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 גאד־ פרן בײהט דא־בער א נ״ט ױעגשאן
 סקורפטור דעפ pc געכיאנט ®ע־ס׳ן,

בער דע־ װײנער, דזטאיט? היגסטיע־־  זע̂י
 געכיאכט אױך האט װעיכער ,‘;,‘יזינכטי

 אב. און דעבס וו. ױדזיטין פין בײסטעז די
 געײעז ניט איז גאביפערט װען הא־א;.

 אינטער־ די האט ®י־אכ^ארטע ןיער א*יז
 ארױפגעבראכט דערעגאציע נײשאגא'*

 ארױםנעקײ איז ער װען און בײסט, דעם
 םאר עס איז פי*אטםארמע דער אי*ױ כיען

 זיגכיאן ®רעז. איבעראשונג. אן געװען א-דכ
 איבערגע־ רעדע, א געהאיטען דאן רזאט

ײ־ די װאס געםיהרעז, די בעגדײ.  אעטערנ
אי יאט שאג^י־  איז עס און נאםפערס׳ן פ

ע- ד ױוי  א םארגעקומען קאנװענשאן א
 כיאר־ דעי־ דעמאטםטראציע. כלעיתוױרדינע

אי ױסט ד  אױוי געװארען געשטעלם איז נ
 האט עס און נאמפערס׳ן יעבען פטענד א

 םיה־ בעיאחרענטער דער װי אױסגעיױיזט
 דעגין־ אײנענעם זײן יעבען שטעהט יעי־
*.,טא

 נאבהעד האט גאכיפערס פ־עזידענט
ט געעגטםעוי־ט  נע־ איז װאס רעדע, א פי

 דאנהבארקײט. האיציגקײט, טיט 4פיי װען
 םין היט דער געװען איז סצענע גאנצע ד•

 דעלענאטען כיאסען און סאגװענשאן הןד
pc ױניאנס אינטערנײשאנאל פילע די 

 דאלעגאסען די הענד די געדריקט האבען
he דעם סאר אינטעדנײעאנאל, אוגזעי 

 גאמפערס׳ן אױסצודירקען וױ אײנםאר
ײ אכערקמנונג.

 אנ* קאנװענשאז די האט טאג דורכ׳;
 אײנ־ װעגען באיטליסע רײהע א גענומען
 און ארכײטער פאר טויע:סיאי: :טמ^עז

 אײגענע אן האבעז זאל םעדערײשאן די אז
 ארביײ די װענען ;האטפאני אינמורענס

 ער־ זאל םעדערײיטאן די אז באנקען, טער
 אין אבער באנקעז, ארבײטער כיינטערעז

ניט ױגיאנס די װארנען צײט ־זעלבעד דעי
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 װאס ^יאגראם, א װע;ען אןיך אןן ; ײ•פ
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א און כיוני ק א . און ס טי ע ז ג א װ

 טלאגעזיםארגע? איז רעזאיוציע דיזע
 אנטאני:/ לואידז^י ברודער פון געװאיען

 אונזער םו,ן דעלעגאציע דער פון אײנער
 פארגעיעיא־ האט ער .‘אינטערנײ׳שאנאי

 נאנ־ דער פון גאסען אין רע<איוציע די ;ען
 אינטערנע־ אונזער פון דעלעגאציע צער

 די םוז אײנע איז דאס ױניאן. •טאגאל
 רעלעגאדיע אונזער װאס רעזאױציעס

 דעלעגאציע אוגזער פארגע^יאגען. האם
 א<דערע נאך אױסגעארבײט אוין האס

סעזאציעס.
 געהאגד^ט האט תאנװענ׳עאז רי
 פאר־ לײנאר א װעגעז םראגע דער איבער

 געגען. כאיטלאסען און אטעריקא אין טײ
 אײנשטימיג כטעט האט קאנװענ״טאן די

 עק־ דעם םון רעסאטענדציע די אנגענוטען
 ליי־ קיין עאםעז צו ניט קאונסיל זעהוטױו

 אײגע־ אן אנצוהאלטען נאר םארטײ, באי
 זאל װעלכע םאיטיינערי, פאייטי^ע נע

 ארביײ פראגרעסיװע, ערװעהלען העלםען
 הײסט דאס געזעצגעכער. פרײנדלױע טעי

 צו געטרײ געבליבען איז פעדערײשאן די
 •אלי־ כאצוג אין טראדיצת אלטער איהר
 גע־ האבעז דעלענאטעז 3 בלויז טיק.

פארט". לײבאר א םאד *טטיכיט
 מאסירונגען און באשלוסען

שטע די פון דצוננען. ער
 אמעריהען דער פ,ין סאנװעניטאן די

 אננענוניען האס לײבאר אװ פעדעריײטאן
אין לינט װאס אלעס טאן צו רעזאלוציע א

 ײקאל טויזענט 32 די םין כחות די
 ײצרדציסלײ״ די או̂י וױרקען צו ױניאגס
ען זײ ט־טורס  אטענר* דעם אגנעלטען ז̂א

 דעם ;עכען צו קאנסטיטײעאן ציפ כיענט
 V* סאנט״אלירעז צי רעכט דאפ קאגג-עס
ארב״טער. יזינרעי־ נאיטיצע•

 עכ אז טײלוױיז זאגט רעזא^וציע רי
 ?אנען“א' עעזעקאגאטי פא^ ;אי ;יט איז

 אױפנע־ װערען יא:ד םרן בי-גער די װאס
 דעם י־אטיםיצירען לעיזפען צו פאדע־ט

 רעי צי אמענדרענט פארגעיע^אגענעם
 די pc א*י:ע איז עפ ;האנסטיטױטאן

 און פענעי ד* pc פריכטען הענכטע
 די באציצען צי צײט איגד;- פון פרױען

אכיעייקא סןע ̂יגד־ע*
ט ע־צ״יזו;; װע;עז קאטיטע די א  י

 ד• אז ייעיזאטעניאציע, א ארײנגע;עבען
 פטע-י־י;;- ז-עם *טטיצען זאי־ אן יןאגװע:״

 א עטאבי״י־עז צו סענאט אין בגי* ייער
 r די איז עדױיזײיטאן, איו רעפאיטביעגט

 פא־ געיט רעלי באװידיגען זא* גיױנג־
עדציהוג;.

 ־ע״ א אגגעגו-עז לאט קאגװעניטאן די
 װעגען יזאדיטע דע־ םון האטענדאציע
 1,זא טען אז ארבײטען צו עדױקײיטאן,

 די פ'ז ביכע־ טעקסט געוױסע רעוױדירען
 כייט אפ זיך גיבען װעלכע סקויה, העכערע

 סאציא״ע אין פאריטײעע עקאנאטייטע,
 אניע־ פון גע*ט*:טע דע- טיט און פיאגען

יילא.
 צו צלאסע;יבא ראט וןאנװענ״טאן די

 ױגיאן ̂־אקאי* רדעיע צי רעקאטענדירען
 קערפעריטאפ־ ארבייטער צעגטרא^ע און
 קא• עדױסײיטאנאר באיטטיטען צו טען

פיטעס.
געײא״ אנגענוטעז איז רעזאלוציע א

 קעמיײז דעם אינדא־סירט װעלכע ׳רען
 םינו״ פאי לידדטיאן אטעריהען יעם פין

 פארהריפעל־ העיפען צו דאלאר כייליאז
 סאלדאטען ^עװעזעגע יטװאכע און טע
 װע־ עניאנס ד• און ?יגדער, דיערע און
 און סאראלײטע ;עבען צו געבעטען רען

 אונטער״ דיזער פאי הילוי םינאנציעלע
נעטונג.

 אױסגע־ אױף האט תאנװענשאן רי
 םון דעדעס אינטערעסאגטע זעהר הערט

 א*ו םעדערײעאן די פון דעלעגאטעז די
 און ענגלאנד דײטשלאנד, םון לײבאר
 לײבאר עננלייטער דער סון און יוענעדע
.,!ארטי

 אין יאט דעלעגאם דײטיטער דער
 אמעריהאגער די באראנקט רעדע זײן

 זײ װעי־יע ״טטיצע, דער פאר ארבײטער
 געגע• לא;ם ברײטעי אזא טיט האבען

 בדידער, זייערע צל םאר״א־יאהרען בעז
 אפ־ דך יאס און ארבײםעי־, דײסיטע די

הא״ די װאס -אלע ךע~ אוין״ גע״טטעלט

י ײין ׳זאיי׳וו טודסט*ן  ריימייור מ
 ס*חי• *nn ער ארנ־יט׳גײגאומגונג.

