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 די ױאס
אוג־ פון

 בא- האט ױ;*אן א־גטערנײשאנאא זע־
 קילאו־ס רי פון פעײאנגען צו עיא־כען

 אגיי־ קוטענד/גן צום פאנופעזט״ױױערס
כע:ט

 זיך אין נעהמט ױעי״כער ‘״אי דע־
 איז םעגשען הונדערט דרײ איבע- ־,,א־

ע — איבעיגעפאקט געיױגן  זײגען פיע̂י
 קײן װיײ! צײט, גאגצע די נע־טטאנעז

 זיצען, צום געװען ניט /שױן א*ז ■ראץ
 צו פאדערונגען רי אױסצױזערען איפ

דאגופעקטשורערס. אינזע־ע
ײ  זאגען זיכערהײט טיט ידאגען :

 םיער הנאפע געהאט לאבען דיל דאש
 דזשענעראא דעם צו ט־טגאידער הונדעלמ

:;.,מיט
י  אײנגעאאדען געהאט האבען ד
 און זינמאן ברודער פ־עזידענט אונזע־
 םענע- דזשענעראא םײנבעדג ברודע־
 אום בארד, דזשאינט די פין דזשעל

 די אױםצוקאעהרען כייטגאיעדער אוגזעיע
פונייםען- ־;,צע

 זיגכיאן כרודער װאס דעם צױיעב
 אין צײט יענער איז געװען ;ראדע איז

 אנװע- נעקאנט ניט ער האט שיקאנא,
ײן זע:ד טיטינג. דעם בײ ז

 ״דיס־ נעװען אפיאו איז טיטינג דעל
 דאס הערענדינ אנפאננ פין אפאינטעט׳׳

 אינטערנײשא״ דעי םיז פ־עױדענט דער
 די זײן, אנװעזענד ניט קא; ױניאן נאיז

ר האבען מיטני־יעדער  שפעטער אבער זי
 פײנ־ ברודער װי :אבדעם באפ־יד־גט

ײ ־אט כעינ די פון עט^יכע עליזאעהרט ז
 פונקט איבערהױפט און פעקטען, צעיזן

םיעי־.
האט םיינבעלג ברודער װי נאבדעם

ט כפעציעי זיך  ״־;לט אײוי אנגעשט̂ע
 און שטיגדע א איבער .*עדעגדיג פיער,

 זײטען ;וטע אי־ע א;װײזע;ד*ג רא״ב, א
 נייט־ אונזערע דאכענדינ םוגקט, דעם פון

̂יעדער  פינקט רער דאס םעדעטעױ,ן ג
 וױנטיגע סאטע די פון אייגער איז פ־ער

 ס״ — ױניאן אונזער םון פעײאננען
 פעדבעסע־ די אין סײ און פיינציפ אין

̂געםײן, א*ן מיטגלידער די פאר רוגג  א
 טאן אײן װי טיטגלידער אונזעיע האבען

 אײנ״טטיפיג גוטגעהײסען און אנגענוטען
פיער. פונלט
 פ*נקט אלן פונקטען דרײ עליטטע די

 אנגענומען אױך זײנען זעקס און םינוי
 ברױ װי נאכדעם אײדטטימינג געװארען

 ערחיע״ אן געגעכען האט פײנבערנ דער
 באזונ־ פינקטען די פון יעדען אױף רונג
דער.

 בעשאי טיטינג דעם פון אנפאנג םין
 ׳האי אין געקרכדען איז ם״נכערג ברודעי

 כעזונ־ אויםנענופען םיטינג דער האט
̂ע דערע  חאכען װעילכע פלאגעז, יאקא

 פער״ אקאי*ע4י םיט טהאן צו ספעציעי
אנריסענט. נעקססען צום יאנגען
 סעכי־ די אױף רעכט ראס פראגע, די
̂ס  כדאכען, סערפע^ס די זאל װעי — פע

 טאכער sys^VD אדער אפערײטארס
.3 לאקאל פון טעםבערס

 טסעטפעל אונזערע םון סקײיס די
 אײף אוז יטנײדער, ̂קטס און מאכער

 די געװארען אויסגערריקט איז יעצט
 כײט־ אונזערע פון פיעי*ע םון םײגונג
 זערןן זאר 4יאקאי אונזער דאס ׳גי*ידער

 דער דאס דורכםיהרען קאנען טיר אויכ
 א באיטעםםיגען כיעגען זא̂י דדשאבער
דעפארטםענס. סעטפ^

 טיט* אונזערע םון צאהל גרױםע א
 און םײגונג דעי מיט זײנען גליעדער

ײ ויבען, ז גו• זעחר װאלט דאס אז ג̂י

םא־ דאגי רען
 טעיר נאף אין רערע,

 פאײטע; כעיצײגענדע
פ־ע־. פיניזט
c ‘צ y i ײ;: פין סולסעפ ײנ :

 נ ג״ויסעז א
 ב פין רעדע

בעי־צײגיג;

 איסגצצײכעגטע
מ פא* אי די

צו בעציג ן א

ייל
ניען זאן

 געי״ונגעגע די צ״ט־ײכען
 ־,א די אין ׳פײ:בערג יו־־ע־

ער ױעי״יע צוטרויען אין
 נ״ט־ אונזע־ע אין איבערגעלאןען דאט

 צו״ םיןר/ נונחט צ• נעצו; אין נליעדעױ
 אנסאגג םין זײגען די פוגיזט װעי־נען

גדטטיהט. דגסטיג אזוי געירען ג*ט
 איז ,1923 מארטיןו, טען1 דעס שבת,

̂יזמיצ א געװארען אפנעהא״טע;  םיטינג ל
 זײגען פוגסטען םיער לעצטע די און

 ייגער4?' א נאך געװא־ען. אויפגעגוטען
 און םיט^יעדער, אונזערע פון דיםלוסיע

 בר. און םיר פון ערק^עלױנגען עט^כע
 אנ״ פונ^טען פיער די דיגען לעפקאוױטיע,

אײדןוטירינג. געװארען גענוכעי
 פערילאננען כעזונדערע די איבער

 לאקאל דעם טיט טהאן צו האבען װאס
 קאםיטצ ארגאדזײיטאז די װעט ׳מפא

דעם סיטיגנ א האכמן לאלןאר אינזעי םון
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נ^כסיטאג.
סעסרעטעי. רונ־ן, ד.

שנון נשהססעו 66 לאסאל ®װ נ*י ־עהרליכער
 װעט ׳מארטי» טען15 אװענט, ״עבת

 כאנאז די פין באל יעוזרליכער דעי זײן
א״ ד*ר M לאקאי* ײניאן עסכראידערי  י

ט יצױן באל א אראנזיפידט 4קאי  עטלי• די
 םין א געװאגעז איז דאס און יאהר, כע

ײ ױם״טוב  דעם םון פיטג^ידע־ ארע נ
 דען און צונױף זיך ?ומט כיען לאקאי*.

 א אין איוענט אנגענעהמען אן פארברע:;ט
אטםאססערע. ברידער׳ליכער

לא* םון ם-ם;לידער די נאר ניט אבעי
 קימען עס ,4באי דעם צי חיכיעז W< 6לא־
 אינטער• אגדעיע די סון כיטגלידער ךזאו

ס, נעשאגאל ען װעלכע לאקא̂י ױי פאר- ו

מן נ דיי ^ אװעגט אנגענעחטעז אן נ י װ  צ
ט מן עס כאסאנטע. און פױינ  צון קו

 יןלאדד דרעססאכער, וױיסטראכער, נאל
ס מאכער, טעוד ױי  WH או| ארבײטצר ו
 סיס ׳צױן װצט באל דעי און װײטער,

ד דער רוםען יןאנען זיך באלד רעכט  אי
כאי. טע-נע^אגאי

Iקומ כאל דער : געדעניזט אי־זא,
 גרױסן דעם אין שבת איבעייאכטאג םאר

 או סטריט טע110 פאלאס, וױו «ארק
העט״ט^ םיט טיקעט א עװעגױ, טע5

דארט. ידין צו פארםעהלען

 אינטערנעשאנאל ד
אן ק ױני נאנ

 פון בענעפ״ט גלײכען דעם םאר געםיהרט װערט
םטאקהאלדערס און דעפאדטארס

דאלארס אמעױקאנער אריבער שיקט

/j■A

*y

נאך
עםטרײך

אונגארן
לאטװיא
פױלען

פאוױעט־רוסלאנד
אוקראינא

דייטשלאנר
דומעניע

טשעכא־סלאוואקיא

 ביליגםטע די צו
 די מיט און פדײזען

 שנעל־ און דבערסטע
 מעטאדען. םטע

 דעם אין נאך זיך םדעגט
 דע־ עקסטשײנדזש״ םארעץ

 אונזערע ̂ועגען פאדטמענט
 אי פון מעטאדען די און פרײזען

געלד. דאס בערשיקען

אסאונםם אינםערעסם פפעשןר אונזערע
פראצענם פיער קריגען

 סטאק־ די וױ נאט־עם פראפיטןןן, די םון טײל א אױך וױ
 פראצענט 8 צו באשרענקט ױוױדענדס, האלדעדם

ך, לי ר ה ע אױםגעצאהלט. װערט י

ן ײ ל א  ר8דא
אתאונם! אן עםענט

 װערט אינטערעסט
!ד#לאר 5 איגער סומען או̂י

דער צו קומט אדעד שרײבט

באנק ױניאן אינטערנעשיאנאל די
U7 סװזןנױ פינפםע

םטריט. טער2ו דער פון קארנער םאוט־איסט

 דעם ®ת געצאהלט װערט אינטערעסט
 וד נאכדעם טאנאט פון טאנ ערשען
 את געלד דאס דעפאזיטעט איהר

 פערטעל. געצאהלט װערט
 טאנ ערשטען דעם יעהרליך,
‘אהםא ׳ױלי איריל, פון

יאנואר. און בער

̂־ a
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raianra
וואירהערס כארסענט לײדיס אינסערנעשאנאל דער פון ארנאן אפיציעלער

^ םין צ״כי׳טע־ א
 פאראײ״ )̂;רער

 די און אײך, דגט

 דין ױעט ו־ע^ט

! ע י ע י י א

 החזסתי כצדגתי
ארפח. ורא

״ז (אױב, .)0 ׳נ

 געיעכטיג־ םײן אן
̂ט קײט  זיך איך הא־

 װעל און ילטאיל,
י־*זען.8$ ;יט איחר

«;י•14 פריימסנ, I 'B K 'E  H i 'KNTH
*

אונזעדק זײנען ואס הלײן װי
V פ׳ *ראצעס דער רײט״צ^אנד אין ם*רנעקוםען איז טעג לעצטע n אץ

p װאס מדענד^־ף, דער h ״ אפג<יט דעל געװען יאג; ג^ויגיט ער׳צט ג*ך / ׳יז ■
,V' ׳ םײי׳

̂רף, קילײדגיױיט א ! ײדע;ד^ר,יי  v, סס גײויסער דע־ ז־עעניע, דעי ילודענד
!כלחסה פון גאט רעי גיחע־,

New York, Kricl«y, March 14, 1924Yol. VI. No. II.

דײטי^אכר. אין גרױס און קלײן געגיױכט חאט אײי
* *

געײא־ ארונטערגעריסען איהם םרן זײגען ̂ייליפעס גאלדענע די אז איצט, אכעד
̂יטעלט איז הערר ;מיסער דער א*ן רען, ̂אגע, דער אונטער געװארען גע  א״ס ̂ונק

̂וטערלאנר, זײן צו סאירעטער ויפען הן<ס װאס אײנער, איס פ  נא׳ דעם אין גע̂ל
̂ט .רענירוג;, דײט״עע די *עטירצען צו אבזיכט דער כדט ״םוט״ע״ דיהטטזןן  ;א;*ל ה

איז. דאס גולם א .שאר װאס דעדזעהן, רײט׳שי-אנד
̂ס װארט, א װאס  קא־ א דאכ ׳רעדע זיין םון םראזע א װאס ; נארײעקײט א ד

.יאיד לאסאיע ̂ט דײטשלאנד אן*יסט̂װ  *5א איךור אז אויסגעפונען, אראל טיט ה
!פלוידערזאק איטער אן וױ װעגיגער, ניט אזן טעהר :•ט איז גאט

* * +
̂ילע אזא געיעפײט האט וואס םיגור, גרויסע אײן איהר -אט װעי*ט׳ רעי א*ן ד

חורכן. גרויסען איהר אין חלק אזא האט און
ג־גס־ אזא איז דײטיעי־אגד כאױז ניס און אײנציגער. דער ניט אבע־ איז ע־

דען טיגעי העלדען. אזעאכע פאר ̂נ
צי׳ אא;; גארגיט נאך עדעם אוגז. כײ איצט זיך טוט װאס נאר, קוק א טיט

̂ס איע, םון כמעט געװארען באטראכט קולידזש פרעדרעגט איז קיר  1“םע; דער א
ו מוט דעם חאט און קען װאס װייצען, אײזערנעם דעם מיט י ̂ען צו ז  אפיאו ׳שטע

אײנםאר׳עטאנען. ניט איהם סיט איז ער װען סעגאט, סאסע דעם געגען
 אז געװען, :יט פראנע קײן קײנעם כײ גאר איו צוריק ̂אנג גארגיט גאך ערדגט

tn v f ip און פארטײ, דעפוכליקאנער דער םון קאנדידאט ■רעזידענט דער ױין װעט 
װערען. אױסערװעהלט זיכער װעט ע־ או

װע־ פולידו״ע? ■יעזידענט וױ געװען, ■אפולער אװי נאך איז װער דוארים,
1 פרעדדענט פאר רײס קוםעגדען דעם אין איהם מיט םארמעסטען דך געיזאנס ראט

 ציגעקיהט זיך כעסער עטװאס גאר האט מען װען איצט, מיר זעהען װאס און
? אפגאט אטעדיקאנעד דעם צו

 א פון געבאסט יעטאאטען פאראײגיגטע די םון פדעזידענט דעם זעהען כי״ד
ען. פ^וט׳ען פאאיט̂י

עז ניט װאגט ירעדדענט אאםעכטינער דער װי זעהען סיל  גאג״ל א אנצו״עט̂ע
באס. ״שען •אייט זײן םון הסכמה דער אחן בעאכרטען נעװעהנליכען

 אלס ערקלערט, זיך בםרהסיא האט װאס באס, א ? באס א םאר װאס נאך אין
 אויא־ העסאיכעז דעם םיט טײל א םאר זיך הערט עס װעמען םרן באס, א ן ^נגמי

 באםעחאע. •רעזידענט אוגזער אן עס נעהמט מענ׳טען דעם םון אט און געיצטאגק.
 מייייא־ דער ׳באס דער ער, װען ׳דעם גאך שוין טעאענראםקן, עד שיקט איהם צו

 אין באאםעד, אאס #איגנער אאס ארויסגעװיזען זיך חאט מעקאין, נער־פאבאישעד
שטעהן״ געװאאט ניט װארט מענש עהראיכער קײן אטות ד׳ װעמעס

 אפע־ גאנצע דאס טארשעםען זיך סאכען םוז װאם עטװאס, ניט ראס איז
 שטאאטען, םאראײגיגטע די םון ■רעזירענט דער קואירזש, #םר !פאאק ריקאגע•

מקעאין. א םון װערקצײג דער שיק־אינגעא, דער באויז זײן צו ארויס דך וױיזט
!גרויסע אונזערע באמת זײנען דאס קאײן װי ׳א־ ^

^ ♦ *
 הא באיס, שארםערען א װײטערען, א באזיצען וועאכע מענשען, װעגיגע

 פון ווערפצײג א װי מעהר, ניט איז רעגירונג א^וונזער נעװאוסט, אאננ שײן בען
 היגטעי־ די איז עס אז רעגירומ. או«יכטבארע א; םון איהר, הינטער מאכט א

 וואס רעגירוגג, די אז דעה. און מאכם אמת׳ע די האט וועאכע קואיםען״רעגירונג,
 רעגירוננ הינטער־הוליסעז די װי אזוי, ס^ויז שפרינגט און טאנצט זעהען, אי־ע סיר

 גאגץ איז עס אז פארשטאנען, טאקע זײ האבען דערפאר אין דדאטעץ. די ציהט
 ניט איז וױיא־זי זעהען, אאע מיר וואס רעגירונג, די אטאסירעז צו גוצאאז און נאדיש
 גענעז קעמםעז סען דארוי קעמםען, אויב אז שטרויזאס. אנגעבאאזענער אן װי כיעהי,

 הינ״ שטעהט װאס ׳מאכט אםת־שרעפאיכער דער געגען רעגירוננ, אונזיכבטרער דע־
רענירונג. זיכבטארער ־,;,ר טע-

 ערקאערט זײ האט םען ? מענשען יענע אט צו צוגעהערט זיך האט װער נא־־,
 צרויסען אײן נאר האבען װעאכע אנארכיסטען, םאר ״רױטע׳/ סאר מ׳שױעים, “פא

 פאדװאנדע״ט צױויאיואציע גרויסער איהר מיט וועאט נאנצע די זעהן צו — פא~לא:;
אש. בא־ג א אין

 האט קואידזש םרעזידענט אונזער רוען ׳טאץ סענען איצט אבער עס דען *ועט
 אונזער םיז מאכטאאזיגקײט און כאראסטעאאזיגקײט גאנצע די געמאכט ל*אר אזוי

? באס פאאיטישעז דעם צו טעאעגראמעז זײנע דורך ד<;יר*;נ
* * *

 בעס רע־י זײן געדאיםט האט װאשינגטאן אין איצט פאסירט װאס דאס, ׳יע
 ביז האבען װאס פאאה, אמעריקאנער פון מאסען גרױסע די םאר אײגען״עפענער טע״

 איז דאם זײן, אזוי מאקע װעט דאס צי אבער, םינסטער. דער אין נעטאפט איצט
אזױ שוין זײנען מעגשען מעהרסםע די דאס איז, צרה די פאדאױסצוזאנען. ?פײצד -
אוי״ די אין זײ שטעכט זונען״שטראחא יעדער אז םינםטערניש, דער צו #וינעװעהגט •
 אםת. דעם זעהן צו אױסצוםיידעז מעגאיך ווײט װי זוכען זײ און װעה, זײ ט*ט נ?ן, •
אײנרײחנני״ נארישע אאע די ?ײנען הארץ זײער אין אײננעבאפען צו טייער, ״

ארית. נענעז זיך זײ בארען כחות זײעחג אאע מיט און פאראױ־טייאע, אין ̂*עז ?ול. כת •

אויס־ יא־ח :ױ אי; װערען גיכען א־ן
 דער צוױשען טרײר־אגריטעגטס די ;עוזן

 אסאסיאיײ ד* און ױניאן קאאוקמאכעי
 ;־,א דער אין בא^־לבאטים ד• יפון שאנס

ױ אונזער פון קרײזען די אין דוסטךיע.  י
 דיט שוין זיך טען״י באשעפטיגט :•אן

 פוי פיאנע דע־ טיט ניאגאטען אײ:י;ע
 :דעיזעי אין אין אנדימענטס די באנײע;

 ;,:ױטי; י כאפוטען אויך צײט בעד
 נעטאכט דאר־פען װאס פארנעסערוגנען

 צו נלל־־י אינדופטריע די כדי ׳װעלען
 דעם באזײטיגעז צו כדי כטאביאיזירען,

 :־ א דער אין איצט הערשט װאס :אאס
רוסטריע.

 רער האט וױיסען, לעזער אונזעיע וױ
 או:־ פון באארד עקזעקוטױו דזשענעדאר

 א אױסגעאיבײט אינטעלגײשאנאא זעל
 ראױף װאס פונלטען׳ 10 פ.*ן פלאגראם

 באאעבאט־ם. די צו םאלגעשאא;עז װעדען
 באצװעתט װעלט פלאנלאם דער כייט

 דער אין ארדד;; נמנהר אײגצושטעאען
״גערעב- די פון יעזעל די איגדוססרי.'׳

q.ן u סיט באקאנט 
עכ איז ידאנראם, ץ«ונקמ<ן -די

מ ניט איז ליי טי  איכע־צר׳חזל׳ען. זיא נוי
 א אויױ געםיגען אעזער װעאען־די א;ב

 :ױ לזײגטיגען א״ן סאקע אלט, צוױיטען
וױיפ־פדעדדענט פון א־טיקעא א: סעד,

 פרא• די נ״טגי־ירער. די פאר כיאבט
v גראפ h געװארען דיסקוטירט ש*ױן 
 או;־ םון לײהען די אין ברײט אין זױים

 ;וםנע־ אאעםען פי] איז און ױ;יאן זעל
;עװאלען• הײסען
 אײגצופיהרען ״זיך פאישטעהט עה

 אזױ ;יט איז אעבע; אין פראגדאט אזא
 דוכטען, עס זיך ל,אן פאנכ־ע װי ײיכט

 פאךין איבעריאזען :יט עס קאן ,סע און
 אגרימענמכ די *וען ביאכיענט, יעצטען

 איז עכ אויסנעגאגגען.. זײן שױן װעי־ען
 דעם װעגען רײרענ אגצופאגנען גי־ײכעל

̂עבאטים די נ״ט  א*ן באצײםענס. בא
 גרײט זיך ױניאן די ;־א־ל צײט אזא

 פאסירוגנען. מענאיכע א״ע פא־ מאכען
 1קא װאס אי־ין צו זײן ,יריים דאיו־' זי

 האן כיע; און ארויכװיקלען״ דעם פון ײר
 ילעצטע די “אוי :אזען ניט :עװיט דאס

דיגוט.
 צוזאמעז אינטערגײ״טאנאא, אונזעל

 ױניאן. דדעםטאכער א,*ן קא׳אוק דעד כייט
 ארױסכעשיקט טעג, די שױן, םאקע האט

 אסאסיאײשאגס דיײ די צו כריעױ א
 אינדוסטריע, דער אין באא<באט;ם די פוי
 קאנפערענצען, אנצוםאנגען רופענדיג זײ

אגרימענסס. די פון ̂אג׳־יאוגנ די וועגען
 געװארען געשײןט איז ‘בריען דער

 ״די אטאםיאײשאז׳/ ״פדאטעקטיװ די %צ
אטיאסי־ נאלמענטס אײדיס טוירטשענט  דעד פון פוגהטען די װאו פײננעל;, י.

r זײט 3 .)גע־ קי־אי אטאי :אך װערען ■ראגראם (שיוס m.יי

 און שיקאגא פון םטרײקער ררעס ױ
m שװערעז א פיהרען כאסטאן

 וױים־פרעדדענטען די — שיקאגא. נאך אמגעפאהרען ױגםאן■רעדדעגט
באסטאן. אץ אפגעפאהרען נײנפא אץ דובינסקי

א א*ן דרעסמאכער, אונזערע קאי  שי
 שװע־ א אן םיהרען באסטאן, אין וױ
שטעלען סאטזי רען ײנצו  אר־ בעסערע א

ען אדיננונג ב ײטס־ שעפעי. די אין ב  דרעס־
ײדע איז ען שטעדס ב ײנ  באילעבא־ רי ז

ם ט טי של ק ע אד׳ ען און פ ױי ט ו  וױסען גי
שד פון ײט. או; ױ ײק ײ געדעכט ען ז ײנ  ז

ען די צו טױב  אלבײ־ די םון פאדערוגנ
ײ טער. ר םאלםפענדען ז ע ם ענ  דא־ טויז
ם ילארס  דעם ברעכען צו אבזיכם דער מי

עד כטרײק, ד  ׳נערעכ־ די נאכצוגעבען איי
 אבע־ סטרייקער• די פון םאדערוגנען טע
ען באטטאן, אין װי שיקאנא, אין ײנ  די ז

ײקער שלאסען פעסם כטר  אריסצו־ עגט
 װעאען זײ און רעכטען זײערע העטפען

ט זיך  דעב ײעאען זי• ביז אונטערגעבען ני
ױגען. כטרײיז געו

אנ ט ס אנ דינ ט ײ ט איז ב ענ ד ד ע ר דא־ פ
ס ען זיגטאן ײ ר ח א פ ע מ אך א  •ט-קאנא. נ
 לאי*ט עס וראד זעהן נעפארען איז ער

אלט ן ד ט׳ ט דעלפען צו און פטדי*ק מי  מי
ײטען א^ע  דער דעדםיהרען טעני״כק

ד. זיג־־ײכען א צו בטרײק ע:
 סטרייה דער שטעחט אלנעכיײן אין

 זואס דעם טראץ נוט, גאנץ שיהאנא אין
 םאד־ ;אנ״ז דאיפ קעםפען ב*סעס ־די

 זײט זײעד אױױ האבען און צװײםעלט
 פארפאאגט װאס פאאיציי, ברוטאאע די
 םוז האנדלוננ בלומאלע די סטדײקער. די
ר מיט באסעס די  פונקט האט פאאיצײ א
 םאר־ אין װארים װילקונג, םארקעלטע א

 אלביײ סך א האבען װאך דער םון לױןי
 •פארבלײ אנפאננ פון זײנען װעאכע טער,
 אנ־ זיר שעפעל, די pn ארבײטען בעז

 םםרײקער די םטרײיז. צום :עשאאסעז
 אי; סיטיננעז רענע*ע זײערע אפ האאטעץ

ײ װאו סםרײה־האאס, די  אױס הערעז ז
 עס װאו אויםכיעריןזאטקײט, פיעא סיט

 האאס, די א*ן םטרײה. ד־ט׳ן הא^ט
 װערען ז*ר, געפינען סטרײסער די ,ױאו
 אכװזירע; צו ריאנצעדטעז :ענעבע; אױך
עואם. דצם

ײקעל יד אזוי וױ  שי׳האנא פון סט־
 ומאאיצײ דער פון פארפאאגט ױערען
ט עי  ״פאר־ שיקאנא אין געשיאדערט װ

:פאאגט װי װערטס״״,
 באהאנדעלם פאליס אטױרני״ס סטײט

 שענדלינסטען דעם אױ,ז פייקעמס
אוםן.

ט ״דער ״ ט ױרני ס ײ;• זיך לאט אט אר
̂זס ).2 זײם אויז (ש

אינהאלט־םארצייכניס

11 נופער ״גערעכטיגקײם״

------------------------------------O
ט ײ  ! נ־ױםע אונזערע זיינעז דאס ק־־ײן ײי ו. ז

נ״עס. ױניאז קוי. בת —
ס ײ ײני«ז. דער םון נ־יעס םארשײדענע צ. ז
ט ײ  דער םין באא-ר דישאיגט םון כייטיננ «יז. ז

ליאיס — יוני»ז ד־עסדאכעד אוז קרןווי־-
עי. ע אננ ל
ט י'  ״י• דעד אין נאטיצעז. עדױק״שאנא' 4 ז

העלער. דזש ו7 ראיז. ױייאז, םערםאכער
ט  נעיטטעד ר«ד םאר רשואית באבםקע ד.. זיי

 י. כי. — קאנװענשאן אינטערניישוונאי•
שפיז. ײיםעז. צי נים זאכעז א

ט  םיאנעז. ארנאניזאציאנס אוז טרײר ». זיי
רײזעז. אברהם — נעםאכש םיאום זיך .7 זי״ט

טטאו וואיזט — װייועז װעי איד אוז  װהי
ט  נאשיץ־ביכעל. רעראסםאר׳ס םוז 8 זיי
ט ײ  זערדין. א. - ביײ»ר»דוקטעז ס ז
ט ײ  סא־ די װענעז װעי־שער «»ר א נאר סו. ז

םײנבערנ. י. - םױיר קיאוה איז דערמנען
נ. ב. י. — שארף אוז סירץ

ט1  — שאבריק־נעזעןרעז און רויעד*רנייס0 .11 ײ
אן דר. ם עי  כ»- איס ײ:י»ז ו־ םראנק ה

 י ז — חאנטאםישאו םח העםםעריז
ט י  אשיםעם רי איז טעםינקײם אוו יעבעו צו. ד

 ל. — ײניאז דרעםםאכער אגן סר*יק די םון
שטײן.  יעםיער יויכיגע דאס םינקעל

 װהילער. ז - סעייעטאס
ט  אינטערנ״שאנאל שםיעסקז. סורמ .13 זיי

םקולמאז. ה. — האישנראר
ט  ארױערשײזםענטס »וז שױסקז .15 און 14 זיי
ט  קיאוקםאכער םיז סםרײס גזנעראי א סו. זיי

*r .גוארשײרענעס. װאטערבורי
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 פון סטריק א אינדאוסױט ג ע. חש.
פליטערם און ־עטסטיטשערס טאקערס,

*ימענדע די כטרײק דעש ריפען צ• ;עפאנט ײערען ט־נגען.......פארנע אי־ע
 פארכ נא^עבאםים *יאך

 מאניפע ־י צ ברי־ א אר*יש
: נ דאנערשטאג. דעם י

 אבאשיאײשאן. אן1/ ■־ייי -^י
א ta* I 1*1 /יייייייײ י;םשלרער.

 שיקט דניאן
מאסען־שארזאם״

; זייט שױ; ;,אי  צ״ט ײאנ<; ;
 אר־ צו י־ואפפײן א אננעפײ־־־ט י־ע־ט

לעטטטיט־צערש טאקעיכ, רי ;אני-־ע; v• •. •>(«»>.«.-,. רון• <*•'' י«\יר יי י י • י יי *1/ - < U  ̂ , C1׳׳ «5 ו ׳» ן ׳. V I IV J
 בא׳ זיינען איבייט יע** ,,ב אז כ־;;ט

 א־ביי־ טױזענט <־ ־ פ א־־־כ ׳שעפטינט
 א־ב״טע; זי־ פ*; טעי־כט־; די און טע־

 איבײטפ־באדינגונגעז. ׳שי־ענטע אונטעל
 גע־ װע״ט ;,,א־גאגיזאציאגב־־אטפ ־־*•;י

דעם פו; אויםזיכט דע״ א\:פ<- פיהלט

פיע־ ר *י■* s • >י••% ײ י י
u • י f • ׳ יא;א ־צ ־איזטא־

אין '־צפיא־ויט׳צ 'פ ״ ׳< פ 4' זירענטען
אי־ :*י׳צאנאי־ א*:ט;י י־% אי; ;,־איפ־;־
עש «י י• ' י4 ו «4 »׳  v» י m < v *  

' |  b  i» •.#>•* . W 1 I ב־ידע־ ‘;א;־־ז<
כיא- סע4,נ־ די דאכ L’ y y א 

S M  * A •S S4 S SV w ע   •

י*על1 װ "איאי דעש ז י פ י■ y ײ י י:~א ?ע
*0 י « ................... .. r ז  ׳ ־ יד '  — <. j ״   .  >> j  _  > ) ײ • ר » • • י •4I 1  > -

רעש *  y  f  • •* «1 ( 4 •
׳ מ ־ -  .  J  U  ~  j / J l >

-MtW • M lJ * 1 ׳

כט־ײי.
י־צא־ י י MA • *י » 4  Wl

d X ו   w  d  O  > 1 d אז יעפ, י ;י י
א־גאגיזא־א*פטעי יצאנאי־אי:טעי

» %y -יי < — ׳- J U ״J  * i ,>ואו:ט
ױייכ־פרעזידענט פ*ן יע״ישאפט
■יאי־פערי;.

צו־ -אט ק, כמלי• א *ופען w 1 < ׳״ ײזי-ײ :א'
א־ז עצ :א־ IV* ->s י w י זיױ ר ־ט < י ■
אין אלבײט א׳ י ײ ביזי ;*־,ז נ יעצט
סטע י י  •S » •if » -׳ זיר׳ פאריצט־״לט א'י, דאכ

V* ץ י « ♦ ז יי «• * י I ו» * M 1 « י ץ י י •v ײ י * l- > >J < אן u ז ̂ js j>j
ז גערופען  גזאט־ לײדלע גא;צע א ;עװא̂״

 זײ;ע• װאה א־־ב״טער, יי פי; טיסיגנעז
 העטסטי״ טאקער־, הרא באצעפטיגט

 רעזולטאט דער און פ״יטערס אין טשערכ
 ;עױא-ען ;עגדינדעט א*ז עכ ראש איז,

 .41 לאחאל ארבייטעד, די םון לאי־ואל א
 פון ארבײטער באװאוסטזעינע מעהר די
 אננעשיא־ גליץ־ זיך לאבע; ׳שעפעד די

 קו־ אגדערע די און ױניאז, דער צו םען
 א נעםאכט װערט איצטער נאך. מעז

 ארגאניזי־ צו אנשטריינגוננ באזונדערע
 יעעייע־, יעגע פון אלבײטער אי*ע יען

 װייס־פרע־ סטרייק. 6דזשעגעראי א דורך
 פארגע־ זאך די האט האלפערץ זידענט
 פון כי-טינ: א םאר װאך לעצטע בראכם
 נאארד, עסזעהוטיװ דזשענעראי איגזעי
 כדםגלי־ די פאי :עזאנט, בעפער אדער

 זיך נעפינע; װאס באאי-ד דעש פון דע~
 האט באאי־ד דער און יארק, נױ אין

 איצ־ סמײיק. ‘נעגעראי א אינדאסירט
 אראנזיצ* י־עצטע יד געטאבט װערען כעד

רויפען. צר קי,סטי דעם כיענטס
 װעדען יטורות די װען צײט דעד אין

 דער באשטיטט ;יט :אך א*ז גע״טריבען,
 װע־ ;עדופעז זועמ סטךײק דער װען ׳טא:
 דער װעט אבעד, ״עײנט עה װי רע*.

 קוכ־ענדע רי װערעז גערופען כטרײק
 דעכ אװענס, דאנערישםאג דעם װאך.

 איז מיטינג א זײן װעמ מערץ, מען13
 װעסט 3 ביילדיננ, אינסערנײשאנאל דער
 דעם פון רעדנעד אלס סטריט. טע16

 פאלגענדע די אנאנסירט װערען טיטינג
רע־ באלאף, אב. סעקרעטער :פערזאנען

יםע־ mdסייייי 4 יי-י •A S• r ז isר• ד ,י•׳ • יי ■ 1> I ו >— J J יו: צײט
*r 1־ S 4 *■f Mlי V • י * h ך 1 4• A4 ,SMI* י וי f י ז ן * s w ן ו * •yc*P
טי;; זיך, ־ט . 41•> <ry c װי  " is ־, או אז,;*
פאך י** ?1** * יי ײ? י״י 4• 1 | » y L ע - באיי;בא: די ׳ך או־ *־אה

םא- V2} זײ ־א ; זיך רזעיט עש װיי קויט
איז dv אין י ײיי'^ ^י״̂י י״  W * W« IS• 4*Sן V w rS L lj( w p j ?י U I -

פאריאנ־ ־צר I אפ װעלען זײ אז טעני־יך
,טעל־ :,א לײ :״ט ' זאל ױ:*אן רי ;ען

קא־״ללטיװ. האניײען
כײעו», א פ אױ ארבײט ױניאן די

£אל׳; ! װעלען י;טי פארנעיי וױ;ט װעי״כער
דעל אויב טא;. דאנערש דעם טיטיננ
װעט װעלען, סען ;וטגעהײ װעט בריעף
טא;ױ ו די צו • «4• 1* װע *סגע־ציסט א־ו ער
פפא־ אוי זײ פאך׳ ד־;ש פון רער פעקטשו

טיט יך ׳ * •רי סעטרען צו ג ״•;יעגיי
מײז האבען ניט ן וױרע זײ אױב ײױאי
־y| די yr, ן;(IA 41441-V Dy װעט - פטרײק.

צ• ט < * * — י י • • * י • d * *4ו * ז י 1 ין4**• ײ 4 4* נא-עבאטיבא-עבא
עגטפעיען.

 ױניא; דער פרן פאדעה*:;ען לױפט די
•עטונדיגע 40 א װאר־ארבײט, :זײגען

 נא* אײנצויצטעלען און ארבײמס־װאך
•6סלױייי פיניםופ *צטיטטע
 העמסטיטיעעדס טאקערס, די ׳איזא

 גוםע א איצטער האבע; ליטעיס3 או;
 די פאדבעפערעז צו זיך געאעגענזזײט

 ארבײטער .איגאגיזייטע װערען צי ׳יא;ע
 א אויף טו־ײד דעם אװעקשטעילען און

 האםען צו א-ז עס באיען. םעסטערען
 באגוצען דך װעיען ארבײטער די אז

 אין ארײן ררעיפען ;עלעגענהײט, דער פיט
 מארבעסערע; זיך װעאען און ױניאן דער

לא;ע. די

 פון אוכםערהאלטוננ אןן מיטינג א
תאונסיל רסםױקם קאנעטיקוט

שוב ארגאױײזער אעםערנעשאנאל און האלפערץ דזש. װײס־פרעזידענט
םיטינג. דעם אדרעסירען

 איז מערץ, טען8 דעם ב״טא;, שבת
 געװארען אפנעהאלטען װאטערבורי אין

 דיסטריקם דעם םון כײטיננ רענעלער דער
 לא־ אינטערנײשאנאל אלע פח קאנסיל

סטײמ. קאננעהטיקוט איץ קאלס
 אנװעזענד זײנען מיטיננ דעם אױו*

 צא־ םאלנענדע די םון דעלעגאטען געװען
לא־ :אינטערנײשאנאל אונזער םון

לא־ םטעמפארד; פון 127 און 30
 ברידזשפארט; םון ,137 און 34 ,33 קאל

 איז נארװאלק׳ סויט םיץ 141 ייאהאא
קאלטשעסטער. פיז 138 ייאקאל

 געװען אנװעזענד זײנעז עס א־יזא,
 דעם אין לאקאלס אלע פון דעלעגאטען די

 אײן סון דעלענאטעז די חוץ א כטײם,
 װאו װאטערבורי. פון ׳43 לאקאל גאקאי,

 סםרײק נענעראל א אן איצט נעהט עס
 םון װאירתערס נארכיענט לײריכ אלע פוץ

שסארט. יענער
 םארלא:־ זײנען ט״טיננ דעם אויף

 םראנען װיכטיגע אײניגע :עװארען דעיט
 אא־ אלע די פון פארשטאדקונג די בנוגע
 איז דעם חוץ א חאגעקטיקוט. איץ לזאלס

 פון נעװארען אדרעסירט טיטיננ דער
םוז און האלפערין דדט. װײס־פיעזידענט
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 אינ- דעם םון ארגאנײזער שוב, ברודער
 אדגאגיזאציאנס־ איסטערן טערנײשאנאל
דעפארטםענם.

 מעחרסטע די זײנען באװאוסט, װי
 רעפרעזענטירם ווערען װאס לאקאלס,

ױ קאונסיל, דיסטריקט דעם דורך  דעל ו
 געװאדען אמאניזירט גוםא, סאונסיל

 דע־ איסםערן דעם םון ארבײט די דורך
הא־ אנערקענונג, אלעס און פארטםעגט

 אראנ־ סםעםםארד םון לאקאלס די כען
 באנהעטל, א ׳אוגטערהאיצטונ< א זשירט

 גע- אנװעזענד זײנען װאס אלע די פאר
 דיסטריקט דעם ׳פון מיטינג דעב בײ װען

 סור־ מין א געװען איז דאס לאונסיל•
 םפע־ צוגענרײט פרײז־אונטערהאלטונג,

 דער כקולטאן, איזידאר ברויעד םון צ-על
 דעי נײט ,127 לאקאל פיז פרעזידענט

 אונטעד־ דער אױף פרוי. זײן פון הילף
 אמױ נוט זיך עוים דעד האט ךזאלטונג

 ברױ האט נעלענענהײט דער בײ זירט.
 בוקעט שעהנעם א באהנמען שוב דער

 נוטע־ זײן פוץ אנערהענוננ אי״ס בלומען
 פון בעסטעז און װאױל ן’פאר אדבײט

סכ\יט. קאנעקטיקוט אין לאלאלס די

נאססןןן און שיסאגא re סםױיסער דרעס ױ
סאםןז שװעדען א פיהרען

.)1 זײ« ןון וס8(׳•־

 ריעס די סאי־ לאםו׳ א*ן ;עװאלפען
 ארײנמס האט און כיאגוםעשטעולערס

 זײו־ םון •אליסי״ט 6סיע׳צעי 15 ׳ציהט
 ‘אי יעטײגען און חער״עען די און אפיס
 ב־וטאי׳יטעט זײער אין ■אליס די בע-

סםרײקעדס. די צו
 איעס־ זײ האנע; פא־נאכט טאגטא;

ד קעטס,י« ,צאלי גרױסע א טי־ס  מײ
 ;ע־ די לאט םע, םרױען. און י־אך

ױז כײד״װאקס, די פון ׳ציעפט  דער* בי
 ■אר־ צו ;ענאננעז זײנען זײ װאס פאי

 ׳צע* די פאיבײ 6•צטיי און פ־יר^יך ײ%"
 א־; געשלאגען די ד׳אם רען און *צעפ־־

ד ריט  פאט־ איז ארײנגעװארפעז ;עי־א̂י
 איז טײדיאך די פין טא::ע י*א;ע;׳ -אי

 און ױי איעסטי-ען כט־ײקעיה טענער
 טעז סט־״צאגס, אזעיכע אין פאר׳ציקען

^S,s ייאנ;. ״עטונדען זוכעז דא״פען זיי 
 אין פיקעטס די די לאי־טען דע־וױיל

י  אלז םארשטיקטע, עגג־ל׳ *עטוצ־גע, י
 פא״ב־ע־ טיט צחארען ציניעלען, י־-פט
r v z פיאסטיטוטיועכ. אין ;;בים

̂איק אין  ,דאט ססײ״טאז סטייט ק
 טײדלאך 15 א-ײ:;עװארפען ט:>יא5 ד•

Jcp; ציטעי, צג;־;ז אײן אין y, צו 
 ציכיער אײן אין ;;ניט. א־ן ׳ציכו־ים

 פרױ, א געזעסען איז פילעטס רי נענען
 פאר געװארען אדעטירט איז װעלכע
;;בח׳/

 אײנצעינע מאכט דניאן די
סעמלםענםס.

 אײג־ מיט אן וױיטער געהט •וניאן די
 סעטל־ אזע^כע סעטלמענטס. צעיגע

 יעדען כמעט געמאכט װערען כיענטס
 דזשע- דער םון סיטינג א אויוי טאנ.

 די;־ לעצטען קאמיטע סטרײק 1נעראי
 די דאכ ־געװארען, כאשלאסען איז בטא;

 דעך צו אוס זץ־ סערען ײאס ארנײםער,
 זא־ שעפעי. נעסעטעלטיע די אין ארבײט

 דיערע פון פ־אצענט 10 צא־זי־ען יען
 צאה־ די סטיײררסאנד. צום ײיידז״פעס

אן. װאר דער פון אן זיך םא:;ען י־וננען
״ אױך  אנט־ איז קל^וקמאגעד רי נ
 טעקסען צו זיך באװענונג, א יצטאנען

 דרעס״סטרײ־ די סיז סטריײדפאגד פאי׳ן
 םון ^פארװערטס״׳ שיחאגאער דער ריער.

 דעכ װעגען באריכטעט מיטױאך יעצסעז
: םאלנט ױי

 בדאס. שוםאן פון םאכער קלאךק
 דרעס״ דעם העלפען צו דך טעםקען

סטרײיק. מאנער
ארויסצוצײ־ קלאוקמאכער ערשטע די

 סאלידאריטעט ברידערליכע זײער ;ען
 די ברידער, און שװעסטער זייערע צו

 אר־ די דינען דרעסמאכער, סטרײקענדע
 ס. 2:34 ׳2יצא בראס. ׳טוםאן םון בײטער

סטדיט. טארקעם
ק^אוקמא־ דער םון טעמבערכ דיזע

 א געהאט נעכטען האבען ױגיאן כער
 פארהאנדעלט ד-אבען און םיטינג יצאפ

 םאר׳ן טהאן דארםען זײ װאס פראגע, רי
 זײנען דעדעס באכײסםערענדע סםרײס.

 ארבײטעױ די םון געװארען געהאלטען
 נע־ באשלאסען אײנשטיטיג איז עס און

 43דזשאינ די אױוי װארטען צו ניט װארען
 זיך זאל םען בעםען זאל זי באארד

 ארויפ־ םרײווילינ, אלײז, נאר מעקסעז,
 דאלאר א םון טעקס א זיך אויף אײגן

 און שא« פון איעעם יעדען אויוי ־װאך א
 וױ לאנג אזוי טעקס דעם אנתאלטען

דויערען. װעט סטרײה יער
 האבעז שאפ דיזען םיז ארבײטער די

 דע־ םאלנענדע די אננענומעז נאכהער
: זאלוציע

 שומאן פון ארבײטער די ״םיד,
 א בײ ה^בען שאפ, קלאוס ביאדערס

 טען3 דעם אפגעהאלטען מיטינג, שאפ
 םעלסען זיך באשלאסען ,1924 ־מארטש,

 דער דורך יעדער וואך א דאלאד א םיט
 געלד. דאס און סטרײס םון צײט :אנצער

 דזש. דער צו װערען איבערגעגעבען זאל
נאארד.