 י)*רודש׳ די »ז האנויעד**(, דעי כערט
̂״ע  ״r»Mi אין פא״איכער איז כיגפיז טי
 שאטלגיסטען די אז און יאנד
 ריי״יאן 0 די צ״ױ׳עען ־גיט ראלע גןײן

 עלנ* אן דײט״צלאגד. אין א־בײטער
 גענ״אכט אױך ראט ערקלעמנ; לייע
 ד pc םא-ס-עטע״ דער

 ריט דאט ױעיבער ׳יא:ס
 די פא־דאטט ױע־טע״
ראסמװע. פױ תלטידים

 ױג״ ענגלי״עע
 'צטאייןסטע ר*

?אצױדסט״עע

 ױני« עמנרױדערערס
נערופעו ווערפ 66 ל»?.
מגפערמח 8 צו

 עטנ־וי• ר• צײי״עען א;״־טעגט רעי
 דע• און ffi ‘לאחא־ ׳•י;יאן רע־ע־ס

 אי| *אנופעהטיצורער פי; :אז“אפאהיא*י
 יא״ טען1 דעם דך ע;די;ט י•—ג דעם
 אססין די יזאט װאך ד• אין ׳<>ו25 ׳נוא־

 צו אײנעם בײ־י, ציױי ארויסגע״צילט
 ויעזידענט צו צוױיטען א און ^קאי־
יןאנ״ א צו ױ;יאן די רופעגדי; ׳ז*;רא;

אגדירעגם. cjn בא;ײען יןע;ען ׳ערע;ץ£
 עס״ באנאז דעי pc ב-ןי דעס אין

 אסס׳ן• ראגופעיןט״ױרערס בדױדעדי
 דאפ ;םאר^נ; א אױסגעד־י״לט װעױט

 זאאען צדדים בײדע םיז פאייצטעהע- די
'•)ק*נשערענ? » או«!י *וגױשתיםען ז־ך
pM ;י ײעמי פא־דאנדײננעז אנררי־בע 

 דער טדײד. דעם אין אניימענט נײעם
 ־ װד כ־ר. פון אונטעמע״צריבען א*ז בריף
 פון מעגעדז^ער דעד לאי״פעדין, ליאם
אסס׳ן. מאניפעיןט^ודעדס דער

 לאקאל םרן באארד עלזעתוטיװ דע־•
 וואו טיטינ;, א האנען טעג די װעט 66
 איז וחנרעה אוים;ע:ומען װעט םראכע די
 ענגד אן כאפומען דאן װעט אסס׳ן די

 בעםאר^טעהצנדא ד• באצוג אין םעד
 ojn אױוי $רײד. דעפ אין לאגםערענצען

 באארד עקזעסוטיװ דער װעט טיטיגג
 װאס פונסטען, געװיסע דיסקוטיייעז

״ <,,עם דע° אין אדײמעחן דארסען ײ  ע
 לאתז דאז װעט ױניאן די און םענט
 * דער װאו אדן װען ׳ןיאסס דעד װיסע;

װעי^ז. ;עדואלסע? זאי* יןאגפערעג״ז

ס ר א ם י ױ ע פ 1א
צװײטער דער

ר א ר ע ענ ש ר דז ע ב ם ע ג מ נ י ט י מ
2 ל»סאל פון םעט.כערס פון

וועוען אשגןןהאלטען װעט

, i m i s  m  n  m
בײטאנ אוהד ו

ן י ן א ע ט ע ה נ א ם מ ו א ע ם ײ ל
שטריט. טע4 איםט 66

:זײן װעט ארדנונג םאגעס דער אויף פראגע די

a וועגקן פראנע די און לאקאל פון אויסגאנען די 
דױס. די
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pn רק גױ גרײטער פון שאפ*דיסטדיקטען די  ׳̂י
 װערען שעוע- ױגיאן אין איבײ-ט,

ניט אונטער
 איחר װאו

 אדנ״טע טי״זענדע
 די ניט דאבען אין

בעלי״כתיס. זײע-ע פ*ן אױכנענוצט

 בילדיג;ב זעלבע די אין
 צעהנדליגע כא׳טעפטיגט

 אמאגיז-רט ניט דיגען וײ ױדאךבאדינגונגעז. ניט »וצטער
שטארל װערען אלן הילפל^ז דינען זײ ױגיא;. קײן םון ״טײו

 לא:;ע איבײטען צו געצװאוגגען זײנען זײ
 אונ• םאישידענע אױסשטעהן נאך מוזען אין װײרזשעס, קלענ^יכע סאל עטיגרען

 ארבײסעל ײאס אדב״טער״מ״דלאך, די דא מ״גען מיר באהאנדלומען. כענשלינע
 סייקימ; דדעס קאססום גודס, וױיט עםבדאידער/ דרעסעס, טשילדדענס װײסטעז, כײ
יליטיג;. אדן העמסטיטשיגג טאקימ, נײ ׳באטא;ס כײ

 טרײרכ טיסע^עניאוס די םון קױנסיל דיססריקט דורכ׳ן אינטעיגע^אנאל, ד•
 ארגאניזאציאגס־קאכד אן אונטעינוטען לעצטענס האט אוםכעגענה און יארק גױ אין
 אונ־ ארבײטעז װעיכע ארגאנײזערס, אײגיגע נעװארען אנגעשםעלם זײנעז עס 4יײ

 דעם םון טענעדזשעי דער לעפקאוױטש, ס. ײייס־פרעז־דענמ םין אײפזיכט נמר׳ז
 אר- דעם אין ארבײט גוטע געםאן ווערט עס און יא-״ל, נױ םון קאוגסיל ךסטריקס

 אקסױוע און מנאמטע די כיט אויר העלפען ארבײט דער אין קאספײן. גאניזאציאנס
 פאראייניגמ זײגעז װאס אינטערנעשאנאל, אונזער םון לאקאלס איע די פון סיטנלידער

 ענממישער זעהר א אנגעפיהרט װערט גאך אזוי איז חאונסיל, ריססריסט דעם אין
 איטא־ און עגגאיש אין צימזויאחנז, טויענדע צעחנדליגער וורנאניזאציאגס״קאספײן.

 אלע די םלן ארכײסער ניס־^ודנאניזירטע די צװישען םארטײלט ווערען ׳<יזנני?ז
ארבײט, דע־ םון דעזולםאט גוטען דעם זעהן איצם שױן תאז מעז און םאבעז

 װעס אינדוסטריען אלע די אין סיזאן דער גרויס. זעהר איז אויטגאכע די
ר ^ ער רער װען דאס וועלען, װאלטען מיר און *^דאינעד, זײן כ  װעט .סיזאז ;̂י

 יױ אונטעד איכײטען שעפעי ימגע אין ארנײטעד אלע געפינעז ער ון*ל •יייוסעז,
̂וגעז פיר oim וזיאןז יזודא מנריקאד רארםעז מיר !גי^־נאדינגומען  או; באסומען, ק

 אינםעינעשאגאל אונזעי פון טיםגלידער אלע צי אפעלירעז צו באשלאסעז דלאיצשן מיר
אדבײם. דער אין הע^םען אוגז זאלען זײ יארק, ניי אין

 ״דרײװ״ דעם אין העלםען קאנע( אינטעיגעשאנאל דער pc סיטנלידער די און .
 גע•• ארכץם איחר װאו בילדינג דער אין דאס טענליך, איז עס אוםגים. ם^ע אויןי
 א• דעגאיך, איז עס ;אמאגיזירט נימ איז װאס טרײדס יע:ע pc *>r א זיך סיגט

 אויך איז עס און שעיעד אזקלכע עטלאכע זיך געפינען כלאה זעלביכען דעם אין
 און פיײנד אייעיע זײנעז שעפער יענע אין ארבײטער די םון סאנבע דאס מענאץ־

 װע־ זײ צו רעדט טו שכנים. נאהענטע אײערע יעדענפאלס דינען זײ נעקאנט;ג
זי איבעיצײגט און זײ צו רעדט !אי;א:יזאצ'אנס-קאמ«ײז רעש גען

V1

 לאלאל פון פיהרער די חײסם ׳ס
באשלוס דעם ״נעמעז

̂י ׳ </ א־ן ״נערעכטינהײט״ ..
 טציע• א עפענטייכט פײר ־יאבען
 סעק־ צו גאםפערס סע^׳ועל פון גראמע
 איטער דער וועלכער אין באי־או־י, רעטע־
 ערשטױנונג אויס דרילס פיהרער ױניאן

 טיאוסער דער װענעז ענטדיסטונג און
 לאיזאל םון פיהרער די pc ראנדלונג

 אינדזשאגקשאן אז ארויטנעמענדיג ,17
 איהר אום אינטערגײשאגאל, דע• נענען

 באשלוס, א דורכצוםיהרען שטעױען צו
 דער סון װאחאזײז םאר׳ן נויטינ איז װאס

 צײט דערזעלבער אין ױניאן. גאנצער
 טע־ צװײםע א רעיעיקט נאפפערס האט

 זיך זאלעז זיי ,17 לאקאל צו לעגראטע
 נענע־ פון באשלוס דעס אונטערװארפען

 יױ לאיאלע וױ באארד, עקזעקוםיװ ראל
טאץ. עס דארםעז ניאדלײם
הא־ 17 לאקאל םון םיהרער די אבער

 אנ־ ניט עצה גאכיפערס׳ דערװײלע בען
אונטערװארםעז״ זיד אנשטאם געגוםען.

 עקזעקוטער גענעראל םון באשלוס דעם
 צו טעלעגראםירם הערער האט באארד,

 גרײט איז 17 לאקאל דאס גאםפעיס׳ען,
 העגט, זײנע 1אי קײס די איבערצונעבען

 עס זאל אזוי פסקענען װעט ער װי און
זײן.