 די אויסער אז אױך, באיצליסען ״מיר
 אלעס טהאז מיר זאאען יטמיצע געלד
 די העלפען צו מענליך נאר איז װאס

 גערעכטען זײער געוױנען דרעסמאבער
לאםף׳

 סעמועי קאמיטע: ^-עזאלוציאנס
גע־ דזיטײהאב טשערמאן; העלער,

לאה. יואהץ, ה. ;18 אאק. פון ייעי
״.59 לאק. גערבער, סערע און ,81
 אנ־ אויך האבעז באשלוסעז אזעלכע

 ״נא- דער םון ?לאוקמאכער די נענוטען
 נאך פון און קאכיפאני״ קלאוה ױעייטי

שעפער. אנרע־ע

 פא• דער פון האנדלונג ברוטאלע די
 םראםעטמ־ » ארו-ס רדפמ ליצ״יט

באװעגונג.
 פא- דער פון האנדלונג ברוטאלע די
 א ארויס רוםט סטרײק דעם אין ליצײ

 פאר״ די צװישען פראטעסמ־באװענוננ
 בא־ שיסאגא דער פון שיככען ״צידענע

 ,םארװערטס״ שיתאנא דער פעלקערוננ.
 וחננעז באריכטעט פרײטא: לעצםען פון

:םאלנם װי ׳יעס

 קאי-יטע דייכןר פעד. שיק*גא
 נוס׳ ׳ ■ראמעסםירען חײמו װעמ

 כאחאנד-ען ברוטאל פאר סעיאר
סטרײקערס די

א«נעהאל* איז נאכמיטאג ״נעכטען
 -ער15 דער םון טיםימ א געווארען טען

 ®יטצפעטריק דזשאחן װעלכע קאמיטע,
 פעדעריי־שאן שיקאגא פון פיעדדעגט

 סאד״ ױן אױסגעקליכען האט י־ײנאד
 ארגא• די װעלכע מיטיען די לאגרע^ט
 מ״ אנװענדען זאי־ען ארכײטער ג-דרטע

 סיט טעראר, און כרוטאליטעט דער ;ען
 פאליס אטאמי׳ס סטײט׳ס דעי װעלכע

 װײס׳־ורן• סטרי־יקערס. די נאלאגרציט
דערט :־אט פערליעטײן זידענט  געש̂י

 סטיײקענחן רי וױ קאכיטע דער פאר
 כאהאנדעלט װערען םרױען און טייײאך

 ברוטאליטעט ,ױ אז אנגעװיזען לאט און
 פאליס *,כיע׳עע די pc ספעציעל קוכיט

 אטױרני׳ס סטײטיש פון קרכיען װעלכע
 די״ קריגעז כאסעס די װערכע אין אפיס

רעקט•
 אז געװארען, באשי־אסען איז ״עם
 לענסאן, אנטאז פיטצפעטריק, דזיצאהן

 Xדז קאםיטע, ״ער15 דער פון ט־צערטאן
 קאמיסע.און דעד פון סעקרעטער ילײ,

 טיס־ דער םון טלעזיצורער כעקרעטער
 אס• וױיס־פרעזידענט און ױגיאן כטעיס

 מיט׳ן זעהן זיך זאלען זוילסאן, קאר
 ■ראטעסטירקן זאלען און טעיאל כיטי
 נד האנדיוננ ברוטאייער דעי נעגען

 פון פאדעיע; און סטרײלערס די ;ען
 דם און אר״נםישעז דך 4זא* עי איל,ם

 אזעל• זאל עס וױיטער אויו״ דעריאזען
םארקודען. כעס

 װאר- סאשעל און כירגער ליבעראלע
 העלןען צו ױך ארגאניױרען קערס

סטרײקערס. די
 האם סטרײק דרעסטאכעל ״דער

 אין גאי־ ;יט אטי9סיכי אי־ויסנערופען
 ארביי״ ארגאגיזירםע די םון רײדזען די

 ליבע- די פין קרײזען רי אין :אל טער,
 גד הינער דעל פון עלעמעגטען ראייע

 דעם םון ענטליסטעט מען איז זעלשאםט
 בא״ װערען סטרײקערס די אזוי װי אוםן

האגדעלט.
אפנעהאל״ איז טיטאג־צײט ״;עכטע;

 סארי• אין קאנםערעניז א געװאיען כען
 בירגעו פיאסעענםע פון האטעל סאז
 סןך טיטוירטש דער פון םארטרעטער און

 •רעזידענםלז אמעריסא, פון חנרײשאן
 סאשעל און ;לחים אונױוערסיטעטען, פון

 *־p-r םון דאוז, האייל פון װאירקערס
r רי פון און ױניװערסיטי ;א ^ i r n 

שיסאכא. םון קלאבס װימענס
 לימײ נרויע גרויסער דער ^צזוייעען

םודענבעת, נלח :געװען זײנען ראלען
 האל• דד. אונױוערסיטעם, א£יאיאי פון

 םע• צדטוירטש דעד םון ירעדדענט נייט׳
 פרעױדעגם אין אםעריקא אװ דערײשאז

 ױניװערסיםי, :ארד־װעסטערן דער פון
 טריניםי האלי פרן םטרטצקא, רעװרענר
 גארםאן דר. סטריט, ;אבל םיז טשוירט

 םים אינסנדםוט, אליװעט פון באאר,
 סםײן, אייבי מרס. פטאר, נײטס עלען

 וױמגס דזשואיש פון ®י־עזידענטין
 און םענער אנדערע פיעלע און קיובס
 •W םארטראטעז האבעז װעלכע פרויען
אדנאניזאציעס. װיסע

 ארגא־י זיך האט קאנפערענץ ״דיזע
 און קאםיטע סיטיזעגס א אין גיזירט

 *ו סאמיטע א עדוױילט זיך םון האט
 םיט חןדען און מעיאר סיטי דעם זעד׳ז

 װימען שח םטרײק דעם װענען איהם
 לא״ די אונטערזוכען זאל ער איהם אײוי

 אויב סםרײס דעם סעטייען טרייען און נ׳ג
טעגליך״.

זיי• דארט םון באריכטען לעצטע די
 שיקאגא דער סון קאםיטע די דאס נען,

 נעומן זײנען לײבאר אװ פעדעדײשאן
 םיט שיסאנא, םון דעװער, מעיאר בײם

 ארנאניזא־ דער םון בעאמטע הױפט די
 האט קאסיטע די דאס ;בראש ציע

 דעו אוין» געמאכט אויפמערקזאם איהם
 אז און •אליצײ דער פון ברוטאליטעט

 אז םארשפראכען, זײ האט מעיאר י־ער
 דאס האן ער װאם אלץ טאן װעט ער

 צו אלזא, בלײבט, עס אפצושטעלען.
 זײ| האלטען װעם מעיאר דעי צי זעהן,

פארשפרעבען.
* ♦ *

 און נינפא וױ״פ־פרעזידענטען די
באסםאן. אין אפגעםאהרען דובינסקי

 דײװיד װײס־פרעזידענטעז אונזעדע
ײ נינפא, סאלװאדאר און דובינסקי  זי

 באס״ נאך א»נ;$פאהרען מאנטאנ דעם נען
 צװײפאכינע, א איז מיסיע זײער טאן.

 םאר אראנדזשםענטס מאכען אנצוםאנגען
תי םון האנװענשאז קומענדער דער  אונ

 דערזעלנעי איז און אינטעתײשאגאל
*ח םטרײס רעם פיהרען העלםעז צײט

דדעםמאכער. די

 מון סאםיםע א אזן ױניאן דער םון מיטע
 7י לאנע דרעס־מאגופעקםשורער, די

  געבראכם , נים חאבען פארהאנדלונגען
קאנ&עו דער חחולטאמעץ. לײנע

l y t u מw1024ר ,r Bj

 דעו פזן נאארה סמונם ns סיטינג
יוניאן דרעסמאכער און קלאוק

 ,1924 סארט׳ןו, טען7 פיי־ט^נ,
טען.6*ומרי

*אח? א ד«וט זו־נש^רסירט 1
 האכען ז״ער פון םיטימען סעח׳*«ון

שסען  דעם םון םאריאגנען «ו נזו̂־
̂וארד רימש־נט  רעװידירטע די ד*ס כ

 ויערען םאתםענטייכט ז«ו< ימנסט־סומ*!
 זי אז און ,נ׳ןרעכטינקייט״, י«ד יזא

 רעשערענרום־ א *ו װערען אינעמענןנען
אויאטיפרנג׳

 די שארעםעגטליכען צו פארלאננ רדמ
 ״נע* דער אין קאנסטיטוציע רעוױדײםא

גוטנעהײסען. וחניט רעכטיגחײט״
 זײער אז אױך, איגפארמירט 1 ייאחאל

 רעקא־ 10 די גוטגעחײסען האט ̂אהאיי
 ״אינטעמעשאנאי׳/ רער םון םענדאציעס

 אינ׳ םראגע רער סיט צוואסענהאגג אין
 עקזעקױ זײער אז יאקאל, רעד םארפיי־ט

 איצ• דעם אױך דיסקיםירט כאארר טײו
 מיט האט םןן װעלכען אנריםענט, טיגען

 אבזיכט דער מיט מאנוםוקסשורערס, ד*
 דיזע ע;דערונגען. נויטיגע םארציי^אנעז

 צושײ לאקאל דער װעט ענדערונגען אייע
צוקונםט. נאהץנםער דזר אין קען

 אויך איגפארמירט לאקאל דעי־זעלבער
̂ס  דעם סיט צופרידעז ניט זײנען זײ ד

 םינאנץ דעל פאר װאהלען די פון אױסגאננ
. קאסיטע

 ־py זײער דאס איגפארםירט 3 יאקאל
 רי גוטנעהײסען האם באאלר ועקוטױו

 באארד דזשאינט דעם םרן ■•אטאקאלען
 פעכרואר טען29 און םען15 טען,8 דעם פמ
 םון דירעקטארס אװ באארד די פון א*ן

םעכרואר. טען27 און טעז17 טען,5 רעש
 אויך אינסארמירט לאקאל זעלכער דער

 רעקא־ די גוטנעהײסען האכען די דאס
 עקזע־ דזשענעראל דער פון טענדאציעס

באארר. קוטיװ
הא־ זײ ראס איגפארכירט 10 י־אקאל

 דעם םון פיאטאסאל דעם נוטנעהײסען בען
פעב. םען15 דעם פון באארר רזשאינט

הא־ זײ דאס איגפארםירט 23 לאחאל
 םון פראטאחאל דעם גוטנעחײסען מנן
 טען29 דעם פון באארד דזשאינט דעם

טעכריאר.
̂בער רער  אינםארםירט לאקאל זע

 גוטגעהײסען האבען זײ דאס אױך
 דדטעגע־ דער םיז לעקאסעגדאציעס 10 די

באארד. עלזעסוטיװ ראי*
הא־ די דאס א־נפארמירט 36 י:אקאל

 רעקאטענדאציעס 10 די ;וטנעהײסען בען
כאארד. עקזעהוטױו דזשענעיאל דעל םיל

הא־ זײ דאם איגפארםירט 46 י׳אקאל
 רעקאמעגדאציעס 10 די גוםגמהײםען כעז
באארד. עקזעסוטיװ דזשענעראל דער פו•

 זײ דאס איגפארםירט 82 לאחאל
 םון פראטאקאל דעם ;וםנעחײסען ראבעז

 טען29 דעם םון באאיד דזשאיגט דעס
םעכ־־ואר.

 אוין אינפארמירט ̂אסאל זעלבער דער
 רעסא־ אלע נוטנעהײסען האבען זײ דאס

 עקזעקױ דזשענעראל דער פרן םענדאציעס
באארד. טייו

 אױך שיהט צושריםט זעיבען דעם אין
 רעקאסענדאציעס, אײגיגע לאחאל רעי־ צי

 עסזאמיגערס די אז רייעחט ריהרען װזגלכע
 אלע די דאס פארלאמט לאיזאל דער אי;

 \ערען1 גענוםען זאלען חןסאמענדאציעס
אנבאטראכט• אין

 איבעתע״ װערען יעקאמענדאציעס רי
קאסיטע. קאנפערענץ דער צו שיקט

 זײער דאס אינםארםירט 89 יאקאל
 רעקאסענרא״ די גוטנעהײסען האט לא?אל

r i װעגען באארד דזשאינט דעם םון 
 ביזנעס די םיז שכירות די אייסנלײכען
 מענע־ דיסטריהט די און אײדזשענטס

ךזשערס.
 זײ דאס אויך ער?לערט לאקאל דער

 פראטא־ נאנצען דעם גוטנעהײסען האבען
 דעם פון באארד דזשאינט דמם םיז קאל
פעברואר. טעז29

 םינאנ־ םארלאנגט הילחװיט נענאסע
 נע־ םראנצויזישע די םאר ישטיצע ציעי״ע
 קאםפפס־ די םאר םראנהרײר איז נאסעי

פארלאמענט. דעם פאי װאהלעז
 צו איבערגשיסט װערט צושריםט דע־

״אינטערנעשאנאל״. דעי
אמערי־ םון ״פיאעלס־רעליןי״ארט רי

 די גארניט. מיט םאתןנדינט ױך האט
 זוי באסטאן׳ פוץ דרעסמאנחםעטטשורער

 שיקאגא, פון סאנופעקטשורער דיעם די
ײ בײ אינדוסטריע דרעס די אז וױיען  ז

 חיגטערשטעלינ בלײבען זאל *צטארט אי;
 אנדערע די םון דדעסמאכער יר גענע;

x n v c v צו דאך םײנט דאס אבער 
 הנ&כט־ איז דרעסםאכער יעגע האלטען
 גע־ דאך זײנעז סטרײקס די און שאפט׳
דערלאזען. צו נים דאס געווארען דופען

 די דערװײל מאכט באסטאן אין אױך
 װאס סעסלמענטס. אײנצעלנע װניאן

 זײ זײנען סםריישער, די אםכאלאננט
aביז 1קעםםע וחנאעז און סוײאטטיש 

 ותאען םאדארונטנז נערעבםע ךיערע
ײ װעחנז. ןאמנמבמן jajr 113זימליי « »1ני םםרײקקן ותלזגן ו

 דעם זוגטאג, דאס אינםארטירט קא״
 כארא־ $ פאלחומען װעט מארטש, טמן23

 וױכטיגע אי׳ע פון םארטרעט^ר פון טוגנ
 װערט באארד דזשאינט דער און שטעדט

 כאראטומ. דער צו קומען צו אײננעלאדען
 דאס געזאגט, װערט צרשריםט דעם אין
 «י»עי*ס*רעליו«״״ די אױפצוהאיטען אום
א גױטיגט אכיעריקא״ םון ארט ך  כא־ ד

 םארשײדענע די םון אײנקונפט שטימטער
 צוזאטען שטעלען װעלכע אמאניזאציעס

 אין אינסטיטוציע׳ אױכעגדעיםאנטע די
 די אז געזאנט אױך װעלט צױשריסט דעם

 דארף זי אין וױכטיגע א זעהר איז ארכײט
ענטסעי־. באיטטימטען א קריגען
 איבערצושיתעז כאשיאסעז װמרט עס

/4״אינטערנעישאנאי דער צו צושריםט דעם  ׳
ײי  צענט־ די איז ״אינםערנעישאנאל״ די װ
 אננע־ איז ויעייכע קעיפעדישאפט, ראלע

 פון ״•יפעי״ס-עליף־א־ט דער אין שיאסען
אםעריקא.״.

כערינם. קאטיטע פיגאנץ
 לאה באריכטעט קאמיטע םינאנץ די

 פלן צוישריםט דעפ אויפגעגוםען האט זי
טען האט װעיכעד ו לאהאל  אײ־ ענטלא̂י

 רע־ זי אין יצםיצע, סאר פארלאנגען ניגע
:פאמענדעס קאמענרירט

 גע־ 4זאי קײס װאנזעטי״ ״סאקא די
דאי־אר. X(1( מיט וױיטער װערען שטיצס

 צי פאי־יאנג דעם אנבאלאננט װאס
 איז קאלעדדש״ ״ברוקװאוד דעם שטיצעז

 סטענאגראסערס און ״בוקקיפערס די
 אז קאםיטע, םינאנץ די ערסלערס ױניאן״

ײ האט באארד דזשאינט די  :יט ערישט ז
ײ קען מען און געשטיצט לא:ג  4אטאי נאך ז
׳שטיצען׳ ;ים יעצט

 דאס וױיטער, באריכטעט קאסיטע די
 דעם פון רעדאקטאד שוכ, ד׳ גענאסען

 כײט־ א לעםכערג, ברודער און ״וױןחער״
 זיך האבען ״פארװערטס״ פון ארכײטער
 דוסישע די םאר ישטיצע פאר געװענדעם
 האט קאכײטע די פריזאנערס. פאליטישע
 טורמעס רוסײשע די אין אז ערקלערט,
 סאציא־ טויזענט זעקס איצט שסאכטען

סאצ.־רעװאלוציאנערען. און ליסטען
רעקאמעגדירט, ?אםיטע םינאנץ די

 װעלעז געשטיצט זאל באװעגונג די דאס
דאלאר. 300 סיט

 צום אנװעזענר איז זיגמאן פיעזידענט
 די כאריהרט ער טיטינג. באארד דזשאינט

 :עקסםע די אויך און טרײד אין סיטואציע
 ישלי־ דארף ױניאן די װעלכע אגרימענטס

 אין אכס׳נ׳ס םארשײדענע די מיס סען
 געהען באלד• אז ׳ערלי*ערט ער טרײד.

 דזשאינט דער און אנריםענםס די אויס
 קאנםע־ א אפאינטעט ישוין האט באארד

 ״אינטעי־ די װעט דאלום קאםיטע, רענץ
 צו בריף א ארויסישיסען גלײך נעשאנאל״

ײ אין ״אסאסיאיײשאנס״ די  אדען>אײני ז
קאנםערענץ. א צו

 םיז ארבײטער די םין קאטיטע א
 ברו- פרעזענטירט בראדערס״ ״נרינבערג

 םיט און סאפ לאװינג א סיט לאנגער דער
 אנטײל זײן םאר קאוײבאטאנס גאלדענע

עי אין נעמען ײ ײ װעלכעז סםרײת, ז  הא־ ז
 מאנוםעק־ זיייער גענען אנגעפיהרט האבען

טשורער.
קאמי־ דער באראנקט לאננער ברודער

פרעזענט. שעהנעם דעם םאר טע

 באריכט. דירעקטארס׳ אװ כאארד
קאםיטעם.

 ״דזשארמאוײן דער םרץ קאסיטע א
ײ דאס אינםארםירעז קאםפאני״ דרעס  ז
 די םאר סטרײס איז אונאםיציעל זײנען

 אי־ איז תאםיטע א און װאכען 2 לעצטע
 רעם פיקעטען צו געװארען בערנעלאזען

ײ אז ערקלערט קאמיטע די שאפ.  קעגען ז
 א דאלאר 15 ארער 12 םאר סטדײקען ניט

ײ װאך.  בענעםיט זײעל אז פארלאמעז, ז
ײ אז אזעלכער, זיין זאל  קענען זאיימן ז

לעבען. א טאכען
 איבערגעגעבען װעיט פארלאננ דער

אםיס׳ צום
 באישליסם דירעקטארס אװ באארד דער

 םון באשטעהענד קאמיטע א אפאינטען צו
 יאנא־ און גרינבערנ בעלסאן, ברידער די

ץ  רעקאםענדאציע א ארײנצובחננגען װי
 צו אנערסענוננ אויסצודריקען אזוי װי

 יאה״ פילע זײנע םאר קאפלאװיץ ברודער
באארד• דזשאינט דעם אין ארבײט רען

באריכם. םענעדזשעדס
ײז דאס באריכטעט שוסםער ברודער  ז

 דער גמגען סטרײק א ערחלערט האט אפיס
 װי נאכדעם האםפאני״ סלאוק ס. ב. ם.״

 לאזען צו ענטזאנט זיך האט םירמע די
 זעהן צו אום ביכפר איהרע אונטערזוכען

ארבײט. אײהר שיסט זי װאוהין
 א ערקלערט אויך האט אםיס זײן
 און ״רובין םירםע דער געגען סטרײס
 ארונ־ האט םירמע די װי נאכדעם פײאוי״

פרעסערס. סעט גאנצמן דעם טערגעשיסם
 םאנו־ ״סטאר דער מיט טראבעל חנר

 נעשליכטעט איז קאםיאני״ םעסמשורינג
 האט םירמע די װי נאכדעם געװארען

 דער צו עהזאםיגער אן ארויםגמנוםען
ארבײם.

' כא׳שט־אפט אייך חאט אפיס זײז  י
t\ פי־סע r. ראייא־, 26 ריט פילער״ 

 אייצגעפינען לאט אפ*ס דער וױ גאכדעם
 ;יט־ א צ• הקײיטס איחיע ישיקט זי אז

קאגטראקטאר. ױ;יאן
 ;יט־ בא־ינטיװע״ט ישוסטמ־׳ס כיידער
געהײסאן.

 דורך יאש נאיינטעט ״ןןײן ברודער
 דעש ביז פעב־יא־ טע;27 דעם םון װאך

 גע* דעפא״טטענט די; האט טאלטש טען5
 יראױז 13 און ישעפזי דרעס 30 סטא^ס
 װאך דעל פא- לאם אפיס זײן *שעיער.

r 9״ דרעס 23 גמסעטעי*ט v t v i •ל״איח 
ישא*. סהױרט 1 און *שעיעי
 3,850 קאי־עי־טעט האט אפיס זײן
םעקױריטיס. אין דאי־אי

״•־עטיע־ דעל געגען סטרײק רעי
 א־ז;עסעטייט קאטפאגי׳׳ דרעס איייײט און

 ,ד pc טעטינלײט דעל דא;ק א געװארען
 נע־ אױך לאט פיררע די סטרײקערס.

װעט זי אז סעלוײדיטי דאייא־ ;עבעז
 ױ:*א;. *yi טיט אגליפענט דעם ;אכקיטען

״א פ-ררע דע־ גענען סטרײק דער
 ®אלטכע־ ;אך װע׳־ט סאן״ און ראזעגטאל

 פי־כיע דעל נאך איז איצט
דעל צ• אלבײטעל קי־גען צג

 נ-ז זעצט.
 געױנגען ;יט

א־נ־יט.
ט־*/ •* 4ייע־בא־ינט ״צײנ׳פ ברורעי

געהײסע;.
טע רי אז בא*י:טעט לובין ב־־ירער  פ̂־

n דך לאט װערכע פלענק״, ״ה. ; y יעצ־ 
 א־ז בענהלאפבי, א־; ערקי־עים סיזאן טעז

 ־. 735 א־בײטע־ אוגזעי־ע ;עװען *שלי״דיג
" די ״פעי״. ?b איבע־נע־ ראדאייסט זיא 
 אדװ״י־ *,״'••;ע אונזע־־ צו ;עװא־ען געכען
לאנדאן. טאיי זער״

 זיך יאט צור־ה װאבען אײ;יגע טיט
 האט פילםע די אז דערװא־סט אפ*ס דער

 אגבא- װאס און ישאפ א געעפענס צוריק
 נעװען ״שורדי; א-ז זי װאס געייט די ייאננם
 כאצאהיט, ;יט זי לאט ארכײטער איהלע

 גיט ציגעשטימט וזאבען א־בײטעי ד• וױיל
 די װי ישנעי* אדי ;עיט. די םאדעיען צו

 א־ז ארבײטען צי אנגעםאנגען ראט פידמע
 רי אי; געװא־ען אפגעסטאפט ישאפ דער

 באצאה־ צו עצװאו:;ע;1 נעװען איז פילכיע
̂ט, די אםיס דעם לען  שור־ א*ז זי ײאס ;עי
 אלבײטעי ד* א־בײטע־־. די געכליבען דיג

 נריװענס דעי צו ײערען גע־ופעז װעיען
באארד.

גרט־ װערט בא־־-כט רוב*;׳ס בלודער
געדױיסעז.

 באר״כט א צ* שיקט װאגדער כרודעד
 איז באא-ד דער צו יאגואר טע|30 דעם פון

דירעקטארס.
 צײט דער דולך יאס כאריכטעס ער

 יזאד־ 45 צו אטעגדעט אפיס זײן רזאט
^רײנטס.

ליכטעגטאל״ ״דזיצאזע־ דזישאבע־
רער זײן צי געװארען פאררעכטינט איז

 גארטעגט ״דדשעם דע־י פון אײנענטיטע־
 אונטעד־ זײנען ביכעי זײנע קאטפאגי״.

 א־ויס־ דך האט עס און נעװארען זוכם
 לאט כטענטאי״,4י ״דזישאזעןי אז געװיזען,

 ;א־־ ״דזיצעם דער םיט טאן צו :יט גאר
קאטפאנ״". טעגט

 אנריםענטש געהײגט האט אפיס זײן
 רי־ ״דדצ. : דזשאכעדס םאלנענדע די טימ

 קאט־ קאוט עקסעל גאלדשטײן, ל׳ באוױץ,
ליפסקי״. און ליבאוױץ און פא:י

 סעטעל־ אויך םארהאנדעייט אםיס זײן
 ט־ײ:*אןי: םאלנענדע די סיט טענטס

עפ־ ב־יל, ארן ״ביוקנער :דזשאבערס
 פייש־ ט״שאס. און לעוױנסאן און שטײן
טאן״.

א __ : קאמפאני״ ״סילװעלפאסס
 רי אז ארײנגעהומען איז האמםלײנם

 סילװעדסאן׳/ צי ארבײט שיהט םירמע
 דער ססדײס. אין איז װעלכער שאפ א

 ,\. פאי פײן א באצאהלט האט דדשאבער
 נעסע־ איז פטרײה דעי און סילװערמאן״

 זײנען ארבײטער די נעװארען. טעלט
אלבייט. דעל צו צוריתנ^אנגען

 האט אפיס דע.־י — : ״לױױי־ישולטאן״
 דזשאכער דער אז קאםילײנט, א געסראנ^

 דרעס ״יאסאבאװיץ צו ארבײט שיקט
 אין איר װעלכער שאפ א קאםפאני״,

 אינסטרױ איז דזשאבער דער סטרײס.
 אדבייט קײן שיילען צו ניס געױארען אירט

קאנט־־אהטאי־. אויבענרערמאנטען דעם צו

 פאלשוראכען, אױך האט דדשאמני־ דע־
 ר¥• ױניאגיזידןן לעי״פמז װעט ד אז

שא#. לאנטיאחטא־׳ס
 װערט בא־יבט װאגדער׳ס כ־ידע־

דטגעל״סען.
גע־ טיט•;; יע־ ױע־ט דעס טיט
״שי־אסען,

פעח״עטא- לאנגער, ע לואיס

 גע־ מאנומעקטשודעד קלאוק
 װענען קאנשערעדן א צו דושען

אנרימענט נ״עם
)c:‘ r 1 ט,יז פ־ן(.

 ד* צו א־, דזשאנע־פ), ׳ד* אײ־צאן״
אפאניאײ׳צא;״. ,.א:*עי־־י,ען

 פאי־גט: װ• זיך לעזט ב־יע'י דעל
:וזע־לן ״;עע־טע

 אז אנבאט־אבט, ;,א ;לעכיד*;י״;
טעימ לע־ ;•:ע,־ ;,א זיך ע;די;ט עצ

C(, ר י
1I י

cv ציױ־שען א^־ידעגט קאיעקטיױען 
 *‘װאי אײעלע, ;,א אלנאניזאצ־ע א־נזער

 זאל ry אל ;,y;«^v׳y»־;t כיי־ טען
̂על אהי• צוױ* ע:ץ“קא;פ< א זײן ״שגע

הא א p.c א אײך* יאטיטע א *צען
ד• :אט־אבטען צו כרי ׳אי;ל פין

א׳־יכ באנײטעז א פא־ י*;;י;;ען
•* M ׳ -<* ײוין‘ דיזען א־-ך 4 •M«ו»ץ ««* • ׳״ is * ״

ראס אי ל*-עז, ; א• נ־•־ יאנען
 אין איטבאצטיטט־־יט ױ אױעחגעלטעז

" ד־ באצי; אין ט,־ײד :V א־אידדצ־ 
 -,‘כעי און א־ני־טעי די צוױשען ניענטס
יען אי־ע בר• אין דבתיב״  װאש ױ״כען, ̂ז

 נא־ “in א־ן ע״יי־א׳״טע; צי לאבען ײי
 נעקספע־ דע־ אײדער צילילנפט, ;־י־<;ט
ייואנען לא״ נ*< ;א; ךיל פא:;פ פיזא;

ט װק־ען :יט לועט ־נ״  א רי א**ב וױסען,
אינטע־ב־־אבען.

.*dfs י <w ן• *V •״M״ y • «•׳! '• *• — * • si • *4k• « ״ י d ♦ > — ״מי
אויך בייל װאיטען צו־צטיטונ;, א״ער ;yג

אפ־- ,יייײ:,יט1עקזי ,ד אל פארנעשרא;ען,
;־ א ;,א א*נא:*זאציע א־י־ער pc כע־ס

א־א;־ ,״,,;י־ זאי״ען ;,אי־נאניזאצ* זער
 פא־׳י ®"איז יעכ איז צײט ,ד זיטיײען

 יא;פי;־ע:ץ. עייצטע; פרן צולאדענהינפט
אכטד;:, נדיט
 פ־עײר^ט ױגגלאן, בלאריפ

ײניאל. װאילק. .,:א־נ < א,
 רזיצענעראל פיינפערג, י.

 דזשאינט פי; כעגעדז״צעל
סקוירט, ק^אויו׳ באארד

̂־• ר־פע.־ או; ד־עפ טאכ
• זיו י

 ב־יעוז ;־־,ר איז באדע״קט, יצוין רױ
 אפא־ ד־" א"< צו נעװאיען נע״ציקמ

 איגדוסטליע. ליה"א דעל אין פיאײשאנפ
י';-א רי אז נ*ט, אבע־ נײי;ט י־אס

דאפ «« «tt«k »« m SM A * י * Ml 4יי MAU 4.1 ) i. jKP | א iJ > ^ רופט
יעיע l ,> f* '4 u . i i ' 1 ניט.

דע־ ניט טעי־־ באזלנדע־, צא;יאכ*ש*איי
• 4 4 4 1 A י J wi ie > א > i . בדיעױ
אזי• • אשאס״א־ישאגס ליר״ <“אי ו צ ;,ט
ע:ט־ וועיען אפאהיאיײצאגס די י װ :יך
צײט־, ד• װע״ען בא־דטיניט ױעט , פערען

 אסא־ ־עיעל טינ צונויפצו־וטען זיך װילן
י אין כאלונדער, כ״אײשאן  האנפע־ע;־ י

אגיפא;;<ז. דך װעלען ןyצ

םעער ענ רדכ ט 38 אל,.65 פון מ״
;,,גייד טען18 דעב אװענט, רינסטאג

 וױכטינער א װע־ען אס;עהאלטען ײעם
 טײ־ י־ײדיס רעי p״, ט*נכיט סעםבער

 “־א דעמ א*ן :,’,8 ‘‘לאקא ױגיאן׳ לארס
ט ()2 יסע:כ<ל סאשעריסט יעם פ  ^י

volO ti •סטריט ^
̂ען ;ניט*ס דעם אױה  ;עטאבט װע

 פ̂א נאטיני״צאנס לעצמע די ױעלען
 אינטער־ היטענדער דער צו דעלעגאטען

 אפ־ װעט װאס קאנװענשאן, ניישאנאי
̂טען  כ^אנן קוכיענדען דעס װערען :עלא

 כיטנליױ׳^פוז די באשטאן. pא ‘טא
Dyi צר אױבנעפאדעדמ זײגען לאלאל 

 באטיי־ זיך און מיטײנ דעש צו לוכיען
 אין אויך װי נאכױגײיצ־אגס, די אין ײגען

דער פ*; צעבע; אין פדאגען אגרע־ע די

W.׳

וױרטהינם קרוגע י
ב«קם « הויז אין אימער האלטען

ר א ל ־ ם ק ם)ע
 פאםיליע נאנצער דער פון םאגענם די רענולירט דאם

ײ פאר׳טפארט אין ד.יללם. דאקםאר ז

סםאר^ ־ראנ אאע אין באיןס, » סענט 50 *ון 26 ,10
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ל א נ א ש ײ ק ן י ה ן ע ע צ י ט א נ

 פאייי װעט דגמאן ■דעדדענט
 די אץ דיסרןוסיע זיץ זעצען
ו. לאלאל פון רומס רךאכ

 י־עצטע אנאגסייט האבען סיר וױ
 פא־אנ־ זיגדאן פ-עזידענט האט װאך,

געקאנט גיט דערפריח אין זו;ט*; ט^גען
 די איבער ריכהוסיעזײן פארטזעצען
עסען  גארטעגט ריידיס רער אין פיא̂ב

 אננעםאגנען ה*ט ער ,־ואס איגדוסטדיע,
 קלאב־רוטס די אין צוריק װאך א ט־ט
 װאשיננטאן 1581 אין .1 יאקאל פון

בראגקכ. עװעגיו,
 פארקומען װעט דיסלןופיע צוױיטע רי

 טען16 דעם דערפריה, אין זונטאג רעם
 אינטער־ רעד םון כױטגלידער די סעוץ.

̂אדען זײ;ען נ״שאנאי  זיך קומען צו ;עי
 אזױ און דיסיןוסיע, דער אין באטײלינ•;;

 סיא״ איבער זיך־ ביי װערען קלאהד נאך
״ טרײד״ זײעי :וגע זײנען װאס גען

 אמעױ־ דעד פון שטעלונג ״די
 יײ ארבײטעושא#ט ל,אנער

ארנײטסלאמקייט״״
 יעא רר. װעמ טעטא דער איבער

 אין חורפ רעקטשװ־ א אנ&אמען װאלטאן
 אױ *רבײטער אינטערנײשאנאל אונזער

i זיר ם«נ;ט קורס דער גיװעלסיטעט. t 
או 2.30 מערץ, טען22 דעם *צכת  רי־ נ
 היײסקוא, אױרװינג װאשיגנטאן אין טאג
•529 רום

 דע• װעגען האט לעקטיעורער דער
יעלען א נעמאנט םראגע  שטודױםי, ספ̂ע

 ײ;1 סנזױס װעט קורס לעקטשור זיין און
 *וג״ פ#ר נט1באלער און אינטערעסאנס

 וױגשענסוחנרט איז עס מיטגלידער. זערע
טכערס מעחר װאס אז  *מזער* םין ̂נ

 שוײ1לעק< דעם אט^נדען זאלען י־אקאלפ
 דורמין סך א גצוױס וחניען זײ קורס,

1אערנען.

ן י ר א ע ר ד ע פ י ר ר ע כ א ן מ א י נ ל ױ א ק א 17 ל

קאנודעגשאן. צוש דעלעגאטען
ױפ׳ן יעצט האבען טיר עס א אנ ד־ ט אי

 א;־ אלע װאס פינקט, ?עלבען דעם גרנג
א־ דער פון לאקאלען רערע ש ײ ערנ ט  אינ
רעז, דארםעז מיר גאל. אסיני  עו־װעדייען נ

ען שיקען נאכהער און ט א עג ד  קאג־ צום ת
שאז. װענ

ט און ײ: ט מ ײ־ א איז דאס אז ׳:י  קי
ײט. ט םארגעסט ניגק עי אין אז ׳:י עד  י

אן ײען ױני  אז פיהלעז, װאפ נעגוג, דא זי
ײ ט האבען ז  םארטרע־ צו עהרע די םארדינ

אקאר זײער טען  פאר־ העכסטען דעם אין י
ט עג מ א אן. זײער םון י אצי אניז  אונ־ א^ג

ט דיזען אין איז לאקאל זער כ נזי  קײן הי
ע מ ה א סנ ט. אוי  גענרגעג־ א האכען כײר גי

j n ,גע־ צו גערן זײן װעי־עץ װעלכע צאהל 
ען ט זײער נ ײ ה זייער און צ א- פי  ריזען פ

צװעק.
ען זיך װעט ׳טלאכט ער׳עטע די  אנפאנג
שטאג, דיזען ש. טען13 דעם דאגער  מארט

ײ ע דיזען ב טי ט װעלען םי ר סיני א  װע־ ג
װעדעאן. צום קאגדידאטעז די רען  יע־ קאנ

װענט נעם  װערעז ערװעהלט אויך װעלען א
כע םיטגלידער, דרײ  דינעז װעלען װעי
טגלידער אלס  קא־ עלעקישאן דער אין םי

טע. ר םי ט- אונזערע אז גלויבען, מי  סי
ט זיכער זיך װעלען גלידער ען ני  צױ ?אנ

נ דיזען םון ריתוזאלטען נ טי  ער־ מיר און מי
דינג ביסעל א האבען צו װארטען ענ ם ס  ״

/ ם׳ רו
ײן ביוויז אבע* װעט דאס  פאר־ דער ז

*ר זעהר דער צו י^פיל ט אנ ס םערע  פא״ אי:
 צו דעלענאטעז פאר װאהלען די —־ סירוגג

שאז. דעם אנ יענעם אין קאנווענ  װעלען ם
אפען הערצער ט ?י  פילע ערװארטוננעז. מי

ך וועילען הי זי כע די אלס עז4פי ?ל' לי  און נ
ײעט. פי־זי־ען זיך װעלען םילע  אבער אנטו
ט קופט דאס ע די מי מיינ ע  אויםרע־ אלנ

עבען. אין נונגען ט קאנען אי:ע י ײז ני  ז
 קײנעש דארף דאס אבער גליקליכע. קײן
ט ע־ מוז םענ^• יעדער טען.sאםו^א ני ר ט  ש
װאס פאר בען  ׳ן&עד.;ערס אוז בעסערס עט
ש קײן לעבעץ. אין ט זיך טאר פענ  ני

ן פיהלען פו ט. ג טי םו ס ם אנ ע ײנ  םיז אדער א
 װאם םענ׳פ דער דורכפעלע. עטליכע

ע פארט זעצט ײנ ען, ז עפונג טערנ  פוז אונ
ך ציעל. זײן דערגרײבען ענדלי
׳טאנ בא׳טריבענער אויבעז דער אט

א; דער ב̂\ זײן װעט װאהלען, די פון ט  ש
ש. טען22 דעם  םעמבער, יעדער מארט

ד, איז װעלכער שטעהענ  קאנען װעט גוט
ען ײלינ ען װאד^ען. רי אין זיך באט ם טי ^ 

ס אונזער אין מען װעט טע 144 ׳אפי ײ װ  צ
ױ,  5 ביז םריה דער איץ אוהר 9 םון עװענ

ט. אין אוהר װענ ען. אלע הוםט א מ טי ^

®אליגע. די
 איז באסעס םאריטײדענע האבען כױר
ע. אדנזער רי ט ס דו כע, פאראן אינ  װאס מאנ

אך האז מען ט נ ײ מי ז עס װי ז  דורכלױ אי
װאל־ װעלכע אנדערע, אבער פאראן מען.

 אפאײגע די םא* :עפאסט גאר זיך טען
יאהרעז.

 באפעס קלאס צוױיטען דעם צװישען
 גוטע האבען װאס םאנכע, זיך געפינען

 פון װערען צו פטור אזוי וױ אײנפעלע
 פאפולערםטער דער ארבײטעי. זײערע

 ארבײטער אן כאפען — איז אײנםאל
 ׳צוין האבען סיר ״פאפ. אין רױכעיענדיג

 אבער אײגפעלע. אנדערע םון געהערט
 דױיג״ כיז גאך מיר האבעז ‘אײנםאי אזא

 אײנ־ אן הערם געהערט. ;יט טאג טיגען
אײנפאל? אזא אײך כעםעיט װי !םאל

 א םון װערען פטור וױל הבײז בעל א
 אור־ קײן נעםינען ניט ער קאן פינײצערין.

 עס ביז ׳װארט און ער װארט .זאכע.
 “םא געלעגענהײט גאלדענע א אן קומט
 םיני׳צערין די אז פאסירט, עס איהם.
 און ^ןא• אין גוט םיהלען ניט אן םאננט
 ?יצט, ױ װעלכען בײ טייעעל, ביים פאלט

 איהר, טיגטערען צו אניעטאט ׳באפ דער
 זאל סען ױניאן, דער א^ אפ גלײך רוםט

 א דיסט^רדדפען װיל ער וױיל ׳קומען
 אײדז״צענט ביזנעס דער װען מײדעל.

 דער איהם ערקלערט ארױםטגקומען, איז
 געכאפט ער האט ענדליך ענדליה אז ׳באס
 האט זי ״גודס׳/ די םיט םינישעריז דער

ײו טאקע װיל ער און !םאלינע די  גי
 קאן ױגיאן רי צי •לאץ, אוים׳ן וױסען
 ארכײטער, אן תאלטען צו צװינגין איהם
׳ םאליגע. די האט װאם

 ביזנעס דער זיך האט גליקליכערוױיזע
 פון םארפיהיען געלאזט :יט איידזשענט

 די אז ערקלערט, האט ער אידען. דיזען
 די אז און אײנסאל, זײן גאר האט םאליגע

 קױ גע׳חל^׳ט ״פלײן״ האט ׳פװעסטער
 געבער. ברױט גוטען איהר אויף קעגדיג

 ארנײטען. געבליבעז איז ישװעםטער די
דזשאבער. א װערען ער װיל יעצט

 אז טסתמא, ש\י\ דאך װײסט איהר
 יעצט קאכט אינדוסטריע גאגצע אונזעד

 ארבײ־ רי םון פארלאנגעז נײע די מיט
 קאנטראל יעצט סאדערט ױניאז די טער.
 פארלאגגט מען אינדוסטריע. דער אויןז

 -באיפרעג צו פארלאננט מעץ גאראגטיע״ א
 טאנוםעסטיטױ סאב די םון צאהל די קען

 גענעראל־ א צו זיך גדײט כיעז ׳רערס
 אומפאר״ די אפצו׳עאםען אום סטרײס,

 ״דזשאבער׳/ דעם םון אנטװארטליכקײט
 זאגט און באס א צוגעהץ יעצט ;אר קומט

א װערען װיל ער :קלײניגקײט א זיך
אבער. ד̂ז

 באומאן. און פאלײ — איז באס דער
ײ זײנעז יעצט ביז גראדע  געװעץ ניט ז

 גיט זעהעז מיר מענשען. נארימע קײז
 על״ דצר אויןי זיך זאלעז זײ אזוי װי אײן
 אבער זיך האן ױניאן די באנארישען. טער
 האבען מיר קאפריזעץ. םיט רעפענען ניט

 װע־ מיר און סטרײק, א ערקלערען געמוזט
 פירמע די וואנען ביז סטרײהעז םוזען לען

 צום צורײן קומען און בארעכענען זיך װעט
?&אפ.

העללער, דזש.
סעקרעטאר.

ץ ל ק ח , ב ר ע כ א מ ק ו א ל ם ק א ז ק ר ע מ פ ױ !א

ע אלע  אר־ װאס קלאוקטאכער, אידי̂י
 זײנעז עעפער, ברוקלינער די אין בײטען

 װיכ־ א זעהר צו סומען צו אויםנעפאדערט
 װעט װאס םארזאמלוננ, מאסען טיגער

 דעם דאגערשטאג, װערען אפגעהאלטעז
 עװע. םאנטראוס 105 איז מארטש, טען30

 לא־ יעצטינע די ארבייט. דער נאך ג^יך
 פראבלעמען די אויך און םרײד איז נע

 ארוםנערעדם װעלען צוסונםט דער םאר
 גענעראל םײנבערג, י. ברודער ווערעז.

 3ױניא קלאוקמאכער דער םוז םננעדזשער
 םון לאנע יעצטינע די באשסרעכען וו^ם

 װאס אויך און קלאוהמאכער ברוקלינער די
t t צוסוגפ̂כ דער םאר ט*ז 
% n אד״ ויעלזנז םײנבעמ ברומר חוץ 

םעת־ לאמער״ ל. םיםיגג: דיזעז חנםיךעז

 ;ױניאן קלאוקמאכער דער פון רעטאר
 יאקאל פענעדזשער ברעםלאװער, דזיצ.

 טענע־ דיסטי־יקט ילעדוין, הערי ;35
אםיס. ברוקלי; דדפער
 פון װערען געםאכט וועט ראל־קאל א

iv אלע t v v, אר־ װעלכע װיסען, צו כדי 
 אויױ געװען אנװעזענד זײנען ov בײטער

 װיכ- העכסט איז עס פארזאטלונג. דער
 ברוהליז םון קלאוקמאכער ימדעז םאר טיג
 זאלען און סארזאמלוננ, דער אויף זײן צו

 דעם צו הומען צו ניט קומעז. אלע טאקע
 םיעט נאכלעסינ, זײן צו מײנט םימיננ

 אינטערע״ אײנענע די םארנאכלעסעעז צו
 נים מאז ױניאן קײן י1דאר דאס איז ׳סעז

 ברויד פון הלאותמאמנר איע זאלעז טאן.
!םארזאסצונג דער אויוי זײן צין

װעט ק»*»לר פיויזדא מיסס
ל״ ,onTאי

 ■Hfv J'U ״•ו־נ״ט^־ J*H יז־־ס דער
H ••ע־ט *וןס נאר-ע׳/ t ?vajrjyjױ• ־ 

 נ״סני־• r עחיעיןיט »•( ••.•א«־טיצןןרט«;
ץר ײ ם ר פון ,fl'J <יון י  **ר,6י
u״ 1מ׳נ*« ט^-טג«זע^ט װעט v ' im,)* 
m |1«20 יעס w,*־׳ננט, » »•) .»15 ׳• 

וי-עסט H,ד*נג4,נ ׳. װ. ג. .,י *. די אין
םטר׳ט. ט«10

t׳ t i a  h

r »
די

ט ד עג ד טו ס
n דט׳ון ד«ב ״.ינת in,׳• H i*

r די י«; #  IffJlK  | «  IMHVTU8*־KW 
fK iv ; iH«196־ 'O'W  '1 fi® pH »y‘ 

ן ט«רט י  I# י*ײל* »ונויפמיי«ן ז
מוננ, א « |H י מ ד• ׳ ד י ־ p ד e  * n ן*1ו די( 

1•*m w o n—«וח*.6ס ״“ •וי
י עס װ«ר י י י ו א ' י 'J  ‘^•י ײי! 1

» ' 6J9V0 \fr>9iim ן9ײי  |M 1«>י 5*׳ 
י9י יוין ודט׳ןן 19tp* *ס

n י9111* t t r 6
in װ«טט, 3 גוןי*, t ! (  »ofo, נױ »'th,

אוניװקרדסעס ארנײסשר אונזער *װ סלאסען ױ
מ װ»עינג#«ן ױ גו ס?וי, חי• אױרו רװי ם אוי ״ י 8« חס »ע1ס און ו

טער< ®ןטען דעם iסג שכת,
ע1ס ״די ;יוינער ר״דען װע# לײוןנס ח. ה. י. אי ת »וי חו  חןך pn ני

ל־טערא*ור״. א־צט^גער
ב״מאג, 2.30 שבת,

^יי סטױארד « ט ע ען ױ ר: רײד ע די א*נ ע ארכײטער ״  ױ 1אי לי«
ו - אינדוסטריעך/ ה־־פט

m דער *ץ io.ao זונטאג, e, מערץ. וטען6 דעם
iH cyeu iB* געבען ױעט קאלחייז h ער קורס  איגסטי• ״סאוו־־איע :אינ

ט־צ־עס.״
®ױה. ו ו .30 זונטאג,

ען *־עט ־ארמאן ה. דר. י: די א־געיר ק־רס א ג;  דער פון ענטיױקללנג ״
א־*ר*#א.״ כאדערגער

׳נםקרנעזמנאל
טי #אלגענדע די ר <«טןןן ז׳־נען פענטערס ױד !לערנען »

7 :30»יס אן «ױ סאנגען ?ליוםען די

ט פ ד אי טי סיי ני ר. ױ ע ט נ ע צ
 נ׳אנ-עטען, ע־ועג••, ער׳טטער נענען סטריט, פערטע — 63 סק־ל ם^נליק

נ<ן• ־־ילנערט ל. .h ויעט א־וענט, א־הר 9 סערץ, טען19 דעם םיט״ואר,
אינסטיט־^יעס״. ע^אנאמ״טע און ״םאיערנע א־כער: קורס א כעז

ס ק אנ ר טי ב ני ר. ױ ע ט נ ע צ
 נרמנפט הטריט, שארל«ט *ון סטיא •ארק קראטאנא — 61 שקול ■ןזנליק

קןיפיילך סילװיא מיס .־ועט אדעגט, 8^0 םערץ, טען18 דעם דינםטאנ,
ארכײטער-בא־לענוננ.״ די און ״עקאנןןםיקס :איבער קורס א גענען

ל ױ זו נ א ר טי ב ני ר. ױ ע ט נ ע צ
 סאגטאנ סטריט, םעקסאן א,־ן עױעדו קריםטאפאר ,150 סקול פמכליק

 (איבער קורס א גענעז קאפארד סילוױא כיס וועט מער*ן, טען17 אװענט,
בא־ועג־נג״, ארכײטער די אץ ״עק#נ#מיקס

טי איע די אץ ױערט אװעגדס, פיטדאך א־ן דינסטאג מאנטאג,  ױני
o םאבדזשעקםס אגדערע די הוץ א ;יננליש, געלערענט צענטערס u r דןזרט 

נעלערענט. וועחןן

דױויזשאו עהספענשאן
נ, » ס ײ ף פ » ע ען14 ר ר, ט ע .יט

 כרןזנזוױל דעם אץ כאר, אינטערנעש«נאל דעם פון ריחוירסעל »
 חור פון מיםגלידער נראנדױל. סט״ םעקםאן 229 לײםעאום, לײכאר

קוסען, צו נעלאדען זײגען אינטערנעשאגאל
 דעד םץ כרענטש רוסיש־פוילישען דעם כײ רוםיש, אין לעקטשור א
יארק. נױ סט״ סזטע איסט 316 א״ן ױניאן, םאכער קלאלק

v ,ת ב ם ש ע ען15 ד ץ. ט ר ע מ
« ל«ק«ל פלן אפים אין ביגטאג, אלהר 1 לעלוין, םאקם פון לעקטשלר א

עקיך ״מאדערנע :איבער א״דיש, אין רעדען ולעט ער עווענױ. טע2—228
אינםטיטוציעם״. נאםישע

מערץ. טען16 דעם זונטאג,
 A לןןקאל r« רומס קלאב די אץ רײדען װעט זיגםאן םאריס פרעזידענט

 דעך איכער פריח, ד;יר אין 10.30 אום כראנקם, עװע., װאשינגטאן 1681 אין
דיסקוסימ. פרײע אינדוםמריע״. אונזער פון •^כלעמען ״די :טעכוע

 סם״ ־לינםאן 151 האל, קלמטאן אץ אידיש, אץ רעדען װעט ראגאף ה.
«;־ זיד ללעם יענטש-ר ד• צדױליזןמיע״■ אםעריקאנער די״ איכער:
צייט. םיטאג 12 םאנגען

־ א װ ט ם מי ע ען9 ױ ט ץ. ו ך ע מ
 רעכטען ״די :אינער אידיש, אין קלרס א נעבעז װעט װלאדעק ב.

p פליכטען און c אמ לוערלן נעגעכען דועט קורם דער םיטגלידער״ ױניאן 
אווענ®. 8.30 אלם סט., םעקםאן 219 לײםעאדס, לײכאר בראנזװיל

ג, א ט ש ר ע נ א ם ד ע ען20 ד ץ. ט ד ע מ
 עדיד חזם אין עננליש, אין קל«ס זײן םארםזעצען וועם גאלדבערנ םר.

וm 2 איז ,17 לאקאל ױניאן, מאכער ריםער די פלן סענטטר קיישאנאל » 
אוחר. 8 כיז 6 םון װערען גענעבען װעט קלאם דער עװענױ.

w דער פת אוידיםארױם אין לעקטשורען װעט קאפאלד םילװיא n m r u- 
 לוסמױ אוז ל״ים םשטר שא• די פאר םםרים, טע16 וועסט 3 כילדיננ, שאנאל
^ רייד*ז װעט ױ .91 לאקאל אץ 62 ל«קאל פון םעםכערם באארד קוטיװ

m לןמטשור די .“כאללענמנ ארגײםער די אץ ,עקאנאנױקם :בער m זיד 
ר, ■jn •*yy ארכײט. דער נאך נלייך אוהר, 6 אנפאנגען

פראװיח דער אויו הורסען ױ
דזש. נ. נוארק, אין

ל א ק א ל ץ * י חז לי נ ט סי די ^י ד אי ץ א ד ^ו ק ע ל j טארג^ ,21 א m  j 
עזג ועמ ענ סײין דר. םארםש. טען18 דעס דיגסט«ג, יוערען ^ ד לוו  װקס ג

ײן און ארכײטעד ,דער :םעםע דער איבער ריידען  ־ ךי געזמט״. ז
foe״ דער «ון אפים אץ נענעממ הרם  , i r סאגטגאסשןײ x n a o

ע ק ס כ א ז כ ו ז א ו פ ר ר א ר פ ע ר ד ע ט ס ק ע  נ

ל א נ א ש ײ נ ר ע ט נ י ן א א ש נ ע װ נ א ק

ראטצא;. ס. ‘2 ;•נטפער אן

ר׳;< «ג » » ס ני■׳( (,} «נטפ«־, )ו־י״ט׳
 «ו )•(* «ו«־׳*ט א־ך )•-
in' גי׳ m (׳וײאי•■׳ ױט *׳«נ »־י o o r 

pd  m v i ' n t  h w .*,i ן ״  יורטישעל י
ד,1ו ווגר׳נ־׳ו ו• * 1>»0 «81י 0  איר י

«|#1י «ו p־b« די (!#;ע־ל־ט ט ט י ץ ס־  מי
טפ«י י «נ י «1ײ׳ י9 נ
ק׳ו «וױיט«; אץ  די י־נער ,,*יטי

אי פא־ #טרש-אמן  *:-p «?סט«י1 ו
m m י ײרט  פרא• (! «ון וט«יאן1ר נ

)y; () דט דוןיפען ןר«דד׳ןגט«ן וױיס
ן זײן ״ י׳j י די ג׳ ס8 ו *» דיו )2 ;מי

nי•vDו•׳•יז׳l| דופיי״ י«וײו«ר 1;• ■1 די 
 ־8פי כעײיריגעז י2 )'.) '**!■לס; פ־*ט

 די ps ««רטר«טיגג ג«לו8י«וי«-
ד *נט8יזש «ים .p,־r ניו pc נ*י

ײ לפר•־ «| ז ט סג * ט « »ו,א ג ם,,י ״ װ  ג
«י יו־ף ט װ ״ ד 'w, i v j v p ,־  נ
ש8ט« m ראטראן טי ע ט, ־ «דענ  װען ג

«t ען ד־ ר יי סו ט אנ  די פ
י פי *רכ־־ט נ ען ױדאן ײ א־פ  נ־ט ד

־ זי>ן « י נ «י ט. די טז«ן ■ייאט י רנ־י * 
ל ץ פ ^׳ ר ן ן י ע יויף נ שםא: פעי  1>ויי;

ס ר. םי • ג«;עראל די אי ;רפיסכייו נ « ת  א
}”y t־.p^pi o; י «*ין ג־ט ע ו ע״נ ם־ י  װ״

ט«ז. ד«: ר ש«| א־ר «חןזי ע  נ־ט אנ
«ן די «ומ»ר«ן / «וס אױנ נ ל א  דע־ *ז פ

ט לענע; ר טי ע ר ד• ד*ט נ־ט י ט ס ע8»: ט ? 
ס«א*-עז.

i״ h מענעדו׳טע־ )נעצ^ו״י׳טעי) דער 
 זעינע דאס טסי. שי^נט א־־ע־ ט־ט

 א׳ג־ אן מיט נעייען אויך ד»ך װאיט
 װער־ עקיעקוטיװע, גענעראר יזיטער8נ*«

 מא:אטע;, 3 אץ ל8א'״:מ ט־טעגדינ Vג
ט  און בא־טליסע זייגע ארע א־ו ײ*י

 טיט רעכענען נעמוזט זיך ;רלו;;ען,8ח
 םאר ה^כען כאאםטע ד־נע ויאס ד«ס

 ־עטע- די ר־ט pH נעט«ן ראנאטען 8 די
נע:ו• פראנע א צו זיי ײסס ייננ
 נגאי ק״ן צו ניט אויו א־ז יאס טעי•
 צוויעען אלע אק יניאז•’ א־נזער םאד
pc נע־ דע־ נאר װאו באײעגוננ, רער 

 יצטארקע א איז מענעדזיטער, צאײטיע־
 עקזעקוטיװעה די זיינע; ■)!'ןעניייכה״ט,

 א־נא־ יעעהנער א װי טערזר ניט דארט
a ;וטצללז״סען טעגט, m טענעדזשערם 

יעטערונ;.
ט איז סיר ט, מ ראט־ כר. אז בעקאנ

ל א־ז מאן בי טע סון נעננער א :  בעצאוזי
 ,•V א»זעז עכ זאל טען ויעז כעאםטע.

ט א־הם. א־ א ער ײ מ ת ס ם־הרט מ  א״כנע
טע רי און אנ־ער־ש עפעס ע־ בעצ^הי׳  נ

ם וױ אדט«, ױי ך, ו טאפט. מע:לי  אפנע׳
ר ע ד זיין װאצו אנ ײנ ט און ב י ־ נ  איי;
 אע־ רעד אז סאיזט, אפענעם דעם ןעהן
ען ת־אן, ־m פ•; נ  :־ו־ אין אפ־יו י

ט •ארק, על ען זיי! נ ארמ־ג  װע; איינענ
עלט א־ן ר א; א־ן ; דע כטוננ. אנ רי

 ראטמאן נד. פון טעות ד«ר א־ז עה
dhu צו״ זיר ז*י* ל«ב«ן דע• 1* ,‘וױ 

lycna עס װען און ט«*רי« ד«ר צו 
 די עד אונטזרשטיצט «װ, נ־ט דך ■אהט

v '- * n יע־ גענען •ר«ט«סט־רט און 
מו נ«ז. d ד׳ו c w שר p h נ-ט נטנציון 
pH נדױ־ די פון חיילק ר«ם יננוואושנט 
ye אושמר נױ• «  סיײנע די pn יס80י

קיונטרי. ד׳וי פון ױניאנט
 אױ נאװ׳גגוננ די inn י«רק נױ »ין
 די pH סו««ױעל גחוס«ר, pn «לט«י

o »ן וק#8ל r n ,נורײד oy pn נעפינעז 
 מטיװע8 לי4*< ;ר«ס׳ור« h אױף יף1

yeאון סכ«רס o h 'd ײײגעז 1פי פ»רפן 
, •י מן ״  רייד, H זײן סילײנט |yp ?י
n ןז n  i• •יערם8נסי8פ ד DHH״־ 

’t נד«רש8 סו«ױס. די pc מן H דאך 
jrjH-׳ p h מו הא־צטרי די  כוױוע־ די ו
־ז גמג py י jypp אטקן8ח ױניאנס די 
 דעד פון מט«רשסיוווננ8 ד«ד סיפ ייד

n ותיבפ זדנט«תײשאנאי״,״ n• שי־ 
ו קען, *ר• *ו ן Win&V( יסר8 »

im-vm ױי pH pH זא״ פ«אע םיעיע 
 רי ניזנ«ס. זייערע לטען8»נחי צי (*ר

yם *ארל rn y סענש«ן pn װע-8ב דער 
p ונג1 h ל8ס און נמיס »י8 ניט ד«ך 

 אױסנע־ ד*ר װ«י«ן וזײס'§.תדואנם«ז
 האט; מען וואם פ«חינסט« די פלינ«ן

ooip mi ,םאלנען יאי מ«ז א־יכ אייט 
ih ,jy 8 נר. j«® erנ«כ«ושל לס »«■n 
מן «רס1ןײ אי  עתו«ה• ושרפען ר«ן װ
 iH'2 *רער, פ«חינ«. יחאינער די אשן
im פעהיגשמו די »t נענע־ די נאייבען 

 נעגע־ די 18י וועם רנ«גײו«רס,8 ושל
jn מי vo w ip y מענשעז םו| נעשטפחן 
pfl נראד. ילוײגתן op:m .18ראםמ בד 

H n  ,v p w גענעראל קלאס*;« *וױמזע 
 ער&*לנרייר ;«ת«נם ײאים #תסזיײטיומ
 אליין ער װ«ס רבײם8 די דורכםיתרען

p זיי פ«ר וױימנט h  iv רטיתעל8 זיין ?
 ארבייט די tpno אױסחננ«נ«נדיג

 טענחיעפ עקזעיןוטױוע, נמלפושל חןר פון
qv״ «ר.  ih איז t Jjjtdjih םאושו־ זיך 

vyvat,\ ױ f ו w  ,hh\ די DnyBfayo 
iv דזר פון o w iw r  ĥthjpj ,בארד 

 דורכ־ די חןרס,’ני8־נ8 די זיין •<*יז
ם8 חנר pe פיחוע־ ביי  בע־ זײ װאם י

ײי ד«ס איז װארום אנ«ר שליסען׳׳.  יי
 בר. ih גענונ ypna i׳h *נם׳^ל־ר?

inooin דארףי «ר ארער עם, שרײנט 
 בײשייעל «זם ?i׳ih נעוױיסנן עס

!iirf כין אין־ ih םער־ און ו»י?ורום 
ן צו םיר ל*ננ ז ז ״ p װ d שואחז ותיכען 
 רויס;ענו-8 עס ה*ט ן8ר«טם נד. •*יד

 נראד דאר זיך לײנם שכל ייפ׳ז8 סמו?
ום דערםאו דוסא ih ש»ליל,  נע־ די ̂װ

y y iםיעל אורי האם עקועקוטיװע ־־ 
 דורכצוםיח־ אדבייט מראנט-וארסליכ׳ג

 אונכע־ או אתמענאיך, •שום איו דען,
 איל ארבײטעז װאם םענשע;, *אחיםען

nr. װי זאדנען איםעד זיך רארפענדינ 
 הענע; זאלען לעבען, » םאכעז «ו אזוי
HIH דורכ־ עדםאאנרײר ארבייט ;דױסע 

oy .p rv r i אונמענאיכ־ פ-זישע א א-ז 
 אונד אזעלכע אונטער זיי, םאר פײם

 אוים־ מנעז *ו אאעס אויף שמנדזן,
*אסזז.

ר  יארה ג־ו אין אפילו אז זער, יי
 הא־ וואם לאקאלם, נרױסע די אין יזפא,
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 םענפדזשמרם די פאפטיש זיינפן נארדס,

 האנםראלי־ מאס *רבייב. רי טיקן ייאם ,
i n, ילמ־ נייע די פאר שלאגע; יואס 
 נלױי זײנען עפזאפוסיװקס די «ד
איצדינג נאכ«וזעחן ?עייערשאסט ^

ט א נעװען איז עט ״  דער װען צ
ט שא־נ ד דז ר א ט נ א ״ן א־נצאנצען ה  ק
אי עי ענ ר ; ע מ עדז צנ ט מ  זיי־ נעהאט. ני

ט פונסצ־עס נע א ת־ט ה עפי.  דער חרבנ
ט צא־נ  לע־ רער האט זעלבסט. בארד דז׳

ט, אבער כען עציינ ט רער אז ג נ י א ע  ח
ד א־ םעד צו א איז כ א אננז  אז יװאנען, ל

ט עס נ טי ױ ר נ ען, שנעלערע יי  האנדלוננ
ע די אץ אז טינ כ  צו ׳פװער איז םראנען װי

רוננ אן ם־ט װארטען שיי ט ז׳ן ענ  בי
ט ע א ש כ בארד רז טינ  םפעציעלע אח פ־
ע! טיננ םעט איז ס׳ ר כ לי םענ  רױ צי אונ

פעצאהלטע ד• פע;. ט אונ שא־נ  בארר, דז
 א•; טאג שווערע, א אאארבי־טעגד״נ

ר זיי פאר איז שא«, מ פי  ביי זיצען צו ׳
נ ס^עציעלען א נ טי  אין ׳שאעם כיז םי

ט דעד אכ ען 1אי נ ר ש״ ט ע ענ כםינ  װי
ען אן. רער פון פראנ ײ ױני עז ז ײנ או ז  ר

ר  רארםען און טעמבערם בארד עקז. אוי
ען עקז. די צו אםענדען טיננ  יערערער םי

ײן פין  זיי־ אװענרען פיעל טא לאתאי, ז
ען ען : צ אנ ״ ? אין דא א־ ך א װ

 :ע־ א ערװעהלט דעריבער טען חאט
שער ;עראר הרעז םעגעדז םי  די חרכצו

ט \ ט פון ארביי שא־נ אנ יערען בארד רז  ט
pn .סט עד װאך שלי ט ארער יע בע  ני
ט ;םטרייקם רופען צו  און אבםונג ני

ם ר פלינ׳ םצי ב די נ אוי טי םטע. די נוי  באא
ט ער מ ע  םראנען רי צו •פםעלוננ א נ

ך פאר קוסען װאם לי ט טענ  םאר־ די םי
עדעגע ם שי אג ש איי סי א ס  אר־ ער און א

ט  װייםערע םון לענער6 אלע או־ם כיי
ײט. םיגה צענ־ איהם אין קורץ, טע  פאנ

רט  דער פון לעבען נאגצער דער ז־ך טדי
ע. אצי אנ־ז אדג

 רעם גאכנעטאן האבען לאסאלס די
 אננשםעלט אויך און נאארד דזשאינט
 האט 1 לאתאל םענעדזשערם. לאפאלע

 כײ האלםען רונירט8 ?יך אפילו צייט א
 לאקאל האם ענדליך אנער אלט̂ו דאם

מענערד&ער. א אננעמטעלט אויך 1
 מע־ לאסאלע בעצאהלטע אלע די

 םע־ נענעראל םיט׳ן צוזאםען נעחשערס
 הײנם ז״נען בארד, רזש. םון נערוישער

 דורכ־ און אויםארבײםער פאקםישע די
 קלאוס רער פון ארבײט רער פון םיהרער

 גיר םון ױניאז פאכעךם דרעם און
 וױ ציעען םיר ראםמאן בר. זאל יארה.
 פון האנרלוננ א אז פאםירט, האט אפט

 זײן בײ זאל םענעדזשער נע־ויםען א
 איך װערען? צוריתנעװייעז עסזעקוםױוע

 עקזע־ לאקאלע אלע אז אונטערשטרייד,
 1םי ״רינגימי״ די אפ היטען הוטיװעם

 אײנער זאל און מענעחשערם זײערע
 עסז. זיין װעט טעות, א םאכעז אפילו
 סיט אונטערהעלםעז איפער איהם בארד

 נע־ ריירען טוע זואם מא פלײצע... א
 װען עפזעקוטיװע, גענעראל דעד נען

 םארנעהםעז נופא יאדס נױ pn אםילו
 מענע־ רי — אםיםערם בעצאהלטע די

 דעם פאקטיש ביםלעכװייז רזשערם,
 שפילענדי: עקזעהוטױועם, די םון פלאץ

פיחגל. ערשטע די
 בא־ די איז לםשל, ,35 לאהאל אין
 מע־ זײער צו מעסבערם די פון ציהונג

 פאטריארכאלע. א םאקטיש נעדזשער
 מעסכערס, די םאר םײ איז װארט זיי;
 הײלי־ א — עסזעיווטיװע זײן םאר סיי
בעפעהל• נער

 געהי• ניט לעבען נע;ען קען ;ןען
 איז ראטםאז, בר. אז פארשטעח

יער 1םי מ*ראל רי אז אויםען םא
it זעלבער דער אױוי בלייבע; זאל 
1«ײ מטנליר וי^ Sui nn ״ י

/ זיין נ ײ *ז ׳;״:עןיר ע־ דארז כו  נ
 ;ע״ א װערען אײפגעיז^טען זא״ אינז

 עפענטדיכע אוגפיולטײא־״צע רעכטע,
א־ ע־ ;ס״גונג  כעקערפען דעי־פען די

 ינהחײה ז־ך ״צטעי־ען װאכ גרופען די
״:טאנדפיגי־וט. ;;,־־:,פא־ג־ײא א אײל
 ער ;ע־עכט. זי*ן גיט *צײז יזענעז ר״זע

 #ל.*ע;י־יך ױײט ,יױ כ־ייען, אײד דא־־זי
 ׳:טאגד־ פאי^יאישען זי*ן אײנצאניען

 ארױײ א*לם זונען ;יט אין ונקט2
 יעדער וױיל אגדערע, ״,אי־, צװיננען

 אײנעגעם אן צו בארעכטי:ט א*ז :*ענ׳פ
 אלע מײגעס. צר געלענזאץ א״ן םײגוג;

 יאהא־ ס״ בעאטטע, די פון האנדלוגנען
 פובלי- ;*,4זאי בעאמטע געגע-אל סײ יע

 כעהאנדע^ט עפענטליך װערען, צירט
 די םין סעדררפען מיטיננען ב״ װערען

ײ או; ניעםבערס  דיסקוטירט זארען ז
א:;ע;עכע;עד װאס נא־ דעד איט װערען

ע ארן ׳נ*עטאדע ײז  דער או; געפילי־;; כ
̂ייל צװעק  צו קי־א־זי, װעדען צו ;זײן ז

ט זיך, פאריצטעהן רי :י  צי איגדצען :
ען ארונטעררײסען. ל;;

 ;וטע א ־“נ האבען גליקליכערװײזע
ע אן אדן #רעכע ראריקאדע ע: ײ;  װע־ א
ײטונג. כעגטריכע ע צ עי גז  כיעטבע־ס או

ען נ ײן א*ן די ר ע מ  נ־ א װאכ אזעי־נע, א
 *יאס װיפען ;;,4וױי ׳זיך טערעכירען

הוטט אי פי  בי• ט.יט כיע״ װאס און פ
־ קיץ דא־־יבער א*ז איגז ־ א ע:  ):•טא ;

י די אז א א׳ ר^*־,ארע רי זינקען. ז^ל ד
 די איבעתעהכיענדיג ׳נ*ענעדז*עעיס

 עקזע־וטױיעס די פון ארנײט פעדזדסטע
 פונקציאגען זײערע ;,ערםיהלעגד און

 א דאריבער ױגיאן אונזעד פאר זיײען
 צו טעני*יך װערט עס װעיכע דורך ברכה,

 בעשיצען איהמ און םעטבער םאד׳ן טאן
 אין וױ בעסער און נינער באה נענעז

יא־יעז. אטאײגע
♦ *s*״ v *ני י ). - «> . •mt

וױםען צו גוט איז װאם זאכען
סטאטיסטילןס םדן װעדט דער

 קלעהרט טעגש דורדפגיטריכעױ דע־
 עפעס װעגען װ* סטאטיסטיחס, װעכען

 און טדוקען טעבר■, איז װאס אזוינס,
 זואס אזוינס, עיעס ;אינטערעסאנט ניט
 רע־ א אין יכדטל, ערװארטען, קען םען

 ׳זאך א איז עס אבעי גירוגנס־באריכט,
 צו :יט קען אין אכיוד־ען :־ט קען װ^ס

dvbv .סט-מורירען
סםאטיסטיק, װעגען פיײנרגכ די אט

 פעהרהײמ גדויסער דע־ פין םײנוננ די
 גערעכטע א איננאנצען ניט איז מענשען

 געװיסע אז ׳אםט זעי־זען םיר ריכטיגע. און
 גרעסטען דעם האבען סטאט-סטיק מינים
 יע־ אינטערעסירען דארםען און װערט

 דעי םון טיטג^יד אינטעליגענטען דען
 װאו אױם :•ט מאכט עס נעזעליפאםט,

ײן. ניט זא״ ער ■ ז
ן ע ם ה ע ר נ ײ , ׳נ ר ש מ ״ ל א ט ס ־ ט ד ו ב ע  ג

. ק י ט ס י ר ט י פ ױ ן ו ע ש נ ע ן ם ע ב א ך ה י  ז
ט כ א ר ם ר א ן פ ע ג ע ם װ ע ט ד ר ע ן װ ו ט פ  | א

ר ע ק ד י ט ס י ט א ט ק >' ס י ט ס י ט א ט ס ־ ט ר ו ב ע  ג
ז י ג א י ט כ י ר װ א ר א ם ע צ נ א , ג ע ד נ ײ מ ע  f נ

ל י ױ ק א ו נ א ר ד ה י ס א י ױ י ו ם ץ ע - ד ר י ט א  I ג
ן ע כ י ס ל ק ו א ן װ ו ם א ס ו ל ר ו ן » י ל א ה א  1 צ

ן ו ר ם ע , ד נ נ ױ ע ק ל ע פ א , ב ג י ד נ ע ה ע ף ז י ו  ־ א
י ט װ י ױ י ו ל ד ה א ן צ ע ט ד ו ב ע ם נ נ ײ ט  : ש

ר ע ב י ר י א ל ד י ה א ן צ ע ט ױ ן ט ו ־ א ר א  1 פ
. ט ר ה ע ק

׳ פון אויך איז נעבורנדםטאטיםטיה
 I דעם םאר װיכטיגקײט גרעססער דמי

 i גיט דאס װייל געזונדהײטס־באאמטען,
 ; די אויסצורעכענען מענאיבקײט די איהם
 ! זויג־ צװישען טויט־פאלען םון ראטע

ײן. בײ הינדער  איז ראטע די אט א
 און נעכודטען צאהל דער אויף באזירט

 עס אויב באפעלקערוננ. דער אויף ניט
ײן ניט װעאען  ! װאס ציםערען, קײן ן
 נע־ א אין געבורטען צאהא די װײזען

 באשטי־ ?עגען ניט מען װעט םײנדע,
בײביס. םאר מויט־ראטע די מען

 טוים־ די אט אז אםשר, איהר םײנט
 קײן ניט ה$ט יזינרער קאײגע םון ראטע

 ר*ס איז װיכטינקײם, גרויסע באזונדער
̂ור דארםט איהר ריכטיג. ניט אויך  נ

 װעט ענין, דעס שטודירען ביםעל א
 א אײנזעהן. אלײן באלר דאס איהר

 פארגאננענהײט דער אין נעםײנרעס סף
 טויט־ראטע די אז אױםנעפונען, האבען

 הא־ ׳הויך זעהר איז זײ בײ בײביס םון
ײ בען  שטױ און מיה די גענוםען זיך ז

 םיא אזוי םארװאס אורזאכען, די דירט
 ווערען זײ אײדער שטארבען, בײביס

 אזעלכע אלע אין אלט. יאהר א נאך
 און שטעדטלאף שטעדט, געםײנדעס,

 נעקענט מאל אלע םען וזאט דעדפער
 אויסבעסערונגען, אזעלכע אײנפיהרען

 טויט־רא־ די פארקלענערט האבען װאס
 און פינו» אויוי עופה׳ילאך קלײנע פון טע

 פערציג אפילו און דרײסיג #צװאנציג
פראצענט.

 אז פאר, נאר איצט אײף שטעאט
 געװען, ניט װאלט סםאטיסטיק קײן

 נוי־ װי געװאוסם, ניט גאר מען זואלט
 ענערגישע אנצונעהמען איז עס טיג

 געװען, װאלט רעזולטאט דער און שריט,
 נאף װאלטען בײבים הונדערטער אז

 אורזאכען, פון גע״טטארבען אייר איצם
 איהר זעוזט אויםמײדען. האן םען װאס
 םטאטים־ אזא םאראן איז עם אז שוין,
 װאס און װערט, א יע האט װאס טיה,
זאך. אײער דורכאוים איז

 סטא־ אנרערע נאף־ םאראן איז עפ
 אינטערעסי־ אײף דארח װאם טיםםיה,

ל, טויט־סטאטיסטיה, רען. ש ו כ  טויט־ ל
 וױ שטערבליכהײט־סטאטיסטיק, אדער
 וױכ־ זעהר איז אנגערוםען, װערט דאס
 װאוהס מיט׳ן שײכות איהר צוליב טיג
 געזונם- דער באפעילסערוננ. דער םון

 רעי אין געפינט באאסטער הײטס
 באזונדע־ א סטאטיםםמן שטערבליכהײט

 איהם װײזט זי וױיל איגטערעס, רען
ײן םאר םארלוםטען די ײאס געםײנרע, ז

 גיט דאס א,ין קראנקהײטען, פון קומעז
 פאדאינטערע־ צו כיעגריכקײט די איהם
 טו:;ט*טיט־יפא־־־. אין עוים דעם סירען

 א; װײזט־אויך סטאטיסטיק די יען.
 פאר איבײט דער פון רעזולטאטען די

 לך װיפיל אז װײזט ׳קס־נעזונדהײט4פאי
 געװארען געיאטעװעט זײנען עס בעגס

יאהר. צו יאהר פון
 געזווטקײט דעױ נדט עס שטעהט וױ

 איהר װאו ״דארף ארער שטאדט דער אין
 סטאטיסטיק געגויעד א אהן ? װאוינט

 איהר קענט טױטען און געבורטען םון
 אזא אבער האבענד*: װיסען. ניט דאס

 זוי װיפען, איהר קא:ס פטאטיסםיק,
̂םען צו אזױ  געזוגטהײטפ־ אײעי הע

 װאוינארט אײעױ מאכען און באאכיטען
געזינטע־ סך א

 אילץ. ניט װײט :א־ זיא דאס און
 הײסט, דאס סטאםיפטיק, קרענקליכקײט

ט װאפ םטאטיםטיק, אזא  װיםייל װײז
 הער־ אײף בײ קראנקהײטען װעילכע און

 אינטערעסאנט אײף פאר אויך איז שען,
 קראנקהײט־ זעלביגע די װיכטיג. און

 פאר װיכטיג באזונדער איז םטאטיסטיק
 זי װײל געזונדהײםפ־באאםטעז, אײעי
ט  קראנלר םיט האלט עס װי איהם, װײז

 גיט און טעריטאריע זײן אויף הײטען
 מא־ צו םאראויפ כיענליבהײט די איהם

 ניט און ארבײם זײן פאר *לענער כען
 זאילען קראנקהײטען נײע אז דערלאזען,

 אויף איהם הערפט ױ אויפבדעכען.
 קאנטראל געהעריגען א אײנצושטעלען

 פאי, גײעם יערען איז שריט נעהמען און
 אזא אויױ און נעשעהט, עפ גאר װען
 באפעלקע־ איבעריגע די באשיצען אופן
ארט. אײער םון רוגנ

 אינטערעסידען אײף דארף װײטער
 אײף — הײראטען, םון סטאטיםטיק די

 געזונדהײטפ־בא- אײער װי גוט אזוי
 איז הײראט־סטאםיסטיק די אםםען.

 איג־ ניט זי װײל ׳נוץ נרעסטען דעם פון
 יע״ נעזעילשאפטליכען װעגען םארםאציע

 דער פון װאוקפ דעם װעגען און בעז
 צאהל די געבורםען. דורך באםעלקערונג
 סערצינ אונטעד םרױען םארהײראטע

 םאה״ װיכטיגפטער דער איז יאמד
 קען דאפ געבורט־ראטע. דער אין טאר
 םון אורזאף די מאכען קאאר אײך פאר

 איהר װאם אונטערשײד, נרויפען א
 נעבורט־ראטעס די צװישען באםערקט

 דערפער, שטערט, געמײנדעס, צװײ םון
באםעלקערוננ. נלײכע א האבען װאפ

 אויך זיא הײראט־סטאטיסטיק די
 אײ״ פון באיטטיכיוגנ דער םאר וױכטיג

 אלפנות. און קינרער םון געגסום־רעכט
 די פון נוצען אײניגע נאר זײנען דאס

 סטאטיםטית, - לעבענס םינים עטליכע
 אויפנערעכענט. דא האבען םיר װאפ
 אײ• יעדען אינטערעסירען דאר̂ן דאם
 פף• א טאקע אינטערעסירמ און נעם

 דער אט אין קלעהרען װאפ מענשען,
 װאויל־ אײגענעם זײער װעגען ריכטונג

 פון װאױלשטאנד דעם װעגען און זײן
 פענשען אזעלכע נעזעלשאפט. זײער

 יטטי־ און דעם, אין אהטיװ אלײן װערען
 Dsy: פיס אופגים, אלערלײ אויף צען
 די אט פון זאפלוננ די צײט, מיט און

סטאטיםטיק. נויטיגע מינים
סוירװים״) יעננױיטש ם*רעיז״( — ■ ■- ־ - ---- - ןן

 66 אל)לאר םון באל דער
שבת. דעם

םערץ, שען15 דעם אװענט, שבת דעם
n םון באל יעהרליכער דער איז p באכאז 

אן, עמבראידערערם  אין ,00 לאקאל יוני
ױ סארק  טע5 און סט. בע110 פא^אס, װ

עײעגױ.
ל עם װער אנגענע־ אן פאי־ברענגען װ

 ®רעחליכער גוטער, א אין אװעגם פען
ט זאל קאםיאניע i ®ארפעחלען ני t ײן  ז

באל. דעם אויף

*
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 אץ םאררעטער ״רינקע״ רי
פילאדעלפיא.

 יאנע די מאבען קיאר וױלען כייר
 גע־ אםת דעב כיעמנעי׳ס. אינזעדע פאר

 ״רי:־ זאגעגאנטע די או:ז בײ איז זאנט,
 סאמאננע:־ דעי םון זאך א מ;םה ר,ע״

 אינסידענט, נעוײסער א אבער ויײט.
 פאר לעצטע רי פאפירט האט װעיכער
 •עטע־ ״ייינקע״ די װעיכען דויך װאכען,

 פאר־ פשומע פאר א־ויס אײין זיך יען
 צו פארצײכעגט װערט איז רעטער,
װערען.

 רעאיגאנ*־ איז 2 י־אחאר װי נאכדעם
 כיעכי־ ייג הײפעיע א און געװארעץ דרט

 צו אויסגעקיליבען ליבעריטט האבען בערס
 •;דױקײשא־ ױניאן ״טרײד צום כאלאננען

/ 6נאי נ׳  האבען ױניאן, דער צו אײדער יי
 ׳צע־ די אין ארבייטען ערלויבט זײ סיר
 דעי פון םראטעיזיצגאז נאנצע די םיט פער

 הא־ בארענאטים אײניגע װען יוניאן.
 אייניגע פון װערען פטור נעװ-אלט בען

 די אז דיי:קע:דיג, ארבײטער, אזעלכע
 אננעפעז, ניט זײ פאר זיך װעט ױניאן
 די אפצוסטאפען נרײט געװען מיר זיינען

 בעלעבאמים, די צו ערקלערענריג שע*ער,
 לינחע די און זאך, אונזער איז דאס אז

 איז עפ ארבייטען. פארבליבעז זיינען
 א:־ און ׳:עװ<רעז פארשטאנעז אבער
 םאד- מיר דאס זײן, ניט דאס קאן דערש

 נאנצ- די אױםצוהאיטען זיי םון לאגנעז
 אױםהארטען און ױגיאן דער p® יןײט

n די אין אינטערעסען די y sy r
םארקעיט. עכ האט אבער םאסירט

 דער איז געמעלדעט געװען שױן איז עס
 ער־ האבען מיר װי ״גערעכטיגטייט׳/

 » װען כטרײק, אין שאפ א קלערט
 פרע״ ױניאן א ענטזאגט האם באלעבאם

 ״לינ־ אײניגע אויף זיך שםיצענדיג רער,
 צו ®אדזיכערט איהם האבען וועלכע ליע/

 אוץ אדבײםער. סעט א מיט פארזארגען
 געאר־ באצײטענס האט ״לינקער״ אײז
 אין צושטימוננ. ױניאז׳ס דעד אהן ביים

 אנט־ באיעבאס א האט םאל צװײטען א
 ױניאן די פדעסער. *לינקען״ א זאגט
 רעאינ־ און סטאפ־עדזש א נעמאכט האט

 סיד געם״נען פרעסער. דעם סטײטעט
אב זיין םארסױםט האט ער או אויס,  ד̂ז
 פרע־ צוױיטען א צו דאלאר אײניגע פאר
 געמאכט דעם נאך און *עאפ, פון סער

 ניס איהם גיט ױניאן די אז גע?»רײ, א
אב. קײן ד̂ז

 וױיניג :אך געװען אבער איז דאס
ו האבען זײ. פאר י  פוז נרופע א ז

 גע־ א אױױ אונטעמע^ריבען פערזאז 7
 חןר איץ סטײמםענט ליגנערישען פיײנעם,

 די אז װעלט״ ״אידישער םילאדעלפיער
 ניט לאזעז ^ענטען״ ״אינטערנײעאגאל

 אזא *טעפער. די אין ',״לינקע די ארויוי
 ער־ ניט פיר האבען אוטםארשעםטהײט

 דולדעז ניט קאנען מיר און װארםעם,
 מיר ױניאז. דער אויױ סארלויפדונג אזא

 5 און אונטערזוכוגנ א נעםאכט האבעז
 אפגעליײ תאטע־גאר̂י האבען 7 די פון

 אונ״ זײער גענעבען האבען זײ אז ?ענט,
 און פארלויםדונג, יענער צו טערשריםט

 שוױנדעל דעם נאך זײנען זײ םון אײניגע
 צוריק און איננאנצען, זײ םון אוועק
 ער־ האבען זײ ױניאז. דער איז ארייז

 זייערע געםעל׳עמ האט מען אז הלעימ
נעםען.

ר לעװיז, מאהם ׳זײ פון אײנער  װעל̂כ
i ױניאז גוםעז א איז ארבײט * r האם 

איצואײ• בארײט איז עד אז ?רקלערט,

 א טיט אטע- כטייטכי/ג:ט, דעב יזענען
 זיך -,אט ;־ װען ׳טפעטע־, טע; פא-

 האט יואכיעראדען, זײנע סיט דוײכנערעדט
 אפצײ־ײלענעז. ראכ אנטזאנג• זיך ער

 װעט ׳דזי פא־־טטע־ט חביה־מא;, אזא
י ך־ ײניאן י  :יט !ךאטעק״עאן קײן נ״

:עבען.
 ױײ םאז׳יענזעי פא״ײגקסע די אבער

̂ן  האבען ״מאחטירער׳/ ױעיען דוקא א״
 איעיגע פין קאנפעיעמ א םאי־וםעז זײ

 פאר א און ברענם׳טעס ריננ ארבײטעד
 איז עױין4' זעיבער דער און וניא;י-אך,י

 ראם בוען טאן־געבע־. דע־* נעװעז דאיט
ױגיאץ. אונזער ״פארדאםט״

 באאיד, דז־טאינט אמארגאמײטעד דער
 געװארע; ארײננעיעלעפט אויך איז ױאס
 מיסטײין, דין א'י;נ־;זעהען האט אהין,

 פון דעלעגאציע זײן צוריקנעצױנען און
אװאנםורע• קאטוניסטייעער דער

V MS ו׳י«
̂ץ איז איגעכיײז אין  בא־ עס װי אי

 אדבײטען ארבײטער די זײן. צו דארף
 ניט קאבען םיר אבער געיטכיאל. גאנץ
 םיר ז-ינעז װאך יעצטע די .,כזי י־ײז

y פאר א ע־קלערעז געצװאוגנען ;עװען r- 
 זיך האט ױניאן די סמריײז. אין פער.

̂; טיט׳ן ארײננעװארפען  אײ פײער ;אנצ׳
סםדײלפ. רי

 גע־ דארף סמרײלס די םון איינעם
 אױפטערקזאמקײט, מעהר װעיען ״טענקט

 אלבוט בײ סטיײק ׳־in איז דאס און
 עס םםריט. נאנסעס 1215 םון םאז׳ און
 אונ־ פון געיטיכםמ ביעסעל נײע א איז
 בא־ סאקע וױלען מיר און ױניאן, זער

 די כייס כיעםבערס אונזעיע קענען
.1פאקטע

;לאק־אוט א נעמאפה ראט פירטע די
 א םיט נעענספערט האבען מיך און

 ליד סקעבס די אבער דינען סםרײק.
 קױ זײ אזוי ויי אמ און טממבערכ;

:פירמע דע־ צו טען
 ׳טאפ ױגיאן א געהאם האבען מיר

 נאטםריד. נאטען am מים קעמדען, אין
 איז ליג־מעסבער, א ׳האץ ד. א אײגעם,
 ארבײ־ צו אפים םון נעזוארען עראויבס

 אםיס דער צײט. יענער איז דארטעז טען
 גאס־ דער אז אויםגע׳םונען אבער האם
 ניר א פין־ סקעב־אױבײט ארבײט פריד

 מיײ נאמען דעם מימ דזעאבער יארקער
 אינטערנײמאנאל די װעי*כעז מיט ׳זעל

איז שא# דער ביטעדען א פיהרט
 ױניאן, דער םון נעװאיען *ננעסטאפם

 אנט־ זיך האם קאץ ״ליניןער״ דער אבער
̂ט  אויסגעלאכט און ארוגטערצוגעהן ז>

 האט 8*עא דמר װען ױניאז. דער פון זיך
 קאץ זעלבער דעײ איז צונעמאבט, זיך

 אוז ױניאז תר פון אפיס איז געקוםען
 פארשטעהט עס דזשאב. א םארלאנגמ

 אז נמזוען, איז ענטפער דער אז זיך,
 איז ססע(. א כייט נים האנדלעז סיר
 וואז אלבום, נ. םירמע דעד צו אױעה ער
̂צט פיהרמ ױניאז די  סמריײן, א אז א

 זײנעז םארהאנדלוננעז װען צייט חגד אין
למענט׳ א װענעז אננעגאנגעז  איז סע̂מ
 א צוצרמטעלעז פירמע די פארזיכצרט

 זיך נלייך האם ער ארבײטער. סעגו
 אײדזמענםי, םיןעב א םיט פארבונדעז

 חזר צונעמטעלט םאקע האט וועלכע
סיזעבס. אײנמ? םירמע

דארדיק, ח.
 םון םעהחןטאר צײטװײלינער

דירעתםארם. אװ באארד דעם

שאפ אץ שכן אײער פרעגט
 ׳ניט אויב ׳װ»ך יעדע ״נערעכטינקײט״ די ערהאלט ער צי

קױגען. יא דאם זאל ער אום טאן דארח ער װאם אים, זאגט

ט ר ה ס ט א ב ד י ל ו ד צ ד

 די.נערעכ־ ניט לײענם אײגער װען װײל
ם טיגקײט״  װאם נים נאטירליך ער וױי

ך םום עם ײן אין זי  אלע אין און ױגיאן ז
 אײנעם אזא םים און יוניאנס, אנדערע

 םאר־ *ו זיך שװעחןר פיל אזוי אױף איז
 אונמעגליך טאל םאנכעס און שםעחן

אויםצוקוםען.

 קרעט אי״נער אויב
 .גערעכםיג־ די נימ

 וואם אלעם איז קײט׳׳,
 װע־ געטאן דארןז עם

 צו װענדען זיך איז רען
 פון םעקרעםער דעם

 שרײבט אדער לאקאל,
צו דיחןקם

Publication Dep’t, I. L. G. W. U.
3 WEST 16tb STREET, NEW  YO RK , N. Y.

 עסי>ך8רא8 די »ן ראג• לאנר
 ?לאסען-»ודאיינען נעיע

■ױלען אץ
;ע*עכטי;-׳, רי פון ר/ןדאלטאר װערטער

יוײט״.
ױאקסט, •ױלען &ון עסיגראציע די

 גרעסע״ א /“אי פארנעסט איהר אין און
 #נער ארבײטע־־יעאםט. די איט יען
 עקדסטירט ניס האט אהער ביז
 װאס אינסטיטוציע, ארבייטער א-ין קײן
 אמא- דער פון צוטרוי דעס תאכען זאל

 אױף זאל ארן ארבייסער׳פאםט ניזירסע־
 ךי •,הילו צו קוםען אויזון חנר׳^ען א

 די צוױנגט דאס ארבײטער־עמיגראטען.
 די אץ ינים דאס יצװארצען צו יעצםע

 אנצוקוכיען אדער צדיזה־אינסטיטוציעס
 ״סא״ ׳עוױנדלערי׳צע די פון ־ױיןי ו^ר צל

.,בערס׳
 די פון אינסטאנצען אנםיהרענדיגע ד»

 פאר״ קלאסען פיאפעסיאנעלע אידײעע
 סינ• ;עװערקיעאםטען, וײגיאגס, אײנען

 —יאנד־ראט ■ױלען־-דער אין דיקאטען)
 עפעגען, צו בא׳עלאסען דאריכער האט

 ׳צע:טראל-לאמיסיע דער מיט הסכם איז
 •ראפעסיאגעלע אלע ארום נעהמם װאס

 פון אונמער׳מײד אז לא:ד א*ן םאראײנען
 כיױ *רבײטער״עמינראציע אז — נאציע

רא•
 אױםנא- וױכטינסטע די פון אײגע

 ארויסצױ איז כױרא דאזיגעז םונ׳ם בע;
 וױ עמיגראנטען ארנײטער די גמבען
 אכיעקטיװע און גענויע םענליך, װײט

 ארבייט״אױסדכטען, די וועגען יךיעות
 פאראר- עמיגראציע געזעצען, ארבײטעד

ארײנװאנדער די אין גל. ד. װי דנוננען

ו Mjjfj אנעו עגיער,3״ fn ױ  w w r m- 
m דאדנ^ די תן r r ץ  דא/ יו1« ױ
« ״1 וחנל^ מיר װצן מ  ng די ן1* ||1ני

ע, ארנ^טער געזט ^ דזי א מ א : ry?vrw (!,י נק׳אח דער מים דובריס׳ *»ין/ ¥ו mrri דן װ̂גד̂ן מיר
 יינ^דגײל א"נסאיע¥| אן )1

עד רוןר בער * עלאגאם̂י  אי• ד• ®ון ײג
̂ן פעד״עײדענע אין בײטער  אין ®אנ
tn אײער g& r אי• אזן ‘בניי יאגד און 

ר1,אינ ,ד צו נאציחונג דער כער  ̂ט
h ־עדרומ רער טצד עריגראנטען  ;in 

ארבײטער-געװעױ^אמטען׳
tvס אױנ אפטעדע, װאס )2 v v 

ן נאריכטען *יאכעגט^כע  ידי- ד״ װע̂ג
ענידם. ;ע;ע
j(: ־’ װעגען נרױו עלסט-א אןin v 

 און ארנײט צזױ׳צען לאנפליקט ;רעסטען
 ׳יינחססדין נ^װיסער א אין לאייטאל

 ®•רארתומ חודרונגס נײע יעדע װעגען
כײ און עמינראנטען בגרגע m נ u,, -ין 

 אינסארעסז- לעז װאס גע״צעהעד^ דער
 אויןי •דנײםער-קאנדידטמז די דען

עכייגראציע.
 נאר דט fg אוגטער׳ עטדײכען מיר

t o, אראיגטעת- זײט אױך נאר® 
 די אונז צו׳צטעיפז ®ינקטליכען אין סירט

 גע• אוגזער אין וױ׳יל ידיעות, דאדגע
 װײט וױ איז, איגטערעס סײנזאסען

v די םארהיטען צו סעגליר r r •א-ניי 
 תן1װאנח ז1כי*ינח א םון טער׳»אמט

 נעםאד דער פון ׳עילר דער און ככלל,
 דרי- לױ\ איז װ*רען צו מארװאנדעלט

 ױיעם אילם כט״ײק־ברעיער און י׳ער
יאנה

 אילר אז דכער, דאדיכער ױיגען מיר
 מאס ®ולער א אין כקיןר װעט״אונזער
־ערםיהלען.
ען מיט  ׳גדוכ #־א^עטאר̂י

:יאם-י*אנד פון האסיסיע עסיג^ציע
גוטעדכאז, ם.

סייעי, דוי
׳עװעכאו, 9

33 דזלנעינע װאריפע,

שומן ױנג ארכײפער יארסער נױ ױ פון נײעס
 יארקער גױ די פון כאנקעט דער
 ?וםער־ » ®אד כרענםשעס ר. א..