 דעם אויף האט גאטפערס פרעזידענט
 17 לאקאל םרן םיהרער די געענטפערט

 לעזט װאס טעלעכראסע, צװײטער א םיט
:םאלנט װי זיך

 טעלעגראםע לעטער״ נאיט״ ״אײער
 װענ, דעם וזענט. n אין פיר בײ איז

 אויסנעסליבען, זיך האט איהר װעלכען
 םאר דיסאפאנםםענט א דורכאויס איז
 רעס&עק- אלעםאל אײך האט װאס ׳פיר

 אין צוטױיען געהאט אלעמאל און מירט
 אויסגע־ שלעכט האם איהר אײך.•

 טעלענראסע םריהערדיגע םיין טײטשט
דזשאדזש א לאזען װילם איהר אײך. צו

>.14 זײס אויןי ומלוס

 קוםענדעז דעם n לאקאל אץ זואהלעז
ג א פ ח ע נ מ דעצעמבער ווטמז '

 פ־ דער אין 9 םון טאנ, גאנצען דעם קאנען םען װעט שםיםען
ױניאן. דרעשםאכער דער פ*ן אפיסעס אלע אין פארנאבט

i kביז

 ארגאגיזירט. זײן
זי: אױף װירקט

 נױטיג װי
 צו זײ גיט
זאלע״ זײ

 צו פאן, אדער םרוי ארבײטער, יעחןן פאי איז עס
 ;פאכט םאראײניגטע א טיינט עס װאס פאדטטעהן

עס. זייט איחר װי נוט אזױ לײט ױניאן זייז
העלםע״ צו אינטערעסען אײנענע אייערע אין איז עס !ברידער און שװעסטער

 ניט־ארגאניזירםע אלע די ארגאניזירען העאסען צו ;ארכײט דער אין ױ;יאן רעי
 יע־ דאס זיכער, זײגען מיר און אינז״וסטריע^ גארםענט לײדיס דעי םרן ארבײטעד

 ־4העי צו בעסט -׳איהר אדעד ׳זײן טאז װעט אינטערגעשאנאל אונזער םון פיטנליד דער
 םאר• די אין כאשעפטיגט זײנען װאס ארבײטער אלע אדגאניזיחנן ױניאן דעד פען

 ארײנברענגעז נאר אזױ און אינדוםטריע, גארםענט לײדיס דער םון טרײדס שידעגע
 אונז העלפט ארבײטער; פארצרוײפעלטע די םרז הערצער די אין נציה און מרײר

 אוגז העלםט ;װײדזשעס זײערע העכערען איז אדבײםס־שטוגדעז זײערע פארהי־צעז
!פענשען פרײעחן םעהר םאר מאכען זײ אונז העלסט • לאנע זײער פאיבעסערען

׳גרוס טרײד־ױניאז מיט
פרעזידעגכ, דגבמן, מאריים
י. װ. נ. ל. א. סעקרעטער אברחם

 אד־ די געפ״נען איהר ותט צײטוננ דער אין ארט צוױיטען א אויוי — ב. נ.
 ער װעלכע pc ױניאנס לאקאל אלע די םוז און קאונסיא דיססריקט דעם פון חנסעז

 אין אינםאיפאציע נויטיגע אלע באסומעץ סאנם איהר װאו צ״נײפנעשםעאט, אןז
קאםיײן. אלגאניזאציאנס דעם נאצײ.

 טען11 דעם דאנערשטאנ, קומענדען
 װאה־ די פארהופען װעאען דעצעסבעי,

 אא־ ױגיאן דרעספאבער דער אין אען
 דעם אנגעהן װעאעז װאהאען די .22 האל

 ביז פריה דער אין 9 םון טאנ, יאנצען
 לא־ פון אפיסעס אאע ןיא פארנאכט, 7

 זעהן עס קאנען אעזער די וױ ,22 קאר
 אויף אאהאא דעם פון אנאנסע דער איז

 פון נומער הײנטיגען דעם אין 13 זי'ט
 ערװיילט דארף עס ״נערעכטיגסײט״. די

 סעקרע־ א באאיה עקזעקוטיװ אן װעדען
לואמיטע רעאיעוי* א און טער־טרעזשורער

 באארד דזשאינט דרעם אןן קלאוק
דעפארםמענט נײעם א עפענט

 דזשאינט דרעס און קאאוק דע־
 חגפארט״ נײעם א נעעפעגס האט כאארד
 נאך געװאחנן נויטיג איז װאס ׳נט

אינ־ יןלאוס דער איז סעםאםעגט נז
 זיך רופם דעפארםםענם דער יע.

 דעפארםםענט איג״שורעגס און ^יבעא#
 םיז םאארי טען4 אוים׳ז זיך נעפיגט •ון

ד  םע25 ביאדינג, באארד דזשאינם ח
עווענױ. אעפסיגגםאז און סמרים

 דעפארכר נײעם דעם פון נאםען דעי
 וואס צו <ןאאר גאג״ו שוין זאגם סאגם

 געסאיך: געיואחנן, געשאפעז איז וד
 אײבעל, סאניטאדי דעד אז •ויפצויאסעז,

ד די סים אכדיסאנט נײער דער  מ
 געםיגען זיך זאא מאד, שרײכם יס

 גע־י וחנראז וואס נאיסענסס, איע
r די *יו i vן F ifr•\ אויך און 

ס אויא וורבײססלאזמן ײ

 זיײ דאס םאנד. כלגעסים רענס1אינש
 פין פונקטע• הארדינאאע צװײ די נען

 עס און סעסאמעגט־אגריפענט, אעצטען
 ארבײ־ די pc אינםערעסע; די אין איז

 פונלד צװײ די איגדוסטריע דער אין טער
 װע־ דורכגעפיהרם •'נסטאיך ?אלען טען
 דעפארט* נ'יער דער אעבען. אין רען

 איזא, האט, באא.-ד דזשאינט פון פענמ
 ארן פיסיע װיכטיגע נאמ א זץי םאר
 גענױ עוין זיך האם דעפארםפענמ דער
ענערגיש. גאנמ ארבײט דער צו פען

 דעפארסםענט םון כמננעדזשער אאס
 משאראס בר. נעװארען באשסיםס איז

םאר ער ומם וואך נימסםזן דזשײפאבסא?.

 םיםיננען מו&»לנױינע
 אפעױיפןורס קל»וק פון

2 ממאל יוניןון
 טעטבער־ דזשענעראל דריםער א

 — בײםאנ. שבת דעם מיטינג
 אוו., םאנםאנ םיטיגנען םעקשאן

 אלע אץ דעצעםגער, םעז8 דעם
י«רק נױ גרײטער ם.ץ קװארמאלען

tt

דעם ״נערעכםיגקײט״ ר» אץאםענג
 טעטיגקײט דער פון ראאארס ארשסיז

«p וועאען לעזער די און ׳אפיס חנס

 מעמבער דזשענעראא צװײטער דער
 יױ אפערײטאדס לאאוק די םון פיטעג

 בײטאנ, שבת לעצטען ,2 לאלאל ניאן,
 באזוכט. גוט זעהר געװען װידער איז

 אייסע־ פאנהעטעז אין פיטינג דעם אויו*
 15 אױם געװען אנוועזענד זײנען אום

 פראנען אײניגע און פיטגלידער הונדערמ
 וזויפט־ געװארען. דיסלוםירט זײנען

 רי װענען געװארען גערעדט איז זעכליך
 א אײנשםעלעז װעגען און דױס־םראגע
 די זײן זאאען עם װיפיל בודזשעט״
 דעד װענעץ אאלאא. דעם פון אױסגאבען

 באשאא־ פיטינג דער האט דױס־סראגע
 א וחנרען געשטעלט זאא עס דאס ׳סען

 פען באארד״ דזשאינם צום םאראאננ
 בא־ דעם לאנסידערען אפאא נאך זאא

דױס. די העכערען װענען שלוס
 נעײעז זיינעז טאג־ארדנוננ אויפ׳ן

 לײן אבער איז עס פראגען, אנדערע נאר
 אויםצד םראגען יעלע געבליבען גיט צייט

 א גערופען דערםאר ווערמ עס נעםען.
 מימיננ םעפבער דזשעגעראל דרימער

 זמא־ אין מאהע בײטאג, שבת דעם פאר
 װאו לײסעאום, מאנהעטעז אין ׳חאל בען
װע־ טאג-אררנוננ םון םראגעז אנדערע די

).14 ו*פ אוין• (ארוס

 פאנד סײדבענעפיט דעם םארװאלטען צו
 רע־ די װעיכען װעגען ,6ראקאי דעם פון
 בא* באזונדער א געפינעז װעאען זער

 אין פיאץ צװײטען א אױף האנטפאנוננ
צײטוגג. דער

ט ױ ע די ל נ ע פ ו נ ע נ נ ק א הי ט ן ע • אי ײ א
 פון צוריה זיך ריפ האאטען .ױניאן זער

 דעש “פא אגיטאציע װעלכע אירגענד
 בא״ דעם אויױ לאנדידאט יעגעם אדעכ
 באױז וױאען פיר .22 אאקאא םון לאט

 פון אײנער איז אאקאא דער דאס זאנען,
 אונזעד םון ױניאנס לאקאא גרעסטע די

 אא״ נרױסער א אז און אינטערניישאנאל
 א עראיכע, א האבען געװים דארוי גאא

 פאראנט״ איז האםפעטענטע א פעהיגע,
 אפעאי• םיר איז פארװאאטיײ װארטליכע

לאלאל, דעם פון מימגלידער די צו רען
>.4 זײט אױזי <מלוס

אינה»לט־«ארצייכניס

.49 נוםער ״גערעכטעקײט״

דזגד םוז נײעס

ט " םיננ .2 ?  דער םון בןוארר דזשאינם םוז סי
־ מ — יונ*>ו רדעסםאנער אוז קלגוק הנ ע  ש

 לאיגסיל• דיםם־ילט פוז א-רעסע; פעלד.
לס.8ל»ר

ט י ' אז. סעכל«עלם*כעד דעי בײ 3 ז תי  לאתאל י
בין. .1 — 3  ם»;ר בענ^£יט ק־אנלען דער רו
.2צ י«וקמי זיא
ט ײ :>טיצע!. עדױקײשאנאר .4 ז

אז. יוני
ט ײ כאאדר״ עהזעקוטיװ םוז םיסיננעז צװײ «ז. ז

ץ. י. — צ2 י»ה*י ל א ח הג ע r ש x ' v t w
אצ־יטענט דעם באנײעז צו 06 לאיאל םוז

ט ' י ײד 6 ז £ר*נען. ןןרנאניזאציאנפ און טי
ט ײ אהן. מ. — ל*:אוע די .7 ז אלז םו ש  טױט ״

ט — ינעײכט) ל א . װ אז ט ט ד אד װו  ײני
נײעס.