קאלאניע׳
 םעב־ טעןm□ 29 אװעגט, םרײטא;

 דורכנע־ האל בעםהאװען אי] איז רואר,
 באנ- גרויסארםיגער א געװאדען פיהרט

 עו־יױ אוץ ארגאניזאציאנס דער םון העס
 לככוד ר׳ א, חנם םון קאסיטע קײשאנאל

 צו קאמידין דעם םון ערעמענוגג חןר
̂אדע קינדער א נריגדען  ;״,ק די םאר קאי

 ר. א. יארלער נױ די באזוכמז װאס דעה
 געװען זײנען באגקעט חןם אױ^ ׳טולעץ.

 םון כרעננדשעס 200 איבעד פארםראכמז
 עקזעקוםיװע נאציאנאלע די יארל, נױ
 עדױהײשא־ און ארנ. סיטי די ר., א. פון

 די פון פארוואיטונגען די לאםיטמ, נאל
 און שולען רינג ארבײםער יארקעד גױ
אדענע רי־יע א און לעדער די  אײננע̂י

נעסט.
 איז באנלעט am אוי«י ^טיכוננ די
 נײער דער םאר גינססיגע א זעהר נעודען

 ׳ןזולען. ר• א. יארקער נױ די פון ארבײט
 טאאסנד דער געמאכט האם אגהױכ דעם

 גענ. באסקין, י. כאגקעט, םון פױיסטער
 האט ער װען ׳ר. א. פון סעקרעםער

 שױ ד. א. די אז אױסנעתפען, םייערליך
 םון םראנע ®ײן גישם מעהר זײנען ילמז

 ען5שו די װי אזוי ®ונקט און דיםקוסיעס
 עדזואלנען גחגסטע די געםאכמ האבעז

 די אויך וחנלען אזוי צײט, לעצםע די
 ערפאלגרײך, זײז קאלאניעס קינדער

 ערפלערם חאם ר., א. גאנצער דער װײל
 ארנײם דער אין שטייט באסגיז, פרײנד

 מענ• זײנע אלע םיט העלםען ותט איז
ליכקײםען.

ט אויך האבעז עס ^  רעם אױף גע
 נאמעז אין דינערמטײן פןײינד באנקעם

 עקזעתוטױוע, נאציאנאלער דער פון
 אר- סיםי דער םון נאםען אין מבעריל,

 אי; לעװין יעחב קאמיטע, :אניזאציאנס
 און שולען יארקער נױ די םון נאמען

 האבען װאס רעתער, אנדערע רײע א
 נויםװענ־ גרויסער דער א׳־יף אנגעװיזען

 קאלא־ זומער ארגאגיזירען פון דיגקײט
i? אונזערע פאר ניעס m r. די נאך 

 די זוארט דאס באקוסען האבען רעדעס,
 םון איז ברענםשעס די פון פארטרעםער

 האט צוױיטפן גאכ׳ן אײנער עילען. די
 די איבערנעגעבען און אויםנעשטעלט זיך

 אדער ברענטש זײז p® בײשטײערונג
 די קאלאניע. יארקער גיי דער םאר שול

 ברענכדטעס די פון דעלעגאטען םעהרסטע
 נע־ װעיען זײ אז פארזיכערט, האבעז

 שאפען צו ארביימ, די זיך אויף מעז
 ארויפ״ איז־ װאס קװאטא, די װי םעהר

 D®t5בחןננד די אױי נעװארמז געלײנט
 4000 צז נאחענט סאלאגיע. דער פאר

 נעיוארען נעשאפען גלײך איז דאלאר
 זי־ זוי מעהר ס׳איז אוז ארט דעם אויף
 נוי״ איז װאס סוםע, פול® די אז כעה
 קאאא־ דער םון ערעםקנונג דפר צו םינ
ת  גאשאםען וועם זונתר, ®ומנגדינען נ

ז וחנחנז י  צווײ נמקםמ די ®ח בײד י
4מאנאסי

 *קאדעםי אין איערענזע קעדער די
םוױק אװ

 אונטערגע- גרעסטע די פון אײ:ע
 דורכנע״ איז עס װען־ איז װאס סוגגען,
 ״א יאדקער נױ די סון געװארען פיהרט

 אװעגס, שכח פארקומען װעט שולען, ר.
 סו- אװ אקאד/סי אין מא/ םעז17 רעם
 דורכנ^פידס דאן וועט עס ברוקלין. זיס

 גאםעז אונטעלץ איעדמטא אן װערעז
 דרײ ־אין באפר״אוגג״ פרילינגס ״דער

 ?•ף ותיע; א«ערעטא רm אין *יזטען.
 לינד^ר, הוגדערם עטליכע כאטײליגען

 סיע- ארקעהםער, ס-ספאני נרויסער א
 עס װ. אז. א. טמנצערס באלעט ציעלע

 גראנדיעזסםע די פון איעע ז״ין װעט
 oy זרעז זײנען װאס אונטערנעמוננען,

 דער אױף געװארעז דורכנעפיה־ט איז
 נרױסקײט דער צוליב גאס. אידייפער

 אגנע• ז״ייבעץ אוגטערנעמונג, דער םון
 םענשען ספעציעלע געװארען ^טעלט

איס ליאװ, לעא :דורכצדפילזרען דאס
 איערע־ דער םון דירעעגט אלנעמײנער

 רע״ באװאוםםער דער ע״להיה ש. טע;
 צורי® לאנג ני״עס איז װאס זשיסאר,
̂ס אײראיא םוך גלקומעז  ביסדםײס- א

 באלעם אלס פאקס, סאדאם און טער
 דער פאר צוברײטוננעז די סײסטערין.

 Timm איערעמנ דער פון דורכפיחרוגנ
 קאן םיקעםס און נעסאכט איצט *טוין
 יאדקוד נױ אלע אין כאלומען שױן מען
ערי־עז ריננ ארב

ױ אין שוד יריננ ארב• נייע א יארק. נ
 אין זיך חאם סעױז ערשטען דעם

 שול• ר. א. נ־ין * נעעפענם יארה ;<ו
 שו< ר. א. זויליאסםבודנןר איז־די יאם

 284 אץ זיף נעפינט וזאס צװיי, נונמר
 חנר אין בריקלץ. םסריט, קאםהיאסהא

 עס װי לימודים די t¥ ׳עוין נע־ען •שול
 ה«ר וי¥ך עישםע די איז זייז צו דארף

 קינדער 70 ארום פאריפריבעז זיר בען
 יעחא צוקוםען איז האלטען נייע או;

 רעו םון מיעפענוע דער לכבוד טאנ.
 נױ איז עיל ר• א. טעד18 דאזינער

 נע־ דודכנעפיהרט ױאך לעצטע א־ז יןי־ל,
 1אי ערעםענוננב־האג«וערם אן װאדעז

 שול. דער פון ציםערען די אץ באנקעט
 נייע די :עווען אנײעזענד זײנען עס

 פאר־ און נעםט א״ננעלאדענע עאטעין,
אײ נױ עסדסטירענדע די פו; ׳פטייער  י

 זעחר האמ עואם דער •טואען. ר. א. קקי
 דער אין ׳פיעט ניז םארבראכט פ־ין

 ז«ר.ר נעווען איז •פט׳םונג די און נאכט
 מוהל. ר. א• נײע די סאר נעהויבענע א

 •V( זיך האבען נעהויבען באזונדערס
 שוהל, גיימר דער םון גר־נדעױ די פיהלט

o װעאכע צײישען s אח םר. זיך נעם־גען 
 נאאסהא, מרס. אוז םר. באנמם, םרם

אגחורע. איז אייזליו
 גראגזװיל איז פאנצערט שוהל דער

דײםעאום לײבאר
o 1028 בייםאנ, זונםאנ n( .ם״ ד

 לײסואוט אײנאר בראנזמיל איז וועם
 1« 0יסםר<ור« ער׳אמי דער םאריזוםען

ני« די בײ כאוזר קיגחנר נרױםעז דןם
■04 r w  r»r>

;4.

mt /nr* ײ,ױ־̂ט ק ג י ו נ ע ר ן ! •

ו * י r ־ל נ (*געםאכם סיאוס ז r ׳r' ,)r׳
* ר״זען א:יד.ש פו; *

J o o t8aoa«ow5Wwowwooow<^<eerowooo<ieK«KiW<MWWC8i(<tfWflw<<l660g<O M ^w erc>w oooc־ooc’Ooov-׳‘Vc
•ױ *דע־ ױםוי, א) נ׳אי׳, ר־״ ;....

 ,־וםעו׳ v>rvv'׳ ד«ר א•; 8א*י. אט •ני!
מי, א ,נע-אעי״, -עי נ־*'־נע־, הוי

— -v- v־, j״*ר׳ופ־נחור״, ־,
 נ־ת־נ׳־״יע װ־;יזע' א׳ן חן-׳ן ;v■;־••”,
:ך ”DVJ •ע־עור״ ; f מ־ט " !V T B  I•

 גאי ל,ען ער און דגין 'א-ג-נע-ע; י■••;;
L -- j ד• :עג«הר«ןג ypjr-VJאד‘•־ ן

 םארררעהען י־ר, טורא׳נו ז־ך, טעי-;;
 װאס נאגר״שען, גיט קען ער און - -ד

 טאיר׳ן רני «װי׳»ען כי־גח נפלא ר• א-ז
i<(N •א-ע זיי ״קריגען״ װאס ;חכםים ד 

י וואס פאר און אזוי א־הס אױ׳ י  ׳ער י
 האיט און א״נגןשפרם אזוי ניאיר, רב•
״ <■-  זיף, *ו׳פאקעיט ער ז״נס. נ

 נ׳¥י. א w און י¥א א ג,ף אן הױנט
 חעיפט עס — אוסדסט *נןר א־ז עס

ג״עט.
״ז ׳*ן׳רט - ן רייכערן רוינערן,  ז

 א רען נעלסט װאו — תער,ער י1גא;^
,אפיראפ...

 פון האט עד אז חד׳פ־ם, דרײ יעוין
ד גרא׳אמן פײן ה״ס רער  נא־ נישט מי

ט «ר װאס נריף, יל׳נ«ט<| אין קינ־ען.  ̂ח
 נעײ• *נעיצ׳נר״ די ד«־ו רערהאיט׳נן

 דין w סססע, חןר איחם שרײנט עניות,
 ה. ד. — ״פארנצס׳ןרם׳ זיד האם הוסט

 אסאי׳ ײי שטאי׳ז׳יר, נאו הוםם ער
 ד׳ור אין נאך איו זותן, חד ׳נר, כיעעת

 כח ק־ין ׳פדן האט «נר און נעוחנן, היים
 וואס תלט־ריס, די סיס קגעל׳ון «ו נ־ט

 ־”<p » געסאנם. קרינח איחם ראבען
 !סזיקים — שינחןר חײגסיג׳ו נ־נק״ט,

 דער ײ׳דער איחס שריינם ראםע, ד•
ר שוין איו כריזי״ אין טאטע  נלינד נ«י

 סיי־ פןדער׳א די פון נמחען, m די םון
״ קלױנען ארמס די פון און קען ר נ ז  י

 מס־ רױנינ׳נן פיגסט׳ורמן, םאר׳ן נאכט,
 ׳“אניר נאכ׳ן,״ססג• אוגגמן, און •עיע.

 אוױועז, חןד אז צו, איהם ער ׳פרייבט
p האט װאס r חאנעז נעדארםט לאננ 

 איינ־ גאנמן אין איז תלון, גמ׳סמן א
 יןיין ניט פארווכם רען און נעסאיען

o חאם ױסוי »ו נעסעכסס... ניסעל n 
 חעני איהס חאנ׳מ רורננזלעזען, כריף

׳ חאית דאס נ׳נםרייסעים, «יס און י  נ
ט או  •S3 איז אױנקן זיינן פאר אזן ;י

 די סיט. םאטע יןראנסןד דער ׳עטאנקן
 ‘אױסנע׳טפרײ מים אוינען, םאריאשקנע

ן הענד טע  היי־ יין1 פים נעכ׳נטעז דך יו
 מיר חןסעװע, ״ראטעווע, סוי: זעײנען
 םארצוױיםלוננ םאר און אוים!״ נעהעז
 םאן. *ו וואס נעװאוסט, גיט ױסוי האס

 וױנשקא איין םון אוסנעיאםען איז ע־
מי צװייטעז אין ב־ת״״דרש ױנ  ׳S3 און ו

 'W לייען, די געביםען הענר, די כראיען
 דער כיז קא■, םון היטעל דאס הויבעז

 ער און פארדרערט ?יף-איהס האט 8רא
״ז *ו «וריל דקרשאעפט קוים זיף האט  ז

 אג־ זיד האט ער װעיכען אן ׳טםענדער,
o אראפנעאאזעז נע׳ש״אדט, n אױוי סאי 

 צײיי געמאכט נאס און הענד נ־־דע
 אותױת סף א װאס םון נמרא, ערודים
 תנא נוטען פון און אפגעםעפט זיף ואנען
 •S3 לפד לעזוטער דער נאר איזי הי־ר׳ז

כל־כען.
 אננע־ דאםאאס איהם איז בריף דעד

 ער ותן ציים, דער אין ■ונקם לודען
 א סריהער טאג א מ׳ט נעקויםט ראט

ר נוינעלע אוי  (די קאנװערט א מיט ו
 זיף און אויםגעגענען) ל,«יסע אעצכע

 און בריוי א אהיים ׳פרייבען *וגעלריבען
 דעם נאו ׳פיקען. עפעם זאל דען נעטען

 נ־ט ׳שויז ער האם אנער י1נרי טאטען׳ם
בעטען. נעקענט
ף —  ױסױ האט — כריף אזא ̂נ

 א בעטען. כיט םען טאר — געםדאבט
 האב איד נענתן. «ו זיין םען דארף נזין
שיקען... os»s נאר נעדארםט זיי

 אויוי כישט, גאר ער םארדינט אריין
 ניט סיינמאל ער נאקוטט ״טענ״ ז־ינע
ם עם װי נעלד, טזוםן קיין ם  מיט ^

 זייםינע i״p נחורים. אריםע אנדערע
 האם ישיבה־נחורים, אנרערע װי •רנסות,

i אט ניט. או־ןי עי n םאכם “,זעלװער 
 נעהט םרייטאנ אאע :נע׳פעפםען ניםע ר«
 ״סםרים״ אוי(י מטאדט איבער׳ן אוס ער

 20 דערסאר dp■* און נית־סדר׳ט פאר׳ן
 אלייז נעהסט ער װאם חרז ?*פ־קעס,

 נישט אויב גרױונע, * אודאי *רא״
 *ום נלי־כען אבער זיך הען װער פעי־...

ô איז יענער “,זעלװער s*S3r>S3 מיט׳ן 
 אונ־ חנם׳ענען, זיף חען ער אליין, 'נבא

זיד. טעײעהען
ר אױס, ױסח ׳ש«ייט — !םוי —  ת

 ■נים נראנען נבאי׳ם דעם זיןי םאנענדיג
 בע־ וועא *יד — בייכעא. די?ען םיט׳ן
 אנ?ו?מז ניט .נאד רויכערען, ניט סער
 נישט איהם סען אייך ;«נים נבאי׳ם הןס

םארטראנען.
 ,שיעור״, *ום ײיחןר דך נעהםם ער

 אוים־ וייל און ײייטער זיך *וש*?עלם
tin MtM tU tu ■Millער םאיר׳ן׳ רבי םים חכםים די גליינען

“ekb א א־׳ן g ״אנען טען
ט ;אר דא ־y דעט ראס  אז ;;.,:go :״;
«; גא־ װע־ען רױנעיט, סען ;c ד ע  ײ
 ‘gB דע: צירט סען געיאנחע;׳ יד רע־

; .;א;צ< *רױס י*אזט סען ׳^ס-פי ; ־ ־ ;  ־
 אזו• איז עפ !פרףי ®ו,־י—®יף רױך.״

״דעלל,װיל,ע;י׳צ g גע״עסיל*-״ . !
 זײטען y^g אױף אום דך וןוסט ער

 די פון איכייצ;; ווכט און סדר׳צ נית פין
ה נ  קענען זאי* ע־ װעסען צו נחוריס, ״וי
D נעטען ̂געד׳ן g 'v ig •  g. ברי־ די;ע 

jy ĝ® jyp ״זעי*װער״ איפ׳ן.
®ypn האט iy !א —  yy;g; g 

y? מיט jjg, דיי יאק^עךטאנאק. געיע 
 רורכ־ און דין אזױ אי? יר9יראס״«א9§א

y ! r o r tאכער ר ,oyv ער געבען. גיט 
 גיט. •רו׳מ רעם קײגסאל אפילו דט
r® רעס n געבען דט < grg אוסג^יק־ 

אייזם ן i סרח״יצחורה׳גיק אזא ליכען,
D y ry o g i א*יראס א דאף§!

yאױפ׳ן אױגען די אויף הױבט ר 
■r n צוליכ אלײן וױסעגדי; ניט און 

i חויכט װאס, y ;צו א jy y g r דעם 
■r n׳o *יאחרפן

 ;עוױס שױן רy איז יאהר 35 —
סט ־~ אלט,  כאכמנײ נאר עי. כ^טי

p« ;m y p כארד זײן y3^oy זילנyרגy 
 :יאהר פינןי גאן צו איהם רy גטyל האר,

’D̂ יאחר 40 — l iy !
r■ אױם׳ן אװי זיןי פארקוקפגדיג n 

 פאמעסט יאהרען, y:^r ספסטפנדיג און
yן ר י  ■*■יראס. רעס או דערװײל ז

 װאו וױנקעל צום צו ony: רyאכ כאלד
yד ויצט רyחינק רyגדיגyר r o rn y o :w 

 װעלכער פון לױליןע, גרויסער דין סיט
oy ױ רױף א זעצט  עס קױסען. א םון ו

ly גאך איחם זיף םארװילט p ^ o r ײ  רו
רען.yכ

* ■י■ א םארט מען קריגט װאו —
 שםיל. חןר אין ער וױינם — 7 ראס

iy כעס. אין רוערעץ צו אן שױן הויבט 
 יכה־rי אלע דורך לדפ^ מוח דין אין

 ■א־ האבען און רויכערען װאס בחורים,
^׳ן ניט רyאכ קען רy .■יראסען.  ■ו

in זיך בײ ym w זײ. םון איסיצען צו 
מיאוס בײ שױן -דך חאט ער

 סאל דרײ ער, בעט טאנ y^g נעפיאבט.
!טאנ א

:שילט און כעס אין איז ער
 אײך כאפס םעררעי! אכזרים, —

^ן ל  צארן םאד און <ןלאנ!״. די א
 צום צוצולױםעז איהם זיך פארװילט
 א סיט איסיעט, אן מיט *זעאוחנר״

:שרײען און כעס װילדען א מיט װאוםה,
 װאר איע פארדינסט !דו הער, —

 דו... סעגש סיאוס׳ער !גילמגן צװײ
 װעסט דו אז װערען, קראנק ניט סטyװ

יראס•9■א א געבען סיר
 דעם וױיטען םון אכעד ז^רזעהט ער

 קאלטע זיינע ■נים, רוהיגען ״זעלװ^ס״״
 קול גראבען זײן דערהערט ער אוינען.

װארוי... א איהם זיף גיט הארץ דאס און
 בעטען אײדער שטארבען, בעסמר —

fy מיאוס׳ען אזא בײ rjyo. װעט ער 
!געבעז ניט סײ וױ סײ

 אונטעד־שמש הינהענדיגער דער און
 א רײניגט איהם, נעבען כסעט שטעהט

 שטיקער גאנצע און לאס■ א םון גלאז
 גרוי״ זײן םון זיך ציהעז רױף שוואר^ר

jya .דערגרײ־ און זיך ציהען זײ מויל 
 רויר דער ױסזי׳ן. צו איהם, צו אזש כען
 בײ־ א ביטערער, א כיאכארקע, םון איז

םארט. דאס איז רייד א אבער םענדער,

;,,א :אט;ד ג״וכט!׳ r ׳כ;,א
;̂ j;< ;א־, ט i׳

— י ♦ י

Ml׳ י■* * י י•י־ ־;:־״־‘,ט;י
 צי ;,,א ׳טא;

א ־־;ר,;;ר*;;ן
״ “2 ;עװיכ ױאי־ט ד ״

 ־־.,«:.£1א־ g א״יי סאחארקע ביס;־ א
̂נ איױ,ם ,נ* :־ט ft?"::' גאד איך ר׳

־g :•ען נעט אזוי וױ געבעטע;... ;  נ*י :
״ איהם, oy נ i אי;ט;ר־ רױגקעגדיגען 

 ט^נ־;־ אין !בדוגות איז עס ׳ ;,י;:*
:יט^׳ אױך על גיט

I I I - 
* ><.

« M • 1 <י י י t M

yאז זיף, דערסאגט ׳־ m,ן י ו Vd יוי

r אזוי ׳1נאיי״ אזױ 
! r ig אינעלט! עס

ro דיגעי rn yD :T g ץ גרױסעי א איז  ׳י
y חוזי־, צו לינ ער חאט אלץ פון :go.; 
 זי ״וױצעלט׳' ער און

 טעם אחן אזױ גיאנ,
 ייכט א נײגאכט איהם ניי כעט jyo אז

 א אן ״ציגד :ער רטyגספy יערנען, צום
y■ rאון ;דעל ?jy iy/יאכט ע־ און ״ 

uy אז !וױלד סמונה אוױ ,רערגי ii *y 
 סא־ ביםע' א בעטען איצטער איהם בײ

 :ענטםע־ען געוױס ער װעט חאיקע,
 ־1*יבית-:ידר פון סאך כיסעל א ״נעהם
רױכעי!" אזן ^טרויr אדער װאנד,

 רױכעיען גיט כעסער !גײן דין, —
 סען — ער. באשליסט —־ !גאנצען אין

 רױ־ םון אופגעוראויגען גאר דך דאחי
:y־jy.

 ״רענ־ דער געזינטער. סף א איו עס
 טאקע ער איז ׳ניט רויכערט זעוױטישער״

 ער ;ימיכה דער אין רyדנטסטyג דער
״זעלװער״. דעם אםילו אום װארפט

 אױם־ דארן״ דעץ אז כ^ליסענדיג,
 איז זיף ער צױצאקעיט רױכעחנן, הערען
 ״יעיעור״ דעם לערנען וױדער אן הויכט

 אבער באגעהסט ער קול. א אױוי הױף
 די קלאפען סוח זײן אין ׳;ישט גאר

roרyאונט : רyרטyװ ^ r^ ,מאחארקע
 מא־ בזױנות... שטרױעלע... א מאן...

חארקע...
ױ ;«לוצים און  װעי אירם װאלט עס ו

 ׳ארט זײן ער םארלאזט נעטאן, שלע■ א
 זײטען אלע אין אויגעז די סיס ײארפט

 אונםער־ צום גלײף געהן זיף לאזט און
r o rביסה הינםער׳ן שױן װאס ׳

גלאז. צוױיםע א דארט רייניגט און
 רײנינטyאױסנ לyרyנ האסטו אי —

 ױסןי סאכט — !גלאנצט זי !גלאז די
ײן צו הקרסה א ב<זס?. ו

 היג־ דער לאכט — גלאנצט, זי —
 װי פונקט ־— אוגםוןר״שמש קענדיג$ר

״פאטרעט״... דײן
 אויף לאכט — !שעהנער נאף —

געלעכטער. כיארנעם א עפעס מיט ױסף
 קען פאטרעט דײן פאר שעהנער —

 וזי שעהן, דאף ביזט דו ;זײן ניט גאר
 כייט מעשה די סטpרענyג הצדיק. ױסןי

ב?... פוטיםר׳ס ױי ו
׳פע :זאגען געװאלט האט ױסןי
 האט סויי זײן פון נאר ױנג!... גראבער

: רטערyװ די ארויסגעריסען איסיצער וױ
סאחאר־ ביסעלע א גיב בעריל, —

!... ■אפיראס אײ[ אויף קע...
 דער זיף האט — כא־בא־כא! — ־

 פאנא:־ װילד אוגטער־שמש הינקענדינ^־
 צו בךתורה א קודט װי — דערגעלאכט.

 ׳ביזטו פויער א מאחארסיע*׳ רויכערען
 ?... זאנען װעלט די װעט װאס װאס?״.

 ״טעג״... אלע אפזאגען דיר דאף װעט מען
 הונד... א װי הוננערען װעסט כא־כא־כא,
רױכעיען... גאר ער וױל סאחארהע
 ער װאס קױם און רױט װערט ױסף

?v\ אויסרעדען:
גע־ איז סאחארקע אז זאגט מען —

.וױיזעו װעל איו און . .
װהיטםאן. װאלט םדן

iJW««׳Ce»SC8»KKK600->C ף.)עילם S ןפן ש,ך,|א:

ן------- װײזן, ויעל איך או

 טרעפען נישט עמיצען ם*ט זאל עס c א װ אז

 ניטעז• צוש װערען אנגעװענדט עם קאן

:װײזען וועל איך אץ

 טדים׳ דער װי שעהנער םרעפ;ץ ניט קאן זאך קײן אז

 לייער׳ םײנע דדרך םאדיש א דוריםעדיםען װעל איך און

 דאסזעלבע׳ און אײנם זיינען פאשירונגען און צײט אז

 ױנױוערז דעם פון זאכען אלע אז אץ

.. ״:: װאונדער. םאלשטענדיקע זײנען

7

ט־ט ט*־ . א־:.. אל; פ ־יז ; ט ;( r y א־ז
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/ 1 > -  *v ט ע־  צ• 1־,א' י;־
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גאנץ טאנאל. :יט;; פא־ געזינטע־
מיי : ב״ט א סאכען י־אסיר םײ;

r:• טאבאק. גוטען ;,,ד . rp r, בין איף 
ד ניט א  ׳טאבאה ;וטען רױבע־ען צי ײ
“g: ד** •וער ךיא איז g- \vzv־sg .yr־ 

: )געדאנט
 אוים׳; ;ypי־־־ב ױײ־דע בייט לוקט יוסזי

 איהם גענעז יעטעחט װאס אונטעי־״עסיצ,
 דאכט ױסוי׳ן חיש׳ן... ציש יאכט און
 זיף ער לאס בקשל ז*ין סיט אז ׳זיף

 אײביג, אויף געסאכט כדאוס איצטער
 ער װאס ח־טוז, יאט ער אײביג... אױוי
 פאר־ צו כרי און אנגעיזויבען. גא־ ראט

ybyf’a; מיאוס׳ע־ דער אז בסש?, זיין 
 סאר־ נאנצען אי; זי זאל r,כrר־yאונט

 מוח זײן א*ן איהר םין זאי* ay געסען,
y>: ניט זכי קײן : ,,s;װענרט ׳ yזיך ר 

:םײאנע א ס*ט איהם צו
״סניד״ דער ,4בע־יי ׳ניט וױיסט —

 װארטענ־ :יט און זאגען^י... הײנט װעט
 זיף• עד לאזם ענטםער, קײן אױױ דיג

;סרא... דעי צו צוריק געהן

!וואכעו ח־ײ כלויז
 ‘םאי נאך איז װאכעז דרײ בילױז

 ,4באי יעהרליכען ערשטען חןם צו בייבען
ױ דעם גונסטען צו געגעבען װערט װאס  י
 אויפגע־ װערט וראס סענטעי, העי*ט ניאן

 ארנזער פון יאקארס עטריכע פון האיטען
אינטערנײשאנאר.

 סינרע־ רער קײנעם בײ ניטא איז עס
 העיט ױניאן דעי אז צוױיםעי, סטער

 דארף װאס אינסטיםוציע, אן איז סעגטער
rג ivoypg םון yוחנרען. טיצט

׳טטענ״ איז סענטער העים ױניאז רyד
 טאט און ראט מיט דינען צו גרײט דיג
 איגטער־ די םון סיטניידער די נאר :יט

 ארבײ־ איע זאנרערן יאקאיס, נײשאנאי
 מעדיצינישער נאך אהין קוסען וואס טער,
 םױ־ באסומען קייניקס זײנע אין הייױ.

 ;הילף מעדיצינישע ארבײטעי־ זענטער
ײ ןyװער שיבוש א פאר  םון באהאנרעיט ז

ײ און ספעציאי*יסטען, דאקטױיים  בא־ ז
 אויםסערקזאמקײט, גרעסטע די קוםען
מענריך. נאי איז װאס

 ױניאן דעם פרץ קריניקס מעדיקאי די
 יעהררי־ היבשען א האבען רyסענט העלט

 םאראנ־ ווערט באר דשר אין דעםיציט כען
 זא< װאס ׳פאנד א שאםען צו שטאיטעט

yo^yn; רעypד ןyד םy.פיציט
 דעם אװענט, שבת זײן װעט באל דעד

yo29; ,ט71 דער אין טארטשyרעגי־ ר 
o:yo ,עװע. טע4 און סט. טע34 אדדארי 
 אקטיװע אלע זײן רעזyװ באר דעם אויױ

 לא־ אנא^rרנײyאינט די פון סעטב^־פ
 א״דיעער דעי פון פרײנס אלע או; קארס

באװענוגג. אדבײטער
 אן פארברעגגען □4וױי איהר אויב
" אכית אן האבען און אװענט ;y;*0D; נע־ 

 דין יצו פארפעיען ניט איהר טארט ׳נוס
 איז ילעבען דאס אל ׳ניט .פאדגעסט דארס.

 םאר־ אכית׳ן פון אװענם אײן אז או* הויץ
 איז עס סך. א גאר װערם איז געניגען

 עס װאס פײיז דעד וױ מעהר סך א װערט
 פון זײט .1באי דעם צו טיקעט א קאסט

 געהט און טיקעט א קויםט קייגערע, די
 אכװזי־ גוט זיך װעט איהר אי באל. צום
 די פון אײ:ע העלפען uvv איהר אי רען,

 אונזע־ װאס אינסטיטוציעס, שעהנסטע
געשאםען. האט ױניאן

 װארט״ ״דאם נומער מערץ
ערשינען שױן

 מע׳־ץ דעד ערשיענען איז :yo די
cy פוז נומער i זשורנאל סאנאטריכען 
 רעלאיטייט װעי־ט װאס װארט׳/ ״דאס

 אינ־ פארנעגדען כייט זעצער, צ. ש. פון
:האיט

 ;זדהר פון ,1היבי פעיבארגענער דער
 .u״ ר)׳y(לי ־פרײד וױטאנדיגעד פון ליעד
װאורראו א) :מאטיװען צײט ; קורץ

 שאנד דעי ארן חרם דער ב) וױלםאן,
py?s( (ײז צו זאננװיל ן. ;יעבץ זאב ג  ז

 רעשצינ־ ש. נעבורטסטאנ, זעכצינסטען
 ;װײס יצפרה (ליער), שטײנער ;בקי
 (ליעד) דערמאהגט זיך איך האב אט און
 רער און בערגיר דעד רױנאגראד; מ.

 רי צו ברעסלאװער; נהמן רבי ארימאן,
 ;נעװערקיטאםטען ארבײטער, אידישע

 .r ב) דאוגב, ר,אדזש א> :נעתראאאגען
רעראקציע. אין ביכער ד) ;םרענ? ג.

 ״ראס זשורנאל סאנאטליכער דער
יאהר. » דאלאר אײן נאר ?אסט װארם״
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ן,קאנפערע:״ דער צו ׳ ׳»־/) ג
• י «• Iער

אבס׳ן• באטעס אינזער אץ :יאן
זיננ׳אי;,

״ •י. ;. ױ י  צ
 רענעיז״יע-

 קלאויו־ דער
 אױיסגע״״קט
פא-טײדענע

 £יעזידע;ט ראט ױאך ךי
 * נ• י. א דער םיז נאטע, אין

יפ י. כ״ט זאטען  :בערג>,
 pc באאיד דדצאיגט םון
 דרעס־סאכעד־ױניאן, און

 ;,אונזעי צי בדייי א
 טאגיפעחט׳צורעיס די פון װי אסס׳ג׳ס,

 רזיטאבערס, און םאב־םאנוםעקטישורערס
 פארגעשיא־ זײ ײעיט עס װעיכען אין
 חאדיטע א צװי״״פען קאנסערעדל » גען
 זײער פון לאטיטע א און ױגיאן דעד פון

 װע־ באסיאכט זא^ען עס װאו אסס׳ן,
 באדינגונגען די נעסײנ׳פאםטײך רען

 אל־ דער װײל אגריטענט, ;ײעם א פא־
ענדיגעז. :אי־ד זיך װעט אגריניענט טער

*•*
אונזערע
װאיטען
װעי״בע

 באנ־־ונדעז פארהא:; דעם
 זיי וױיל דערםיט, פאי־־יטטעהער

 אייגענד אױסטיידען געװאלט
 איײ אינדוסטייע, דער אין ׳טטערוננען

 א;. זיך םאגנס סעזאן נייער דער דער
 איבערלאזעז ניט זיי וױלען דערפאי און
 יעצטער דע־ ביז םארהאגדלונגען די

״ גאר טינוט,  באצײטענס יפױן וױדען ז
 פאדיצײ־ לי כײט קאגםעדירעז אנהױבען

y jy i .אספ׳גס

 אר־ די אז ערױארטען, טעגעז מיר
 דער װעיכע צו אפס׳נס, בײטס־געבער

 װע־ געװארעז, ארױסגעיטיקט איז בריףי
 י;ען4באױיי כיענלץי, װי ׳פנעל, אזוי לען

 װארים, ױגיאן. דער פון םארלאגג דעם
 וױכ־ װענמער גיט זײ פאר דאד איז עס
 או:־ טעגריכע יעדע כאזײטיגען צו םינ

 צוױיםעיל טענליכען יעדען זיכערהײט,
 אינ־ אונזערע םון צוקונפט דעי װענען

 ױנ־ דער פאר איז דאס װי דוסטריעז,
 קענען ׳ניט דאף זײ װילען זיכער יאן.
 יטטע־ װעיכע אירגענד װערען נים דאןי

 װערען באז־יטינט חענען װערכע רוננען,
 םאר^טעגדיגונג. אאגעםײנע אן דורך

 ׳זײן זיכער גאנ*ז דאדום מענען כייר איז
 נאלד זיר װעלען סאנפערענצען די אז

 דאר־ ׳דף דובט או:ז װי און, אנפאננען,
ײ סען  עיפאלג, טיט װערעז געקרוינט ז

 מאנױ דדטאבערס, אונזערע נאד אויב
 סאב־םאנוםעקטמױ און פעלט^ורערס

 דער מיט באציהעז זיך־ װעלען רערס
 פאייטיענע די צו ערנסטקײט נױטיגער

 נײעם צום באצונ אין ױגיאן דער &ון
אנריכיענט.

♦%
 בא־ צו צ״ט די ניט איצט איז עס

 — פראנראם, דעם גרינדליך טראכםעץ
 אינטערנע־ דער םון ב. ע. נ. דער װאס

 װאס און אויסגעארבײט, האט אנאי6?
 גרוי־ דער פון געװארען אננענזמען איז

 דזשאינט אונזער פון סאיאריטעט םער
 לאקאלם, אונזערע אלע שון און באארד

 אינ־ דער פון ^*טאנדפונקט דעם םיז —
 ניט ה. ד. ;אלנעםײז אין דופטריע

 אײן פון ׳טטאנדפונקט דעם םיץ ביויז
די םון אינדוסטדיע, דער אין םאקטאר

 םון נאר ארבײמער,
םאקטארען אלע םיז

דעם
וי•

 ׳טטאנדסונקט
איגדוס־ דער

 ׳מױן םיר קענעז אבלןר דערװײל טריע.
 אז בעלי־בתים, אונזערע םארדכערען

 פיא־ דער פון אױפארנײטונג דער אין
 געהאט :יט ב. ע. נ. דער האט גראם

 די פון א^גםערעםען די בלויז זינען אין
 נאר פאיטרעט, ער װעםען ארבײםער,

 אינ־ דעי םון אינמעיעפען אמעםײנע די
 עק־ דזיטענעראל דער װארים דוםטריע.
 אינםע־ די אז װײס, באארד זעקוטװו

 אינ־ דעד אין ארבײטער די םון רעסעז
 ענטגענעננעזעצטע, ניט זײנען דוסטײע

 דער זע^בע. די און אײנע דוקא נאר
 אינדוםטריע די װען אז וױיס, ב. ע. נ.

 זיינען צו״פטאיי, *פלעכטען א אין איז
 מעהר לײדעז װעלבע ארבײםמר, די עס
 חינטער געדאניז דער אנדערע. אלע םון

 הױיכד זײן ׳יטיאפ ׳און פראנראם, דעם
 די אװעקשטעילען צועריטט איז געדאנס,

 פונדא־ נעזונטען א אויױ אינדוסטריע
 ׳באאס דעם צו סוף א מאבעז ;מענט
 אינדוס־ דער איז איצט osnyn װאס

 פדאנראפ דעם םון פונהטען אלע טריע.
ברענ־ צו :הויפט־ציל דעם אס האבעז

 קלאויראינדוםטריע, די אין ארדנוננ גען
 װי גענאנגען, אלעס איז איצט ביז װאו

 דערפאר און רודער. א אהן שיןי א
םאױשײדענע די אז האםעז, םיר װיצןגז

 אכפ׳גפ פא־־יצײדענע ד• פין חאדיטעפ
 :אט־אבטיגנ י־׳!־ צו צוט־עטען ל-יעיען

 װעלכע אירגעגד א־ן פ־אנ־אפ דעפ ןיפ
 איינריי׳ :יט זײ זא״;; פאיאז־טײ־יי;.

 דעכ טיט ;ט,,ינ ױדאן ,ר אז ד־ ל;ן
 די פון פא־טייי דעפ ביױז £*א;*אב

״ ײעץ אפיי־ו טע^ אעי  בעי־י די ז
 ײאיני־ט טיזע; דעפ דו־ך זאיען בתים,

 א :א- איז ;עדאניז אזא :ײ\, ױערען.
 ע״פאי׳ ,ױעדזכ דעגיצען, פון נעדאני

 איז :ניא־בײטעי*באױע; דע־ אין ױ;נ
נא־ װע־ען װעלכע און א־יטע, זע־־י א

װער־ פאנאט־זפ, םארט א פון ־־ע־־צט
ד  וױדק־־־יכ״ די זע״ין צו זי• *טטעיט :

 זײ־ עטעײ,ער,־,יי;יאךסא אוגזע־ע יןײט.
 און םאנאטיקער, יזיי; :יט אבעי גען

 ארבײטע־י־באװע־ דער אין דיגפט זײע־
 אל־ איו און נעכטען, פזן :יט איז נונג

ײ גע״צעצט. אין באקאנט ;עטײן  װיי־ ז
 אוט־ איצטיגע די אונטע־ אז סעץ,

 דע־ װעדען געבױט :יט יזען יטםעגדען
 רעם אױוי איבײטעי די פון װאוילזײן

 װעל־ םיז אינדזסטדיע, דער pc רואין
 איז דאױם י־עבען. א סאכען די כער
 איבײ־ אלפ הױפט־אױפגאבע, זײער עפ

 אויף טאיזע זאיגען צו טער־םיהרעד,
 זײן 1זאי אינדוסטריע די אז דערםאר,

ײ צױעטאנד. בריהענדעדעז א *ואפ אין  ז
 צױטטאנד דע־ בעכעד ײאם אז יױיכען,

 גרע־ ן“אי ראפ איגדופטייע, דער פון
 פון פא־דינפם דעי זײן כייזען װעט פעי

ײ װען ארבײטעד, די  פאר־ ;אר זײנעץ ז
 טאכט נױטינע די דיאבען און איעיגס,

ײ קוניט ױאפ ׳ראכ אױםציפיהרען  כײט ז
 הױפט־ציל דער איז דאפ ׳יע רעבט.

 *ואפ פאדעיוננעז, פא־״ט״דענע די פיז
 רעספעלר די צז װערען ;ע״טטערס װעלען
 דאי־ום פעגען נײױ און אסם׳נפ. טיװע

 דןיפא־ אינזעי־ע :אי־ אױ: אז עדװאיטען,
פאנ־ביא־ און מאנופעיוטיטודערם בעדס,

איז  ד.אנדלעי װעלען נוםעקטיעודערס
 פון גיײך ניט און ׳נײםט דאזיגען דעם

 פינקט יעדען צו צוטראגען זיך אנפאנג
ײ וױל .ױניאן די אז פארראכט, כייט  ז

 לואנפערע:־ די װעלען רואינייעז, פ״טוט
 געוױנ׳טטען צופ ברענגען ײי-ײזייד צעז

 אוגזערע אין ארדנונג די און עיפאי־ג,
 אײננעפיהרט לענען װעט אינדופט־יעז

יטטע״יננעז. טינדעםטע די אדן װעיען
♦**

 פײ אז צײט, וױדקליך יטױן איז עע
 אר־ אונזערע םײ אין באפעם אונזערע
 דעם םון באפרײען דך זאלען בײטער
 דעפארםע 'ועליע אידגענד אז געדאנק,

 דורכנע־ נאר \v? אינדוםטריע דער אין
 קאכיף. דורך געװאלה םיט ררעױעז םיהרט
 אמפאר־ און נױטיג געװען איז סאטף

 ארביײ צדדים, צװײ די װען מײדליןי,
 ניט וױרקליך האבען באםעם, און טעי

 געגענ־ זײערע באגרײפען אננעדויבען
 דך קענענדינ ניט באציהוננען. זײטינע

 ;ע־ ׳תײן האכענדיג ניט צוזאמענרײדען,
 וױרקליך איז באדען, מײנשאםטליבען

 לאטו». װי כרירה, אנדער לײן געװען ניט
 געגענזײטיגע סון אבער 'אד.רעז םילע די

 איז ױניאז דער צװי׳פען םארד.אנדלוננעז
 םאנוםעקטשורערס די פון אםם׳נפ די

 באזײ־ נראד נרױםען א צו ביז האבען
 איז עפ מיספארשטענדניפע. פילע טי:ט
 נרוי־ א צו ביז נעװארעז נעעאפען אײך
 באדען געםײנשאםטליכער א גראד םען
 פאר׳טטענדײ א פון מעגליכקײט די םאי
ײז גארניט עס דאדף דארום און נוננ,  ז
 די אז פארצו^טעלעץ, דך יעװער אזוי

 ױניאן די װעלכע דעםארמעז, ני־ויכע
 אינ־ דע־ אין אײנצוםיהרען פאר יצלאגט

 אויםנעפיהרט קענען זאי״ען דוסטריע,
 א;**. םײדליכםטען, דעם אױוי װערעז

 קאנ־ דעס טאתע.בײ אופן יטטענדיגסטען
 אוים־ טיגדעסטע די אלן םערענץ־טי׳פ,

איגדופטי-ע. די פא־• טדײפלוננ

 איז פונלט יעךעד אז ׳אטת איז עפ
 גאר ציל זײן אים האט פ־אגראפ דעם

 יאגע די פארבעםערען צו באדײטענד
 טא־ צו באזונדעיפ ;ארבײטעד דעפ םוץ
 זײן איצט. ביז װי ־־,,זיבע. פעהד בען

עי צו אבער םרנפה. ײנ  צילט צייט גי
 אינ־ די אז דעיצו, פונהט יעדעי אױך

 װערעז געשטעלט זאל אלײז דופטייע
 גאנץ לענען זאל זי אז מדרגה, אזא אױח

 םאדערונ־ דאדנע די באוױליגען לײבט
 דאױם לועלען טאנופעקנדעורער רי גען.

 װען טענ״טעז, דענלענדע וױ האנדלען,
ײ נע׳צטעלטע די באטיאכטעז װעלען ז

t ױדאךפאומרוגמז r j פון נאר n& 
ײ וואס ׳׳עטאנר«ו;יט ן ו ח  אױפטאן װ

 ײ1 װא& אױך נאר ארנײטצר^ n פאר
 אינדוסטדי^ דעד פאר אױפטאן װע-ען

 ‘כא אוגלעת וחןן און א״נעכײן. אין
 סאב״ אח דז׳צאנע^ס ג^עלט׳צװ^ר,

• ע ר ^ו ז עי פ ו נ א ן ט ן ^ א־ ױ  זץי ffjyn נ
 איז דאן ־־זוין, דאדגע די אױוי *צטעי־ען

 װאמם גרוגד, רינדעסטער דע־ ;יטא
 נדױסען א חאנען מוזען דילא זאי־ טע;

ײאכ ייאס, אױסצוםיהרען איב פט-ײח,
י־עבעני׳נויט* אזױ בטמ,.........אז א־ז

צדדים. אי־ע פא־ ״עגדיג
M*

 צו אײפלוכ״ען ;א־־ איגז ײעט ;כי
 יװיאךפא־ ®אױיצידענע די באטיאבטען

 ׳צטאנדױנקט דעכ םו; טאקע דע־־וגגען
 נאנ־ די פאר ;ױטייענדיגיײט זײע־ םון
 גופא חאנפע״ענצען די איני־וסטייע. צע

 דעי צו ב״טראגען 4פיי געײיפ *ועי־ען
 אױם־ גע;/ננזײטיגער און אלגעטײנע•

 די מיר װיגיצ^ן דעריױיל און ת^עוזױגג,
 עי־ כעסטען דעם יאנפע-ענצען קיטענדע

 אינטעמע׳טאנאל אונזעי אז אזױ פאײ״
 דעם חאנװעג׳אאן איהד צו *צױ; זאי

 דער מיט קוכיען יזענען טאי ל-וניעגדע;
 איז ענדריך אז ביןןורה, גי־ויסער דטע~,
 -ריכ די אײנצוםיהדען ;ערינגען׳ איי־׳י
 דרעס־ אין ליאוי* די א; איר;ו:ג טי;ע

 יייז טױזענדע איהײע אז און איגדוסטייע
 סע־ ענדליד װעלען ט/ןפבעיכ טױזענדע

 טלאצות, זײערע אין אז ׳?ײן זיבעי־ ;ען
 הא־ דרעסםאכער, און ײאוקטאכעי פיא

ײ בען  mPV אנ^טענדיגע און זיכעיע א ז
 פאםיליען, דיעיע און זיך פאי זיסטענץ

 צײ אײבינער אין זײן דא^פעז ניט אלן
 די םאר מאינ^ן, דעפ פא־ טערני׳צ

 ysH די פאר סיעיזס, לאננע yקײכyשר
 נױ־ אפ׳פד, גצמען, זימען yכ6ױעי צױת,

 ן1א יןלאוק״איגדוסםריע רי װעץ ׳טינ
Dyvj־y '^ o i i j 'K דורכגע נאך יזאבעז- 
 איצט, ניט אבעי קינדלי׳ט, רy?ײ :יאבט

y r; אױס־ גיױס אזױ ׳»וין זײנען זיי 
:.j y D r x v y

 אין סטרײק דרעסמאנער דער
באפטאן.