ט " נאטיצעז עדיםאייעלע .8 ז
ט י י עי .9 ז  יענ*;נה*«־וונ'עם*םרז שע■־־יעחא;*פ ד

; — סא׳ײעט־רוכלאנר א ע ש י ט ײ או נ א ז א כ
ט י י  םא־• טא־אגטא םוז באאיד דזש»י;ש .10 ז

. די ראםם ״ ס ״ ה ״ ד -- שא־־ז א*ז לו־ץ ״
ג. ב. י.
ט "  .DV על — גביי־יס אויפנעהוםשגע 11 ז

ר. ז. — «ארים*ק י*ז חויןעז ע ל הי װ
ט1 ם .12 " עי שאנאר' -1או:ײ םיז ענ  אינטע״גײ

. ל — •רעסע דער »ין ; " ט ש ל ע ק נ  לורצע םי
שםועסעז.

ט ' י  אדײעדםײזכתנםס שםיעסעז. הו־צע .13 ז
ט ײ סזז הנ. איז 14ז אדײערםיײפתנםס איז שיי
ם י י עי .10 ז כ מ ה או  קלױי- אוז שיקאכ• םיז קי

 ב,תיג^ בזלי די םים ?*נפמרירען לןןנד
*יד .<.2 לאראל פוז אנאנםםזןנם
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אז איה־־, ודייםט
י• * * ״ ,־־׳יע «'! יעס ז יc אנדעגקי:; די

,*••רעזןױער ע** ft * m * * יײ י ו • — ןןוזנ^סק/ ד־ שען
־־עיז״ גצו י ב י י ו*־א י.*ע« סינ^גןג* י־ גײוישע

ז״ן צ• :וןםאי־ יע י יעז ••ע ־־צ7געי«» ׳װע•9
פועי• *־ חע״מא T’K,* אז ו זוײסט *נדלנ״עז.

בעפ*ע.• דעש :*לןידשע• 1» סי;איע«ס א;;ע ;?י״ע דואבע יגע״ע־־ ין ו / * V «׳'י עיו:#;
־ע־דיזי •ינע״זגז“ צי fl י M • f • *ו -־ י׳
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 דעם עפענם 2 לאלאל *־וניאן מערײמרם ללאוה
האנצערט שעהנעם א װױך סעזאן ערולײשאנאל

* * י י-י יי■ • r4 %» ^ • # « » ^ ^ » » * m’* %* י * י י « • • • % I t יי ׳/ ו*■*־ A J ✓ 1 / *־J י* I י* I ׳/ ־•* ס ^ » I ״/ ׳/ײ

 ײעט ,7;.וו; ׳אײ*:ט פ־ײטא; ״־;״
;דיױ־ײטאגאי’ די;פ jy;ycy־y ׳_ יאלאי־
 ר־ אין האנצע^ט cy:ryy א די־ך טעזא־

י י אנ ־  ט־צאר־ ,til פלױ־ ייאבי־יי אין :
 איפט. פאיק יןראטאנא אין הט־יט יאט
 :אטילי־ זץ־ ױעי־ען האנצעיט דעם אין
 כדאדאם טא£־א;א, באײאיסטע יי גען

 י־נסט^ער, וױיאי־ין דער אי; כאי־אה
 בא־ דער אי*ך װי רדצייקאבס, ניא״יה

 .דז , ־T ז y י־ ־־ א פ ;ו א ט ס * ל א כי ו ד ר y מ ס ו א װ
נאטעספעדד.

 דער איז יאהרען :•ריהערדינע די אין
 ־y; 1 י־אקאי־ אנערײטאר געװעזענעד

 םון געביט דעב האײ. טעטיג זעהר װען
 אראנ־ האט ער װאס ערציהוננם־ארבייט,

 װעיכע און כיעמבעדס, די פאי דטיי־ט
 דעם pc און ;עקוכיעז 4פאי ys* זײנען
Sy*s .געיערגט

 ד-אט סילזאן קוטעגדע; לםיד פאי
א פאי־בארײטעט 2 רארןאי• נײער דעי

י v א'״ ט ל א * * ״ *יי *א איי ..............
/ I •׳  -  ✓  * V , ✓ ן I ז y ✓ ■ י  I "  I י,' , ׳

פ,י־ פין פ״א־־אם י־ײבען ־ אין ;ן,־  א״:
א: די איביער '*׳;לציעפ צעי־נט אג ך ״;,“י : 

ט פאייטײעע, סאציאי־ע, ײ ט־ - ,  זיא ^,
־ בי;כט*; די פיט סדאנען ױניאן ע ד ע  י

 דעי״ ד פא־ צונעפאטט רyרנyר און
.Dy^yo טאגטע
; איא:דדטכ*<:טפ אי:ע די ; ד  :<־ ״
 pc איז װערבע קאדיטיל א פון טאכט

 ;•;־ י:עז אױס;<ען םפעציעל 4י^אחאי דעם
 איז אױפצופאט־ס צװעין דעם פאי װארען

m יעחט״שורס די דאס זעהן r •ע־ 
װ-ל־ען. דורפגעפי־זרט פאמרײך

oy יר דאפ :יט םראגע קײן איז 
 צל דוערען ואקאר cyi םון כיעפבערס

 אויפסערק־ yrpypy: די שענסען דעם
 רעהטשודס רי צו אטענדיען און זאפלױיט

y כון ^ y r זײ ,jy^yv גגיסען. פיל
־yr לאחאל דעם ןון םממנערס די

 א:א:ספ*&נט די געפעען אאעמאל ^ען
Dy'vpy6' y די פון :^ :y D y n י1יד אין 

״געיעכטיגקײט׳״.

; ג ״ צ ־ ד ח ־ י  בי־ויז פא-נ״אנט ױעײנע :
טיטני״ידע• רטyו:ד“ א־יט

 דער אין ־,טע אי־ני ד• ;,פ y;ns די
״ ־ ט ײ: ־;  ;y׳r ־־.־־־;ייא:<. א א־ז 1א

ly א־בײט y rv א יעטונדען י*י אין 7♦< י 
iy א פא־ װאך :,s;y?p .װען אין ײ*ן 
y:y;Hsr: דיזע y : r y v ד ט ״ כ ־  ־־אבען א
 ‘אינטע־־גי״צא אי;זי<־ אז דע־ײאיטט זיך
 בױרעי־ א אױהגעיעטרעקט זיי האט :אי־

״ ;‘א אױםגעי־עבט, זײ *־אב־ען ׳י*א;ט  י
 רא;, ניען ארגאגידרען. אן זיך פאנגע;
 אין רעד^טאטע; גוטע עױוא־־טען אי־זא,

 יאי־לן, גױ אין וױ גוט אזײ אדי;״פיא4פ'י
 <כ ליאו •:*טעטיאך, איינײגע די און

ט עי א־בײט :יט־נידב גילדאבט ״
ניט־ רי פון באא־ד •לקזעהוטיװ ר<(~

 פ-י־אדע״םיא פון ױניאן װאיריזערס נודס
טיננ א אפ:עהא״טען ױאך yטvעs האט  טי

 ‘גיעײא א-ונײי^^לרט זײ;•;; פל^ער אין
י ארײנזױיזרינען װי ײען, 4צאהי נייייטע י

אל אין װאחלע( ח א  דעס ,22 ל
ען ד ענ מ  דאגערשעאג, ד
ע- הג־ען טנ ע צ ע ד

).t יס’? פיז י*יב2־
% • • A׳,:אסיײ;

ד ט ״ אי ט*ײד דעם פון א־נ
אן.

־ד
ן י M י ♦ ̂י

̂קאל פון שעפיגקײט נילדונגס 2 יו
1925—1924 םאר

 רעי פ*ן דעפארטםענט עדױקיישןןגאל דעם מיט צוזאםעז אראנדצירט
ױניאן. װאירקערס גארםענמ לײדים איגטערנײשאגאל

 ד*;ם פריה, דער איז I30.10 זונטאג אנפאנגען זיך ווערען יןירכעז און יעקט׳עודס די
̂'.T אום פיייטאג יעדען װעדעז פאינעזעצט וױלט איז ^y2^yvyi טעז7 O איז אוױעגד 
'y^ יד אין פייה 10ס.0 זונטאנ cג‘איyיטטאדט. םון טײיעז גדע

 עװעניד. װא״צינגםאז 1581 ׳1י י׳אתאר פי; רוכיס קיאב די אין :בראנקס
 כט טע10;♦ איסט f<2 פעגטער, עדױקײ׳טאגא? סאיצעריסט הארי־עם : הארלעם

̂א כעטהאײעז :טאוז דאון סט־יט. yo5 איכט צ10 ׳וז
סטריט. העיזסא• צ1יי ר״סעארפ, יײבא־ : בראנזוױל
.1אינטעיני״טאגאי רyד פדן כיעםבעדפ ŷא “פא םרײ אײנטליט

ם ק אנ אל םון רומס ד,לאב — בר אק .2 ל
 ט1יװ דעצעניבעל ן1טי7 דעם אנפאנטלנדיכ פ־יה, דער אין 10.50 זונסא; יערען