 :יט איז באסטאל אין סטר״ק לע־
אי fo: ;יט : y ij] /v האבען םיר וױ iy- 

^ ט אי q אין :אר -ו v i טאטyװען ^נט 
V ןyװעד צײלען די 2 "X 'v i,\ צוםלHקyרט 
y־ ,־  וױרק־ איז י־אס י־.yטארקy׳ אי־ץ זי
אונז. םאר *פטיקעל א רי4י
yאביס ד׳אכען מיי אז ׳אױס זעייט םv̂ 

 פארמטאנד געזונטעז רעם איב^צ׳לצט
י פון D רyבאסטא; י y i־i^Dpy£i:Ho- 

ײ אז געגלויבט, ר.אבען טיר דעױ.  װע־ ז
ys; םעה* גרויסצן זײער אײנזעהן באלד 

ײ דאפ לער,  צו ןyרלאזyד :אר בע[$71 ז
ײ און כטרײק, א  נאכגע- באלד װעלען ז

vz\ ג דיyרyכטy ױניאךפאדy,ױגגען 
 גע׳צטעלם װאלט ױניאן די jyn אודאי,

y גאר c^ jyo ; ix סאדעױנ״ ם׳פונה׳דיגע 
 און סאר^טעהן געקאנט מעז װאלט געז,

 מאגױ די םיט םימפאטיזירעז זאגאר
£y-n& w y^ ניט דאף איז דאס אבער 
^ פאל. ױyד  מען װאס װײס, ױניאן אונז

 מען װאס און פאדערעז, איצט ׳טױן קען
 װערען איבערגמלאזען םוז װאפ ׳;יט קעז

דער איז וױכטיגער נאך אויי״
 אינטזגרנ^אנאל אוגזער װאפ ׳פאקט
 סטרײק, cm נוטגעהייסעז ר-אט אפיפ

 םאלמסענ־ זײן טים געפיהרט רטyװ און
 די װאלטען זיכער, און הסכטה. דינער

 אונמענליכע, אזעלכע געררען זyרוננyםאד
 ניט גאר ניט אינםערנע^אנאל די װאלט

 זי נאר סטר״ק, צום געװען מםכים
l :יט אײנפאך איהפ װאלט y ^ y i. 

: טו ^jy מאנוםעקט־ די האבען גמנד 
q אננעהן לאזען צו רy׳טור v i ,סםרײק 

nyo 'iK עי׳פנות>׳ בלינדע ז״יער
V

 ער־ ניט וױרקליןי מיד האבען דאס
ii־^Dyo דרעס־מאנוםעקט^ורער די פון 

 וױרק־ אונז טוט ov און באסטאן. איז
 װעלען װאס װאדים, זײ. פאר לײד ליד
V מיט אױפפיהרען זײ " i״\ V n w p y 

ײ װ^עז פוף כל סוף  נאכ־ םוזען דאך ז
V2V2.\ ארבי־יט דיyפ זײנעז רyאנט״ סט 

rלאכyאויםצוג ניס זyבעז cm ,קאמןי 
ײ ביז ײ .rya״T װעלעז ז ײ זײנען ז  אי
 אײנציגע לױין און אײנציגעד יזײז נינ•
^jy ד םון אפרײסען ניט זיףyר oyp־ 

 די האבען דעם אויו• אדטײ. רyנדyפ
 הא־ צו װאס גאדגים רyורrטאנופעלט

ײ קענען וועניגער נאך און פעז.  ער- ז
 װען אינדזמאנק^אנס, בי פון װאדטען

ײ ײ עױן ז ־yp װאס האבען. ז
 פאר אױפטאן אינדזיטאנק׳פאנס די בעץ

? ײ  דרע־ קײן קענען אעדז׳עאנקיטאנס ז
 ארכײםער די אז אח ;.yens נים פyם

i די אין נעזזן נים רײדען y i y r, ני־ איז 
 װעלכע וחגלט, דעי אױוי כיאכט קייז טא
ײ זאל  ערװארטעז, צו דערצו. צוױנגען ז
 װע־ זyטריבyנ װעלעז סםרײמער די אז
ר זyר  דאס הונג^־/ םון 6ב'יט^ דער דוי

 דיעס־ די פאסידען. ניט קײנםאל װעט
 נארניט איז באסטאז איז ױניאז טאכעד

ױ עלענד. אזוי אין 2y־K אזױ  מיר ו
 אינטערנעיטאנאל רי איז ׳זאנטyנ האבען

 איז פאקטייט איהר. טימ גאנצען איז
y£ םיחרט װאס אינטעדנ^אנאל, די 
 באסטאץ. איז דרעסמאכער־סטרײק םyד

p ;אד דאך קען p םון זײן ניט רײד

אר־ VO גרוי די
שװיײנעז די וױ
oyv ov איז t»
*y; צױגרױס ־ות
א־ז

m w דויר W iW די *ץ »וױק m• 
ר •עה 9y א׳ז ד ווובג̂ו

v •1 ה^כהט וױרקליך v in n) דעד - טז
pfi צו נאטעש די , מן ד  •ytt ו•• אז ד
o ל*ן m א דלרך -hc

 דע-סאד הט-״ל. חןם םון לעגגערוגג
דיד ער אז ריר האנצן

j נאדד yPHט y j ' i ; y »ױ גון  ertyt py ו
ov iv אױס אכער n v u m t t דט n

ט 5y ײין ײינ  נ
pc ycH די Jt’ iH אונזע־ע ^iy w p o 

w o און רycטyp yבראװ y v t o v p 
נאדגוגג. ויי^י׳ צו די

 אט?-)- ד;יש פין גײעס מרעהייכע
״טיקאגא, אין אץ‘’®

ט  די י־אט טערדוגגען yuvys די יױ
 ׳צילאנא אין סטרײ^חאטיטע ױגיאן

״r, א סיט געסעט^ט ׳עױן : 'yy ^ס  ני
^i y 4,i^tfpiroiJCKsaoy, ׳עטאיקע די 

 אניסעל ׳צוין איז #עס הײפט םעסטונג;
w ײון )אײנגענראכ^ o  \vo דארוכ iy- 

 -Hnv טy!ו ןvyy אין גאי אז יואדטעז,
w רyד טענפאיען j h j- ^̂  נדן רyכאסי׳

iy די און 3 H $ o y n צייואנא איז ױדאז' 
yyנא די ײויכען צו אױספיהרען װעט j 

 יאנט״ אי-ר אינטע- דרעס״אינדוסטײע
ראי•

V
 מאס• 4צאלי סטעyגר רי אז ׳אטת

 אן דערױ״ל נאך םידזרט םעל,ט'צורער
ly תאטף כילטאלעז וױלחנז, איהר jy j 

 דאס אכצר ארכײטער^ סטרײקעגדע רי
 א•' yטoyטינד די נעראכט דט האט

 סטרײקןר. די אױןי וױרקוגג ^װאכענדע
 כאדכארי׳עע דאז*גע n פארקעהרט,

jypnoH ד פוןyזײט ר pc באס דיov, 
 פ*ר- דyפטyם ;אר ארנייטער די האכען

ד איז אײניגט ײ  װי *pvo ;לאטױ ז
 צו זyיאסrנטH די זיעען װעךעס־איז,

 זינ#ז, רועי״עז ?ײ ניז ?אכיוי, אין ׳עטעהן
ײ o^.Hipy oy װאס וױיסען, ?ײ׳  pH ז
ער, די  צװיין- זיך ױעיען די װען ^י̂ע

y( לסH קעד׳רען, o j ’ THD cph  , v w in P r i. 
ײ ^ די ך‘יpyער̂ וױ וױיסעז, ו ײנ  בא״ ז

 נע• ר-אנען זײ ביז געװארען האנדעי׳ט
 לאמןי; '|H ארױסצװעחן העזיז די האט

Kײ יז v ו :vp\ 1&0 גוט ;אנץ זיךV 
ײ װאס זײן,  לײ• םיז עדװאדטעז ;y:yp ז

DyoH3 ytr^HP® ŷ .y׳ jyn דועי*עז ז״ 
 טpרדריyונםH האבען

 ׳אח כײטער״טמדה.
’n װעלען DOinnD oy 

p *2 זײן נארניט ’ p\ 
ט,א•ב די ארכײטער. די גען  יyי
HD h;h’״» pירKטyר>עז oy. ײ iv ז iyp 

ײ .oyonc דיערע גוט iyo ז '* ii טיס 
ײ בי־ואים װיצרע H םאר. װאס  jyzĤ ז

 קוכיען ניט גא־ jyp oy און טאן. צו
p; רyד די :n iy צו זיך צוייהקעחלעז םון 
 דyי’ז פון ״עוץ אי־ן ארכײט רyד

ױניאן.
v

 די ניט iy2*p טיר כאטיט דערםאד,
 בעת *פי?אגא, פון נײעס yovys סאםע

עז די  טיר אנער גע״טײבעז, װערעז צ״י
?jy:M ,אונז^י־ אז זיכער y u v e o vp אל״ 

 םומ•• יצטא־־קער, איז ^י?אנא אין פױי
 ציל איד,ר אין אנטשלאסענעי און רyג

in y oאיו לאנע די װעדעס״איז. װי ׳ 
 גינ״ זעהר זעהד, א שיקאגא אין דארום
 און אינדז׳מאג?מאנס yלH טראץ סטינע,

 פון דיט דעד םון iy;:irHC*iHc אלערלײ
yfi,y£ די איז פאליס רyד ,vyE געדוננע־ 
c אין יעלענער. yנ y i שו:א פון לאנער 
^yהאכען די םיז םילע כאאס. ^טט 
 ׳צלום האבען pH ,ט ר י ט ר v ז y ד

 אונזער םון ױגיאז. רyד מיט נעםאכט
iv דןי האט רyלאג : " P נעריסען.0א גיט 

 די און ׳?אמף אין שטעהעץ רypסטרײ די
 אױב מאנופע?טי*ורער, די pc רyBצע’

 עס איז איטיצען, סיז באזעצם זײנען זײ
 כיענמען םון עז,6סעג״ ;לאט פון נאר
 דרעסמאכעד. םון ניט אבער ׳גאס םון

 אז בארעכטיגט, אלזא, ׳איז ̂״לוס דער
טעי זאל ov אויב  שענ אנגעהז, אזױ װײ
y אז ™וארטעז, םמן i,,נדױ־ דאוינעי ־ 
y'3 אץ גאי• װעט סטרײק סצר c| זיך 

 צאלל ניעסטע די נאר *ײען
rנ ןv:v? זאלעז סטרײ?ער y,ױערען קט 

nyByjm די אין ארבײט דעד צו iH 'jr, 
 װעלען סטרײתער צאהל א כאטיש דאן,
o קאםױ, אין בלײבעז נאר y r אבעד y i*. 

ײז ססרײק  pH נעענדינט, סראקטײפ ז
יוניאץ. דער פאר זינ א כײט

V
 ־9א זיגטאן זידענטyרB איז :yo די

 ליוסעז, דין ?זיקאגא. נאר םאהרעזyנ
 פאײ מעהר נאך װעט זענהײטyאנװ זײן

 yooyD די או; ?אמף־מוט דעם זypפטאר,
 סטרײקער. די םון אנטשלאסענהײט

 צײזנק אײנציגע• דער ניט איז דאס רyאב
c 8 םון y iר.אט עי־ באזוך. רעדדענט׳ס 

ly בדעד• n n w B 'iK לאכי״ *טטארקמץ א 
ײ װעיבע אינדזשאנקשאנס, די בעגען  ז

y שי?אגא אין נעז r 'H די פון yo£m j 
 די אסח, . קאביף א איז שטערוע^

v אנסrנדז^אנק,א w pן y i□ ניט ?אמף 
 פאי־ ניט האד א אױןי אח *טטעלעז8א

̂ענ׳ערען  םונדע־ אבער ,Dyao'H זײן ת
 מעג־ א דא נאר איז עס אױב ססײעגען,

 אינ״ דאזינע ר• זyצוהאלטiא ליכקײט
נוי־ אודאי עס איז דדשאנק״טאךסנםה,

e1 י י
iny i #yp m m  • W f y i •  ph

PH y •11 נוחות r* אדיעגדען iMf ר*ר
'*W W H W y r v o j] <י *M W

A םון אויספיחרוננ ־י־ע• אי• yp אר®‘ 
צ״ד דט אױף איז עכ י#;נ  אמװאײ׳
 דורך אין אנױצזצנ^יט ז״ן אין fK )ייך
 2̂py?i ר$9נ* נ#ך זאייצן א־ינפ^ופ דין

ױדאן. רץר סימ jv^vvo רעיע•
V

oy^H c •־ענען y i װע״ען v o י־א״
לר געײיס בע;  רער pH ןyריכטHכ צו ̂כ

עי ־ y^ װאף־. מולעגי j y p  ? ^ i n y i  i y| 
lyjyp v נאײאגעז, גיט ײ- ליר o  pH 

?yjyן ; Dy ŷ ד איןyר VUOVl* ארד־ 
דננ.

#ויף פממרעפערט משוחח אינזער
v ד-ײ " j י* דיג^ לא^וי״סyצטy 

 אינטעמ^א• דער צו צמעקורען װאך
ט, דאס ארנ ly נאף אז ר-נ o '^ ig 

 איגמסטריען, םאר׳צידענע yיyזrא אין
ט ניז זיינען װעלבע  אד- ניט געװצן ^צ

 אונ- אדסצר זyגHטyיyג ארן גאניזייט,
t* ?ער y v v n v o yאד• איצט זליגען ׳אי 

 צו אדצטאט pn ױניאגס^ pH נאדדרט
 דער םון װעג דעס אױף ׳/!טןרוגג א דין

yאינט • r y^צאנHסען4נרו איהר אין מ 
 DVi מון םארכעסעױננ דער סאי קאר־•

גיױ״ א זײן די װעלען ן,yכyfiארכ״טעי־י
r סע u y o ’ n g a  pn ,אגכ און ד׳ילןי 

 נאדײ- אױך אלײן דך ױי װעל^ אורחא
 ^ויזאלס דרײ רי pc .|yc**yn טענד

 דעען דאס יארוןער, גױ א אײנער איז
 ‘«̂ל און העססטיט׳צערס ^רסyקHט די

 נעקראגען חאט לאהאל זײער טע״ס.
 רענעדז^ער »יס pH ,41 גוסער דעם
 נעװא׳ בא׳צטיפט איז לאהאל זײער םון
l גאיחצטײן, ברודער רעז y v 'm i n פון 
Pא דעי m n v v iw o v פוז אײגער און 

y'-yrjiH צוױי אנדערע די כעסם^ סאםע 
 און קלאוק סון אײנער איז לאקאיס

 אײ״ לאגנ אסטאריא, אין די־עסראכער
 ט״פאר- דעם גע?ראנען האט און ^יר,
 רעס טיט אינטעמע׳צאנאל רyד פון טער

 װאס צוױיט^־, דער .84 לא?אל נורעל
 איז ,Hfj לאקאל אלס כא?אגט זײן װעט

 װיג־ מיר דדןןױרד. גױ קייארט, אין •
 ovz דעם לאקאלס נייע דדײ א*ע ;yt״

yo; .ערםאלנ
V

 ליעכיסטיט״ די םון 41 לאקאל װעגען
 וײילען •ליטעיס און טאקעדס יצערס,

 װערטער. •אר סימציעלע א זאנען טיר
oy אלע אט*די װען צײם, א געװען איז 

קלאױןפיאכער. געװען דיגען ארבײטער
 דער pH אנטוױחיוננ דעד אכמר דאלק א

^טאר״ אלץ דער און קלאוק*אינדוסטריע
 פון צוטײלוע ׳צטארקערער און י,עדעד

y םילע דינען ארכײט, דעד r ^ o g גאנ־ 
Ig נעװארען קלאומיאכער צע A p 'o r 

iy3HopiH^pסיעציאלי- זא״צױזאגען, ׳ 
yoo,; באלד־ געפיחרט האט דאס און 

 סיעצײ סארשידעגע די פאר אז ׳ז^יצו
gליטyטyפאר״ נעבילדעט זיך האכען ז 

v :v v v ״iy»y6 באזונדערע גאנץ םיט 
 מאשי״ אנדער גאנץ א כױט כעלײבתים

v n y i, הא• װעלכע די/ ?ײנעז אזוי און 
 ?לאוקםא״ דער צו געהערט אםאל נען

 פארפרעכידט גאגצען אין נער־פ^פחה,
 האט צײט לעצטע די עחטט נ^וארען.

 סאר־ די ענםדעקט גאלד^טיץ נרודער
#v : A כרידŷד pn ײ האט  געפונען ז
 גאר זיף יאסם װאם צו^טאנד, א אין
 אהן הייסט, דאס קלאוקכיאכער, פאר דט

 גענומען נלײך דך חאט דy ױדאן. א
ײ האס אלבײט, דעל צו  אדגאדזירם, ז

 װידער םארלאדענע די זיעען איצט און
 נרױסע א איז עס און ׳הײם זײער אין

ײ אז סכלא,  ז״ך לאזען באיד װעיען ז
ע צו סיהייעז  האבען ךײ כאסעס. זײעי

 מ^מנעראל H איז אדױסצוגעדיז ברעץ
 אױסוצםיהרעז אום נױםיג, װעז סטרײק,

 די װאס זאכען, נוםע אלע זיך םאר
לאגנ. סון ׳עױן געניסען אוהסאכער4’?

ײ סון םעהרסםע די  ״,אינםעלי זײנען ו
v v iv o  v o w,\ כא״ ױניאן װאס יױיסען 

ױ סעהר איז עס און םײט, זיכעד, ו
 •ד H די דיסאפאינסען ניט זyלy.־ו די אז

טעלנע^אנאל.

 םרעזשורער-סעקרע-—פיש דזשאזעז
דער pc כאארד דזשאעם פלן םער

- װױאן. דרעסםאכער אדן קלאוק
 קא«• ברודער פון r*rfi qvi אױוי
 יאה^ םײ׳ע פאר איז ױ^כער לאוױץ,
 דזשױגט םון טדעזשוושױ ל׳לל געמען

 באאדד, דזש. im װעמן און **ייי2
 אי־ נעמוזם האט אדנגעד̂ז הדyז כאט״צ

yoyio, צו i y i ׳נאנ? אינטערנע״שאנאל 
 בר. נמװא^ עדוועהלם איז קעשיד, איס
me. דyנ לyטדעזשודער-סעס״ װעזענער 

>r׳wo םון p c y iאםyכייר .10 לא?אל ר 
’lyr ײ:עןז T,סע:ש בעסעיען ?ײן אז ־ 

 באארד דדש. דער האט אכיט qvi ®יל
 איז םיש ברודער געפינען. נל?א;ט דט

 מאן, ױננמד איגטעלינמנטער זעל׳ל א
 אלס האט ױניאךסאן, געםרײעד נוטעי י

 צו״ גענאסמז 10 לאקאל סין רyטmסעק
 עד וחןסען מים קאטמרס, די פון ויטל
 און פול איו אין יאהרענלאננ, זyנעװ איז

vv װא• ארביים, דער צו איבעלנעבען 
 איהם וױנשען מיר אונטער. ;עליכיט על

̂י זײ״ מיר אפם, נײעם זײן אין -“ע־פ

אי *,,,h סyד ליט אגי ד•״ איי ני
*vo vo^v׳mv י כ״ט •ײmV א*;־ אייל 

 א גען?,, נײשדאדויוסען יד : y*־*oליס
10 d w ' v; ױ ט דעל י י ײ O ל M O V 'V.

d -̂ vj •נארעו דעכ יונטע 
noy ay אי׳י־, i ^איז, אנ ty •ד 

vo הױיט ’ CH‘,b; פאכט wo ־”נ די םין 
, y ויײע •ראױחט^ iy ay ^ y oדy־ 

r y  ivoip,□ רעפ*:י-ען ב״ב ay i 
ow *ט#״«ו qv ' v, ׳פטײגעד א וױ -vp 

r!f1 יאסין« fiy j ,און גייצעײן װעואיין 
y y i j y  vNy םייסילע y inגע־יככע ״ 

•יאדוממ^.
y; 4,y דער ijypo  ,̂ly^ אוד אויר 

jynw א°ן רyט y^ fy .די נאטען
^ ט^י•ראס תד«ט r סײ אנ y j ̂

y r^ oenr ריבען אינדױוידועל^ ס" און 
Hכyפון לעפיניױננ דער אין ר cy i 

 א'* אונטעלזוכוננ. דעל ןיא סחאגדאי,
 נײ׳יראדוקט^ די אט ט*ט ®ײרניייך

̂ר oivov^v ר,ױוט דער לאס  -y;p y ג
o «ען -y r.

 אײגעגטי׳יך ד«טy'צטyב װאס אין
V^yiJHPO סיז עיקי OW דער

ny כא׳טטערט עצם^ילל דער i pH.
 iyoy:yD ry געפונען ל«אט סען װאפ

sHכyלo ג ׳פאלvװעזyנyכיי־ אעערען ר 
ywo*j^ ײ גענוכלען האט  דאהעגי׳ז, נ

 iy נעחראנען דזאבען ױאס די פון א״נ^•
 הונ־ םיז y^'rMtfn א לואנצעפיע, אױל

 און •לאצענט אלן רyדאל טױ«עגד רטyד
 בא־ א םאל װאס אכער .P1QPW א אל

 וױיטערדיגע ,ד טיט עס האט טרעו״
 אזוי *ראדוקטעז,#כײ די אױסדעקוננ^,

זאנמח צו
yDoa’OD די r̂ 4 די אט םון,y^ ביײ 

 דעד סון אױםדע?וננ די איז ו־אדוקכ^ן
 ־yיענ' אוםדגסכארער געלוטעגע• ײווי
 גאהענטע די — ריכטיגעד אדעד דוגג,

 רעגיערוגג nyi צײישען סחותנ׳ע^אפט
py לייר r jy : ’o. ,הא־ טיד נאסילליך 
m געה כיאל סך אyרט vivv] דעם 

אזױ אכער ר״דשן,  טחותלסאםט די ױי.
 חײן טyלyג ;יט פײגער האט אז נעחם

נאנריעוי. ?לאהלעז
 אױפ־ oy האט ס?אנדאל אױל רyד

;pjny^ ליגט דעם אין ?p בא־ הױוט 
םאדדינסט. הױיט זײז איז דײטמג
j;n ױענעז רײדשז ריר אז אןן y^ y i 

 װאדט דאס פאד׳עטעהן דא מען ךארןי
 איז ניט ברײטעי־ען, דעם איז דעדדונג

 ניױ־ רyד װארט. סיז זין w^viiv דעם
H o עולם סעד n yo r iy cונטyר c y i בא־ 

 אדריניסטיא• די ~ רעדדוגנ םון נריעוי
 פון iys״o דדײ די העככטענס ציע,
־D,;y‘״ ̂וrקוטyזpy די :רעדרוגג דער

 .אבעל איז דאס געײכםמן. די און לאטדר
iy דע־ פון באד־יע״ לyננy דעל i.

'-W1 פון ב^ריע״ •yבלײטעל דער

 גוט׳/ ״מאכע; װעט לy ry זינע־, ;ען
עננליש. אױף ov זאנט בלעז וױ

 לײ- די פזן דרײװ ארגאניזײשאן דער
טײקערס. וױיסט דיס

yD3 דאגעישטאג, דעם ר □y i,טען1׳ 
 y אײנבארופען 25 לאקאל ד.אט סערץ,

 וױיסטםײ• לײדיס אלמ םון סאסכדםעג
 זאל װאס באםראכטען, צו אום קעדס,

 לײדיס די םון שריט ̂.yoopyj דער זײן
 פון צאחל דער םון pn װײסטמייל.עיס.

 דעם, םון און װײסטםײקערס ל״דיס רי
ן װעלען וױיססםײקערס לײדיס די װי  זי

yjm 1 די אױף א§רוסמן 'tmyo׳עדען 
m סיז װערעז געהאלטעץ װעלען װעלכע i״ 
 און צאיאו״ סע?רעטער ?יגמאן, זידעגט

 וױי״ דyד אין םילעס אפ הענגט אגדערע
 לײדיס רער םון טמטיגהײט םערעד

 װעס מיטינג דער ױניאן. יוױיסטטײ?עלס
 דזןסאנסטרירעז, װעדגעד אדער מעהר

̂ןך זײנען צי  וױיסט־ ליידיס נענונ דא ;
 אן אנ׳עליסעז זיך וױלעז װאס סייהערס,

m׳סאם,יי־רוו״ דעם פאינען און ױניאן, ר 
 ניט. צי װערען, \vqvwz װעט עד װעץ
 װעט םיטינג רyד אז האפען, וױלען סיד
gip- ,וױיסטמיײ לײדיס די אז טאכעז 

 'יןאטוי־בארײט אזוי מקט6 זײנען ?עדס
̂בע יונקם און  ױניאךפײד־ גוםע אזע

 א;־ די py שװעסטעי־ ז״עדע וױ ׳לאך
m m .איז דאן טרײדס tyzn/די אז ־
w w איגט די אוןyרנyשyנyײעילשז ל 

 צו אטאל וױדעד כוחות ysy ^נודענדען
 אוגטעל yױייסס*אינדוסטרי די כרעננעז

 הע<• א-ז ױני^ךק^נטראי•, רילט־נעז »
yc; די y i j y r io א צו אדבײסעד V2’ 

v סערען, i v r w\ לy.זאל בעז ov אנyי 
im m :y ױניאז וועט^די דאז ׳זײן pH 

h פיוזעז אינטעדגזדשאנאל Kביyדלאזyז 
 אײ־ ?ײעי צו וױיסםסײחעדס לײדיס די

ײ ביז ׳שיחזאל, נעגעם  צו סומעז װעלזזן ז
y נאנ* דעד דועגעז באזינוננ בעסע-עד 

yvאלס לאג^ זײער םוץ ישלעכםקייט ד 
 לױינעל וואדים וױידזיש״אדבײטערינס.

ivp קודם וױלען װעלכע ׳די זזעלםעז דט 
המלםען. דט *ל"\ זיך נל

ננ,גyל אזא פ,ין דעיל׳ױיט רדג,  וױ יו
r* די v ) * P " l l o סד * איז y ריכטיגע־ 

- mונטy יעל. y□ באגליף נרייטעדען 
 yיy פאר״עטעלן פיען ̂יyי לעגילוגג 1ום

 די ןyfכי״״:טyב ײאכ אײגסי־וכעז, יעגע
Tגאכייג ' i r  y^g קאנטרא- ייאס אין 

'‘^y; /  ארנא־ ,,OTgs די זײנעז דאט זי
ע די py ;יזאצי׳;כ jg און פאי־יט̂י :’D־ 

y j o r v o r *  r n, ויאכ jy^s^moJgr 
 yיyנדg !,y אלנאניזאציעס. די אט

yo’ y^- די y'rioH ניט איז
v לי v w o  v z " o v\ זײנען װאכ n y 

rב דyדy ױעליט, gצו געװארעז םימט
y: די זײן -y j'e y ,נאר רעניי־ער 'y jy 

y״;םלוסvז ph .^װאס אינטערעס gc־ 
 כיענ* די אט קאנט־י־אלירען iig *צטיכיעז

t\ v t די םון ב^טעהט ־־עגירוננ די 
 אט דעױדוגג. רyד איבמל רעז,נy- װאס
v איז לאכ ^ jy r 'K די yוכיזיכטבgרy 

 jynvt ראגירוגג ysy:'o*j די ר^ידוננ.
ŷ y. מיט ניט, ק״נער זעהט אסת׳ע די 

נאהעגטע. ;אר רי םון אױכנאהם
 ®ריהער געױאוסט כיעז לאט דאט

 לאס האט לgגדypס s,*y דער אויך.
 בולס. זעהר ארױסגענראכט אי*ץ רyאב
 איז װאס רמגירוגנ, אופידכטכארע ד•

 וױ כיעהר ניט באחאנט געױמן ־yםריך«
yבאקו־ איצט האט אנסטלאקס, אן יס 

 עס בלוט. איז פיײש פון קעריעי א כיעז
W א איז o r n :  r:gj סע;־ אלעריײ פון 
y r; טיט ly^y^, אrטyרעסyן : y io־ 

 אױיס־ צײטונגס סינאנסירען, ?ולאגכען,
 און באוואוסםע םאליסישמנס, נעבעל,

cyoo’D yvjg א — אומבאװאוסטע i.
 אױל jyv;g: דעם םון צענטער אין

 מעחלין, ״נעד״ איצט שסעהט סקאגדאל
i y 2 v w *  nm ״װאשיגגטא״ דער פין 

o גיאסט״. ;ער v ארויםנעצײנט זיך ריאט 
 אונ־ nm פון בלען לעבטען דעם אין אז
 אין יyאײנ רyדyי כמעט איז רזוכוננyט

 םאדכינדוננ זיא נעשטאנעז װא׳זזיננטאן
V איהב האבען אלע איהם. םיט 2 v : v i} 

nwy נעפר אוןyעצות. נם i v צױ האם 
 דלאט טעלעגלאף ירײואטעז א געצױגעז

 אלב־8 אין וױלא זײן צו װאשיננמאן םיז
 זyל'יכט א לאכעז זאי* -y כדי ביט״ע,

 רyד הויז״. ״װײסער דמי צו צוטדיט
 רyד פון רyc;ראyרyט אפיציעלער רyד

ר ע ס " ^ 2"0: י-יאט הױז״ ״ i x v װא־ אין 
T רyד און דיאט דעם אױף ׳עי:;טאן i 
 ־y3 מעיןלינ׳ען ביי האט אלײז זירענם
 יריװא־ זײן װאו ;yפי:yאויס: רארפט

 ־yר זײז זיך. פינטyנ דyטyקיyס טעי־
 סאג־^נליף כטעט זיך האט דאקטאר

o ^םאדעזgנyס םיט נעזעהז v r 2 * p טי־ 
':iyDD־iy אנד אוןyהױך רע yD?yo^yj 

 אין טענעעז זײנע און yטעלטrאננע
 גע־ װײלע ysH איד.ם האב^ װאשינגטאן

 םyד אויו» דעיע^עז ׳שיםרירסע שיקט
o םוץ ׳פיפר v i ד ױסטיץgByרטטy.נט 

y אין iy;gosyy; p^pyo איז רצוyר i:g־ 
c מיט פארכינדוננען yר y i ד ױסטיץy־ 

om n n  .D:y,̂ y B ואכ* yאיז ר yj־ 
iyi: םיז אגענט״ י&ציעלער8*ס א c v i 

y;: עד איז ,5טי יאהר א דאלאר ry 
o יוסטיץ מיט׳ז םארבונדען :yso ig9m 

 זײן םון װ״ב דאב םעדים. nnstro דורך
 •y: איז דיקיעטײן, קרעטער,yס •רױואט

y פון דyטyקרyס ײיװאט דער װעז i־ 
v o p v o) ,פון הוייט דעד בוירנס y i־, 

 ױסטיץ םyד פון בױרא אונטערזוכוננס
 האט אוסן אזא אויף נם.yרטמgByד
 אלץ, פיץ וױסעז צו געקראנען קליןyם

 װא״טיננטאן אין פאיגעקוכיעז איז װאס
q חרז און אלעמען םון פריהעד סך א v i 

 װאס זאבען, דעלװאוסט זיך עי האמ
 הײנטיגען ביז :יט נאןי וױיס קײנע־

סאנ.
צופאל. קײז :יט אבער אײ דאס

 אדבייגיסטרא־ דער פין ארױסנעבעד אלס
 בא־ וראס צײטוננ דער pc ארנאן, yצי

fy~ דעי pc ״אליסיס די שטיטפ j ) v : v 
 ־y:pyiig :אםידליבערװײזע כיעהיל״ז איז

 פון nyo:yv דעכ אין :עװאדען שטעלמ
 ד«אט ער יענירוננ. אוטזיכטבארער רyד

 םאכען יעבעדי; קענען צו װאםעז דעם
 י/ד און — ycy־B די — םױטען אדע׳ר

nyî־ייז אדע־ נרױס ׳  װאשינגטאז, אין ק
ריהר. לזיץ געבען ;ים איזזב אהן זיןי קען

 ער אז דעייבער נאסירליך נאנץ
ycy אױסנוצעז זאל r cm; פאר yr'T 

o צלועקעז. yרזענליכys זיינע v נאך איז 
 ער האנמ א פאד װאס באװאוכ־ט ניט

 pc רyאב ׳עסק דעם אין נעהאט י־־יאט
cy i טיפעז : ' *o v i v o נ האט עד ױאסy* 
 אויך און אונםעדזוכוננ רyד אין ןyנרכל
 אנםאנגס האט ny װאס פאקט ד־עב פון

 אז ׳טולד, די ivony: ;עװאלט דך *,אױ.
ny י דער געװען דאס איזyנינyװאס ר 

 געליהען םרײנדשאםט״ ״אױם האט
 איז רy אז ׳אן זץי זעהם נעלט, פאל׳ן
^ny:'i אן געררעז ניט וױיט irD iK צױ

H ״,ty.-
 םאי־ לאיערם, ■ראםינמטע yדyאונז

 םאי־ גוט נאדז אויך זײ;^ זיל דטy׳טט
 הומט Dy געישיכט^ רעד אין טראטען

אױס־ זיף האם לץ א אײנעד וױ אױס,

פע־ ;yרy, אי̂: יyאיs אײן געדרילט,
syo .זעד־ האכע^^׳צייעי^ט זײ אױל 

a yראטינyנטyד ז  py צי׳צטענכ, טי̂י
w i לאב^ זײ װאסy ; J־*yc^H; הרינען 

צ ,ל נ א אי כyסיyי y; ד• פ o j y N,P V » c 
ph ,צװײטענט — pn ־עיסעז m״־ 

 רוכיע• -yTry; סיאגדאי. דעם ׳'-*טיקען
, pc( איעללײ i v 2 v n v i v ילע•: yE*־ 

 לעכ •;yt געלא־פט לאט דער טײען.
iy’ אין jy זיך דיאט ;jr.yiy י־ט: *oy;y. 
 אױיכ, זיך צײגט כאלאסטרע, yנצyג די

y פין מ״צך Dyi אין ראט : ,scv 11/ײאכ 
m לױין oyny; ניג ;yלאף ־ y:-r py;׳ 
pז נאר װי v ארױסיי־אנטערען pvo• 

 yjyT ^yory:y;;yoiy im םי? יליז׳ען
vי צו אזױ וױ און " V' lvמ P פאיט, דעם 
;עי־ט. ;yooy; האט פאל אז

 ־א ־אט פאי־ לזאס געי״ט דאס רyאב
jyo: ניט אחנר גענוכיעז 'jy יט יא איז: 

mאויל די עיקר. הױפט ר y'Dyv:KP,□ 
 און --־ זײן ױעלט גיט |ysy? די וױפיעל

v o\ מי־ דלנדעיטער די א*ן די ׳פאצט 
 דע* ניט אויך זיי:ען — דאלאיס ןyיאנ1י

' נאך עיקל. *v o v\ בא א פאל ױאס 
o האס םרען״ v ̂ק, א פאי  ליאט װאס פא

 פױזענד צױאנציג jyzyjOMH ענטpyג
̂־זכיה א פאר דאלאר טיליאן  ״דא־ צו ט
jyiiyo אכ^ײיואנער דאס װעלט׳/ די 
 pmyr רyאדימ :יט חלי̂י װעט םאלק
םיי׳יאן. onyi:in yטליכy די אהן

v דער y שון אויפדעקוג; די איז 
 ־iyc yc־־!* נאי די אין yצי8קארו רyד

ר.yסט
nyc r זיך צײנט רyט,וױ װאס y- 

 איז, אטת יy־ און אטת. רm איױס
o: לאבען iyoJHsnyBD ד• אז ^ v o v o v 

v די זיך צװיש^ i m אויײ דעב רוענען 
 נע־ :אטינייט איז הארדיננ אײדער נאך

 די אײדער :אל אוז ■ר^רענט ױא־^
n y jg p '^ iiy i די איז נזזינט האבען 

o ן.ysויאה v די אז איױס, זיך צײגט 
yc'D ־,ר«אנעיובי*9י*ע דעי אױוי מחלקות 

 װע־ געייעז זײג^ 1920 אין קאנווענשאן
)v\ אויל.״ 'y iy.̂ אויוי לאט ם^עקויאנט 

ym 3 א ד.אטyנ ז״יט זײן aאליטי׳צאגס 
 װאס ׳זyנאטyיyר צאהל נרױסילר א טיט

 זאל עס װער באשטיטען געקענט האב^
y נאפינירט iy ii| 0ר פאי׳זy:ובי*ידןאyר 

v ר.yנyר*םרyנgב iײז5 י־  דער פאל ־
 םון ארױס זיך צייגט cy װי גאכיינאצי^

 ע־קיי^ײיוננ, זו־לן׳ס װאוד׳ס לgנערyנ
כדניםטערײם. איגעיעז דער ןyװyנ איז

 פין איצט D^nyviyi זון װאוד׳ס :.yj וױ .
 פין פאליטישען א אײנ^־ האט ׳חדר

y:v: c באטעזyאננ אקלאהאמא y i־sK׳ 
 *צטארלסטע- ־m געויעץ דאן איז װאס

 אילס כעבעז צו פעי־ר אוים׳ן ?אנדידאמ
 נעגע־אי* דעל ‘פא אין נאמינאצי^ די
 ד׳לם איהם. געבעז צו אײגשטיכיען טyװ

ען, y פאליט̂י i□ אסט iy“ y rx  pc -טי 
sy; ר.y;יסט iy :y י־אבען זיר ז̂א װאוד 

 נעז-נם לאט דאן און רפוזyד ^טזאגט
o רדיננgרטײהyדאה לייד v p ' o. אנ־ א־ן 

m.yi װyרטy־אי־ װיעז אז ׳עס טײנס ר 
 יכױן איז געױארען ערװעהרט איז דינ;
 קא־ זײן געװארען באעטיטט אױך דאז

 קא- דעכ פון ny»״: רyדyי און טy:יב
 פאראױס אין ניעלאט שױן האט טyבי:

 צר מײ:ט דאס פוניזציע. זײן בא״צטיכיט
 די פאר׳פאב^־ט האט םאל ניט אז זאנען,

 או־ל די צו פעלדילר אויל ר^ירוננס
 *;ס האבז;ן נ׳לםהאז נאי כפ^לאנטען,

 רעפובלי- דער פון פיהרער לyדyר אלע
̂ yc אויל די כייט אז ;פארטײ רyנgק

ny i ר די האטyובליקאנ^yבא־ פאיטײ י 
 אויס״ קאמפײן די pc טײל א צאהלט
y דאס פאר אוץ גאבע; r ^ 'x זי האט 

 אנדערע און סאריף א כײט באצאהלט
gזyלכiy:g? y.

 פון שורה אוגטערשטע רי איז דאס .
 איצט yגgפר די ;עשיכטע. רyנאנצ ;דיד

 מרעזידעגט גײע א אז ?וכיט עס :די איז
 ®ארטײען די iy*»yM װאם םיט װאהל.

װאהלען? yp:y^in די פאר באצאהלען

 םימםאױ ריננ ארב״ײטער
ארקעםטער.

 ,־. א פון רעהױרסעל לעצטער ױלר
 ־־. א. 015 בר. םון ארקעפטער כיטפאגי

 אונטילר געװאר^ דורכגעםיהרט נוט איז
 כיד. יואנדאססא־ אונזער pc לײטונג רyד

ן מעמבעדס y%,: סטיט. לאליאז  'צליס̂י
.fi'y^וייסyר יעד״ער צו א; זיך

rנ yטטאט־• װעט רעהױרסעל סטעד• 
l y i ' i  im : 'c אװ פ־ײטאנyנד q vi 

ס. ד. ןyט14
 אידנענר אויױ *צפיעלען װעלבע אלע
tyzny'n •אינםטרונyשטו־ װילען און נט 

 יטפי־ װעלכע אזיללכע אויך םוזיק, זyד'ר
iy s אינסטרוכי חײזyרי ליעבעז און נט 

 ןyדcיyמ דן זאלען ׳קו:סט טודחאלישע
̂י׳־טאנ יעדע•  כהודזל פאבליה איז אב. פו

 פיעדמע דאון־כאון 63 ז'אוידיטארױב)
 פאר םדעגעז עות. ער״טטע און כטריט

אי״םערמאן. פר.
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cy יא:ס גיפא, טי־י־ד
»־:״ט<־ וױ אזױ באס־עכ
;:ry^Kc יעד<ר אביע־

א זיי

באזונדעל.
ײ s< ,פ ;ע״ט אינטע-עה *m אבע־־ ״  ו
 הראויר אי; װאס רעם, אײכע־ טער.

ױ ײ ̂יכע נאשעפטינט זײנען ט  עטי
 ד*ה אין אדבײטער, טויזעגר צעהנדיינ

 טע;־ פ־עי־ אזױ 1אנ־אי ;אך אז דינט,
 ri^c־y דעפ אן א*הע;;•; דיגען יטען

 דעײ איז טרײד, פלן ;4םיסע^פאי אדע־
 ׳דעם פיט אײך גרױסער א אינטעדעס

 געײא־ צוגעפיהרט איז טרײד דעי װאס
 ערװזיײ טען און מײד־װעג, א צו רען

 או; איבערקעיזרענײט. גאנצע א טעט
 ארנײטס־ רי אין איבערקעהרענייש אן

 הא־ פוז םרײר ?י־אוק םון באריעונגען
 אנדערע אױף אױף װירקוגג א בען

טריידם.
 פאי* העיען צו אױס או;ז הופט עס

 אז גרױבע;, מאנבע טיינוגגען. ׳טיעדענע
 םון ■ראגראם איצטיגער. גאנצער דער
 ; װאונש שעהנער א נאר איז ױניאן דעי

 *vp ניט כיען װעט עס דורכםיהרען אבער
 און — זאגען, וױדער אנרערע ;נען
p זײנען yזyדי ir ^פאיאינ־ ם•:אנצי 

 !יאג־ דער אז — טרײד אין טערעסירט
 אינ־ די iy:y:w איז ױניאן רער םון ראם

 פון און אינרוסטריע דקר םון טערעכען
 ארטיה־ די אין •ובליקום׳/ אלגעםײנמם

 מאריס פון ״גער^וטיניוײט״ די אין אען
 אינטער־ אונזער םון ®רעדדענט זיגםאן,

 העכסםער רyד איז װעילכער נײשאנאל,
 ארגאניזאזױאז, אונזמר אין בעאסםצר

 קלאוזר ױניאךפאדערונגען די שוץ זיינען
 ארםיס־ די אכער געװארען. באשפראכן

 םא׳ די צו אינטערעס דעם האבעץ לעז
 אונזער און פארנרעסערם, נאך דערוננען

דעם. םיט מםש קאכט טרײד
 םא״ די נוםערירען כל סודס לאסיר
:דערונגעז

 און כיאנוםמקטיפורער יעדער .1
 םעראנטװארטייך זײן זאל דזימאבער

 םאר־ ער װאס גארמענט, יערען םאר
 םאכםyג זאיל גארמענט דער אז הויפט,
 ױניאן אונטער שאפ ױניאן א אין װערען

 דורכצוםיהרען דאס אום ;באדיגנוננען
 אדער רyור6rטpעDמאנו דער זיך זאא
 באשעפטיגעז צו פארפליכטען רyאבrדז
 ער װעאבע ארבײטער, צאהל נויםינע די

 גאר־ די אויםצוניאכען זyהאב דארף
 טהאן דאס סען ער איהם. םאר פעגטס

באשעם־ ענטװעדער :װעגען צװײ אױו״
 זײז אין ״אינסײר׳/ ארבײםער די טיגען

 בא־ א אויסקלײבען רyאד םעהטארי,
 yװערכ חאנטראקטארס, צאהל שםימטע

 איבײ־ צאהיל אזא זyגיפטyבאש זאאען
 y?'': םאר גויטיג ז״ינען Dy װיםיעא טער

 בא־ פוז קאנטראקטאר רyדyי ;ביזנעס
 אפערײ־ 14 פון וױיניגער ניט זyגיפטyש

 טרײד־בי־ענ־ yרyא:ד אלע און טארס,
פראפארצי^ רyד רויט טישילס
tŷ באיעבאטים די .1! T̂ א:־“גא

:אשטיכיטע א א־ב־־טי;־ ;,זײ•;־ טיי־ען
t i M ײ •> y «1 k|« I • יי♦ י יי ידורב׳זu - א <ן א- 1 *א א ־

< *־־ 1 * יז ך ־* י• * ך י y־yv. דורבגעפיי־ט d«i זא"
״!יבען ,ו, צי W • «״ י »* ( פן ״ט־אכט א שאפען
כיאיי־ אטא אדי;ר ;דענעגיענט אי ;״,יעד
פײא* ;yD". ;עי א צא־־י״;; 4זאי ־:־אפ ״עאן

; ־*<״ *וי,£ע ft U. > d '*cy*sH cm פין צענט
 גא־ די :אבי־יפילן טי: באכ א ױעז

 ‘זאי איבײט ױאנילז צארי* ;,ראגטייט
 א־־־ די אײסצאײילן פא;ד די;פ פון פען
'*!yo' א ;yD"*y פיד,; ;i sy.

̂ן 'וניא• די .3  י*;בט דאס יאבי
 שאפ־דא־ נױטינ̂י ע“אי ןy־זיבyאינט צו
 אדע־ איגדיעפיענױעגט פון ;yגטyופtר

 פעסטצו״טטע־ בדי פירפ^], אסאסיאײשאן
 אי־ע :אך חופט באה יyד אײב ׳לן’י

 א־בײטס־באדינגו:־ און &נ^עז,’ט-ײד־־
געז•

וױי־ דורנשניט^כי; ד* םון .4
 איצט ?ר'(![{ ארבײטער די װאס דזשעס
*yn )נײע אױסדלאיבײט ?אי־ען
 באיעבא־ רי און סהיײ!ס פיגיפום כערע
 רyד צו םאראנטווארסליך זײן זאי״ען ט*ם

Dy*j’T פיניםום די פים ביױז ױגיאן i ' 'r. 
רען פיניםום די שון כערyה וױידזשעס די  ̂ז

 פארשטענריגונג w פאר איבערבא״מז
c צװישען v i אר־ עיזײ: און רביוז 1בעי 
בײטער.

 װערען אײנגעפיהרט זאי עס .5
 פא:ד; פארזיכעױנגס ארבײםסלאזער אן

 רע־ באשטיפטע אױסארב״טען זאל פען
 כעג־ זאי־ען װעלכע געזעצען און געלען

 פעריאדען גערױסע אין אז פאכע;, ליך
̂ען יאהר םון  אר־ װעלכע ארב״ימער, זאי

 קרי־ צו באיעכטיגט זײן ׳ניט בײטען
oy םון געאד סופע געװיסע א גען i 

 DV^KDy אויך זאל דעם פים םאנד.
 זאל־זײן y^יyװ בױרא לײבאר א װערען

c דורכצופיהרעז אפאראט דער y i .פלאן
 ןyרyװ fyD’^:y:D'i» זאלען עס .6

 וױי־ די אין םארשידענארטיגהײטען די
טרײד. ״םינישינד אין דזשעכ
 בא־ ןyסטשטעלyם זאל פען .7

rטיפטy ^נאכקופען ניט םאר שטראם 
y;yנופעגyא:נ די i y^ ג אוןyזyאין ןצע 
אנריפענטס. די

 א פיהרטyאײ:ג װערען זאי״ עם .8
 פא־ רyדyי װאס טרײד, פאי׳ן >>לyלײב״

 זyברויכyג פוזען עס װעט נופעהטשורער
̂ס  זײ־ נטסyנארפ די אז אנויייז, אן א
 באדיננו:־ ױגיאן אונםי;* לפא:טז; :ען

געז-
9. K״y פאנופעהטשורעדס
 דורך דידעהט ארבײטער ןyד.פyג כיוזעז
 אײג־ דער פון אראנזשירט ױניאן, רער

̂ט׳עד ײינא־־בױרא. פעשטילי
 בא־ זא״ ארבײטס־װאף די .10
̂^ציג פון יצטעהן ly* פ ir^ c.