 פון אנטוױקמגנ אינדוכטדיעלע ״רי איבי;ר לעקציעס <) ןיפ קורם א געבען יעוױן מאקס
געזעלשאפט״. םאדעתעי דע*

 אטעדיקא א*ז לעבעז אינדוססייעי^ז דעש סון אנטװיקי־ו:; דער פון סםידױם א
איייאפא. און

 עדיצטע ״די רעצעמבער lyol'J רעמ אנפאננעגדיג אװע;ד, 7.30 פיייטאנ יעדעז
 קאטף״. פאליט״צען ;;,זעייבכטיטט^ד'; א אין ױגיאניזם טרײד אמעריקאנער פון פראבע

האפםאן). ב. (דר. צבױן ב.
גאטאר1יכ פיז אױס-טליסוננ nyi פון באדײטוננ ״די : דעצעמבער םעז19 דעמ
יאגאף. האא בײ פא־טײ״. ובא'קאנער5yר ך^־ פרן קאאעגעז זײנע אזן אאפאלעט

ם ע ארל ם אץ — ה ע ארל ט ה ם שעלי א שאנאל ם ײ ױק טער. עד םענ
(רר. צבױז װעט דעצעײבער טעןdih 21 אנפאנגענדיג פייה, X().:1( זונטאנ יערען

 בא־ ארבײטער אידייצע יאדזר 25״ איבעי לעקציעס 0 פון קזיס א נעבעז האפםאן) ב.
אמעריקא״. איז װעגונג
 פטואי:;עזיאי איז ציאעז פאד;ן, פאייטידענע די איבער כטודױם ;ע׳טיכטי״יכיע א

באוױלנוננ. ארבײטער אידײצ׳אמעריקאנער דעױ םון
״צפעטעד. װערען אנאנסירט װעאעז רעקציעס איז יזורסען קומענדע

װען אץ — טאון דאון טהא האל. בע
 פיאבע ^י־טטע ״די : דעצעטבער לזיטcyn 10 אװענד, איז 7.30 פדײטאג יעדעז

 ב. קאטף״. פאי״יס״טען זיאכםט״טטענדיגעז א אין ױניאניזכ טרײד אטעריקאנער םיז
האפטא!). ב. (דר. צבױן

די ניי קאמפיץ ■־ אוגאניזאציאנם דער
װאירקערס ניט־גודס

 אנדערע נאך און פילאדעלפיע אץ אנגעפיהרט אויך װערם קאײפײן דער
יארק. נױ גרײטער אי; :עעפענט העדקױאטערס c — *טטעדט.

ליבערמאן אץ װאלדמאן  
לאיערס

BHOADWAY, NW YORK ר02
fVl̂ hon*. Worth %23 .'«»

V א-ן ען Tri טאה^ן 
ן ױאיזיען די אין ן ו  כאמ^ די א

 yrjyo,; "00 פעדינפטע די אין
̂וט. רעפ אויףי דא זײנען באי־

ך• צו יטאדען tv: אפ׳ער װעט עה  ̂ר
 דא״פןן oyii דכעז אין דאס פיאנעז,
 pjri אין אנרירענט דעד װערען באנײט
 וחי דט איצט נאך יזאן טען טרײד.

ן יױן• ,צ \,nvvyy oyii דאס װי ״םעץ
 ^נםערענצןן. דורך 5אום םריײיכען

#נ?ד י.1חאכ* oyjycw אן דורך ארער

 ח^ונען דאדוי ער פיהרע^אםט.
 בי ׳רער

 העכ<ר
**נעבען

 די ד*ס ה^#ען, םיר און טען.
 ׳*< ומי«| ‘^יואי‘׳ םון גי־דער

 ו ניי האנרידאסןן, אזאי׳כ׳ו פאי נאר
 ז״ יתייכע 'ינ, א׳ז *),•ו; ד• ײען

V ײנ א־נע־נעכ«:ע lf”,■

 •יזן* 1ח*נ« דאױא ער "׳ואםט.

סי«ד די ד*ס ה#פען, םיר און
גסיםןן

5» 'י
יייוו

אוניװעחיםעס אינסערנמשאנאלארנױטער
י. אױדורננ ״אש־ננטא; תו ס ד- ו

י^ורק. נױ סט־יט, yoltJ און פ^ייס אײ־יױגנ

i ׳״:״בת .:kjיאנד/ י»עהגע ד>וס ׳יא1,א*טא׳ דעצ. סטען דעש ׳
סםאלפער. ״. נ.

 א כאהוכי/ון װעאען קורם □yi אין באטײאיגען זיך װעאען װ$ס רי
ליטעי־אטור. ענגלײצ־אםעריקאגער דyד פון באנרי־ קלארע]

בריסעגדען. פאול ■ראבלעסען״ טרײד־ױניאן/״ — io.:2 טבת,
o אין n אני־עםעז די װערען באהאנדעיט װעאען קורס  א*ן יי

ס טאדע־נעם םyד פין פא^יסיס אניז ײני  טײיד־
קוייען״ אמעריקאנער דער א*ן בא־גײנינג ״קאלעקמײו ״צבת: דײם

אעד״שטריע׳/
פסיב^יאג^, — דעצעמבער. לטען דעם פריה, דער אץ io.:io ׳ז*נט̂>

מלהמה״. פאר רפואה די
^' א םון װיכטיגקײט די װעדען באוױזען װעט קורס רעם א*ן אי כ סי • _

 י םאר׳מ״דענע די װערען באטראכט דערבײ װעאען עס ״צטודױם. :״טע;
נפליקטען ארכײטער״כאװענוגג. דער אין און :עזעאטאפט דער א-ן ר̂ן

מאז־ערנען דער מון אגטוױלןלונג אינדדסמריעלע די׳׳ — 11.30 זונםאג,
קארטאן. י. ה. ״־ געזעל״טאפם״

v פון *׳צטודױם א איז דאפ i~ ;אינדילט״יע״עז רעם פין אגטוױהאונ 
ױראפ. אין אביעריקא אין ;זייעב

אוז

שאנאל די אין ר,ודסען בילדיננ. אינטערנע
יארק. גױ סטרים, ;סטע ױעסט 3

 אזן ״פכיכאלאגיע — דעצעםנער. טען10 דעם ׳ס<;.ס א־ועגט, נױטװאך
םיטשהאנדלער. אלעקסאנדער — אדבייטער-נאװעגונג״.

ע די װערען באםראכט װערען קורס nvi אין ־ ^זטריכען םונרוןמענט^̂ו
״ען די מאכען ײאס כאיאקטער, טענ״טאיכעז אין  אזױ האנראען סע̂נ
 ביײ אינטערעסאנםע װערען אננעײיזען װעאען עס אגדערט. ניט און

 דער אין יצאי* איז אעבע̂ן טעגאיכען ןיא פאס-רוננען די •טפיאעז׳פון
געז^צאפט. אין און הײם

 ״עקאנאם^קס — דעצעםבער, טען11 דעם ׳.ס30 אװעגט, דאנערשטאג
קאפאלד. סילװיא — ארבײםער־באװעיגונג״. די

אינדוסט־ הײנטיגע די אזוי װי ^yn באסראבט װעט קורס oyi אין
םעבא־ איחר װי און צונױםגעעטעאט איז זי װי ארגאניזירט, איז ריע

נעםענעדמזט. איצט װערט אינדזםטריע די װי אויך ארבײט. ניזם

םעכםערם ױניסי אינםערנעשאנאל די
צװי־ קאמפײז ארגאניזאציאנס דער

 אונטער װאירקערס, ניט־נודס די עען
 װײס־פרעזידענט םון םיהרערעאפט דער

 ׳בעדי;1לי נאדז צו נעהם האיפעיס דזיט.
 װעדט עפ איײז, יארק נױ איז נאר ניט

 אג־ איז אגיטאציע אן אנגעפיהרט אויך
 ניס־ דא זײנען עס װאו ^טעדט, דערע
^עפער. גודס

 אעצטענס איז יא~ק :ױ נרײטער איז
 העדקװאדערס. זעהס נעװאיען נעעפענט

 דעד אנגעפיהרט װערט עס װעאכע םון
 זײג׳פז עס און ארנאניזאציאנס־קאכיפײן

 ספעציעיע צװײ נ^וארען אננע-עטעלט
 ׳־yi םטענסער, ה. בדודער ארגאגײזערס,

 ,11 אאהאא געװעזענעם פיז סעיזרעטער
די פון סקאט, מעלינדא ״טװעסטער או;

 עדװקײשא־ פון ערעםענוננ
 םילאדעלפיא אץ סיזאן נאל

ערפאלג. נרויםער א
נווייעכיבעי, טטע?8 רעם אױענם. פרײםאנ

 נעײארעז נזעפענט עיםאינ נרויס םיט איז
ר ע  א־נטער־ אונזעי־ םיז ס*ז«ן עדױהײשאנאל ד

 אוידיםאריים. םרע;דס י*נג די איז ׳נעש«נאי
פייאדעלפיא. םםריטם, טזנ15 איז נאיװיםיג

̂ןועני־ ר.טען דעם *װענט, םרײפוונ ר*;ם  ד
 יעלם־עוד א «;פא:נעז רידז דר. װעט בער,
פסיכוױווניע. איבער קורס
 ערעםע:ו:נ דער rfc באש־־ייבוננ פולע א

m ̂םערע די װ«י. ייימנדע הורסעז׳ װי

 אםע• אװ רםyרואירק טעחסטיא ױנ״טעד
 צוזאמען א^כײטען ײעיעז ײז ריייא•

 דעם פון ארגאנײזערס פטעף דעם כיים
 ארכאגיזאציאנס־דעפארטמענט איסטערן

 זעקס די אינטערנײ״טאנאא. אונזער פון
 מאנהע־ אין זיך ;;,:•;פי: העדקװאטעיס

 אין בראנקס, די אין האריעב, ״טעז
 ברודער ביאנזוױא. זיא איז ז,£,ברוק

 ער£ביאנזװיי דעם ץיא איז ם*טענטעי
אפיס.
^יינ א ע  װערס טעסעקײט !,י

 צוױיטען אנגעפידזרט ריאי ;,ד״נצײט
 פיאאדעא־ פוץ איבײטער ניט־נודס די

 קאמ־ דער זיא פי^אדעאפיא איז פיא•
 װײס־ פון אױפדנט רי אונמע־ ײן2

 װערען עס דײזבערנ. ע. פר״לזידענט
 עס און טיטיננען אײגנערופען ד^יט
 פראה^גאנדא־ליסעךא- פאיטײלט װערט

 אפגעהאא־ דא־ם איז װאך אעצטע כײ.
 די פון ניאפ־טיטינג א געװארען טען

 אדרע־ איז װעאבער אדבײטער, ניט־נודס
 וױיס־פרעזידענם פיז :עװאיעז פייט
 ע. וױיס־םרעזידענם האיפערײז, דדט.

 אכר טאהס וױיס־פרעזידענט רײזבערנ,
 די פון סקאט, ביעלינדא טיס איז דור

װאירקערס. מעקסטיא י*:ײטעד
 יאזט רײזבערנ וױיס־פרעזידענט וױ

 םילאדעאםיא א'ז יא ײיגעז ׳\ױסעז או;ז
 ארבײםער, ניט־נודם מויזענט 5 אדום
 עס ארנאניזיירט. :יט זיינען זיי אבער

 א םון ישאטעז א באויז דארט דא איז
דער פון נעבאיבעז איז װאס ױניאן,

טער ױניטי בראנקם רענ
איםט. פארק קראטאנא ,61 םקול פאבליק

JUDc'ttr טעדעזא — אינםטיטוציעם עקאנאמישע די אװענט, ד״נםטאנ
. סענטער. ױניטי םייד איסט

4םאנ־עטע עװענױ, ערשטע לעכען סטריט, פוע4 — 63 סקול פאבליק
- .8.45 אװענט, םיטװאך  אין כוח־ת עקאנאסישע א־ן פאציאלע ״די -

װילבערט. י. א. — געשיכטע. אמעריקאנער דער
 אינדיםטריע־ נרויסע רי װערען באטראכט װעאען קורם דעם אין

תז אנסוױקלוננ און אנםשםעהוננ װעטעס האמבינאציעם, א *ינע־ ה
כאראקטעדיסטיקס. באזונדעדע אעבעז אטער־קאנעי דןוס נעבען

 *Hi אין אינטערםידיאײם אנפענגײר, פאר געלערענט װערט עננליש
י גלײך. זיך רעדזשיםטרירט װענשד.

דיװיזש*ן עקסםמנשאן
 רוסיש^זיאי^ן דעם בײ ^עקטיטור א - דעצעטבער. מען5 דעם פרייטאג,

ו• :איבער דעדעז װעט װאטייונין א סטריט. סע10 איסט 315 ברענטש,  נאך ^ױ̂ד
מאחטה׳/ דער

 אין umropy** ײעט עװיז5* טאקס — דעצעםבער טען6 דעם ׳שבת
 ft עווענױ. אעקסיננםאן 67 ,9 ראקאא ױניאן, פינײצערס קאאוה די פון אםים אין

צײט. מיטאנ אזײנער 1 >־נהױבעז זיך װעט אעקטשור
 הלאנ די אין אעקםמוחמ װעט אעװיז מאקס — דעצעםבער. מען7 דעם זונםאג,

 Tf Dfw אאקסאאד די ביאנקס. ע^ענױ, ומישינגםאן 1581 2 לאקאל פיז רוכיס
רן 1אי<דוסםרתל ״די איבער: רײדען וועט ער םריוז. דער אין 10.30 סאננען םי  אנ

1 געזע^יצאפט.״ מאדערנער דער פון אוגנ

^ ר ח
__________ -  — II ■ a • (  #6

 וןך ןןן נאארד מחמוסיװ וון םיפינגעו נוד
22 ראק«ל יוגיאן וחמטאמר

 סון כאויןױד ivrriffpy פון דצומ *
 v* 22 י^קוןא ױדאן “עססאכ<“ר ךן•

ir^^-yjig אװ, דאנער^ט^ נ*װ*ד*ן 
1;; oyiטען y:^yngjץ ׳־  דער םון י

 אונטע־ סטײט, yu2l װעפט 1ס
y1נלופט״ן, ט. במחנר פון פ^״זיץ פ 

 1 צמעיעיתט וזאט באא-ד דויאױנט דע-
 I ווױפס^ריוזאגי* די צי׳לענדיג צ״ע־ימט %

 ו צ נ^ארד עיןזעחוטױו ארגזעד פון ^ים
/21 נואריןער פון פאײוומ חנם

ען י^רקער v:ד• »ז ^י  דדצײנט פולט יי
רען נ^א*ד  ניט װערען אינסטרויירט ̂ז

 פיו ריטגלידער yMi לײנע ןױינצ־נעחמען
n די ^רוס ^טערט״אך r זי• מײדע״ 

 דאדגער ד*ד װאס אױס פי־יהעי ןןפינען
 א«* באטדעפעגדע ,ד װע;ען לאט אאקא״

צו איהאנטען
א- זיין וזאט יאלאי־ אכיגעי רע״  פ

 אגוױסעד /ןyםי^ט אױו• כא,;רינדעט אא::
ת, וױ דע  (אי־ וזאט רy װ^כע נעגען פי

ז*ך דט םאר יזײװדעס ורױס׳ע
 • ז רער;ערס מניאן ױי יאגדאען גיט און
n\ געװאי א-ײ;נעגוסעןyי ;ײ אץ ן 

iyp איין ען4,י־אהא err i° p *״׳ועדײ״יזײ 
סע

 גענוטעז האט נאארד עקזעחיטױו ־yר
 אי;• און Dcnrig דעס באטראכט אין

 צו לאטיטע רעמבער״צי• רyד ססריאי־ט
סאײאנג. ריט׳ן אײניויאמ אין האנײען

 דעכיא׳ אינדוסטריעי־עי פאר ד•
 עק־ אונוער איעגעאאדען ה*ט קראטיע״
 אין ?ױ נמסײיעען צי כןוארד זעחיט*ױ

 גאיטא) םאר דיגער און אויפגאהם דעם
 דינסטאג געגעבען װעיט װאס ,‘ענרז־צעי
 ײעט ער נאװעמנעד. טען25 דעם ׳אױע;ט

 ן די'םאר״ אדרעסייען געייעגמנהײט דער נײ
 און װא-ײען ענגלי׳טע רי אינער זאטי^טע

נןױימוגג, ד״לי
 אײ;״ די האט כאארר עקז^קוטױו דער
 וױיד־ ברידער די און אננענומען לאדינ:
ס^עקלי׳ זײנען ;,,p̂ און לעגט נעמ,  א̂ו

דינער. בײם דין צו געײאחנן כעז
באריכט דירעקטארס אװ באאיד !־,ד

 66 ל^ פװ מנפערמנץ
 יוניןן קמכר»ױעדערפ

אגױםענפ נאנײען *ו
 אויס געוזט יאנוא־ טען31 לימענדען

 *,עטברא דער צװי״שמן אנריסעגט דער
 סאנופעק- די און ױניאן װאירקערס דעיי

 כיאנ־ אעצטען און םאה דעם פון סמוורע־
 קאג־ א ען1געװא אאנעהאלטעז איז טאנ

 ביידע פון פאריצטעהער ציױיעען סערעגץ
אגרימענט. ;:,ד באגײען צי צדדיפ,

 פאמעלופען איז קאנפערעדז דער
 אי? ױגיאן רי םעהאל••;. דאטעא אין

 וזעסעד טאלס דורך פארםיאטעז נעװעז
̂ד,  ׳יא?אל דעם פון םעגעדדצער דער םעי

 סעמכערס באארד עקזעקוטױו די און
 לעאן האאעבסק/ מאתס ריעזעא, נײטיעז
 מאנױ די םרידמאן. ל. ?. און חאטאב

 געװען איז אסאסיאײ׳שאן 'מאסטיטורערס
 האאיערין, װיליאם דורך פאיטראםען
 גראנ• מאריס זאהאן, .m #מענעדז*שער

קאהען. כען און אאטםאן א. סאן,
 תאט אסס׳ן דער סון קאםיטצ רי

 םאר^זטעחער י^יאן די םאך פאמעי״ײגם
 ״םאדערונגעז״ פױט צעמאא נאנצען א
 געזעצ־ פון צאהל די פארלילמעותן ד1

 װאכיגען צוױי א םוכים, ױם {יכע
 ארכײטער, נײע םאר •עריאד״ ״םרייעא

 וחנם װניאן די דאס םאיזיכערונג, א
 נײער דער וואס צייס דער דויר ׳דט

 אײנ״ קרא&ם, אין דין יואט אגריטענט
 שםונדעע 49 א סאד דעם אין סיהרעז

זאמגן. אנדערע נאד און ארבײטש־יואך,
הא״ ױניאן דער םון פארטרעטער די

 צד צוױיטען פאר׳ן סאתעלײגט דא; נמן
 עס און םאחנרומען, םיט צעטעא וײער

 דיסתױ אלנעסײנע אן פארגעקומען איז
 מען איז כאישטימטעס קײן צו סיע.