 בעcיyװ ז,yשארםyר די זײגעז דאס
 דאף טװען ׳נו .,פאי שלאגט ױניאן די

c פאר אורזאכ^ זײן y i. װי־ פארװאס 
V Dy מיד ;זיל
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א־ז ד*צי*־ט
יא־הע־

j'K ציטײ^ט
 "V'Z ‘צ אין פא־יטפ־״ײט ~עגט, ע"יפ

אײס־ ז*ך jyp אייבע^פי^י־־יך V 1יח י• ו•• * M — >
MM קײן ניט ;אי־ א-ז דאס אזו < •♦ייי ;y* 

װאם ד^פיט אז ׳זא;יען ;ןיי־ פען פאי־•
cy :פײגט •עילפער, ;קריד םא״א; ;ןיז*י 
Dy ארבײטס־באדיננוג״ די אז ׳:יט :אך 
r זײן דארפ^ גען v : ~ v איע אין װײל 

ysyy־־ rfr-,yn זעאבי־גע די א'דאי דאך 
נדא־דס.  pyn ניט אבער דאס איז פט̂י

 די אונטער גאר Dy |yp פען אין פאי־
 ^יװארטען. ניט L*nyp:w אופשטילנדען

cy אינפ פ׳טיט איזyא האבען צו ך,נר 
 גרױסע אזא רyא'נ קאנטיאל גוטען
y*̂ צאהי ty^ צולי אזױ ניטyדער ב 
y צױײלנ װי #צאד,ל i^ לא• ספעציעלער 

:v נרויס א ברײנגט. דאס װאסy צאהל 
ט,ארבי ןyצאהל y;'^p פײגט יציעפילר 'yר 

 בא־ זײנען שאפ א אין שאפ. א א*ן
v*2 װעניג שעסטעט n v,\ זיף םארלירען 

 הופט דאס סען.yרyא'גט ר-לאסען די
טער רyד דורך  פארװאנדשאפט, גאי־̂-
 גע־ װערט שאפ קלײנעם א אין װאס

*ycHD| צװישען cyp דעם און ארבײטער 
 װײ איב״יםער, רער ארבײטס-געבער.

y אז סעגדיג, i^ בyאיז זײגער הבית ל 
 גיג־ קײן ניט 7nyi צו אויסגדעטעלט

yj^D ^צו איהם גדײט איז באדיננונג 
yc^yn,; םארםיהרערישער עייד רורך 

 םהאן ניט וועט זyפ אױב אז אורזאכע,
̂נר װאס  פען װעט הייסט, באיעבאס ז
 אם איז oy און ארבײט. די lyj'np ניט
 קײן ציט פען ?ריגט טאפער פורא, די

 ארבייסער די פאטערט װאס ארבײט,
שטארססטען. אם טרײד הלאוק פון

םא־ איצם זײנען םרײד קלאוק אין
 דיזער םון 700 שעפער. 3000 ארום ראן

אוץ פאנופעקגןשורערס, זײנעז צאקל
 איײ קײן ניט האבען װאס דזשאבערס

 אט װאלםען זאגען. צו זא שיעפער גענע
 בײ געהאט פאנוםעקטשורערס 700 די

 אויף פאכען װאס ארבײטער, די זיך
y אנדערע אין גארפ^טט די זײ פאר r- 
v( א געװען oy װאלט פער, i : v : ' ) V 

 םרײר. קלאוק םאר׳ן oyo^D צאהל
d אז זאגען, זyפ jyp היעכסטענס, v איז 

 ארער באטעס, 500 נאר םא״ פראץ דא
 אלע ןyאויפצופאכ כדי קאנטראקטארס,

פאר?עט. pypî' :ױ םאר׳ן גארפענטס
 םרײד אין װען ,1910 יאהר איץ

 ארבײ־ ־i:yriD י>D 0ארו װעןyג זײנעז
 םאיגט: װי געװען 1ילאג די איז טער
v: דאז האס פען ^v d v d v דער פיט 

 די און ; אססאסיאײשאך וrהטy״פראם
 75 בלױז :עהאט האט אססאסיאײשאן

q האבעןי ײעלכע ,Dפבערyפ 'j' q m v x i 
 איבײט^־ די פון פראצענט 40 איום

 פאגג^ ,1912 יאוור אין טרײד. אין
 טאב־פאנו־ פון טפניט צײגען אן זיך

 ־V: שױן איז אזוי און פע?טשורעדס,
cy — װײטער גאגגען i זיך האט טרײד 

^jy ז,y'טע'־^טפי, אנגעהויבעז n Dy זיף 
 פון ?אגטרא?טארס זyװײז אנגעהויבעז

 שע־ צאהל די און װאריאציעס, אלערלײ
געװא?סען. און געװא?סען איז רyפ

 איגטע• אן פיר באגעגענען דא און
̂אוה ןיא סיטיאציע •עסאנטע ט־ייי ח

 ;ע״א־ בא״ידרט אי*ף יצוין א־ז װןדנע
',א*ט די א-ן ;y־  :*,א אינזע* פין ןy‘י
א־ד ז*גפ*י;. פיעײדענט שאנאי־ ;יגייט

״ דא, פיין ’pc sHD י i*p  mv i יזיאית 
 א אי; האנצענט״ייט זי־ -אט ט־־יר

 •*אס ;,yy*;r־:DDcyry׳: ye:־' רי־ײגע•
̂־  סאב״• גיױסע אפת׳ן ד׳;* א*ן זי־ינ

 א*ז cy דדעאבע״ס. די יאגטע;
 *ט*יפאי: פין Dוsc־yב,א אן י־א איצט

 זײגען *,ז. אי; טײיד, קי־אוי איז ליך
 ױי;פיס אין ג־יפיע, ;*,ר פין וױ;־יציײ.

,o : v r ט־״ר פין תאפיטא^ען גיויסע די 
קאנצענמרירט• ,־,ז ראבילן

 הױםט*אורזא:ע די איז דאס און
 יױ די אז דעם, צו ג^״־אנט דאס װאס
 פא״ yvig5 אױזר רעױידירען זאל ניאן
 איגדוסט־יע. די ױעגולירען כײם ייסי
 זאל ױגיאן די אז געוױרקט, האט דאס
 לאג• צו אזױ וױ טיאכטען 4כי ל,ודם

 פון •רארוקציאז גאנצע די טראלירען
דרעסעס, און סוטס און רױ־או?ס

 ןyיר‘,אגטראp אז פען. טענה׳ט ״נו
 םיט׳ן וױל, װדאן די װי דזשאכעיס, די

ypjyPK*HD| אגסראס״ פון צאהל די? 
 האנ• באשרעגחען ױגיאן די װעט טארס

 אזױ, טענח׳ן װאס די טרײד. אין דעל
 ״•אנ״ ארױסרופען דעם פיט כאצװעקען

 םון םאדערוגגען די געגען אפיגיאן״ ל'ס
 דט טענה די אבער איז ױגיאן. רער
ץ  װאיט ױניאז די װען ריכטיגע. ?י

̂ןרעגסען צו זיגען אין נעהאט  האג• בא
 בא• צו וומנז נעפווט ד װאלט ׳דעל

 ?ען ?יגד א און •ראתייציאה שרעג?ען
 די אין גראדע איז עס אז פארשטעהן,
 םאמחד צו ױגיאן דער פון אינסערעםען

 םאר• דערםיט און ׳«ראדו?ציאן סערען
 ■ראדױ םון קױף״סראסם די גרעסערען

 וױ< ױגיאן רי װאס איטי?יען. צירטע
 גארגעל־שנײדערײ, אין — באשרעגיןען

 האנטראחםארס צוױשמן א; גער׳ט װאס
 האנקורעגץ וױי*רער א צו כרענגט און

ארבײטער. און ארנײטער צוױשען אױך
 נארםענטס די אז אגרערע, זאנען

 פען אויב טהײעױער קאסטען װעלען
 עס איז רעםארפען. רי אײגםיהחןן װעט

 גאר־ די פוזען איצט פארקעהיט. •ונקט
 פאײ אט און טײערער, ?אסטען פענטפ

 יאר? גױ *ץ פיר האבען איצט :װאס
 צאהל זעלבע די שעאער. טױזענר 3

 אין אױוי פאכט פען װעלכע גארםמגסס,
 אויםגעאר״ געקמנט װאלטען יאר?, נױ

 כלױז אין באקװעם גאנץ װערען בײט
 םײגט״אויםהאיטעז דאס שע*ער. 1200

 םיט שע»ער עקסטרא הונדערט 18
?אסטען. עקסטרא
in̂ אין :זאך א נאך y; ■די־ שא

 שותםים, ציױי פאראן רורכשנימליף נען
 װאלםען עס װען אז כדינט, דאפ װאס

 װאלטען שע*ער, 1200 בלױז געװען
 טױ־ 3 פיט װעניגער טרײד אין געװען
̂כע פקנשען, זענד  גאר !יאדוצירען װעי

״ וױ •יאפיטעז, צײזען און גישט,  ז
עפענט ניצ^נעי א נעױען װאאםען  ̂ע

אינדוסטריע. דער אין
װאוגדער, לײן :יט אלזא איז עט

 האבען ױניאן־םאדעדונגען די װאס
 MPK אין קאף גרױס^ א ארױסגערופען

 באצװע־ זײ טיײד, הלאוח פון ?רײזען
v v\ איז איבער?עד.רעניש אן וױר?ליף 

 םאר׳ן בער?עהרעגישיא אן — טרײד
 אפ־ זײגעז װעלכע אל^ פון װאוילזײן

טרײד. אן לעבען זײער טיט העגגיג

 םרארידא, איז כתקריז, נאס זײן צו טערזגגיאםע
 אר״8,.#רי:צ :אפעז דעם םים נעםײגם םאדט

 דאר און נעהייטגים. ט־םע א איץ נאזי ביײבם
•רע• װי אנדערעז, קײז אז ק-אר, אזוי cy איז

 ם״געז: געכאנט גארגים ער ה»ם rויירזp זידעגט
רעם נעזעהז ״האב :םע^ענראםע די איז אס

 ניט ױעט מיף םון ׳שאתיען ?ײן אל...8רינצי8
 נים װעיעז רעױננײשאנם קיינע אוז ;םארקוםעז

??; דאס אז קראר, זיך ראכט עס איז - זײן
ר וױ אנרע־עיער, קײז ז*ין נים ן ר/  ?ורידזמ• «

 סים אנעז4 קאז איהם, אויםער וחנר, װאיים,
 רי ?F?p»r לאזעו ti'2 װעם ער אז אויסאדיםעם,

 רעײנגײישאנם? ליינע זײן נים ותלעז עס אז מיף,
 דאם דיןרלאזעז. םיי ךדא םען קען ר»ס אבער
איז ארײז ולירז^p אז נעםיינם, דאזי װאים
 אויד עט׳עהערינען דעם איז אויערעז די איבער

םיט אז ערקייערם, בענעט םר. האם סתאנדאל.
 נעםיינם גאר ער האם אל״8.•רינצי דואדם רזנם

 אם׳אר ?זזיז ד»ס םעז װאלם (ןוירסים. םעגאםאר
 סענא־ ראס צרה, די אב*ר איז איאאנעמלתנעז,

 זיים׳ איו נעכא«ם נים זיו ראם קוירםים טאר
 נ«יײקע:ם חאם און איחם, סוז װיי סעז ײאס

םר. סיט האם בײן. איז שם״ו
 װאס צוױיםעננ^ ;נערעדם נים קייגםאל בענעם

■רינצימײ א פאר  א ביױז איז ער ער? איז .
 רער נים «ימר קוירםים איז אלזא, םפנאםאר

•רינ*יפא< דער *ארם איו וחנג #מו «־ע«י«אפ

 א*ז געזעהז ױך האט בענעם ס־, ותםעז כיפ
קשיא, א בלייבש גערערט?

 רער שון •שואסעז די פוז אײנער א׳ז ראם
 איצשינער רער סענאם־אונםערזוכו;;. איצטינער

 פיט עיאס, רעם צו עהנליך נאר איז אם8ש
 אנגעםאגנעז. זיך האט אונםערזוכוננ רי װערכען

 ערקלערוננ, זײן םים אױיסנעקוםען איז רוזװעים
 זזןבצע און אכם נעקראנען ראם םאר םי. אז

אי םויזענט  ער האם נע^שעים און כאבאר. דא'
 דער• איהם עס האש װאש אײ:עם, עדות א'ש

 דער־ ראש אה יענער״ נעהיםעז איז צערלם.
 פארנעם א נעםאכם ר»ש רוזװעלם םי־. אז צעתים,

 םאלי כיר. אז דעיצתהים, איהם האם ער טעווז.
 זײנעז קיה, » ארער s םת:ה איס געתראנעז האס
 נעילאיעז פארװאנדעלם קיה זערס א*ז אכם די אש
 זעבצינ און אכם א*ז םאנםאזיע רוזװעיט׳ם א*ז

 עה:־ אז שאד ?ושם איצט אוז דאיאי. םויזענש
י מ  רינצי«אל״.8« װארם רעם םיט א^s^ ר

 םוז cm נײזז אר, — אל8־ינצי8 — קולידזיש
o? דיז ה ו ל רי אבע״ אנדע־עי*, אז זײז r 

װערעז. עגשרעהש

 ז*ין ב-י איץ גאר ײד דאלש ראגעיטי און
 rהולידז אוז דזרתנעדא-, אסאמי םיז אםט
 םאבט זײז געביױמז צי םורא איץ נאד האם
 < םענ^יך עס זאל ,rrr ײאס נעהז. הײסעז איהם אוז
■רע־ אונזער אויף ע«עס האם ראגערםי אז ׳ןײן

 ? נעדאגק אזא צולאזען נאר ;!,ם קעז זידענט?
? פאשעדלאנר צום םארי־אש ח־־ירה, ;יס, דאס איז

̂יז פ־עסע קאייטאליםטייצע גאגצע די  •שםאיק ז
 נעהט ער ויאס סעגאט, רעם אויף אויפנעבראכס

 *,א איז או;םערזוכו:נ, דער םים אן אלץ נאך
 יעם ם8י*ע1ארײ;נע״ האט םען װאס בערהוייט,

 םוכן עױז איז זי לולידז^ פ־־עזירענט םון :אסעז
 ארײגנעפאיע;, ז1זײ:י װאס אר׳8 די אז וםזורן,
 אזגזער םרענט אבער, װערעז. באדזםראפט זאלעו

 ױיםיל סײגוננ, עםענםליכער דער םוז כיאכעדקע
 אװעק* אינטערזוכעי די װילעז רעפוטאציעש נאך

 הערט װינקלעז םא־־ישײרעגע פוז אוז ? קוילענען
או;• א*ע זי־נעז ^רcא :םורםרעז א עוין זיך

 ,יױט־ך, םאר׳שטעי״טע גא־ סענאםאיען זערע
? לצייז רחפנא

 רער םאר !,קאםיט רעי םאר ם״שערםאז אײס
 רעיאיטטענט זײז און דאגערםי םוז אונטערזוכוננ

 סע־ נעװארעז אײסערװעהיט איז דזטאםסים, אװ
 בױק• דערזעלבער איז ראס בױקהאררט. נאטאר
 רוס־ איז ציריל ::k*1 טינ נעװעז איז װאס הארם,
 איז דא־ם אז אײםנעפינעז, האש און לא;ד,
 איס דאס האםעז, װיר איך• ,אלרײט׳*. א־״עס

 ער ויעט קאשיטע, דאנעדטי דער םיז מישערםאן
 זײן א*ז טיפע־ איז נרינרליכע־ אביסעי־ זײז

אויסםאי׳שוגנ.

טאבינסאז״ אליאט קראםנאיטם׳אהאװ, א'זא.
 ריכםעד זײגע םוז מולריג געװארעז נעפונעז איז
 נעװארעז פאראורםה׳ײט איז אויז םאםלדוע, איז
 מםרא^ זײז װאם דאס, אט טורםע. יאר,ר זעהס צו

 to כיאכט םועד״שיסע!, ;ים אוז םײםע, בי־ויז איז
 גאנ־ אין םאי.ע אױ ער אויב צװייםלעז. וױרקליד

 קראסנןמזםמא* אויב יעד^נפא^^ אוכידזוידינ צזז
ד« איד װי? גגב, א נעװארעו װירקליד איז קאװ

 געזאנם א״נםאל ׳שוין דאב איך װאס וױדערהאלעז,
 ?ראסגא׳שמטור נ׳;לע:ט האב איך פיאמ. רעם אויף
ע' ;,היביט א םאר קאװז כ  איז ער װען יאהרעז, ני

 קײנםאל בין איך כאטיט אוז אםעריקא. אין געװען
1זיי איז איהם טיט נעװען נ*ט

 אורזאד ?ײן אבער ראב ״רררעײאלוציאנעריזס״,
ען צו געהאט ניס פי ז אין צוױי  ארענסליכקײם. זיי
ױ געותז אויך ע־ זיא ראס און א:ג אז  ער װי ׳י
 ראלאר*יא:ד* 1׳£־»ה'יכע רעם איז נעבליבעז א*ז

ױ אםערייא. ױ אבער, יטנעל אז  נעקוםעו איז ער ו
 רײנסםער דער בליהם עס ײאו םאסקווע, נאר

 ננב. א נעװארעז ער א־ז זינאװיעוױקאכ־וגיזם,
םערחױיררינ? וױדקריד ניט ראס איז

 כמייי שלסעלזגנץ או;וער ויאט צײמ, רער פאר
 ■לאץ זײן אויף האט קראגק, נעװען איז הײלען

 םעיאר״• *עקטינג אלס האיבערם, םר. נ־גקינינס
 םיפםrבא ער האם הען, ער װאט וױיזעז, צו אום

 װארינו:נ*לאגע די אינטערזוכעז צו האטיטע א
 װאונ־ איבער װאונדעד אר., און, יאר?- נױ א־ז

 ס1װז רענם, די אז געשוגען, האט לאםיםע די דער,
 לענדלאררם די און צאה^עז, םענאנםס אונזעיע
 איז דאס און נעפעםיגטע, גא:מ א איז קרינעז,

 זאר אזא נעשינעז צו נים איז יארק v; נא:ץ
 װאױנוננעז. ץאוע^כע הײסם, ראס .ס־יאםס״, װי

 װאוינוכגעז• סענטלימ זײז צו :ים ■אםעז װאס
 האינעינר די האם אזוי װי ק^א, די דאד איז

מ וױ אנדעדמ׳ זעהז נעקאנט םארם קאטיטע  יי
 איז רע:ט די אז אלע. דאך וױ*סעז ? אנדעיע

o ir8 םער אז אלע, ד*ך װײסזןן ? נעםעהרליזי 
yv\ ײ און זעלס און םינ^ צו דא ויאוינעז  נ

 יי צאהלעו סעגען צו אום רו̂נ א אין םעהר
 חאלבממד די אז זײן, ד*ם •קען ? רענם וזוי^*

 נײי• ? ליעער ■מוס״ע פון באמםקהם ליאםיטע
 זעחם יעדער *ב*ר נים, ראיח קײז דו?א איז דאס
1ײי אוז #זזנהן װיל ער װ»ם דאס, נאר

■ r n r i E m s , Hוין'
געזעצען פאבריק _און ארבײט פרױען

®ראנק. הערסאן דר. סיז

r » נ-ט i m וד>י ¥*יט קור«עי» 
t «'עסע ר־ ד,<וט v r w t n t f י״סןן*' 

 א•: רע*־עזןנטענו־זוס נ־ווע » »ן
ננרעכ ir ®נט4■■ ̂י -n ’ B i v m ;«* 

 י*נס־ וומעריקוונעי דער «ו *מענדרענט
 y׳*B ׳(|6»«י*זו זאל ײ«ינ« ס־טד««ן,

 נמ״ ¥ווי׳*«ז אוגטעד׳^יחנן נעוע^יכע
yj- ׳*&־ יױ«ן.6 »וןi » v׳j ףי»ו זץ־ 

̂ס  די װי< ®רי'*!, «ר6 חנכט װאהל ד
 » ניוסר׳׳אט יו״נם־הרען גרווע ראדנע

 נ«׳»א׳ננ• די ון6 נל־יכבזןרענטינומ פולע
 רוכנמן זיר m ו״נינע זיור * — סער
 נו*־ און ■־)וגרעסיזו ניליק עייצטען סון

 *נןר מ«ו סײנט אסת׳ן רער אין ציך.
 )ונגרץי ארנאםקירמן * דעם ר*ט

n ב«זונד«ותן דעם או־וי r די פון 
 ניסי»כ־ ײיו װ«<כ«ר פרױען־וןרנייסיר,

 wpnyoB אין נ׳דו*ר?ן i¥B»ry; װ״ז
 *מן־ גרױסע רי י*חר. 40 ^^טע רי ם*ר

 ח** וןרנ״טער״^מיוניזוןייעס ו־קסנער
 »ױם«ינעהנמז בו)׳*ר־*וסען דעריכ«ר נ«ן
 ־un »ט נענען !”קוום■ ענעמיעעז אז

r דאױנער  -in»JK ’VP*n>  װ< »
^ iyy«M* זיך ס׳ה«ט jm r y jo ’ n פט« 

̂^ 'יו'נטערעסירטע1ם» וי  ry )ונס,rטי’•)
 ־,סיסיאט םיהרער יורנײטער ד• אױף
 סיאיז װ»ס — *ר«יעקט, מ־ם׳ן ז־רען

 ה*ט אזוי ייגען, נעסיינ׳גר » נאטירריר
̂ט  ״#טער־- די ערקעלרם עפענטאיך א-

?יינאר״. *װ םערערי״טאן ?ען
)oitjyv )1920 יעצטען רעם יױט

 *רנ״טמן, װעלכע פרויען, )•^v די א־ז
 21 *רער םייי)ון, ח»לנ » און 8 אינער

 פרױען <n*v נאנמר דער םון ס־אצענט
 סײנט ד<וס ׳*חר. 10 אינער עיטער א־ן
 *לע אויף אוים סוםט אמעריהא א־ן אז

 אין *רנייטעריז. ייייז ארכייםער רר״
 םרוי«ן ארנײטענדע צאחל די איז 1910
 זןר,1װעני םיאי)ון האאנעז א ם-ט גע־וען

 איז ראן װאס דעם, אויף קוסענדינ :'ט
 ,V אדניימערינמו די 1» יראמנט דעי
 נע״ םתיעז־באםעיסןרוננ ;»נ«נער דער
 28,4( א׳ז ער וױ נ,־«ס«ר אפיאו ױען
21 o*o r:t> .(יאצענם•

 pip ער׳פטען םון אז זעהען, סיר
 אין סיוואיסען ײי אױסרוכםען זיך װעם

 פתיען״ חנר אין יאחר 10 יע^םץ די
מ i״p א־ב־־ט רױ  םינ ענותרוננען נ

ivo ipyryo. אנאייז מיםערער א אנער 
 אױפגע־ זײנען וועלכע «יפער, די פון

ם מנסום, כיים נעװארעז ?ייבען ױיז  מו
ty איננאנצען נעווען װאלט מלוס אוא 
r:׳ sy. אז אתיםמטעלקן, זיך ס׳ותט 

 ט־• זעהר פארנעסוםען אדרבא ס׳ז־ינען
ya ,ע;5ווי דעס *ולינ און ענרערוננען 

 עאע־ רע»?«יאנערע פאר^דענע איצט
 כאוונרערע די אונםעדנראבען סענטען

 ארבײטענדע די ס׳נ«ניםען װאם ועכט,
o• אמרי?א, אין םמיען pji וױ אזױ 

i א׳ן n װעלם. *ױױליזירטער נאנצער
 ארױ«ע׳ןוטןלם, נ׳נםלױ זיך ס׳האט

ty נע־ זיר חאס יארר מחן די פאר 
 םרױען־ארביים. די פארסלענערם ױאלד*נ

i איז n ־000 פיז :לאנדװירם׳פאםט. 
אזינ«n 1 .1.084.000 אויא 1.808

 אויס־ 1דײםליכע נאר װעם עו־מיינוננ
iy t.; םיט אז זאנען, וועלזגן 1םי אייב 
15*10 y יאהר P’ l i v סון פלעען m r 

i 22.4» י1״ שון 100 m  n : j » ” n 
i אין בא־ןמםטינם זײן n ם■1ל»נדדוי 

 דאו־ם 1םי (עםינען אבער איצס ״.»פט,
 ױ-1פ 100 יערע פון 12.7 װי כמר-ר :־ם
p 1זקה ארבייםען. װעלמ ען, ig o r איז 

 אזן דינסנמז *אהל די נעםאלעז אויד
«n n ײע• פרויעךבאתנםע פריװאםע) 

).350.000 םיט 1נינע

ן ײ
ױעל

y ס׳א־ז ig* נע״אלדינ v r j r i o; •ד 
 אפ- איו פײ^ךאננסט׳ױסע ׳יײײא
ט־ט א׳י 1920 פי! ,י :

iy o n i  MO.W J ד• פא־ no —H i 
v w o  ; HnO צאהל די אױסגעױאקסען 

אג- סי א או; לערעײזעס גױרסעס, סון
o* יער? * * W M * f.

 זעה- םארגעחוםען דיגען צױײטענס,
צ אױי עגדצױמצן גרױסע  אנדעיע ײ

 אױסעי םרײעךא״כ״ט דער £ון פצי־דער
י  פרוי־- דער פון צוױעען גרעסטע צװיי י

 און לאנדוױיטשאסט — ?דארנײט
M* חױדנןדמומ. W  I f f צו^ינ אז 

 האס װעלכער קרמ׳ װצי״ט פון ם^גצן רי
 סױזענמןד צענדילינער ארײמצםירם

 טראט־ די אויף ׳o«wr די אץ סרױען
 נאר איז or װאו איכערײ, און וױיען
 —ארני׳טס״העגס. אין כאדארף א נעװען

 םצנער-ארכיײ צוױשען גרעדץ איז
 איננאגצען סרו^דארנײטער און טער

 סאג ה״נטיגס ,כי געװארען. א*געוױשט
̂יי1 ממהר שוין איז  אײנציגע ץייז ט

 טרײד אײגציגע לײו ה״ ד. פעסיע,
 םרױען סאר אפען זיץ דט ̂אל ׳כער

 ד• סון סענער. םאר וױ אזױ יוגקט
 םארציײ מ׳האט זועלכע ׳טיײדס 572

 נאר זיינען צענזוס, יעצטען בײם כענט
 פאר״ געײען :יט םרויען סײ[ 35 אין

 סרײךס דיע די םון סך א אין טראטען.
 םע• ארױכ^עוױזען םרױען די זיך חאכען
 אינ- נײע די אין םענער. די םאר חיגעד

 ׳םאכייקען-אױטאםאבל וױ דוסטריעס
vלopyרישv דער איז סו«יײס״םאכריחען 

נאר די פון אמוייל
 די צװישצן יאחר 10 די םאר גרױס.
 סרויען צאהי די איז סענזוסעס בייות

 געווארעז אויטאסאכיי־פווכריקען די אץ
 םוז צאל די במת גרױס, אזױ מאל 15

 סרויען צאליל די סאל. 6 נאר — םענ*ר
 אינדוס־ אםת׳ע אין ארכײטען וחגיכע
 פ*ב- מעכאנישע רױ יימנסס, טרימימ

 די עאד נעמסיג^ איז װ. א. א. יית^ן
.100,000 קרוב אױף יאהד 10 יעצמע

 די »ז םאתט, רער איז װיכטיג זאחר
ײ אינתסטדי^ הײם געתפמנע א?ױ  נ

 הוייט־ די ש#ילען שרױען די װעלכער
 םארקלע״ כאדייטעגד זץי תאט ראלת,
 די דיאט יאהרעז לעצטע די אין נערט.

 םאד״ איננאגצען כמעט סטים״לאונדרי
 אד־ וועשערײ פארצײטיגע די שטױסען

 םון ורעיען געםאכם פלעגם װאס כײנג
 הונ״ א םאד הײזער ז״ערע אין פרױע:

ץ. נער  דעם אין פרויען צאהל די יו
 פעק־ איז נים (װעשער״ םרײד דאזיגען
 יאהר 10 לעצטע די םאר איו טאריס)

 טוי• 135 אױױ געװארעז פא,תזלע;עדט
 איז װאס סרײד, צוױיטער א זעגד.

 נײעסטער דער אץ ארונטער שםארס
 הײם. דער אין שנײדערײ איז צײנ^

 שנײדעדקעס װעגיגער םױזעגד 212 מיט
 סענ־ בײם געװען זײייבען נײםמרסעס און
 .1010 מיט םאתלײך אין 1920 םון זוס

 פעסםשטע־ אויך ממן קעז זעלבינע דאס
 ױאס םילינערי״ארכײט׳ דער כײ לען

 ,can םיט אויס װײזם זיך ערקלערט
 בא־ װעיען צײמ לעצסער דער אין װאס

 כמ־ צו אונטעדנעמוננען גרויסע שאפעז
̂ן  ס׳איז װי הים, דאמען פארםינע כ

 כיעגער די םימ ם#י דער לאנג םון ״עייז
הים.

לעצ־ די פאר אז זאנען, ׳קעןס
 פאד־ אםערײןא איז ?ײנעז יאחר 10 טע

 איץ ענדערונגמ באדײטענחן געחיםמגז
 אדבייט. - פרױען אינתסטדיעאןר דער
 האט םױי ד* װאו םרײדס, סך # אין

האם ^רם, מיײנעם א פארנוגמז מריהמר

 זעה!. נים װיל ער װאס דאע זןהז ניט
גאםור. םענמלימ די r>r איז

אזצלמ

 עפעס װעט ר״לעז סעיאר אז נכיאה, סייז
 האלד-אאניקעס, און נגבים די געגען מאז צו ז?הז
ױ אױזי *;נעזעצט זיד האנעז וו»ס י׳ יארמ׳ נ  אזו
ײ אז סאנ, א pyn» ניט נעהם עס יאס  ז*לע? ז
ײ אז םיחלעז, פאכעז נים אונז  נ*י־ זײגעז ז

ױ םוו בתים בעיי ,ד  ;•ד דערווץל איז יארק, נ
 פוז שיננער*?י;סםלער די נעװארעז. פהויס ניט

 וײער כים *ז אלץ נאד געדען סאיטען •מרליי
ײ חאכעז אויפ, ז«הם ov װי אוז, ארכ״ט, י ז י  ז

 ענער״ אונזער םאר איבערנע׳טראימז װײנינ גא:ץ
סעיאד. ט«ט*קרעפמיגעז ני׳שזגז

זr איז דןגבי י  אויס m װ*ד דמר םוז ו
 אויל־ גרויסע? דעם איז קאניגעט־םינינאוער.

ײז Dy א-ז *סורם  צױ תפאלזןן איז װאס ק»■, ז
ס. ז  דאס איז, עיקזאל no איראניע די אוז זי

 נראדע עס איז מיניסםאישו אנדעיע יייע ■וז
מסעלע. אוסאוולרינסנת די איז װ*ב דענבי׳

P לאגנ נים 't y םוז ■רןאעסארעז די חאנעו 
V *וויאאז נזנחאט ױגיװערסיםי ײינסםאז f « 
op די יחנמז *נאײ־ס rt מר װיכםינצ חןר  איז ו

או. עעלי^ןר ר  וױכםינסנתז דעם אז או
n א tV3MD n סטראאתס װאס x i *אי 
 אוניצוש האבעז •מיימ^ »י? מראןרעגיא

. : m זזארם דאס •אינצמנז. וז י י או

m א v* םדינה נייעסםע די איז דאס אוז 
 םיז אזא איז דארם אױר ט׳שעמזסלאװאקיא.

 נים נעװיס איז עד מםיש אזז אויל־סממדאל.
י וױיל אונזערעי, װי נרױס אזוי י  איז או:ז נ

 1: רי דאל סאס׳ןזםאב, נרוישנ: אוי«״ז אלעס
 צוהיןומ, םזיהר םמעכאהלאװאמיע איז זײגעז טיםןר

ײ אונז. בײ װי  ;ים דעי־וױיל םעז איז אינז, נ
 האט דארט ויערסקר. סיט װי וױיםער, נענאננעז

 מליײ א דעיוםאם א דלבאםע היזינלר דער איז
 דעם איז בעגזיז פלע׳שעל א םיט נןםאז דער

ױ *רײם־סיניסםלר.  האי* נאט, דאנקען וױיס, אז
ױ אבעי־, נים נאך םיר םעז  געהט זיר, הלרט עס ו
״ פלנ רי האט הלםליז סלנאםאר דלרצו. לס !  ׳

 צימעדען סעגאטארען םילע אי סענאס, איז קללדם
 צד םורא האכעז ארז לעבענס, זײערע מאר •׳סום

t t  u rt«n ײ זאל םעז אז נאכ, אוים׳ז  פ^ם ז
דערמיגמז. נים

 אי-גצינע ראכ אז נאםערקלז, צו כדאי איז עס
דוז, נעהם «לעם וואו לאנר,  איז עס װאו מו

 דוקא איז רוהינ, אוז •טסיל פארהעלםגיססעםינ
 כילק־ סאציאליםם רלר סראנם עס װאו עננלאנד,
ײז םיט דאנאלד  די האס נלוױס מאבינעם. ז
 «עקיי איחר Tאו רלנירוננ ארבײסער לננלי^ת

 -«*ר• ■וז רזןדאקםאר דער קאהאז, אב. רוי צרות,
 דלר א\י^ איבערופנלבעו ער ד.אס װצדםם׳י

מודח״,  נצםאכט האם .•ארװערםס- דלר װ»ס .
o •וז ךיריפאוםיז דעם לכבוד n .ד רני ד מי .  װיו

p r i ה»ס t t ר :אויסנעדריפם מ י ׳« ו o ו o v ס» 
n ךי n rn r ח ז װלדימאלז י ל אגדלרי ױ  י

t גירתנלז

 פאר־ געװאי*דינ איכײט ם־ױען יי זיך
̂בען וױדעך און נ־עסעיט  אין זיך די

y: צײט יעצטער דער yפאר פעגט yp- 
ארכײט. פון פעײער נײע םרױ

̂ר פון פאייגען די דינען װאס —  ד
ערשײגו;;? טאציאיער דאזיגער
שװערע די־ לי;ט םרױ דער אױ׳יי —

yoc«n אין ;n rv םנאניאוy געבוײ צו 
 םון דור ױגגען Dyi עיציהען pH יען
 םען, זאגט דעריבעד נעזעלשאםם. דער
̂אנד, א *ז  און נוט אזוי נאי זײן קען י

 שטאר? און גוט כ׳זײגען וױ שטאר?,
 pjn:yo,n^D א ווען ם־־ױען. איהרע

 אר־ פרױעךנאפעלקערוגג דער פון ס״ל
ט  װערט אפיס, אין אדער שא■ אץ נ״

 נאטירלי־ דעד פון אפנעריסען פרוי די
־י :טיעטיגפײט איהר pc vרyDס כער

 ?•נדעד. די און מאן דעם םאר ארכײט
p* די וױיזט איצט שױן y w n y o סטא־ 

 זיך ;עפינט לאנד דיזען אין אז היסםי?,
m 10' ציױשעז v פױיען פאדהײדאםע 

 איז tלBרהויyאינ ארנײטערין. אײז
 און שװע־ע די . שעדלץ־

 ;אטור יyר פון וױיל פרױעךארכײם,
 איגא• שװאכערען א פרױ ,ד שױן האט
 מעז האם דעריבער כיאן. יו• ניזם
 ypnytDH םון שטאטען סך א אין שוין

 דורך א־בײט םרױען די נאנרעניצט
yפאברי דער rpזy:צyאדעד 8 אױ,־* בו:נ 
10 n y r. א־ױסנע־ דעדבײ זיך ס׳האם 

 פון פארלייצוננ דער רורך אז װיזען,
 פרױען, סאר צײם ארב״םס דער

 פאר־ אלײז זיך סון אױך ו^רט
 כמג״ די פון סאנ ארבײםס רyד קירצט

 פאב־ דעד דורך אז זאנען, typ'o נער.
yריק rפרױעראדבײט פאי זעצנעבוננ 
̂ננ־ אלנעםײנער דער נ^״טינען איז  סכ

אין ארבײטס־באדינגוננען די םיץ דאדד
און פרוי פרן אונםערשיעד אלז

מאן.
 ארבײסס־צײט פאר?ירצג>ע ,ד רyאב

 צו פיהרם זי װען ניצען, אחן כלײכם
 פאל אזא אין ״זײל וױידזשעס קלענזס־יע

 זײטעע אנדערע נאך זוכעז סרוי n מזז
 לעצםעד דער איז איז רyריבyד ארבײט.

 אײ־ איז נעײארעז דורכנעסיהרט צײט
 מינימום־ נעזעצליכער א שטא^ז נינע
 גאראנטירט וועלכער םרויעז, פאר לױז

 :*ypiP :יט װײדזשעס באשםימטע איהר
*רבײםס־טאנ. קירצערעז אוים׳ן דיג

 שטריכעז וױכטיגםטע די זײנען דאס
 די פאי ארבײטס״נעזעצגעבונג דער םיז

קױ תגרצו אינדוטםריע. דער אין פרױעז

 םארשידעגע רי נאר םעז
נא־ און םאר אורלױכ אן

וױ
oy«3״'P cjn
ניט ני־־ fy;yp דא אנעד דערע, א: און
כאיז 8

* געגו צי דעם װעגצן רײדצן
איצט זיך ס׳באײײזט אז יױנטיג, V2H~ ו
r;m .:v o י צוױיעצן א ?אפיטאליפטען י
•̂ 8̂«יייל 0* 3 n iT83 ys8 ;ycr״־;y־y , איצ״צ
י י» כ9א ,j׳ רי אין פרױצן פא־ ;*Dy״

^ wיו« י • yD ױדאנב די ךיאו אז , D̂ 1’rjyo
אן pM,;nyo;n ;פרױ^ צװישע ײן k י

ינעי א־־דלטי nyi פון און ;ייײ-;;
ו * ו ■ C1 ’ד *jryn ;:iDy^yty; נײסס*

,i v z n r .ען ג̂ו כטיי־א
; א m׳,2H א-ז טילגה דאזיניע די

סאלש^
טצריעיד

S 4 1 Mא רא ס׳איז ;yo’ nאונ־ .״
 פי־ױען pc איבײט רyד אין

r איז w m א דא כ׳א־ז וױ אזיי פוגחט 
•KZ'CQ און yy*’T'D pc רײי.*; y:א:צ ^ 
:iMj דשע iK־״iy i ,,i גע- נײדע צױ״עען 

’p^:nyv,y; ^yoDysc די א« איבײט 
 א מא*. דעל זױ יאלר^ רyנינyװ פרױ

ל יעהריגע 16 ד  א׳פט גא;ץ פאײריגט די
 -jr יאקר. pc 30 פיזי א װ• לרy,כ

ײ נעזונט  עיטעי- א*; סייד^אך 5שא נ
 -y: אן pv״ הױבט יאהר 33־30 םון

 דוי:־ רyך .9איא בא־; בען צו װעלנייך
y אי; פיױ דע־ םון עי־טילר יטניטב i*' 

 כ׳פאײ־ יאל*. 36־10 איז איגדופטייע
 דער בײ איז דאדו-ך אז זיך, הטy•צט

 באװאיסטלי־ ysic די פאראן ניט פיױ,
 *־א׳ דאי-ז רyט,,,א׳י־ב אז װ^כע ניגקײט,

v פא־ iycoyp צו כדי ;ן,יב mv c v  בא* 2
iy;:i;:,i ד דידךyס׳פ^י־יט ײניאז. י 

 איבעינע־ אין סyרyאי;ט דעי ‘בכי״י זײ
 ארגאדזאציע, ױניאן רyד צו ^'יטJyכ

 א״נילנעי ז״צר אפ העננט ד^־םון הנם
y אויף קו?ען זײ שיסזאל. i,יױ סדייד ־ 

 ניט לאננ דך טy•ו װאס ׳זאך א אױו״
 ניט יyר'בyד פארשםעהען אין ציהען,

*̂,ypy אינמ אײגענעyרyסy]
y ט׳איז גרױס דױ lynyr כדר iאו:־ -־ 

 פין י*אנע סאציאלער pyT אין טערשייד
y: כײדע v z v ' v v-* ד איןyאינדוסטי־יע. ר 

y*2 די איז רyריבyד אוץ n n : u עזעצ־; 
 איביײ yDsyr םרויעז, די םאד נעבונג

 אומ־ אזן בארעבטינמ םולשטצנדיג מעז,
o םאר נױטיג באדינגט n ארבײטעײ 

 שיצט ארבײםגדנעזעצנעבוננ די קלאס,
 שארװארפע* אזעלכע אין אויך פרױ די
 נאי ס׳איז װאס שטעםלאף, פלײנע נע

 ניטא. סםאנדארד ױניאן הײז איגנאנצעז
 פאי ױניאנס אלע שטעהצז דערינער

 און בכל̂י ארבײטס־נעזעצגעבו:; דער
בםרט. פדױען םאר

 ארבײטערשאפט ארגאגיזירטע די
 א איז פראנע די אז פארשטעהן, דארױ
דע^אזעז, ניט טאר און גאנץ

 אוכױועג, אן אױןי שטילערהײד, פ׳זאל
ארבײםס״:עזעזר ביסעל דאס פארקירצעז

 א ;זז;עװאי נעשאפילן איז װאס נעכוגג,
יאה• 'y 10לעצט די םאר אמערי?ע

• ו

פזן באקעספערו m ימיא די
קאנסאמפשאן

 קאנסאס^יאן »:ן »יצם לײדעןאיבײםער
 (|»ר• צו »יז דאס — *םאל. װי װײגיגער

 װעלנער אין לאגע, בעסזןרע די דאגקעז
ך גע*ינען ארבזימער  אויך און איצפ זי

 צו אויסגעייעי־עגמ זיך ד״אבען םיר װאס
היגיעניעער. לעבען

i זאלט איהר װען v d w םיטינג א צו 
 אז ערקלצחרען, זײ און ארבײטצר סוץ

 םעכד ױניאן גוטע זײן ןyלyװ זײ אויב
 סראנס זײ םון װינציגער זyלyװ בצרס

 זײ װערעז ?אנםאםפשאן, אויףז ווערמן
 זיך און משוגע װי אנקוהען ויכער אײך

אײר• םון אויסלאכען
 םארמינרערען ניט װצט דאם אבצר

.Dy איז אזוי אז פאקט, דעם
 איהר אויב לײם, ױנ־יאן ברידער יא,

 בעסערע jyDBoypD'W וחנס
 די אז באװײזען װעם סטאטיםםי? די און

i איצמ םארדינען רyרבײט8 r y v װי 
^y? די Dyn אמאל, y אין םםאםיסטיס 

ר דער ע ^  דעם אז באװײזען, צײם ז
 אר־ וױנציגער נעשטארבען זײנען יאהר

a םון בײטער v i םון טרײד זעלבען 
שוױנדזוכט.

ײ רוייסט, איהר װי ציםערעז, און  װי
אמת. דעם דערצעהלען צו בלויז סען

 װײלע א זיר װעט איהר אויב און
 אײ־ אז זעהן, איהר װעט ארײנםראכטעז

 װאס װאונדער, ?ײן גארניט איז גענםליף־
Dy אוננאטיר־ גערוען װאלט עם אזוי, איז 

זײן. ניט אזוי זאל עס jyii ליך,
 נאף דערבײ זאגען *ייך לאמיר און
 נעהן. װײטער אזוי זאל עס אױב עפעס.