 דאס צוגעטראטען. ניט נאך חנרוױיא
 צװײטען א אוסי װערען דמאן װעט

 אין פארלוסען װעט װאס קאנפע־עגץ,
אץ, צעאכעז ד טעז8 דעם מאנטאג ̂פ  ח

צעדבעי־.
 אנ״ אױך א*ז האנפע־ענץ דעם אי-ה
 אעם״ ס. ײײס״ארעזיחמט י.עותן וועזע:־

 דיסט• דעם סארטיעטענדיג קאװיט־פ,
 מיסעאײניאוס די פון לאינסיא דיקט

סרײרס.
H 66 לאקאל טון םיםינג ודשטיגער 

דאנערשםאג. דעס
 טען4 רעם אבענד, דאגערשטאג דעם

 א האבען 66 אאהאל וחנט ז/צעמבער,
sy r w רענד די אין מימיננ נענעראא 

 סט. טע15 איסט 7 טארױם, א״־ד סקוא
 וחנחנן נאםאכט ותאזנן םיטיגג דעם אױא

 לא״ פון כאאםטע די פאד נאסינײפאנס
m* יאהר. תוםענדע! רעם פאר U^m 

 םאר־ ניט לאמאל מון מיטנליצדער די
 מס ::.w דעם «ו קוםען צי מזזאמן
 אײ- וועחנז אייטגעניםאז יארט ײאיזנז

טראמן. ווימדנע גאנץ

r ד׳;־ א*ן ;־,נאײעני: ר־טען דעם &ין ן n״ 
 ג^ײעדבע־ טען7 דעם pc כאריכט נאא־ד ו

 ;ע״ סא־-אנרעיט און עןיפיי.עדג,יא נעז4ײ
ײײ־ען.

 ניעגט״ןן• די פין :טינא־ י־עצטע־ דע״
 ד^כ געױא־ען. אוי•גענורצן איז נ״טעגצן

 כדרין- דעם פון בארינט דע״ געײען איז
*סגע• איז ײאפ דיטימ, נ״ענט־ט

נ^וערבער. טען11 דעפ געװארען יאי״ט^
וא״ד וט*װPVfPV דעי  דעם האט ̂נ
פארהאנדעי״ט. און ערט)ס;עדיאי :א־*כט
 ״,ניעגט״. די סון כא״ציייס דעם י־ױט
 עיז- פון y’v«i;y^^pŷ די א•? ג״טינ;ע
̂ו; אין זאי* רען אז :אא־י, זעקוטסי  ט

pc אי־ע א״ן ׳צטידען קאנען װאד׳״ען די 
 כ^איר דו״צ. א•; אױף און א£יכעכ ױגיאן
 צוױיטע די געױארען, אנגעגיכ״ען ׳אפיס

 נאא״ד, עהזעיױט-ױ pc יעק^טענדאציע
 *gp אנדדצעה״עאן אין ^ןי.,יעי־עה ,ד אז

י טיטע  טעטנעיכ צוױי pc כא״״טעוןן ,̂ז
pc גע־ סארניטען איז כיענטיצ יעדען 

 ypy;' פון דערכע־פ ,־,c ״,אױ װארען
נ״ענגי־צ.

 דע- ,יאט דעכ נ״ט פאר:י;דו;ג אין
 די אז נא״ציאכען, ב^א״ד עחזעיווטױו

 סאר״צידע- די נײ ז״נען װאס טיעטבער̂ס
 געױ^רען עיויערזלט נ־ענט׳א׳טיטיננען גע

 *HP אכדז׳צעקיצ^ן אין עי־עקיצאן דער אין
 עחזעלו- דעכ £א- ער״עײגען זאלען טיטע
 ןײ• זײ צי כא׳צטידען צו כדי נאאיד טױו
 •y; און בארענטיגט סאנכטיטוציאנער ;עז

 :־,Nc די דורכצופיהדען װעהינאר זעצריך
לאטיטע. דער pc טען

;עװארען, ;;,בא׳ט^אפ וױיטעױ איז עס
 מי־ כאארד עיןועקוטױו סנעציעי^עי א אז

 ױע- גערוםען צװעק דעפ פא- 4זאי טינג
 טען17 דעם אװענט, סאנטאג סאי רען

נאװענינער.
מאר באריכטעט ה*ט בױדער

 אױפא־* אין דאי־ט װערכע ק^פיטע, דער
טען  מאלוםעלטיצױ די צו סאדערונגען נ״

y צו זיך קלײבט ױדא; די װאס ׳רערס x r• 
ענײגען. װעט׳זיר אגרידענט דער װען לען

 אויף אנגעוױזען קורצען אין האט ער
 אויף און לאטיטע, דער פון איבײט דער

 אין האיט קאכייטע די װאפ ייענעד, יי
 בא־ יעצטען איהל זי:ט כאטראכטען.

 די האט ב$ארד עקזעקוטױו צום ריכט
 אױף זיצונגען עטאיכע געהאט קאטיטע
 װאס פראנעז אױפגעמדען האט זי וחוי״כע
 א-נדוסטריע אונזער צו שײכות א דז*בעז

 דעם חוץ א סעזאז. קוטעגדיגעז צום איז
 נא־ טען11 דעם אװענט, דינסטאג איז

 א געװארען אינעהאיטען אױך װעמכער,
 לאקא־פ די םון םיטינג געמײטעאפטאיכער

̂;־ אין פאראינטערעסידט זײנען װאס  א
 זײנען סיטינג אױפ׳ן אינדוסטריע. זער

 אא־ דרעסטאכער דער פארטראטען געװען
 דער ,35 אאקאא פרעסער דער ,22 האא

 איטאאיענער דער pn 10 יאקאא קאטע•
 דא־ דעם אױוי .89 אאקאא דחופטאכער

 מעמכערס די אויסער זײנען מיטיגג זעען
pc אג־ אויך ?אםיטעס םאדשידענע די 

 ברודער פענעדדטערס די געװען װעזעגד
 גענע־ פײנכערג, און #ריזאפט האראוױץ,

 באארד, דזשױנט םון פענערז^ער ראא
 דעם םון פארזיצענדער נעװען 1אי ותאכער
 בא־ דיסקוסיע אענגערער א נאך מיטינג.

 בא־ די ארוסרעדעגדיג און טראכטענדיג
 זײנען אינדוסטריע אונזער אין דינגונבען

 גע• פארגעשאאנען יאענער םארשידענע
 איז כאשטיםטעם קײן צו אגער װארען.

 עתועהאם איו עס נאר געתיםען, ניט מען
 םארםתד םון סו^אםיטע א נעײארען

 אאע די אאקאאס םארשידעגע די םון טער
 םאדםואירעז סאאר אויםצונעהםמן, םראנען

 *זױ ,און סאחנרונגאז און •אענער די
 איהר סים םארטיג יײז ייעט זי וױ מנעא

 בא־ באשםימטעז א האכען און ארב^ם
 מיטיננ געםיינשאםםאיכער א וועם דיכט,

 ײערען גערוםעז קאמיטע גאנצער דער סון
באטראכטען. צו •אענער די

 האבען װעט קאמיטע די װי נאכדעם
 װעט פראנראם באישטימטען א זיך םאר
 עקזעקוטיײ פאח ווערען םאתעאײנט עס

כאארד.

 עקזעקוטיװ םולם זיצוננ ספעציעלע א
 לא־ ױניאן דרעספאכער דער םון כאארד

 מאנ־ געװארען אפגעהאאטען איז 22 קאא
 איז נאװעמבער, טעז17 ־דעם אװענט, סאג

 טע21 װעסם 16 ױניאן, דער pc אסיס
 ברודער פון סארזיץ דעם אונטער סטריט,

כארסטײז.
 עקזע־ אעצטען םון באשאוס דעם אױט

 מעכר די דארפען סיטינג באארר קוטױו
 עאעת־ און אבדושעקשאן דער םון כערם
 אויסנעסאיבען זײנען װאס סאםיטע, שאן

 כחןנטש־ םארשידענע די פון נעװארען
 עפזעחוםיװ םאר׳ן ערשײנען מיטינגען

 זײי־ זײ צי םעסטצושטעאען כדי כאארד
 סא־ דער אין זיצען צו באחנכטינט נש

מיטע.
 ער־ 17 זײנעז ערוועהאםע אאע די םון
 1אי באארד עחזעקוםיװ דעם םאר שינעז

 םאר נעװארעז ערקאערט זײנען זײ םון 15
 צװײ חאםיטע. חנר אין זיצען צו •אסצנד

 גע״ ערקאערם און צווײסנאוױזאן זיעאז
ױ*נעי װ^חנן ביחמםיגם ניט ק*«דסח

V' זייגען די וױיי קאפיטע, דע'־ אין ז״ן 
 פערבע^ס יאל* צװײ ysic קײן טינ נאך

iy i pc .גא;־ אין ז״גען צוױי ימיאן 
 כאאדד עיזזעיזוטױו צום נעױפען ניט צען
 ןײ צו דינען נריף רעדסטדירטע ייגפ

 כאא־ד עחזעקוטײו דע• ;עױאיען. לעיצײזט
 ניט קאגען די אז בא׳ציאס^ דא״יס לאט
̂כע- pH יתען לאמיטע, דע-זעי