 מיר yװעלכ אונטער באדיננוננען די אויב
 םארבעסערען, װײםמר זיד זאלעז יעבעז

 די אין םארבעסערמ זיך האבען זײ וױ
 זאל ולםy דער און יאהר צװאנצינ yצטyל

 זיף־ ארײנ^במז און זyרנyל װײםער זיד
o םים v i ?צו איז עם וױכטיג װי געדאנ 

 צװאנ־ איז אםשר װצט הינצניש, לצבצז
 זײן נויטיג ניט מױן הײנט טון יאהר ציג
םאניםארױםס. סיק אינגאנ*עז האמגן צו

 אז הײנט, מױן װײםם װצלם די
 סיאנקהײמ, הײלבארצ א איז שוױנדזוכם

אין קוקענדיג נים קראנקצר, יעדצר אז

 ר«אם איז, סראנקהײט די yDiDr וועלכער
דצרםס• ארױסצודרעהען זיף טשענסעס
 איהר אויב אז דערםאר, שוין וױיסט

 איהר און מאן ױניאן גוטער א זײט
 פאר אויסקעםםען יזגיאן אייער יזעיםט

 נים דאס װאס באדיננוננען בעסערע אײך
 צו r.yoyD לעבעז צו םעגייכמײט א אײף

 אוכישט^ בעסערע אונםערע ארבײטען
 געפאר״ר אין װינציגער איהר זײט דען,

שװינדזוכם. קריגען צו
 אױסגצ־ אונז איז צורי? לאגג גיט

 א וחןגצן סמאםיסםי? 8 לעזעז צו קומען
 נאכגעתוסט האבען מיד םרײד. גצװיסען

 צוריה יאהר צצהן מיט שטערבליכקײם די
 אפנע- אן ג^וען איז דאס איצט. און
 יאהר צעהן מיט און ױניאן גענע8שט

מ דארט םעז האט צוריק ײ ב ר ^  יאגנע :
 מװארםצז זיך האט װאם און שטונדען,

יעדען :וואס אט איז אוינען די איז
 DBoypy^nK האט ױניאן רי װאס יאהר,

 זyל8פyג איז אזױ באדינגונגען בעטערע
 טימנלײ די ןyr'vw שט^ליכ?ײט די

 יאהר. צו יאהר םון געווען איז אזוי ד^י/
יאהר.
 איז ,D:^ry: אויב^ האב^ מיר װי

 יאהר צװאנציג א אין אז נל'ךyמ גאנץ
 p'p iyDP8P ניט שוין מען װעט ארום

 זײן װצמ דאס pyn* םאנימארױמס.
 *8ב רyרבײט8 די אויב pyoyer ערשט

 װע־ ייעבען כױר װעלכע pyo:i8 דיננונגעז
 ון8 װערען עדמDyרב8ם הרyמ נאר לען
pryD*,:y א נאך פיהרען לעןyװ מיר 'j'p 

ז.yבyל
pyD8 טוײ אויפ געהצן דערװײל 

iy זענדער r:yo, ט טויזענתור ?:* ר  װאס ?
 געראט^יעמ לײכט געקענט װאלטען

 זײ װאס דערפאי אויט העזyג וועחןן
 די און אהינצוטאן, װאו נים זיר האבעז

 ״J8 18 איז ארי״יז יא שייז lyoip װאס
 ,8T8 אין מײנםטענס עס איז שטאלם

 איז אומגעבוננ די װאו
זײ. ר8ם

 יארח נ'ו אין איז צורי? לאננ ניט
 שײםט־ אידישצר באקאנטער דצר נעװצן
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ט י י ק ג י ט כ ע ר ע ג

 און אמערילןאן א־נ־עפענדענט
דעפאדטמענט. ־יפע־

אי ־אבע; כ״־ י : ־ ע ז ־;-נ  רע־ א'
 פענעתשערס, דיסטדיהט די םון &#רטע;

ס ען װ$ אנ ט די ־ םױכ  די איבער אױ
 דער םון באארר דזש#ינט פון אפיסעט

אן, דרעס־פאכער און קי־אײ  אין ױני
> : ד r װ v איזץ םון באריכםעט ױערט 

 נעטאן װערט אפיסעס די אין װאס
ען נ לײיי צ ס  קופען װאס סנסוביפ די אױ

שען שעפער די אין פא־־ כםר־  די צוױ
פ  די אין ארבײםער. די און בא״<:אטי

ט רעפא״טען  װי אפ איטער זיף שפיגעי
 טע־ די און יעבען דאס פױזכירט עס

ט, ײ ני  די אין אן תםיד גערזט װאס טי
עי פון אפיסעס דיפטריקט אי־ע  גרױ־ ד
.י סעי א; ':  די פיז רעפארטען רי ו

ט ־י ־ ט :  איםער האנען כענעדזשערס רי
 גענוג — ציפערען אין פאקטען פלי א

 און שדײבען צו אליױ טאטעריאר גוטען
בײטען. כאאי

 פאר האבען פיר װאס רעפארט, איין
 דער סלוצקי, ה. ברודער פון איז זיך,

 דעם מיט אפיס דעם פון פעגעדזשער
 אפערי־ ״אינדעפענדענט, גאםען לאננען

 דאס ריםער־דעפארטםענט״. און קען
 םון דערצעהלט װאס רעפארט א איז
 דעם פון אפיס דעם אין טעטיגקײט דער
 טען23 דעם כיז ,1923 אהטאבער, טען22

חדשים. 4 םון משןי א ,1924 םעברוא־,
 אפיס דער האט צײט דער פאי

 קאכד םארשיידענע 2624 אטענדעט
 ״אינ־ און *אדזשאסטםענטס״ פציינטס,

 טראבעלס אלע רי מכח װעםטיגײשאנס״,
 שעפער די אין םארגעקוםען זײגען װאס
 ױריסדיקציע דער אונטער זײגען װאס

אפיס. דעם פון
 סאמילײנטס רי פון כאראקטער רמי

 לע־ אונזערע װעלמנן מיט אזעלכער, איז
 שםיײ א װי באקאנט. גום זײנען וער
 םוץ פארטײלונג אוםגלײכער װענען גער,
 װײ־ םיץ קאלעקשאנס ארבײט, דער

 *דיסקריםיגיײ פײס/ ״בעק און ?ועסרו
 םון באשעםטינונג די װענען ש#נס",

 אד־ ״װיידזש ארבײטער, ניטײוניאן
 ״דיםטשארדזש-קייסעס״ זשאסטכדענטם״,

װײמער. אזוי און
 דער האט ״דיסםשארדזש־קײםעם״

 הכל םך דער און .166 געוזאט אםים
 די זײנעז םאלען 124 אין :אזא איז

 געװארען. ״רמאינסטייטעם״ ארבײטער
 באםרעםענ״ די םען האם םאלען :13 איז
 *רעאינםטיײ געקענט גיט ארבײטאר דע

 םון אנשטרעננונגען אלע די טראץ טען״
 האט קײסעס די םון 8 און אפיס, דעם
 אר־ די װײל פאלען, לאזען געכיוזט מען

 דער אין געמאכם האבען װאט בײטעי־,
 געקומען, נים זײנען קלאגען, די ױניאן

 געדארםט האבען קלאגעס זײערע װען
 און םירמעז, די םיט װערען אויפגענוםען

םאלען. לאזען געכיוזט עט האט מען
 דער האם צײט דער פון מ^ד אין

 28 הענט זײגע אויו* געהאט אײך אפיס
 סטרײקס די םון 23 שאפ־םטרײקס.

 שא&־ 5 און געװארען געסעטעלט זײנען
 געהאט נאך אםים דעד האט םטרײהס

 װען צײט דער אין הענט זײנע אויח
 גע־ צונױםגעשטעלט איז רעפארט דער

װארען.
 זײנען װאס םירםען 5 די זײנען אט

:סםרײס אין געװען נאןי דעםאלט
 טע26 װ. 114 סאן, ענד רײװים ה.

שאפ. ?לאוה סט.,
 קלאוס ׳סם. טע32 װ. 38 האײן, פ.
&אפ.

 טע26 וג 147 טיטאדני, און םאבעל
שאפ. ריםער ׳םט.

 װעסט 132 פינקעל, און גוױרצםאן
^אפ. ריםער ״פט. םע26

 םון אדרעס (דער הענד און ערעלסאן
װערעז). אננענעבעז ניט הען פירפע דער

 םאנכע װארום אורואכען, די אט און
 נערוםעז זײנען שאפ־םטרײהס רי םון

 װערט עס װי װערטער, די אין געװארען,
̂ם  ברױ םון רעפארט דעש אין דערצעוזי

סלוצסי. רער
בראס., װעהסלער פירכיע דער ״בײ

 די זײנען עװענױ, זעקסטער רער אױף
 ארבײט, אהן געווען כסרר ארבײטער
 ארבײט די האם םירמע רי װעהרענד

 אפיס דער אנדערש. ערגעץ אויםגעטאיט
 זאף די אויםגענומעז מאל עטליכע האט
 הײן נאר ניט זי װארום פירמע, רער טיט

 אינ־ דעם םון ארבײטער רי נים ארבײס
 דעם פון זיך האט עס אבער םײד־שאפ,

 געבלי״ איז עט אױםנמלאזען, ניט נאר
 שאם דער איז ענדליף געײען. ויי ^ען

 און סטרײס, איז געװאדעז ערסלעהרט
 די האט םטרײסעז טענ עטלימנ נאף

 די באזארנעז צו אײגנעװיליגט םירםע
 וואכעז םולע מיט ווינסייר־ארבײטער

 זיןי דאן האבען ארבײטער די #רבייט.
ארבײט״. דער צו צודיסנעהעהרם

םאי: צוױיטער א איז אט און
האם םײןי אח פאלבפרט םירמע *די

ו ־ ׳ I ־ ׳ * #

םענעדזזע־־ס)

פינקעלשטיץ ל. פץ

 דע־ פון שאפ דעס אין אדײנגעכױםט
 ראט רועלכע ,4קאראי און ׳טװארץ פירטע

 די אויסגעשלאסען צוייח צײט א טיט
 דעם צוגעטאנט הייסט, דאס ארבײטער,

 גיט זי אז אויסרײד, אוגטער׳ן ׳׳טאפ
 גע־ אוכז א-ז זאך־ די ביזגעס. די אויף

 הא־ פיר ױען און פארדעכטיג, װארען
 אוגטערזוכו:; געגױע א :עטאכט נען

 צוױי רי ראס אויסגעפונען, םיר האבען
 ראטפא* אײן זײגען פירטען דערטאנטע

 פירמע, אײן אטת׳ן רער אין זײנען ניע,
 די אז פארלאננט, האבען טיר און

 צוריכגעהטען זאל פירטע כשותפות׳דיגע
 קא־ און שװארץ װעלכע ארבײטער די

 דעט םון אסען4אויסגעשי האבען ראר
 דאס אפגעזאנם זיף האבע: זײ שאפ.

 ערקיעהרט איז שאפ דער און טאן צו
 סטיײק דער סטרײק. אין געװארען

 און צײס שטיסעל א אגגעוזאלטען האט
 ;אײנגעשטיטט ענדליף האט םירמע די
 םיז םאךערונג די נאכנעגעבען האט זי

 די ארויםגענוםעז האט ;ױניאן דער
 דער און ארבײטער אױסגעשלאסענע

געװארען/ נעסעטעלם איז סטרײק
 דער־ — זעלניגע, דאס אוםגעפעהר

 פא־ אױןי האט — רעפארט דער צעהלט
 םון פאלאנסקי, י. םירכיע דער בײ סירט

 סטרײק א נאןי און ׳סט. טע30 װעסם 29
 װאכען ררײ איבער געדויערט האט װאס
נאכגעגעבען. םירםע די האם

 א פון םאל, א נאף איז אט און
כאראסםער: אנדער אן כיסעל

 םין שאפ דעם אין אונטערזוכונג ״אן
 ^אט בראדערם לאנדעסמאן פירםע דער

 באשעפ־ נים ווערט רארט אז געוױזען,
p טיגם 'p ,פירםע רי דאס קאטער 

 שאם דער און ארבײט, די אלײן שניידט
 אין געװארען דערתלעהרט גלײןי איז

 האט סטרײתען טאג צוױי נאןי סטרײס.
 זאל ױניאן רי אײנגעשטיםם פירםע די

 בא־ האט און האםער א ארויפשיקען
 ניט םאר שטראח דאלאר 35 צאהלט

איצט״. ביז ױניאךרול רעם אױסםאלגען
 נעשיכטע אנרער אן איז אט און
סאטער: א װעגען

 האט לאמפארט םאיזס םירכיע ״די
 די <זאםער. ניט״ױניאן א באשעםטינט

סא־ דער דאס געפאדערט, האט ױניאן

> W-ז־ין און ױע־ען אפ;עזא:ט זא 
ױגיאךיאטע•. א ;זיפא־:עיט זאי־

 נאב געװא־:ט ניס <ה האט פ־־טע ר•
ױ אןן געבען  אפגעיעטע״ט איז שאפ ך̂י

 אײן ברויז גענוכען דאט עס געלואי־ען.
ע די און טאג, כי  גאנגעגעבען האט ם-

י ױנ״או• דער םון שאדערו:; ד״ " י  א
ף רעמא^ט ר׳אכען בײטעד קנע* זי  צויי
ארבײט״• דע־ צו ר,עי־,רט
ױ און ט דעם אין װערט אז  רעפאי

ט ע די װעגען ךע־צעהי  ויאס שעפעי אי
ען עײןלעהרט זײגען ה׳ אין געװאי טר״  ס

אי ױ געױארען, ;עטאן איז דאס ו־אס פ  ו
; א:  און געדױערט דאנען סטרײסס די י

ױ ײ ו ען ז ך י־אי  יעדער פארענדיגט. זי
ך, פאד איז אן אינטערעסאגט א-ז םאי*  זי

אי*ץ דאס םי״אץ רע• אבעי
צוגעבען. עי  אפיער אבעי ײעט עה אינ

ט ן :י  דאס באטערקען, צו איבעריג די
 גע׳ זײגען שאפ־טט־ײקס טעהרסםע די

ל געױארען, רלפען  האבעז ם-רטען די װיי
 געגיגענדער א אהן ארבײטער אפנעזאנט

אן די און או״זאבע ײ האט ױני  גע־ ז
ן צװאוגגען רנ׳  ארכײטער די ססרייק דו

הצונעהטען ט. דער צו צויי בײ א־
ם״ נרויסער א ע ט איי  רע* דעם אין ״
 םאר געלד־האלעקשאנס די זי־ינען פא־ס

ד פון שטיאסעז םאר ״בעלרפעי׳/  סאנ
 פארביאכען האבען װאה םעקטשורערס

אן־נעזעצען די ןי און ױני  ״סע־ םאר אוי
ס״ טי  ‘הא װאס באלעכאסים די םון הױרי

ט י1ד* אין בען p גײע געעםענט צײ i ^s p־ 
דיסםריקט. דעם אין ;עעיער

ם״ נרעסטער רער ע ט אײ  םאר־ ׳איז ״
ך שםעהט ײ םון קאלעקשאן די #זי ױ  ו
 בא* סורע די ״בעה־פײ״. און דזשעס
$ טרעפט 17  װערט סוטע די .012.70,

ען אױןי םארטײלט ױי  אר• די םאר :צו
ער אינדעפענדעגט די םון בײטער  שעו

8  די םון ארבײטער די םאר ;195.05,
8 ריפער־שעפער ,817 .65.

ס פאר טי  נײ־ארגא• די םון םעהױרי
טע ר  נע־ ריאלעפטי־ט איז שעפער ניזי

6 װארעז ,350.00.

 דעי דרעם אײנדעפעגדעגט
פארטמענט.

 אײנינע דך םאר טיר האבען איצט
 דעם םון דערצעהלען װאס רעפארטען,

 ״אינ־ דעם אין טעטיגקײט און לעבען
 םון דעפארטטענט״, דרעס דעפענדעגט

 מע־ איז פריזאדט ס. ברודער װעלכען
אױוי טראגט רעפארט אײן נעדזשער.

8

ם א ע ד ג י כ ױ ל י ע פ מ ע ל
(םעליעםאז)

װהײער. ז. םון
O & a & a a & a

 :םרעגען אײגענטאיך, ׳דאך דאך םען
 טױ גאנצען דזןם םון זין דער איז װאס
 װאס מאראראם גאנצען דעם םון מעל,
 איכער־ דאס דארף װעםען םאכם? םען

 רער־ נתפעל עם װערם װער און ראשען
 אז געגלויבט אימיצער דען האם םון?

 איבערגענוטען האבען חנםובליקאגער די
 האבען זײ אז םצוד,? לשם רעגירוגג די

 מנער• און נעלט םיעל אזוי פארשװענדט
 באװא־ צו *כרי סאםפײן דעם אויוי גיע

 אן םיט םאלק אםעריקאנער דאס רענען
> רעגירונג אידעאלער
 או געװאוטט, אלע דאף מיר האבעז

 רענירונג רי איבעתענוםען האבען זײ
 עסאנאםישע זײער םארבעסערען צו כרי

 אונז. בײ זאנט מען װי אינטערעסען,
 רעם מיט אנשםעל דער װאס־זשע צו טא

!גנב א כאפט — געשרײ
 געװען װאלט עס אז זיף, דאכט מיר

 זײ גוען לאגישער און לײטישער סף א
 שםאלץ און כלוטיג ארויסקומען זאלען

 יא, — זאגען: און ערסלערונג דער מיט
 די איבערגענוםען האבען מיר רבותי,

 האבען דארח פאלס ראס קװאלען. אויל
 מען אזוי װי װײסען םיר און אויל דעם

אויל. ארום זיך פארעט
 די לעכערליף דאף איז עס װארום

 צום באלאננען קװאלען אויל די אז טענה
 דיס םאם, ? פאלק דאס איז װער פאלק.

 קװאלען? אויל האבען דארף הערי און
 געפײ עם אז געװאוסט גאר האט װער
V קװאלען אזעלכע זיך נען

 זאך םארשטענדליכע א דאך איז עס
 איבער־ האבען טענשען די אט װעז אז

ײ האבען רעגירוננ די גענומען  נע־ ז
 ?אלד דעם םיט צוםהײלעז זיך דארםט

 דו ;קוואלען אויל די נעהם איר :רויב
 נעהטען וחןט ער און װעלדער די נעהם

 דער אין װארום םײנס. קויהלען די
 עיעס זיןי םען האם וואס םאסע, אםת׳ן

? אויז• אננעזעצם י י  חאם אװאו און ו
ער קוראלען, אויל נעעכמנז ראקעפעלער

 טאטען? זײן םון נעבראכט זיי האט
 צום ניט דען באלאנגען הװאלעז יענע
 האקט, םען װאס וועלדעד די און ? םאלק

 קופער, און אײזען, און קוילעז, די און
 םען װאס זילבער, און נאלד דאס און

 בא״ דאס — םײגס די םון ארוים נדאבט
 װאס־זשע םאר םאלק? צום ניט לאנגט

 שװײנט םען און געשװיגען םען האט
 און גזלות און גניבות אלע יעגע װענען

 זיך טען האט אויל ביסעל דאס אט צו
 װאלט װעלט גאנצע די װי צונעטשעפעט
דערםון. אפנעהאננען

 װאס איז, װאונדער םעהר גאןי און
 איבערראשט. אזוי איז ראדיקאל דער
 װאס אלץ בײ געשװארען דאןי ער האט
 רויבערישע די טוז ער אז הײליג איז

 תײן לאזען ניט און פארניכטען סיסטעם
 םארדריסט װאס הײנט — ופליט שריד
 האבען כײניסטארען די לםאי אזוי איהם

 ? אױסנעהאנדעלט שעהן ניט אזוי זיר
 פארבארנע• די אין דען ער ראט ניט אז

 אז געגלויבט הארצען זײן םון נישען
 פו;־ זײנען רויבער, די שונאים, זײגע

' לײטישע נאף רעסטװעגען טענשע̂ן
 אביסעל צו אבער זיף קוהט םען אז
 נעשיכטע גאנצע די אז מען זעהט טיםער
 פינ־ אײנציג און אײן ארום זיף דרעהס
 סול דאס װאס איז, דאס און טעלע,

 מזל׳דיגען אונזער םון אפגעטאן זיןי האס
 איהר םיהלט דעריכער און פרעדדענט.

 רוגז, קײן גיט ׳כעס הײן נים איצטער
 א װי זעהט איהר רחמנות. פשוט נאר

 און זיןי צאפעלט און שטעהט ױננערײאן
 םרעמדע םאר בזױנות םיט צרות לײרט

 זיין גאר איצט שוין קאן װאו חמאים...
 םען אז טערמין צוױיטע! א פון רערע א

זיכער.... ניט ערשטען םיט׳ן איז
 ניט װאלט איןי אז ״זיף ראכם םיר
 ניט און •חנזידענט סײז זײן געװאלט
ױיז ראבײ »ז נעוואלט  אין דארםען זאל ו

 אז עולם דעם םארזיםנרען דרשה זײן
און םענש... ארענטליכער אן בין איד

&A ען#14 ®רײטסג,

 ט<•19 דע• דאטלם דעש ו־ל
J9 ׳כע־ 2 J דע־ צװײכע^ א 

 דע־ דריטע־־, א און •־עצעטנע•,
ױעי־ען *,,ב .1921 פילכ־יא־,

 און ז*יט א אן יאיע; צי**י שטע
דריטע;. א*ן חויען

יעצעט*
 ט^ר 31

VD20״, 
 [~•1 ד•
7*'א

 א סא־ זיא רעפא״ט דריטעױ דער
 יאגיא־ פון ׳צײט ויאנען פ־ר פון ט־:־ך
טען.20 דעם םעברואר ביז טען21 דעכ

 אפ*ס דעפ אין זײ:ען צײט דע־ פאר
װארען אטענדעט  םאישײדעגע 261 ̂ג

 *y; געטאנט זײנען עס קאמפלײנטס,
y און ס^שאן•סאנטרא <,20 לוארען io- 

 אחוץ און ׳אינ*ועהטיגײשאנס <,4ציעי
 פון oנטyשfאײד כיוגעס די ראכען דעם
 $%W 130 צו אטענדעט אפים דעם

 אײד סיעציעל האבען ױי װאס טינגען,
 שא•״ געיױסע אױסצונלײכען גערופען

 געלױפע אױסצוב^נט^ן אדער סנסוכים
̂ס ,OVDD'fpy דאדט האכען װאס איבע
 אין האכען צײט װאכעז פיר די אין

 דיע 67 געוםענט זיך דיסטריקט דעם
 דף ןyהאב שעיער 20 איץ דרעס״שענער

 כאװאלס• א שױן איז עס אלן צוגעמאכט,
 ױדאן n האט רוב דאס אז זאך, טע

 עפעגט א ווען סײ 4טראבעי גענוג
 םאר* שא& א װען טעהר נאד און זיך,

 דיסטרייןט אײן אין װען זיך. טאכט
 װא״ פיר אין שעסער 20 צו זיך טאכע;

 67 אױוי זיר עסענען עס און צײט, כען
 אר• קײן ניט שױן סעהלט שעוער, נײע
ימיא׳. דער םון אםיס דעם כײט

 ?אטיי״״גטס די םון כאראקטעײ דער
 דער אלגלנמײן אין איז אפ-ס דעם אין

 אץ יזאמילימטס די פון וױ זע^כיגער
 א וױ אפיסעס. דיסטריקט אגדערע די

 ד♦ אלײן שנײדען פיימען :שטײגער
 יןא• א כאשעפטיגעז אגשטאט ארב״ט

 ®ירמילומ גלײכעי גיט װענען טער,
 ״דיסטשארדזש-קײסעס״ ארבײט, פון
 סוע• צוױי אכער וױיטער. אזוי און

 אץ דא יע דינמן ״אײטעטס״ ציםישע
 דט געפינט מען װאס יעפארט, דעם
 צושטאנר דעס װענמז רעפארטען די אין
ty דאס קאאוט״שעפער. די פון ro 

 אדזשאס- ״ןרײז און דיסוױסס״ ״פרײז
 ארנ״ט דרעסעס בײ וױ אזױ טיגל׳.

 דאס דא דארט גאןי איז שטיס, סון טען
 ■אר א װעגען דינגעךזיו שסענדיגע

 װמגי״ סעגט «א- א אדער טעהר סענט
 אײן װעניג ניט זיך עסט עס װאס נער,
 כאשטעג״ דאס כײנער. אלערענס אין

 ארכ״ט דער אױו• ■ריידפאכער" דיגע
 די אי״ע פאר איהוסעגיש אן באמת איז

דעם. כייט אינעכען זיך םוזען װאס
A

ױ זעהן לאריר איצט  לזאר״ די אזױ ו
 חזם אין אטענדעט װעדען •לײנסס

אסיס.
 אן האט באװאוסט, וױ ױניאן, די

ױי אז כאלעבאטים, די מיט אגריכיענט

 ומר נמחןרםט האט שטײגער א װאס צו
 •VfH* םאסאטשוזעט^ םלן גאלוערנאר

 ער אז װאלש סעגאטאר צום ראפירען
 •vo אין ארױסטרעטען השם לסען זאל
 לאנדססין, זײן פארטהײדיגען און נאט
 די םארזיכעחנן און ■רעזידענט, דעם

 צו אל״ראיט? איז אלץ אז סענאםארען
 ועחט געדארםט? דאס םען האט װאס
ר סען  קידער onya אלץ א? כחרש ייי

#ויך שלעים שלים־מזל דאס אז וױדער,
 האס וואס פאר װאס? פאר אבער

 םון סזל דאס אפנעטאן •יוצלונג זיד
 איז ? ןרעזידענט םזל׳דינען אונזער

 ״גוס א הרע, עין אן אפשן געװען דאס
ן אויסנעדעדט עיעס זיף אדער אױג/ י  י

שעה? שלעכטער א
 גמקלעחרט און געטראכט האב איך

 םראגמ ד» אױו• ענטפער אן געזוכט און
 נים און סח סײן געענכערם האבען װאס

 צר סיר האם נאט כיו געפינען. געקאנט
 באסםא״ א טון עדיטאריעל אן געשיקט

 גע־ צו אויך זובט מעז װאו צײטוננ נער
 ןו«נעטאנמ״ דעם צו באשײד דמם סינען

 האבמן זײ װאס הערט און טזל, נעם
 ■רעױדעגם׳ם דעם באשר :אױסגעםונען

 א כײ אײנגעשװארען איהם האט טאטע
 איז עס בעת לעסיעל סעראסין רויכיג

 ירעזידענט״ די אז ידיעה די אננעהוסען
 ארױםגעםאלעז, איהם אױף איז סטװא

 אלע די אט איצט זיף שלעיען דעריבער
 יןעראסין רױכינ א וױיל איהם. צו צױת

סימן... שלעכםער א איז לעמפעל
 נענױ מנווען טרעזידענט דער װאלט

 מלעקםרישען א| כײ שכועה די מען
 ליכ־ חלכ׳נע א כײ אפילו אדע לןןם■,

 נים קײנסאל צרות די אט װאלטעז טעל
 םיגסםא־ די איהם. צו געקופען געװען

 אנ״ און לײםיש נעװען װאלםען רען
 װאלםען הײאלען אויל די שטענדיג,

 וחד ואל עס אבי אױסנעטריחענט בדאי
ײ נען  װערעז, ניט טומעל סײן ז

 ױן *r און ׳טיץ און נוט נעװען װאלט
שטיל.

מ• םאדרױםנרטע אוז רױכינע דאס

 װאם טיז סראםס געהם הײנט צרומ!
ו דארוי םעז י  םיור־ v *ז !אויםחיםאן ז

< אזוי $עס*\ תאן לעטיעל רויכערט  ייי
I חכס • זײן כמנן קאן צרות.

, נ א ט ^ m \ K iM >  l y i H
r wג־ג• ־ r r  : v r r גיט־ אין א־נ׳״יט 
iv יןדאן iy y, ױאכ חאגט^אחטארט צו 
 ייג-#ן. דוי אץ ־ערדאיפט^דט דט .ײ;ע
ן oנאטיyנאײ א״ע דט אבעי  או הי̂ט
די סין פאנפע דעפ
 זײ ללאו מנים, וױ חיטאן ושיט רע;

v דאה א-ױס & i* ,אין אינײט 
 lift א-נײטער Vmir<i װ*ן צײט דצר

̂בען אינכ*יד*שאו םyד  פעניג דט ^
 איו דיעש*טרײד דעט כיי און איכײט.

 ח״איײ דעס נ׳־י וױ גיעטעי נאך צ־ל ךי
טלײה
 טרן חײס סיעציםישע אײן איל אט

ר-yטrכארא רעס
 ס. V-VD דער פלן אײנײטער די

̂ון פלאאה״סןר  קייאנען, גענראנט חאנ
«r די ®y o r א-כײט ארױס ׳איקט iy- 

m ׳ דט־ױדאן איןiy*yy, דyאפ*ס ר 
 ״yאױסצ זאןי די חאט ױדאן רער פון

y דןר סיט ממן o r t, אבyר yo| חאט 
 אױסגלײף. •; צו ifoip גטypyג רם
 פיר- דער וױסען מלאזט האט למיאן ד

f« ,yo סון oyv נוהסמן i m\ א-הר 
 דטן האט ד און ריטאי* yרy;גyטסר

m ' w i w ' t צו נאוזן ?אל קײס די 
ן ®אר ארניסרײשאן  אומוורטײאאטון י

חו pH טאורטאן, ײ  חאג^ ןוחייים נ
 ‘סאסקא הןנרי דר. דאס אײמעשטיסט,

 איכ״פארטײא-שע* רyד זײן זאל װיםש
o iy ro.!̂
אױפנעטיא* דינען ױדאן רyר םןר

 ןיסאפט, ס. ניוחנר קײס רyד אין טען
i דער v v u v m ברױ ; אפיס דעם פון 
 ביזנעס-איידדעעגט דער פאיטנאי, דער
 ברױ און שאס, דעם ?אנטראלידט ױאס
 סון פעגעדזשער דער אגטאנינ/ דער
 דרעס״ און לױיסט איטאי״יעגישער דער

 פאיטרע- די .89 יאקאל ױניאן מאכעי
 פאמ* פיט האכען ױגיאן דער םון טער
 אײ שייןט פירסע די או נאװיזען, טען

 ייען און שעפער, גיט״מדאן אין נײט
 האנען םירמע דער פון פארטרעטער די

ײ אז אײגגעזעחן  אוםן בשום עס קענמן ו
 אנגעגעכען די האבען אילײסעגען, דט
 אר־ ,ד דאס םארטײדיגוגנ, נארישע די

 בלױז געילארען ארויסנעשיקמ איז נ״ט
 הא־ ארכײטער איגסײד די װען דעםאלט

ju נעהאט נען y j הײסט, דאס ;ארכײט 
 ניט ארכײט די זײ כײ חאט םען אז

 אױסגעיזױ אלזא, איז, עס םארנוםען.
 ארכײ־ אינסײד די וױכאלד דאס מעז,
 די שױן מעג ארבייט, געגוג האכ^ טזר

 V* ארבײט איכעריגע די שיקמן סירסע
שעיער.., דט־ױניאן

 אזעלכע צו ׳דך םארשטעהט עס
 אלס• דער האט טירסע דער םון טעגות

 געחענט דט טשערםאן •ארםײאישער
 גע׳טםק׳ענט, חאט ער און זײן ססכים

ר ?אל פירטע די ״  רי צוריקנאחסען גי
 צו ארױסנעמנבען האט זי װאס ארכײט

 דאס און ?אנטראסםארס, ניםײוניאן
 -yp עס װי ארכײט םעהר האט זי אױכ

 איגס״ד־ארבײטער די אױפמאכען גען
 ױניאךקאנסראק- צו שיקען עס זי ?אל

 די |yp,r זאל ?י הײסט, דאס טארס,
 קאנטראקטארס אזעלכע צו נאר ארנײט

 דער אין רעדזשיסםרירט זײגען װאס
 א צו געקוטען אויןי איז מען ױדאן.

 אינוועסטיגיײ אן דאס פארשטענתיש,
 די נאכזעהן זאל ױניאן דער םון טאר

 lyiyp זאל םעז םירמע, דער םון ניכער
 סאכם זי ארבײט וױםיל וױסען נענרי

 זאל עס כדי עס, מאכט ך װאו אלז
 ארכײט די םארקופען קעגען :יט מהר

 ניט־ױניאן אין װערען ארדסגעשיקט זאל
שעפער.

 קאס־ אנדערע די אגנאלאגגט װאס
 אין אדזשאסטעד זײ זועיען ולײנטס,

ױ גום אזוי אפיס חןם  אנדערע די אין ו
 און באארד, דזשאינט דעם פון אפיסעס

 יעדער אזוי װי דערצעהלט רעפאיט דעו־
 אדזשאסטעד איז כאזונדער קאסילײגט

געװארען.
 א דא אויך איז רעפארט דעם אין
נעלד*קאלע?שאנס. פון צעסעל

 איז ״בעק־פײ״ און װײדזשעס ם#ר
 געװארען קאלעקטעט צײט דער דורןי

 אנ־ װערען תנטארט דעם אין .931.44
 און סירםען די םון נעפען די נמנעכען

 נעװא־ אױםגעסאנט איז װאס סוטע די
IP באזונדער. םירפע יעדער מון

 איז דאלאר םיר סיט הוגדערט צוױי
 אלס םירמעס טון נעװארמן חאלעקםירט

 איז ױניאךרולס די כרעכען פאר שטראוי
 אן אדער אוסן אזא אױוי שעיער, די

רעץ.  די װמלכע סיט סוםען, די א̂נ
 נעווארעז, כאשםראפט זײנעז פירסען
דאלאר. 50 ביז 20 םון זײנעז

םיר״ נײע די טון סעקױריטיס פאר
 נע־ האט אטים דער װעלכע פיט /°1ע

ז מוכט  ארײננעקוסען איז אנריםענט, י
 אײנגע־ װערט נעלד דאס .7,150.00

 נאראנטיע, א אלם ױניאן דער איז ענט'
 חנם איהיםעז װעאעז פירסעז די

ײ װאס ינריסענם, ד£ר סיט םאכען ז
.rr^
 די אין ווערט אלזא, זעהט, איהר מי

 באארד דז׳טאינט סון אםיםקס דיסטרי?ט
ארביײ זײ לםובוז ארבײם נומע

 וואס ארבײם א? ?,rײנ דעי י,און
מן עײ ** ײ ױ אםשר ײ צו ד^ס ו
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עו נ*ט טן' ע טוז איז זיד יי׳ r? סי g ד«ד נ-ו

v t r* ט ר״נ ©ז וײכעגדיג, ס^סכץ־ס, ״די :ין
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tg זייער jgP » yo* iv» rg עז ע;דע נ^יניט• jig 
ט ר י ו n ז y נ g ה י י ז י ס ; ו  1̂ װ
 *• י/וכ9 דyכ,רyר ןיי י#זען , 1 ע ר v ד נ ע

ט 9 *יהר טוט ב>ו©סס^׳ די ק״ ײגינ r קי g גיט 
ז אינע־־ ױ י  ץי־ סעסנעיכ ״די ױע־ם^*; ,ר נ

י Tg כענדינ. ז ״ ט יעז אתטיװיטעט ז  ר/רyj נאמי
״ עו g v ׳עםייט jig י i• דט jig ון דריננט#  ד/י
« in« דעכ r ל. סעסנ^יס דיgכעז l ” ? pgj דלה 
jבgo yyjgy די rg ,jig ניט, ’ g r g  D רץנם די 
nny? r סgר .voogga די סין g גיט in y r 

g דעכgטgגס go- 1 נימ זיד‘g 11 ;yg y ro
on g jy איז רי*רט, ro^ D -go ויר, •ונקט•©• m 

y וזאט יyרי־נr דער r y t g  oy” oyy ov דyנg' 
 PM נג,gיJyרlדgי ו־ןי/־ז זyי־םg•ננער קוגעז טעז
י י מז ו חו g־:’P ו o> ו• ngj ד םיחתו. ניםyר 

■rום״yזיז ר id: כרוד^־ g׳r» g׳tv9  . f tw ry i i o 
tg ם דיrןoגyרס . מן ײי ifg ו  Jg* ױ  ױגיטן די ו

onyi, סוז O f jyp g n jm g  rg . ’ irg  inyj ניס 
7, ז gרyד jig י iײ ניזינ*« ר  gpg og»»r rg** ׳ו

j ױיסעט ’ g פו רער . 9gn ,091 ױגי i ' i r v n  r ,g 
j ’ g דjgo 11/ g, װעם jg o y jg ’ ig  r u r װןרעז n t 
̂^g־igכ קריגעז ו^יכע ,yobgg9 די ־ ng® oז ן ״  ז

r g״o. צי nyn ױב p זyני d די vn o iiro v o 
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קאלענ־א־ז אינטערנעשאנאל
r c.סק־יםאן. ה

»ו ד.יעט*גע צ־־יק יאהר 12 מ*ט ױ

|U1 Iא״טעט״איבײ;
מי׳נ,’ןקא־אכזיז, אי

יס ;עהען טעי  ארו
די ססדײר א־ן

עי, שידערוגגען ײנ - f ־r די אז ז
ל1  איייםערגעדיק- צ־־עי־ג די אנשצע־ען ׳י

 נע; נעס yy ־־ע־נע צדישען ־,א״בי־טע פע
;id סעקייעטעי >»־• !־עזידענכ רע- זיך
ד דעי ד צי י י אן. י גי  אינסעמעש?' די יו

:gט ״  איבערצונעהסען קײכי מיסב שיי
; .־י ; רי  מעי־כקז אין כטרײ?, דעם • £' ד־־
קאיסעפד די אויסעי ײך גאג־ײ־׳גען עש
i rםראל־ די אײך קוומערס אין טאי־כ’עיי

י ־ײטע׳  די מוכס• װאכ קאי§ע;*עיס. -
אן 9̂7 אין בוכהאיסעי די ראטסענב,

- נ־י באיסעהגדיגט זײנען ע־:ע  ײ
'־:׳;• £
M• M*X  ̂ 1
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 קעמוי g בײ ט&זיייקען *ע־מאכעי’*
'9 דיזע ססי־יס סס־ינג 1יז«ל , gp און y׳ a 

לײ אן ױענדעט עי a קרנךען אי ig סיי■ i t 
p ווערען r דודכ׳ז מאי ”די־ י,*ניא;. דעי 

y 8 האט סיזאן סיל r nע o גןןבר^כעז י-נז f i 
אן. דעי• מיט אסכ^ך  ריסעדמאכמי די ױגי
i אנטיס^אכען א:ע־ «ײ:ען f ־ר •*ערגען 

באכ. ״י&ד־ דיזען איץ
A

ען1̂ אן :יוך כיג  די ייעים כטיײק ־וזן
 סידאדעייפיא, סון .קי אזן איעסין £ירמע

^n  ty ; : ig ’ ify א; דעי גזיה סעםױען  ױני
 ־‘בעי די p• סאדזןױנגעז די ;אבגעבען א-ן

sg סמײיק דעי סיאבלת. .i דעי אסגעקאסמ 
דאייאי טויזענד 20 ו<י;טע*;ע׳סא;א־

A
פײ־ בייענגזש פינישעי־פי^א־עי־פע•

 א דורך יאהיעספעספ מען2 זײעי־ ע־ט
 בי־ו־ מימ כזאסענפאי־ז^מױלג און ־אנסעיט

מ דזיבאה• דער ײ  אלס א-יאקאיד8 ס. אדך ד
פעסט־-עדנע'־.

!טארױםם סאני־ צװ״ די העלפס
 סאגיטאדױם אנדזשערעס לאס דער

 פאכעז סאגיטארױ□ דענװער דעד און
 איז זאסעיעז צו ״דרײװ״ א איצט

m• נױ םון שעפער דרעס און קלאוק די g. 
̂ס פון םאדשטעהער  סאני־ אנדזשעלעס ל

 -jrr קיאול די אין געלט קיײבען טאדױם
 יענװער דעם םון םארטרעכמר און פער

 i דייעס די איז :עיט קלײבען סאגיטארױם
שע«ער.

 אייך אוז איגטערנײשאנאל אונזער
 איז היאולז דעי םון באארד דזשאינט דער

 אינדאײסירם האבעץ ױניאן, דרעסםאכער
 און סאניםארױםס. די פאר ״דרײװ״ דעם
 די םול טשעריײמ שאפ די בעטען מיר

 פארשםזןהער די אז שעפער, דערמאנםע
 אױם״ זאלעז סאנימארױפס צװײ די סון

 גאסמ* פױס שעסער די אין װעיען נענומען
 סאניםא־ דעי־פאנטע די םרײנדליכקײט.

 װאס אינסםיטוציעכ םאלהס זײנען רױםס
 נזד דאדסעז און צװעק נוטען א דינען

 אח ־,,אדבײטע אייע פון װערען שטיצט
 נא־ □jn פיז אדכײםער די םון סיעציעל

 די סיז םשערלײם די זאלען םאך. דעל
p v ^ p דרעס און i f i j r r די אױםהעלסעז 

̂ורשםעהער  סאניםא״ דערטאנםע די םון ם
 די אי קאנען, זײ װאס םיט רױמס

̂נס  יואס אריעבראנניז זאלעז האלעקש
D םעהר. in םאד נויסינ זעהר איז ג«לם 

 צײײ די ®ון אויפחאלטוננ וױיםערער דער
אעסטיםוציעס. גױסיגע זעחר
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־אס בי־ױז :״לײזגן ;יט א*ז ;;
 עיט

• י

פאינעסע
 כאגיטא־ױכ דעניוע־ דעל װ#יפ

, "אײ־ רעצטע; דעב ״ױט געשיר־ט - 
 ׳׳יא־ דעש, צ:י־: אייף גא־ װישעג־צאשס

 ‘צל טע־*.־ ?,א פא;יטא־*ום ;־,דעי•* ךעד
ד״-ג״ צו ;;,,;:,ײ א־ט זײצ־ צו נעפאכט

Vא ט  זאבע; י* *:־;;,ז אפ-צ־ געסיט
 לו־צע א ג<*“י יא־ף טען װע; נױט־נ

 :יט ז א אפצ־ ־אבפיטא^ א אין צי*ט
 אײ־ *צגײלט דען ײען אוגטעל׳עייד, קײן

״ אפע־ ׳אפע:ד*־,כ דעס אײב  ‘י:׳:*ױ :
 צ* אױכ ײנ־ט פאציעגט רעב •יאו ?יבט,

יאי־־;; ‘י־:*$'י,ט אױ הריציב פא־ב־עגגזג;
איטגע־ די .*פ׳יט ב פאניטאײ א

ןן י% — י ^י ל ן ן י י גר א :א־ בי::
 - U. א םא־ װאפ

״ ׳:־ם־י־ט גענוני נ

איע. > L.
יי י־ V **ײי־יזײצ

’׳■P *טוױנדזיבטיגע
אוט

 י •% י
ע ו

;:,c א : פאחט דע־ אט ען איאוסטליל
ט־ ןיא צ־יט א ג•־;־ אין לי:ט

,,ק אי; ׳פא־:<כע־ו:; • M H1 v ;יט זעהש
 א א\; ארײגגעגעבע; אי־ב איר,ך דאט

 נע־ עוין זיך ע־ פי־זרט ציסער צ״ױיטען
ל ־אט דאס כע־,  דערפון. ;עגופיען ז
ט ̂ט ער ו̂־  ;;,פא־ט־־א: ;ר<:טי: :יט ד,
 ציטע־ פ־יהע־ריגע; ז*י פון ישבן דעפ
 אי׳־ם, או-ה ;עױייקט ,אזו האט דאפ אין

̂ט עש ־זט גיט ר. צו נ־עזיק א־י־ם :ע̂־

— ■ • י י י ן ו י מ ז ז5'*' ״ ר י ' V  ~ v ־ O ו < w I >״ א U — - מ •

 איבע־ גיט ספיװאת דר. לױ אין ?ע.
 געבײדען, :ײ< רי אין אז ;עפי־אגט װעדט
 אין װעט כאניטארילכ דעגלרע־ דעי װאט
 דין ציטע־ען די •לערען ציבליען, גיכעי
 העכ־ ארע־ פאצ־ענט, א־י; פא־ במיז

 כייע; װעט אפטר און צלויי פא־ סטעגם
נעבײדען צטינע א רי איבערבױע; אייף

*V י י ^ •W י ̂ י M l » "> 1• «»* ײ י«« P . •P —ן< ע.

דע;* זיא העריטט ױאס אוטנעבו::, ר*
 ז א װאס אזא איז סאג״טא־ילט ויזןר־
־ ד פאציעג׳ ארט דעפ צל צונעפאבט ו

 אין זײגען אדע־יהא איז כאניטא־ײדכ
 גים אבעי ער איז טאניטארײם דענױעי־

 אובד אי״ע די איײנצונעטען כעגרנ :־ײס
 עס איהם. צו ײןל־ ײעגדצן ליא־

 װײםי:; ;רױסע א דא טאג צו ־ײגט איז
 צו קראנחען א אליס קיטט עס אין י־יסט,

̂עהנע א װארטען  עס ביז װאכען פאר י
איױם. פא־ פי־אץ דא ז א

 םיײט סאדטארױם דעגלוער דעי
 גאגצען איכערן קאסיײן א אן איצט
 סוכע די דאיאר, טיי״יאן א םאר לא;ר

 אײנ־ םאר גענײדאן, נײע םאר :ײטי; איז
 עי אױסיעסערונג^ז. >§ו; רינםיננען

 האם ער וױ סיטע די הי־יגען צו האסט
 עקזיט* ז״ין ם,־ן יאהר ;,צלואגצ די אין

 ‘בא איד^ער דער פון באתורען r׳:vט
 ע• ויאס א*ן ׳אי**ן יטטעגדיג םע<קערומ

געגויסיכט• זיף דאט
ל. ז.

 םאניםארױפ דעגװער דע־ "אס ׳מען
 אר אוגזערע 'נסטעןיפי זײנען דאס ׳ואט

 קלײנע און פרױען א־בײטער אלן ניייסעד
ט ניזנעם  צו ̂נקוכיעץ דארפען װאש ׳ײי

 װאס אויף אלן האספיטאי־, שרײען א
 האסגי־ פרײער דער אט יטטופע א םאר
 אונ־ געװיס :אף נעדענקען ״טטעהט, מאי
 דר. װאס ארטיקעל, דעם פון יעזער זערע

 אין ;עהאט צוריק יאננ ניט לאט פ־י-ס
 אז זאגט, ער װאו ״;ערעבטיגקײם״׳, דער
ד  פאל־ דער איז סאניטארױם דענללער ״

 איע, צוױיטען כאניטארױם קאפענשםער
 און אטעריקא ןיא :עזעחן ־אט ער װאס

אײ־אפא.
 װעדען כאגיטא־ױכ דעגװער ןיא

 שםופען אלע איז הראגקע ארײנגעגוסען
 דער צײם. נא־שטיטםער א אהן אי;

 לוי לאנ: אזוי געהאלטען ולע־ט קראנקע.־
 פערטעל א צדטטאכד. זײן פאדערט עה
 כא־ דענווער פלן פאציעכםען אלע םיז

 א איבער דאיט שױן זײנען ניטא־ײש
 דרײ װי <א:נ אזוי אײגיגע אי; יאהד

יאהר. פינה — ,פיע־ אפירו א.ץ
דע:־ םלן חסרון גרעכטער דער אבער

 ׳דעפ אין באיטטעהט סאנימארװם װעד
 דער איז ער װאס קוקענדינ, ג*ט װאס

 דער אין סאניםאיױם אידײפער נרעססעי
 דעפ, אויו־מ הוקענדיג :יט װאס וועלט,

 פאציענםעז, איע פיז פערמעל א װאפ
אידייטע עלף די אין דך נעפינען װאס

^ן עליאס רנ ע כ לי
יא־ער
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 יוײסם אוו דר*ס די ®וו סעגערימ«ר ײ«ו1ג
יאחיתו 1םי w 9 «*ר •ונ**ן כער

איז קרובים אײעדע שון זארג גרעסטע ־' איצט איז ראס
דױם. אלטער רער אץ פדיינד

פסח נאלד שױן איז עס
פרייגט א׳יז קרונים אײער/ג צו א־בעדעיהונגעז נעי־ט אײער גײט צו זיך אײרט
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אױב •— טיב

 א עצטסטע די ;,פ אײג־;
ס, ט״צאג כפ ט־ט אינטטי

י י * ײ ר % י ס ו י ס י w* *t«fc י י - ׳ ן אי ><, <3 ן א
אג פלן צענטערכ טי:ע  'י־

א ױערס־ברײטע די

ד קריגען װערען ז־י אין צײט ־געי * •*V • ייײץ*ו* « <־ י 1 .P 1' * י V י
ום־ י פדעהאיכען א אפען פא־־צ זײ װעט װאס ווטע
# רער דורך געלט אײעל קען ״., זײ עטןי — —»n «

קאמפאבי י» *■■% •̂uy עד,םפ % י

:ם־ פי:א ־:טעלנאציאנאאע א־ על ייחא: p אניע־ נרעשטע
נע םאלביגדוג און ואליצא ו אין הע־ םאריצטע ע4’ עציע
ײ־ װ איע אין אפישעש אײך t * %1 י % יענדעל ײצע M -r +■

װעאט. - ' ,V■ * י/ גא: דער איבעל * 4 W♦ *I •N :
ד 1פי כיטאען ׳צצפ־יכע 4 יי איל יזאציע 0 o״-

לר אי ט יז״ריץייויו י , > M ׳ ׳— רפא:

בראדװײ 65
סקױעד משאטהעם נ8

ברןורויוײ א־שט כ#־
בראדװײ 21צ1

 כם. ם;י180 און פארק פאריש
c שע125 וועםם 1 c.

ײ ײ ה ד י ר ב־ % 990 I /9 | ׳ 9 t* •

יאײק ניר
n כם. מע23 װעסט

•;ײזנױ י־.-.-; יז*ר.
שט. טע15 װעםט 22

םט. טע30 װעםט 118
עװעניי דריטע 1251

סטריט׳ מע41 און עװעני,־ טע3
םטריט. ביאאד 8ל6 — דזש. נ. נלארק,

שטעדט: אנדערע אץ אפיסעם עקסירעם אמעריקאן איינעע
םט־יט פער־״יע 47 כילדיננ, נוק׳לעאידבעאיעז ׳ גא אטילאנטא,

טיסאר.  סט־־ים. פעיעם לועסם 132 פיד., ב̂א
 םסלים. יזתןע נ*רט 4 . אייא CV• בירביינג
 סכייט. "אשי::ט»ז מט׳. ״ מאס באסטאן.

 םםדים. סםאים סו4.׳׳. קאד, דענװע־ סטייס. ̂םע איטט ,א קלױוהאנד.
מידאן ם• r» אי:ד״ אינדיאנאפאי־יס. סםרים.

 סה *ריױ ס ד24 .קאל. אסראנדזשע יאס םםדים. םערדני ii2«־.םןג, סיםי. קעגדעס
 סקװער. םייייס צר>1 קענ., סאנטרעא?, עװעגױ. ם»רפיועם 6iu אל;ס׳8כעיא

װ״ 3m װיס״ מייײאקי,  גריױײןי 7צ» לא״ איליעגס. נױ נרוי
סם.,ביירינג. הןונתי נדפאייס

דאלארם אמעריקאנער אױסצוצאלען
א־דע־ מאני ארע־ ק״בעל דו־ד

ען, ל ע פוי צי אלי א ’נ עני םהו  לי
ע און ש כנ׳י לענרער ש

אין אויך װי
אנדערע און רומעניען #אוננארן עסמױיד, דײטשלאנד,

װעלם. דער םמ טײלען
 אין קאפס^י עקסורעס מסעריקאן די *לן א£*העס די סרן איעעט אין ארײן געהם

 ׳סרײבט *דער ׳אן ר»> גײגען םיר װ*ס ^פיסע^ די פי'ז איינעם אין אדער דםאדה אײער
אפיס. װעלכען *ידגענד פלן מענעדז״סעד רעזידענםו *ום

AMERICAN EXPRESS COMPANY

 עװלןנױ. םע־טע 347 . א5 ®יטצןבלרג. סט. כדשעסםנ«ט 17א(י , א8 פיס״עלסיא,
סםיים. פאום טע2 װעסט 2«3 ילסא סיםי׳ לײק שאלט

סמס. אײ אי• r.v, איעגא;. פאימלאנה
סטייט, סאילזןס קאל״ פראנצישלא סאן סט־יט םע2 ;עבעז
! סםריט! ד־יםע him װ^ינגטא;. סיאטעל, סטי־יטפ יאה־סט א*ז םע1♦ כרא לואיס. סט

m ד. וואטיננטאז׳ .  Iasi1 סס־יט. •״ 
ססיים. אירכאיז ו:2 ׳א'̂י ישיהאנא, סטריטס איײ איז םע*: י״ נ. -אפאלא,

םטריטם. רייס אלז פערטע א., סינסינעםי״
̂לאס.  סםרים קאסערס I3ue ,OFDPFD דא

סםרים. פאים 2«־. םיש., דעטיאיט,
c יעדע*־ אין נפעס געגע:ה יעדל־ איז נט;ט ^ r אלן rttnycr,̂ נאר איז עס װאו 

̂ויך איז דארם סםײשא;. ױ;י:רליי א דא אפיס. לקסייעס רעילװעי אםזנײ־אן »ן פאימז י
 ק ״4,צאה איז 30׳0ou וי

קאםאאני. עקסירעס ?אן
r’ דוי־ נם̂ע v 0 װי םלוזר אפיסלס, ■•ןידיזעou״יקען ייתר ,4*אוד איז 30׳ 
אסער̂י דער דורך חײס אלםעד דיי ג#ר ;ללז־

 ארנייסקו די דו נייעס
n גיי ײו עולעז ריננ r

ן («לוס ו ײי י » 0(

M I

 2 ןן<?r ר. B פון דיעש נעיעכטעקײט
 פית״ דעי אוגטער מוח^נן ר. א. יאימ^י

אחןר ביו לי#ױ. מיז רע^אסט
̂ענען  יויב^״ JMTT* יראנדוױל^ןר ךי פ

 נױ״ P# וןחןי פאהחנן דארשען טער
̂חר. דעם דערען 'א־ל ןר כ  איצ̂נ

 ״4נ־>גזדוי קײן מןוזרןן יאי^ע :ױ די
כויםײיעןן T? נאהי דעם חוץ א
 ר. א. ביאגזוױלער דער פון לױגדער די

 חןל^מאציעס פאר״עטע^וננצן, אין עול
 &ון אױפזיכמ דער רנטעלא ץטעג און

 פאקס, אדן ראזצנאו^י ׳לעדרער יײע^ע
 בא״ רען סען קאגצע־ט רעם צו טילצטס

4*עוהל ר. א. בראנזיױלער דע־ אין קדכיעז
יםמ דטע דער אי^ שוהל ר• א. די

א- ד• טרעטיגהטע די פל; אײ;ע  י
 דאון• זיף נ^פינמ •עודויען ־. א. יןער

 זינט סטרים, טע7 איסט VM אויף טאון
 אין איײנגעצױנען זיך האט ״צוהי• די

 אױי די ךיז לאט ׳דירל באנײטער דעי־
 מאר• אין פא-בעסערט כך א ?ײעױ בײט

 סאד^ינצן זיר דאבען עס ברײטע״מ.
 הינדע־•, גײע 50 בעריא כעזאן דעש

 טודה- ר. א. אן נעעפענט זיך כי־אט
^ ־ו איבער יעינען עפ ולעיבער אין ;

 איגסטרו• פאר״טיערענע אויף קינרעי
 m פון דייוי דער כײט א׳*ז נ״ענטען

 אן ;עװארען געעפעגט אליך ז א ׳•צו-י־
jh ,ד פאי צענטער חוי'טלר י. א. t t h 

 מוהל די נע;ע:ס. יענעם אין א־־בײטעד
 א גאד אנצױעטעלען איצט זיך גרײט

i לױבט און ^עהיער r,; םאכען אן 
 נראדיאימגן דער פא״ פארברײטוננען

 איצטער עגדינען װאש דױער, 16 פלן
 פאמואל״ דער צי ״עול. דאזינע די

 צעעצײ• אײך זײגען 4יעוי דער פיז מוג;
̂יכע :עױאיעז :ען  נ־ענטיןוצס, גײע עכד

 כ־עגם״צ בא־דיט״שעױער דעי ׳?ײ צוױיצען
 דא־ װאס ברענט׳יג, װאױצעװע־ דעד או;

 דיסטריקט דעמ אין טיטיגנען זײערע ;ןיב
*מי. דער פון

• ״שיל טיטי ד. א. די יארק אין:י
 זי:ט יאיר, 3 װערט כעזאן דעם

 jrorny די געױא־ען אמאנידיט איז עפ
 דעד יארה. ניױ אין *צלל “טיט י א.

 ע־״צטע דאש אגנערורטעז א־ז ילואש קיאס,
אי  דעם קויס דעפ ענדיגם 1021 א*ז י

 נל״ דע• פון פאיױאלטיג; ד• אלן זוכיער
syo פ|)ר• איע א*צט ״שײן ראכט ‘יצוי 

 פון :•אדואי־וגג דער פא־ ברײטוגכעז
 ע^סען יעש פ*ן ספורענטען 15 די

 װעם דאש *שול. כייטי־ דע־ אין רדאכ
 מא״ א פון ;יאדואידו:; עריעטע ד• זײן

 אםעדי״ אי; היי־״שקול אידיעער דע־נער
 נע״ לאבען לינדער די כער4ױע ןיא ׳הע

 וױסאנ״ אירײשע פא־יצידע:^ לערענט
 געגצג״ סאציאלע א״געטײנע יצאפטען׳
 גענענ״ n נאזונרערס און עטאנדען

 אין נישט באחוטע; די װאש עטאנדען,
 וחנט טוכ ױש רער סהוי־ש. »אבליק די

 איז דעם, צוליעב און גרױפער א זײן
 די דויכצופיה׳י־ען געװאיען בא^־יאפע:

 גראתאימגג דער םון צערעמאניע :אנצע
 דעפ ׳ןי4יכרוק ׳טידק אײ אקאדע-כיי ןיא

טאי. טעז17

פרעסערס
ן ם םו ק ו א ל ק

 ‘ברעט װײער רי דאס װיסען זײט
 כע־ און וועלװעט יעסען6 צו לאך

 איצם ביז האבען םיד װאס יצױױע,
 לײ־ צונעפעכטע די פיט :עטאכט

 האאץ אוץי צוגע^לאנען אדער װעגד
 אונ־ פון געװאיען עיקאעיט זײגען

 אוכד פאד פעקטארי־דאקטאר זער
 םון גערוך דער דען יוזען, צו געזונד

 א'1צי די און פעך צואװאריםטע די
 קאג״ צו ברעמעז קאן ״[4ראי רעטע

פאטפיטאן.
 פעטעגט גייעם אונזער :אר ױזט

 וועאכע אײװענד, קופערנע די טיט
 די סון געוואחנן אנערקעגם אט

 װאישימ״ אין עהספעיטען ג־עשטע
ױײ סאניטארייטע העכסט אייס טאן  ו
ברעטאאך. עי

ו ״ באלוםען ג די נ

 לאש8 אםעריסאן
 פרעס־ ווקלװעס און
האםפאני כאארד ■

̂נטטע 123 יארק גװ עוועגיו *פ
 2220 אשאאנר טעאעסאז

ר *ען םי ן •ארקוי י ו ו סי ךי ו ע א  לײ
d ®רוקצנצ ססױסערס. ס«ײל ««d »  םי

גאראגמיצ• א
ײ ר חאכען ס י ג או נ קי נ י ס י סאטינ

*

K

\

® ד !

m ע ױ ש ױ ק אי ס ױ ז אני נ ר או ע ס ײ רנ אין א
ואלעסטינן

dw ̂א ע־׳צטען נ^ויכט* דער אין ם
̂נ* יפ  בײײ^נרנג ארנײט^ר אידי׳צ

ו סעי־קט ארעײחא א■; י  אנםרזי- אוא ו
̂נרקט עס וױ איב  ציױ^ען איצס דןי ר

D ארנײטער ד• ili P ’ iO iP  o n  m m 
r ד• w y i׳jfDtBM| העי*־ צו פיחרען 

j y r r *  ay i -yc וא* אין ארנײטער 
 ארב״טער yנyרnנרפאr y^ י־עכט־נא.

 נרױש^ן דעס דנט *ז ואגען, טי־יע־
 ענטווי- אזא רצן האט 1010 אין ככ־ײי,

געועחן. ;יט איב
׳סיחט-. פון יאהרעז די אין אבע״

 אידע:טוס רyנvװארvג חױנ דעי ויעי
y פי; :ŷט יס דיט ־  גאך גערו&ען ד׳

n דעם אויןי זיך ־אט ד-י־/ y  i y i־yD,̂ 
^y;e*־yc| ירבײטער. אירי״ןןער דעי 

̂יי־םעז ־אט רע•  דזאט רען װאס םיט גע־ז
 און געה#נט, ריאט jyo אyיcוױ נעיאגט,

 “V* אין ייין כוחורז, די איב^י 1ראי ס־י
 אי־י״אי^ אינערײז דעם פון צײט נע־

ly rn ^ o y r-H ,אײנ״ ײ דינען חורכן 
v r t י•אכ ײאשyםאל נערוםען ניט ן 
; י  און גמארני^ געיצטאגען, :אר ד

 א- אידי׳צע רי געװען דך, *־גאגיזירט
 *yi האכען די •אאעסטינא. אין כײטעי

 ׳קאא*עראטיװען געגרינדצט א־כײט,
מ ׳סאסעס ק־אגחמן ײ םי סיי  קאסעס חי

̂י. אאדיטינמר פא־ ײ חיא  אר- חאכען ו
 הא- זײ ױד^נס, טרײד !רױסע גאגידיט

 הא- די ׳הײזער און װענען נעכױט כען
 די ׳כאנק ארכייטער אן גריגדעטyג בען

 יאגצפיײ נרױסעז, דעם געיצאסען ןyכHד
ח םאיכאני, ארכײטער נעש  זײ װען י

 ^מאדוירםע ׳פטארח א געװארען דינען
 זײ האבצן ער״שט ד*ן אאנר, אין ראכט

 אמאנידרטען דעם צו נעװענדעט דך
 נע• י־׳אכען אין אמעריקא אין ארכײטער

:זאנט

yt;iNwאב א־״כ א*ז יאנד ־y* ר״ר 
 אן אאפוןי •צו רעג^כחייט דאופ וזןכען

 די׳צע א די pc y^c ׳ys,c פי־ איט
 װאױ ניט דך ד׳אנמן װעי״כע nyo״אי־נ
f צו ד׳ין in j f r אין ynyp;ױיא ׳* P 'dr 
 נ*ט אױןי זי• iyo וױא יאנד רyאײ אין

 דעם כייט אין אינז דעי״פט >זŷוז4אדײני
,Dyv אייזר iycsyn דyע,א•ד־ פyא־• ן 

yo^•^ אינy- •״עי־פ׳/ נא;צ^־ דע
נyאוגט דאבעז רװי ־עם אט אין  y*י
 גע• אידי׳צע סאראײנ-נטע די כאיט

 אי־ צוט״אנען איפ און װעדק׳צאפטען
 איז רווי דע• אין יא;ד גאנצען כעי׳ז

 נאגײטטע־ ריט ;עױא־^ א״יפנעגוכ^ן
 אי*־ איד״עע ?ידטעיאר:א: די פון רוננ

א׳ נאײ ט;• ארעײיזא. םון נײטעי  ורײו
iy n y o  yo, אײנצעייגע y y ^ p  ,my w 

 1זי ד׳אכען אמאניזאציעס ןר^גי־עסױוע
̂עפטע די נאר ׳ןyא■גערום  איד״ןוע ג

 :**,א די גענוכ־ע; ד-אכעז ױגיאנס טרײד
 װ^יען אזוי לענט. זײע־ע אין ציאטײוע

 טעג אר8 יױכיעגדע די אין יא־ר, ניו אין
 פעי* די םון ןvגצvרyDקאנ ם^רקופען
 סאריעדס׳ אראי״גאטײטעה םײקערס׳

אנדע״ y;yi'r**H£ און איק־רײיעיס,4?'
טײ״לס.

 םyד װעגען מעאדונגען טערע1יװ
 םײא־ םון אננעקומען ?ײנון האס§ײן
ױ;ײ םאנטרעאא, ט^ר^נטא, דע^פיי,  ו

 סינסי״ ■ראוױדעגס, ׳סעעאואאיס #וענ
 אאכאני •יטסבומ, סיט/ פענועם גאט/

y פיאע און iy^ B אינעראי״ און *טעדט 
 אינסצרעס װאריסער א טרדס ױך וױיזט

 הרײזען אלבײטעי פאריצײדענע n אין
אקציאן. דיזע- צו

ספעציע״ א על׳צינען מױן איז עס

אפערײטארם קלאוק
אױ«מערקזאם. ׳י. װ. .h ,t. .?3 «ת מעמנערס

שעי א שענעראל ספע ננ םעםכעד דז פי םי
Itnyii *■נעהא^טען װעטי

ען סיג ת, חײנ כ ױן אןסען רעם ש ע ט
בײטאג 12.30

לייסעאום מאנהעטעז אין
סטרים טע4 איסט 66

 דער פון נאריכט וױנט־נער m װערקן יי«*מנען װעט מיטיננ דיזען כיי
פ*י«ױ הןוט אונזןר װאס פאדערוננען די װעתן כ*ארד עסזעקוםױו

אנריםענט. נןקסטןן צװ ׳עי׳אנען
םראנעז, אנדערע און אפערייטארס די םאר סק״י! דער וחנמן םראנע די

װערען. אויםנענומען װעיען אאהאל אונזער אן ריהרען װאס
חנם דורנצופ׳הרזן יאוסיטע ון fvptfvאן װעחון «רוו«הלס אױך וועם מס

סאנװענמאן. אינטערניי׳טאנאי «וום רעלענאםזז םאר ע^נק^אן
מיםיננ. וױנםינען העכסם ריזען «ו הוםען *ו םארפעהיזז נ׳ם קײנער זאי

ו. לאקאל בא»דד עקזע^נדװ
םעגעדדצער״סעק, לץ<'ײ, .ל ^ערסין. האראװיטש, ל.

̂נר  ״ג^ועלקשאטטצז ו^ר םין נוכיע־ י״
 ןרשיײ װעט וחניכע צ״טוגנ״ יןטדיײן

ט און צײט צו צײט פון נשז  אנט־ װו
o לאי״טען y " i אין אענען ארנײטצר פון

 װע־ אינפ^יסאציע אויר וױ י׳אלאי*, א*ץ
 צי- דיזע יאטיײן. פון נאמ דעם גען

 נע־ םאנא;דערגע׳»יקט ^וױן איו טוגז
 צוזאסען אאנר גאנצען אינער׳ן װ*רען

 און סאטעליא^ קאטפײן וטגדשרע ריט
oy די אז עיװאלטמן, צו איו rטyטד 

̂וכען ײעי״כע ו וז י  ניט איצט כיז :$\י ו
 צו צוטרעםען גײיף .ױעיען ^נעלופען

 קא־ פאט«ײן *מאנידרען ארכײט, ‘יyד
 ;־,־:,פא א*ן ׳עטעאען דף און ש,yר•ט
דזעדפװאדעדס. קוןמיײן לי טיט דלננ

אויסשליסלױ קױפט

 פהעע האלאםכיא
שני ס א ס סשאי גװע

פ ד לי װו טוומק לי

אפערײםארס קלאוק
אױפטערקזאם. j לאקאל פון מעמבעדס

̂וי״גענדעש  :<־ אלאנז׳צי־ט איז װאס פיאג־אם עדױלי״צאנאי״ דע־ איז ם
: כיע־ץ טען16 זוגטאג, ליינטינען פא״ נאא־ד עקזעקוטױו או;זעל פין ״אלען

t־*בטריר,ט טאמ יאוז - ״ן פארטזעצען ״עט ראגאףt I , ״- ז
 ה-נ־ ,אםעריקא״ אין צױויליזאציאן ״ד־ טעםע די א־בער לעקגיעס ^•רס

 פטריט, קיעטאן 151 האי, נמאז,1-,י אין עארפ. איהר 12 זונשאג, םיגען
.47 רום

I
ט בראנקס , ק טדי ס עי פץ פרעזידענט דער ײנםאן, םאר־־ש :די  אוני

 אונזער אץ פראאכלעםעז ,ד איבער רײדען דעט איגםערנעשאנאל
 קיאכ אונזערע איז ׳10.30 פריה, דער אין דנטאנ דיזען טרײד,
 זײנען םיטנלידער די — בראנקש. עװענױ, װאשינגטאן 1581 רוםם,

צ״ט. אין קוםען צ געכעםען

ו. לאקאל באארד, עקזעקוטיװ

Ĉ eceoececeodaecsoeoeoeoBoeoeoecBo

נ נ י ר ר ע ט
jd מ «סאנעו םפער שדתו מ

אוישמערקזאם. י״ װ. ג. ל. m 3 לאר,אל

1924 מארטש, וטען5 דעם שבת,
א ורערעז *•נעהאלםען װעט

מיט־נג לאקאל יעגולאר
נאנםיטאג אד־גער ז «נ?ט z יאתאר 1« אפ־ס אץ

װערעז אױםגענוםען װעט סיטיננ דעם בײ

ן מרשסע אן לעצסע או ש ניי םי א נ
.,no טען5 דעם םארפוכיען װעט װעאכע פאגװענ^ון, צום דעייעגאטען פא־

 כעשטע די פאר״צאאנען »ון פוסען צו אויםנעפ^ודערם דארום זײט איהר
ילאקאל. אײער טארםרעטעז צו סענשען פעהיגסטע אוז

 לאקמלע די וועלען אויסנענומען אױך וועם םיםמג דאויגען דעם כײ
̂ח צום םארלאנגען מאנלפעקטיפולעלס. קאאוק די מיט אנריםענם נעקסט

 צו ;יט סאיכט אײעד איז עס אדן וױכםינער, א זעהר איז םיטינג דעד
םיםינג. דעם בײ זײן צו סארפעהאען

.3 אאקאא םון ב*אדד עקזעקוטיװ די סיז נאםען אין
סעגעדזיעער. תבין, ד.

* I i_\ י . •» , »!׳«.

 רטדיקאלעך שטארקםטער און גרעםטער דער אין
װעלט. דער אויף ארדען ארבײטער אידישער

 12^00,000.00 — פארמאנט
 83׳ססס — מיטנלידער

740 — ברענטשעס

M' ;ו \{

 יע־ ^םיצט רינג ן>רב. דער
 עקאנ^םײ ײיכטיגען דען

*W ק»םיי. *אלימי«ען און

 קול- דער איז רינג רב.א דער
די־ דער אין צענטער ^םור  אי
ב#ײענונג. ^י-בײ^ער ׳יער

 אידי־ אײנצינער דער איז רינג ארבײטער דער
 םאנימאר־ אײגענעם אן האט װאם ארדען, שער

מיטגלידער. קאנםאמפטיװ זײנע סאר ױם

ביז 18 פץ עלטער אין ארײנגענוםען װערען טעםבערם
יאהר. 45

”t ניט נ*ך זײט איהר אױב P ,נל״ך זיך •צאיסט םיםנליד tv !
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מאכעו־ קלאות פץ סטױק גענעראל א
װאטערבוױ אץ

 *.*אטעי־בורי, םין *־**אירטאכעי א'ע
 י*אלאל פו, כי־םגלירער די לאגעלט-י־־ט,

 שע־ ר* א*ן א־בײסען װאכ רי פאי ,45
vsז־י אין איב*יט־<; י.*אפ רי באי ;,א ־־ 

א אין א־וים ױאו־ לעצט־׳נ ;;,;,זי כטא־ם
פאדע־*:: הױפט רי פטרײיז. נענעי-אל

• M ' *•י• V *,*,U• %•%פיז  אײנצױטטעלעז אײ א־בײטעױ די
ײ יטעפעד. די א*ן ען  ז

ארבייטס־װאר, טטינדיגעי־44 א פארעדען
■ v * *איז װאס י • ו  v••■ •* ןי אײנגעפייט צוריק.* 

 אניערע אייע און יארה נױ אין :עױאיען
 נאך אלן יא:ד. איבער׳ן ?יאוק־טאיקעטס

 אנדערע אין װאס פאדערוגגען, אזו־נע
 נע־ אײנכעפיהרט עכ״יעױן איז שמעדט
צוריק. יא;; װאדען
 אונ־ איז װאטערבורי אין פסרייק דער

 אינטערנײ- רעם םון אױפייכט די טער
 ארנאניזאצאנס־דע־ איסםערן שאנאי*

 פיט האיפעיי; ברורער און פארטטענט
 זײ־ כטעף זײן פון ארגאנײזעד אייניגע

 איגאנײ־ די קאמףי־פלאץ. אױם׳ן נען
 זײנען דאטי און *טוב גראסמאז, זעדס

 געטאן װערט אלץ און ױאטערבורי אין
 װי גיך אזוי נעוױנען צו סטרײק דעם

 באגײ־ זײנען סטרײקער די מעניץ־.
 םטרײ- זײ און ײניאז דער פאי סטע־ט

 ׳קאן כיען ענטוזיאזם. פיעי דיט ?עז
 סטרייק רער דאס ערװארטען, אלז-א,
 פאד זי: א מיט עגריגען ניך זיך װעט

 כטרײקעד די װארום ארבײטער. די
 צוריקצמןערען ניט זיך אנטשלאפען זיינעז

 גע- װעלען זײ סײדען ארבײט דער צו
 זײ װאס פאדערוננען :ערעבטע די וױנען
 בא־ זײערע צו ארױסנעשטעלט האבען

לעבאטים.
 םון באלעבאטיב רי אז האפען פיר

 װאפ אז אײנזע־ן, װערען װאמערבורי
 הא־ איצט, פארלאננען ארבײטעי זײערע

 פון ניאגוםעהט־טורערכ הלאוק רי בעז
 :נאב צוריק לאננ *טוי,־ •טטעדט אנדערע
 װעי׳עי זײ אז הא-פען מיר ;נענעבעז

םון ק^וקמאכער רי אז אײנזעהעז, באי׳ד

א; ײאטע־־בורי r........א :יט ;;,י i יט:
 א־־ די באצי; רינטעי״טטעי״יג יבעז,4בי

יז א*ן נ;עז,יבײטס־באדי:ג.  בא־ ויעיען ,
 פאדע־ גע־עפטע ד• :אבנעבע; צײטענפ

 פא־- :־ט איבײטע־ דיע־ע פון רונגען
 א• פא־רוסט פטען א־פז א אזרזאנענרי;

ן פאר י זײ. פא־ אי ׳ז

 מעמ״ אפעױיטארס, הראוק
 J לאריןאל פון בערס

!אױפמעדקזאם

ער א םיג אר ס ארהעסםער נרױ
ז שפילע• ו״עט ״ דעם א

ערשטען
יעהרליכען

 ‘עדױחײיטאנאי דער איז םאלגענרעס
 געװא־ אראנזיטירט איז װאס פראנראם,

 סאי באא-ד עקזעקוטײו אונזער סון רען
:םערץ טען1;♦ דעפ זונטאנ, הײנטינען

דאנא,י» רלל — דיסטידסט דאוךטאון
 אי־ רעקציעס קויס זײן םארטזעצען װעט
 איז ציװיריזאציאז די״ טעסיע רער בער

 אוהר V2 זונטא;, הײנטיגען אכיעריקא׳/
 קלינטאן 151 ,4האי ק^נטאן אין יטאיפ,

.47 רום סטרים,
זיגטא;, פאייס : דיססרילט בראנקס

 א״נטערנע* אוגזער פון פרעזידענט דער
 פיאבלעפען די איבער רײדען װעט יטאנאל,

 דעי אין זונטאג דיזען מרײד, אונזער אין
 ׳רוטס קיאב אונזערע אין ,10.50 םריה,
בראניןס. עװענױ, װאיטיגגטאן 1581

.1 לאקאל באארד עקז.

פאמפלעט. וױכטעער א
 פא־ און ״סאיטעל די פון ;,,4איטי דעױ
 פאפ־ א אמעריקא׳/ אװ היסטארי ליטיקעל

 רעזולטאט דער איז זײטען, 48 פון פרעט
 נעװא־ נעגעבען איז װעלכער קוו־־ס, א פון
 ארבײטער־אונױועדזיטעט, אונזעי אין רעז
 דעם לעגט איהד ,1923 און 1921 אין

 אין סע;ט 10 פאי באקומען פאטפלעט
 3 דעפא־טפיעגט, ערױליײטאנאל פון אפיס
סטדיט. טע16 װעסט

אלנזער פץ בענעפיט פאר׳ן

אן נ־ ט ־ו ל ע עי ה ט נ ע ם

1824 מאוטש, טעז29 ד*עם שבת,
 רענימענט, טעז7ו םון אדמארי באװאוסטעד דע־ אין

עװענױ. טע4 און פטױט םע3*

 שעהנער זעהר א ױײדען דירכגעםיהרט װעט באל דעם א*יז
טעאטער. בראדוױיער א פץ טענצערינס באריהטםע פון באלעט

ײז נאך האט מען ױאם אזעלכעס ד״ן דארט ס׳װעט  קײן א
געזעהן. :יט בא̂י

טי־ מיט זיך באזארגט םינום, לעצטע די א*'״ נישט דוארט
ט א־ן קעספ ײ ץ ױעט איהר אז זיכעד ז י דארט. ז

 ארנזער םון אפיסעס אי־ע אץ באקוםען יטוין כיען קען טיקעטפ די
 פון פליכט יד איז עכ באי*. דעם אױ,? זײן צו :*ט פארפעהאט ײ;*אן.

קי־אנהע. די באז^רגען הערפעז צו געזונטע די

װאנדער הערי פרײם מ. דזשארדזש ד־
דירעקטא־ם. אײ באאיד ערםאז1ט״ “ד־רעקטא

 אינםערנעשאנז^ ד
אן ק ױני נאנ

 פון בענעפ״ט גלײכען דעם םאר געפיהרט װערט
םטאקהאלדערס און דעפאזיטארם

דאלארס אמעתיקאנער אריבער שיקט
.נאר

עסטױיך
אוננארן

לאטוױא
פוילען

סאוױעט־רוסלאנד
אוקראינא

דייטשלאנד
רומעניע

טשעכא־סלאװאקיא

 ב״ליגםטע די צו
 ױ מיט און פרײזען

 שנעל* און דכערםטע
 מעטאדען. םטע

 דעם אין נאך זיך פרעגט
 דע־ עקסטשײנדזש״ םארעין

 ארנזערע װעגען פארטטענט
 א• פון מעטאדען די אוץ פױיזעו

געלד. דאם בעדשיקען

ע ער אפאונםס אינםערעסם םפעשעל אונז

פראצענט פיער קריגען
 סטאיו׳ די וױ נאבדעם פדאפיטען, די פון םײל א אויך וי

 פראצענט 8 צו באשרענר,ט דױױדענדס, האלדערם
אױםגעצאהלט. װערט יעהרליך,

 ר א ל א ד ן י י א
אקאונט! אן עםענט

 געצאהלט װערט אינטערעסט
!דאלאר 5 איבער סומען אויוז

ערשעןדעד צו קוממ אדעד שױיבט

באנק ױניאן אינטערנעשיאנאל די
1 4 ן 7 ם פ נ י ױ פ נ ע װ ע

םטױט. טעד2ו דער םון קארנער סאוט־איםט
זאי-

 דעם פון געצאהלט װערט
 וױ נאכדעם מאנאט פון

 און געלד דאס דעפאדטעט
 םערטעל געצאהלט

 טאג ערשטען דעם יעהרליך,
אהטא־ ױל/ אפריל, פון

יאנואר. און בער

G E R E C H T 1 G K E I T - ( J U 3 T I C E )
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 דזחזהמי כצדלתי
א־פה. וי־א

.)6 :״!, (אילב,

 גע־ענטיג־ מײן אן
זיך איך חא**ט קײט

װעל א*ז ׳יטיי״י״
אפיאזען. ;יט איתר

ער ל ע גי פי ו א « ו ער פון * r,אי ד

PRICK a CUNTS
לי ס ׳י ס לײדי אירסערס נארםענ אן וו ני יו

p© ©ען21 y,Nch Friday, Mar/h ?V o l .  V I .  N o .  12.

נ נ י ל ח י ו פ

ד ף•  ראפ גע-ן ןעלעו ״ פרױ ^דעי ראן ׳ט5א אדער ױגג ׳^יעם אחנר ״
םריהליננ. םון אנתומען |

 ס־עסט אין זאייע־וכעס דינע כײט וױנטער דער איז אלע םאר גיט אמח,
 די;ע געיאט וױנטער דע־ אױך האט םלע םאר ׳צזלעכט. דורך און דודך נע״ען

̂יך אכער סיי־יען, וױגטער. דער פאריבע- איז עגדליך װאס צוםרידען, אלע ?יי;ען ד
̂ט עי וױ אזױ אאטער, דער נאד דך כארעט עס כאטיע און א״• געױ#*ט װא־

 א־• דאה אז וײיסע;, 1;ייא אנע־ •פינגע־, אײדגע זײגע אין װעאט די ־:אייטען ביג
ך כוחות. אעצטע זײנע טיט ער כײט ץ און יױי*ע, א ;אך ׳וױיאע א ̂נ  דטיצי״ה ר
םאריבער... איז

A
 איזזד נ״ט און נאטי־, רי באצײבע־־עגר אזױ שסײכעאט און זיך םדעהט עס אין
 םין כא;י*אי;ג אמענ-ינע־ דעי אין הארץ. טעניעאיכע דאס זץ־ פרעהט וװזאדען

כאנײט, ׳נאט*ר דע־ םין ק-גד אאס יענש,3 דער אױך װערט ;אטור דע־
 פאאץ ראנט אנגעיאגט, אי־ם אױ,* האט וױגטער דער װאס שחורח, סרה ד*

 פא״׳שפ־עכענדע 4אזױפיי •:יעינע, די םאר געגיסען, צו און י״עבען צו אוסט די;־ פא־
לענע:פ־םרײד.

^ט ע־ וױ אזױ עיגעץ־װאו, זיך פא־יבאלאייט יאויש דעי־  יע** פא״ גע׳צעלרט דך ̂װ
 וזא־ץ. מנ״פאינען דעם אין אױןי ׳עפראצען האםנונגען נײע גאר זיא סר-ײיגדזוז,

 דא־ט, אין ; םײהאינגײוינט געיצראקער דער מענ׳ע דעם אן פיייט אעבען ;ײעם טיט
n אין י^װארץ אאעס געזעהן איצט ביז האט ע- װאי » w# ע* חויכט id זעלן צי 
כאומען. םארבענרײכסטע יצעהנסטע, די

V0  op נ ג י חי רי • * — • ע י י י • n o . , p i n  p j  I H W f ורשודגדט עס•® n o 
ט ^ר y די ך D ? i, ע ענד ט ס. טוי ײ ה נ טי ל עי ײ ל v זי#• ג t j i w *1ז^ ד ^ ע מ  חוזקע^ )אי י

ז עם1 ^ ך ^ נ ^ ט י צ ס ם«ר אי ט איח ס, עהעס טעהר ד ע א א 6^11 אינזיניג מ״ז  עד4ג
א טראכט האט טײפע ם אויםגע שמן-יזעדער, די •אאגען צו או ט םוא נאי• םענ  דן מי

חכםה. און
ס״ און נאטור דער אױף סײ םריהאינדוױנסעא דער האט כ׳עוף מאדנעם א

 ;ײע דך א*ן ענטדעקט כיעניע דער אויך אזוי נאטור, די װי מעניעען. דעם אויף
̂וזען פון דך, אונטערנעכמן םון געדאנק דער קעםפען. צו און אעכען צו אום כחות, ״א

:k אז ענטפערען מאנופעקטשורערס 
קאנפעױרען צו גױיט דנען ד

 פארקוטען ױעלען קאנפערענצען ד• ד>ן: כאל,אנט טאנגי זיגסאן ןךעדדעגגי
באװנדער. אשאשיאײ״צאן יעדע ש״ן ®אר׳עסעהער ריט

aיאט דגנ״א; נ״א-יס -עזידע;ט 
 ע;טפע-כ כאיזיטע; דאך הײנטיגמ

ו ד• i׳D אײ;א;כיאשאכ דר*י איע ןיפ.
־א־ל,;״וא*, סא;ופעי«ט״עורער מראול
 צי- ײאך א נ״ט לאט ע;יא; די ױעיכע

 צי־ זיך אייגגע״אדען ברי־י א דורך ריל
 צינױפ־ דך א;פא;;ען און ;ויפצו^יטען

 ' י!־*א;- ט- יל כאדיען חעגעז רי;דען
ש׳נע;טס מא  נ••;;־יײ דעכ א'*ס גע,יזען '

דז״עון. דע;
 גע־ יזאט באילאיפט, ••״ ײגיא;, ד״
 אסאסיא״״צאן יער^ צו ץי-ב א ׳עיקט

 ׳אב:׳ן ״ג־^וטעחטיױ״ יע־ צו באזונדעי
אי; אפכ׳ן (ודצאבע-פו ״טוידטשעגט״ די

• (ז*ץו«'י » £ V >  אפס׳ן. אכיע־ילאן די צ•
א־ ד• אן בעיזכיען ,ז״ דאס איז,  אײ;י
 זײ;עז די דאפ און ױני-אן דער םון דוגג

ט  פא-־שעע״ דיט צוגריפצוקוטען ז*ר דײ
 ״לא;שעי״ע:ץ א צ־ ױניאן דעד םון הער
̂ונפאנגען, דך כ̂א טבתנ״א װע<ע; לאנפערענצע; די און

 צדדים בײרע פא־ בלײכט א־צטע־
 קאטיטעכ יא;פע־ע;*ז די אייפצװועהרען

 לאנ־ די ױען צ*יט, די :א״צט־טע; אין
 װאו און אנפאננען דך זאאען פע־ענצעז

װע־ען, ;עהאיטען זאי־עז זײ
 װערען יטירוה די װען צײט דעי אין

 װעלכע באקאגס, ניט נא־ איז גע״עריבען
״ ,ד פ־ן  זײן װעט עפ אכאכ־א־י־ג־אנכ ױ
 קאנםעיענצען. יד אנצופאנגען עליפטע די
 קאנפערענ״ די ראס דבע־, אבע־ איז עכ
אנפאננע;. באי״ד דך װערען צ<ז

 געענמ־ האבען אסאסיאײ״טאנס די
 בדיןז דע־ בדיף. דורך ױ:יאז דע־ פעיט

 אונ־ איז אפס׳ן פיאטעקטיװ דער פון
 כיר. פ־עז־דענט, א־ד״ פון טעי־יפריבען
 פון בריף דער דזיצאבי׳או. דז״טארדזש

 אוגטע־יטרי־ איז אפמ׳ן דזיטאבע־־ס דע־
עי םון בען ײ  בע״ א. א. כדי. סעקיעטער, ז

 אטעריקאן דער םון בריף דעד ראנינא.
 זײער פון אונט<ריטריבען איז אפפ׳ן

זוסטאל. ט. ט׳עארלס כ״ר. ■דעזידענט,

פזןבאסטאן סמרײק דרעסםאכער דער
עסעטעלטג

 סעטלען העלפען צו באשטאן אץ געפאהרען ספעציעל איז כאר#,ז סע?רעטער
דױאן. דער און ארבײםער די פאר זיג ®אלשםענדיגער א — שטרײק. דעם

ם״ױזלינכ-אופט. לעבעדכיענגענדעי דער םיט ניט זיך •ארט נעהט׳/ עס װי גערן,
A

 םאר- צײט אונזעד אין כאםרײאוגגס-קאטפעז םעהדסטע די זײנען אוםזיסט גיט
 װעלכע #דיג>יט׳ דער טיט צוזאטען אז ׳אױס קומט עס םריהליננ. אין ̂עקיטען

 געשסידט, איהד האט וױנטעד דע־ װעאכע אין קײטעז, אײויגע די טון זיך רײסט
קייטען. זײגע פון שקאאף דער אױך זיך רײפט

 כא־אקטעד דעם ױם־טובים .פריהאיג; טעהרסטע די טראגען אומזיסט :*ט
״ױם-טוכים. ס י י ה י י ר פ םון

פדיהאיננ, דעם םאי וױ טיראנען, די אזוי ניט דך שחנקען זאך קײן םאר און
 גע־ דעם פאר •אאץ פאכט מענישען כײ ״*אאדםיר-געסאך פון געםיהא דער ̂וע;
 אוגטער״ טענשאיכצד דער װען כעסער; שעהגער, לעכען דאס גצשטאלטען צו 5סיי

 וױיוט אעבען נײ א אגצופאננען וױאען םעסטעד #ענטשאאסענער און געהטוגגס״גײסט
מאכט. גאנצער זײן אין ארויס ןיך

װי״ אײזענפעפטעי דאױגער דער גייסט, דאדגער דער אי? קיינפאא נאך און
איצט. װי נױטיג, דרעגענד אזױ געװען :יט אע־

A
 אבער נוט, און שעהן אזױ אויסזעהן דרויסען םון אעכען אונוער אין םיאעס טע:
 םון װערען צו דעישטיקט •שוט איז עס םארפוילט. אלעס דאך איז איגעײאיד

nת אץ זײנען אינסטיטוציעס שעהנסטע און במסטמ אונזעחנ םױלעניש. ־־ 
 מים אםת, דער סארדארבעגקייט, און קארויציע טון נעסטען םעאע מעליסטע

 אונ״ כאטרוג. און איגען םאר מאססע א בלױז איז סאקעטירען, פיאע װעי־פען
 און אאסטעדס, אצמרלײ םאר מאסקע א — םוגמנדהא&טיגקייט כאוםר׳שטדיגע ןעי
 אום״ די אנױז׳ן דע־ אין איז חיצורים כחיד דעם פאר זיך האלט וואס םעגש, “רע

וועאט. דער אױח באשעסעניש זינדיגסטע די רײנפטע,
A

ױ יןןבען, צו אזוי !נקנוג :־מענעשן צום תםט פדיחלינג דער און  איצט, כיז ו
גערען  דאס נים. טארסטו ׳ניט קענסטו איצט, כיז וױ שםוץ, דעם אין זיך וו̂א

 דיינמ אלע צוזאםעננעחמז םוזט ת אוגטעמאנ^ אונםארםײדליכער דײן סײנט
 סאך !סארםױאטע דאס םארשיםעאטע, דאם שלעכמע, דאס כאיןעםטען און כוחות

 צײםען פינסטערססע די םזן יתשה די — טאראורטײלע אאערליי םון פרײ זיך
̂עס, איבערצושאצען םום דעם האב !כחות דײנע פענטען װאפ  האסם דו רואס א
 יזײטען, די םון דך כאפרײ שאעכם. טאר סײ ״גוס סאר סײ נעהאאטען איצט כיז
 דיי הינאםמז אנדערמ וחנלכצ אין און געשםידט, אאײן זיך האסט דו װעאכע אין

!נעשסידם
 גאנצען דיץ כייט ברוסט, םולער דײן סיט אוי«י אטעם םריחלינג! איז עס

jn װי זעה, !מח y r ואל• ווארום נאטוד. אויטלממנדמ דײ איז בומװיכעחננד און 
? אעבעז זעלאזאן מלעכטען, דיין סיט םאר׳מיאוס׳מן איחר סטו

ױ זעה, צו שםיעבט אאעס װי זמח, !כחות פויישע מיט זיך כאנײט אצעס ו
* *ח, ,n נים אױד וואתם לענען.6אוי נ״עם א . _ * מנ׳ ♦“ כת

 װאך ד• איז כאדאןי אב. סעקרעט־<־
 ־4העי צ,י כאסטאן אין נמפאהיען סיעציעל

 טעג־ א״ב אין, סטד״ה דעם סיהדעז םעז
 סע־ א צו לוטען ױניאן דעד העיפעז ייך,

טעלטענט.
 םון ראיאר דעד האט פרײטא; לעצטען

 א צ< צדדים נײדע געדזפען כאסטאן
 צו קוכיען •רוכירען זאל מען קאנטערממ

 בײם קאנםערענצעז די און אױסגלײך אן
 נעצויגען זיך האכע; אפיס אץ סעיאר

 דאך םען איז ענדליך טענ. עטליכע פאר
 קא:־ די און אױסגליץ/ אן צו געתומען

 טים פארענדינט זיך האכען םעחןנצען
עדסאינ.

 ׳איז באסטאן אין הוי«ט״טאדערוגג די
 סדן ארכײטס־װאך -שטונדינע40 א געװען
 פון האכען באלעכאטים די טעג. םינוי
 גע־ האבען זײ הע־ען. געוואיט דט רעם

 אגריכיענט, אלטען דעם באנײען װאיט
 זעקס־טא• א געװעז, וױ בלײבען זאל עס

 און שטונדען, 44 םון •רכײסס״וואר גיגע
סטרײס. אין ארויס זײנען ארכײטער די

 געװארעז געסעסעי*ט איז ©טר״ק דעד
 5װאז א שטונדען 42 פון כאזיס אױפ׳ן

 פי:ף בלויז װערען געאד^יט זאי עס און
יואד. *י טמנ

סע־ דעם האט סטדײה-?אכױטע די

*m באל דער t ױניאן דעם 
סענטער העלט

מעיץ, עען29 דעם אבת, »יבעדאכ=אג
ז י ̂םח ױני^ן דעם ®ון 1באי דעי י  חע

 אר־ רעגיםענם מער71 דעד אין סענמעד
nyo׳ yt^i «עװענױ. «ע4 א״ן ס«די

 סענבזעי־ חעל«ח ױגי^ן «דן 4,נןן דזןד
ײן װזן«  חיינפי• ®דן צוו»םענקונ■* די ז
ן, בען  זיךםיע־ װעלען oy וואו ב^ל״סז̂ז
iy i אלע ■נים אל ■נים y ’̂eyo מיכגלײ 
 *ון ל^לס אינ^דגדי^נמל די «ון דעד

ױ גדזיס ר?. נ ײן אויד װע» דאס ̂י  די ז
 "ynytm** ytojn די מון נוזאםענקונא

ױ »ין אדכײ»עד־ב#װ^וגג ד^י •ון נ
י¥י?•
 #מוזײ גר« ייד ײצ» םיז *י

» — ? רען צ * בעסער §י  ײע® עס 1 ני
 זשי* tyװ «יחר אויב »יז באנג אײד

*.זײן. גי

 צײט דעױ אין א,ץ אננעגדפרען טעלכיענט
 קוםט געשריבען, װעדען ״טורות די ווען
 אין סטרײהןןי*, די פון ײיטינג א פאר
 זי־ איז עפ און האיז, טעדאריאל פעין
 רעם װעלען סטרײקער די אײך דאס ׳כער

 רי דאס און אננעהםען, סעטעיפענט
̂ד װעלען סטרײקער  אופקעהרען זיך באי

ארבײט. דעי צו דגיײך
 סטױײס דעם פון הױפט־פיהרער די

 װײס־פרעזי־ געװען זײנען כאסטאז אין
 פע־ רואין, ברודער טאנעסאן, פרעד דע;ט

 וױיסטכיא־ אין דרעס דער פון נעדזשער
 פיענק, ברודער און ,49 יאקאל ױניאן כער
 ױניאן. דער םרן ביזנעס־אײדזשענט דער

ײ נאסירליך,  יטטענ״ אין געװען זײנען ז
 םון באאכיטע די כייט באדאסוננ דיגע״

סס־־ײק־קאטיטע. די און באארד דזיטוינט

a---------ס א״נהאיט־פא־צ-כנ-ם

12 גומער ״גערעבמיגקייט״

 נ״עם ױניאז לןול. בת — םריר׳ליננ .1 זײט
 h »ז םיהרעז שיק#:* םיז ררעםכיאכעי :2 זײט

«.1קאם העירישעז
 ל. — באארד דזאינם ס.*ז מיטיננ .3 זייט

 ■רעסערם דדעם און קי־אוק די ?אננער.
ברעסראװ. דזש. — ױ;י*ז,

 נאמיצעז. עדױקײש«:«ל .4 זײס
 יאסאי ױניאז, דרעסםאכער ס»סם«ם די «ז. זײט

w — .דער איז בערנאדסקי. י njran• 
 העלער. דזש. — דו לאקאי ױ;י*ז, םאכמר

בא»רר. דזש*ינם םוז יאנסטיסוציע די .6 זייט
 שעהנהאלץ. י. — 22 לאק. םוז ם״םיננעז 2
 — בילר) (» םיידער ארכײםער אז ד זײט

קריש. טשה
 נאטיץ־ביכעי. רעדאהטאר׳ם םוז s זייט
 עם על — גיכער טאנע אוז מעםוארעו .9 זייט

 אדלער. י. — (נעדיכם) םענשסו םרן וױים
 סהולםאן. ה.—<ן*יעגרארי אינםערנײשאגאל

 אין היאויםאכער די םוז לאנע די .10 זי״ט
 שארןי 1אי קורץ זײדכיאן. סאל. — קענעדע

ג. ב. י. -
 ראננ. ה. —סו און םירי»ז הונדערסם .it זײט
םיאנעז. ארנאניזאציאנס און םרײד .12 זײט

 לעבעדיגער. דער — «לאז נ<ני*רער םײן
 שםועסעז. קורצע .13 זײט
 *דװערטײזםזןנטס. .15 איז 14 זייט
*רװערמײזטענםם. אזן גײעס ױגי*ז .10 ?ייט