 ‘?v ןים פיטגי״ידע• 5 םאי ײא״אען
 און ערעקיעאן רyד צו כאארד זעלוטױו

 גע- געפאפט זיינען לאפימע אנדדצעל׳טאן
n ד* און ײאדען w m t\ ערחי*ערט זײגען 

:אױ ,Aypy3 : ערװעהאט פאי געװאדען
.VHP און םײן פאחס כושהין, כטיץ,

װא־ געװאיען געפאכט זײנען גאכדעם
 עי״עקשאן דער pc טשערפאן א סאר י־ען
כױדער און ?אפיטע אכדזיעצמשאן א־ין

ץ טי ס ײ געװא״ע;. אײסגעי־^בען איז נ
טHפyג א*ז עפ סא־׳עיא; א געװארען נ

 א־רם האט באארר עקזע?וטיװ דע־ אין
 םץ !,חאפיש א א״נצולאדען א;;ענופען,

 א;װע- כ^ארד עחזעפוטיװ גענעראל רעם
אי קאנדידאטען די יוען ױין צו זעגד  די• פ

^ pc פא־שידעגע o y לאי־ואי־ אינזע״ 
iypyr דא־ די און װערען עחזאמעירט 

ע ט צוזאפען זאל קאפיטע ד;  דעױ פי
 אײפ־ די האבען אויך קאפיטע עלעק״עאן

װאהיען. רי רyאיב דכט
 זײגיען vhp און כלוסטײן כרידער די

ס זיך זעויןן צו געװארען אױפגעקליכעז  פי
pym a ,רער אז כאראוי yipy PHPyjyj־ 
 לא־ אזא אױסחאײכען זאל באארד קוטױו
פיטע.

ץ, י. האל הנ סעה. שע

V . V -

ר א ב כ א - נ  י

ד י ו א ה  ט

ד א ן נ ע מ ע ל !א

 דער־ זיך איך האב פרײנד א סײנעש ״דורך
ר װענען װאוסט א מ על  םיגארעטם םערקישע ה

 פערגעניגען מעהר זײ פץ איך האכ יעצם א־ן
 צײם אויב םיגארעט. אנדער אירגענד פון װי
 פערדיגען דאן פארדיענםט פון פראבע די איז

ם זיכער אר מ על  םעדאל גאלדענעש דעם ה
ווערםהקײט״. פאר

 טערקישע ע:טע די אז שוין װייםען רויכערער
 ן י א ט כ י ו ר ע.ר ג װערט װאם טאכאק

 בעסערע און םײנערע פון א־ז העלםארס
 אין געכרויכט װערט װאם די װי קװאליטעט

םיגארעטם. אנדערע

ם אר מ על  גע־ װערען און אםת ענט זײנען ה
 זײ פארהיטען צו כאקםעם קארדאן אין פאקט

צובראכעז. װערען פ־ז

ה איהד װעט אנדעדע, וױ אזױ א  הנ
ען אב שע. צו ענדערן פון ה טערקי

 הןבש־ דער שון 6«ו«נופע?»וורער
 עגי«םי*ע און םערקישע גיאד םער

װעלט. דער אין סיגארעםען
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-י < « י*ײי-
ד  ר

צי בא־צי־וש
:עגע־־א'־

 אינטעי־גײ׳טאגא'
1/ און 11 ,1 י־אי־וא״ די פאראײגיגען

 װעט דעם דורך ױ;יאן. יאי־ןאל אײן אין
אי טאי* אײן  װע־ באזײטיגט כיא^ ארע :
 •*.•טרײטיגקײטעז אוטגױטינע די רען

־ע•*צפא װעט און פראקציעס די צװי־צען
 פא איז װאס גערט, און ענעיגיע צײט,

 עקזיסטע:*; די דורך געװארען א*-זא:ס
ײטאר לי־אוק באזונדערע דרײ פין  אפי

 קוכיט ח־עדיט באזיגר•;־ א יאי־אי^ס.
 און ;”טוט דין פא־־ זינטאן, פי־עזידענט

 די ארי״בצלפי״־ען עגטישראשעגקייט
 ױע• י־אקאי^צ. דרי• פון םאראײנינוג;

ױדער  זאך אגדער ד,ײן װא־ט זיגטא; נ
אי וױ אױפגעטאז, גיט ײז, דאס ;  ; א אי
 דער פון פיעזירעגט אי*ס קאריערע זײן

 ארײן אקט דער װעט אינטע־־גײצאנאי־,
אי מעפיבעריציפ די געגו; זײן  איהם ז

 זײן דערטאנען »ון נעדענקעז, ״שעגדיג
געײען איז אהט דע־ גוטען. צום ;אדעז

; r י י פ ן y ׳ r פי א אז פון האנדלוג; די
װי־ א האט "אצ *צטאאטשטאו, א פיז

־* . דא;
;טא־ צו jpyr די zy ד א*ז ױ י ;,ט
פ*ז • •%0• * יצטעי וניאן y r,s: ,,sp ־,אנט, ;.,י־
אין !17 sxps- ן פל פיהיעייצאפט ־yד

עיךאיy: דעב פרן באיצי־יט דעםכאצו
אטצ באא־ד, עקזעקוטױו ױ־ךס דאס נ

וץיײײ׳י ס ײ ד ײ זעיבכט־ פון א ;עטאן
 א געױען יןיאי־ ןי: איך ערריארטונג.

 ביז I90t< פון 17 י־איואי־ פון טיטגיייר
 געפיה־ די אפ־צאצען קאן איך און 1911

ד צו האבען :•ענ־צעז װאס ׳יען י  אי־ ד
 גע־ ריאבעז זיי װערבעד יי*ט נאניזאציע,

 א פאי צוזאביען געקעניפט און יעבט
 כײט זײנען איז יאה־ען, פיע^ע ־פון ט״שך
 ;ע־ צוגויפגעװאקסעז ארגאניזאציע רער

 די אז זעהט, ני־גן װען אבער װארען.
 דעם פיהרען װאש ׳די פון מעהרםטע

 ראקאי פון עקדפטענ״ז דעײ פאר קאכיו*
טױאדי־ ;,זײ: פון :אגיען דעם אין ,17

בא־ יציעש,
 איז cysy אז ;עפײ־י:, דעי זיך קוטט

 עס אז זיי;, צו 5באדא^־ עס וױ :יט ־א
 קיפאקראטבטװא. דעם הינטעי ־טטעהט

״ אז געיטריי, דער אי יזעטפען ז  פ
 איז יאקאי, רעם פון זעלבססערהאי־טי:;

 "עי־בע־ ט־ט פ־אזע, א וײ םעהי :יט
 •פא־דעקעז צי באאבדבטיגט װערט עס

 פיײע־■ ;•'־,ד פון טאמיװ אטת׳עז דעם
אקאי פון ־צאפט .17 י

:,:,נ•' כויין רוים  דאפ א'*ט, קוניט :
״ דעפ לז״גטער י : ד  זערבסטע־האי־ פון ;

עני *,דע, ;א~ *טטע־ט ט*:נ ;•,:‘פעיז

% *V •* ו י <לט״צ פ: :ען
איי ט־ y:yy ד*ט ס :

אז ;•;פײי !־,ד
ז צו ־= באדא־ w V *

־־ױפאק ;טיד ־ y־j r

 זיפ ייאטױו
ײאט דזיטאבס,

אגצוהאיטען
;עוױסע א

̂ _ Wד״״״יי•I > - '1 *ךי״יי•  _
דאפ כאי
•צעפע־ איז

דדצאינט איז

% —י<-ע\
י < ■ •י *% %

טא
י ז » י י ײ » ן  > »>

 ,’ױ;יא ;*,אי;? פלן ״׳;־פט־יטאפט
 ׳טא; ;־ט דאפ זײ װעי־ען ניער

,ז  •טאגדע פין פי־עק א א־ױפלײגען ,
אי פון :^טען רעם אױף אי  ילעל־ J7 י
 ;זיפא־די׳;:בט זײ:ע ;עהאט האט :־;־
ט1&א:;א;גע;ר דע־ אין ט אב•;־ ׳יי א  י

 ערדפ־ זיין פאדרארען צ*ריי ^א;; ־צױן
 עגדע־י;־ די דורך טענ״דבא־־ענטיגונג,

אופיטטענדזן. די פון ;זיג
גיוס, בײדערריכעז

׳ני*ם יױליאם
.1 י־איזאי: ארטען פון דעטבער

י״ויוי

ערס די צו אפעלירט טב ע  פון מ
 דעם פאלנען יצ, ו7 לאר,אל

ב. ע. ג. דעם פץ באשלוס
־טע■
< גףײ״ניי,־ פו*־ װעטאיד

אץ ציי־ או:זער אין פ̂י

־עראקטא־
 אי אז ;א־,

 ״טטיקעי א זvפיג
 כױינע אויסדרייזען יאזען טיר און ט*:;

 אונ־ װאס טומער, רעם ײעגען :עםידזי״ען
 האט ער4העי בױדער ױײס־פ־עזידעגט זעי־

 סאלדאט פלײנער א אי־ס ׳ךיא אנגעטאנט.
קײן :יט אינטערניי׳טאנאי, אונזעי יזיל

פאדיטײדענע "V י«י •*ל|̂ MMI »
בא־ צו נאוױדנז ^אבע; יאהאץ דעם פיז

ו p < ו . <"י״זרי- < - I ו
 :*־;:•בע־כ, באא־ר דדצאינט איז טיװ
 י־א־ דעם א*ן אניטען «זײ:ען דאס האי

ט זיך האבען זײ רןאא. ױ:  צו אײ;;עװא
 װאס עפעס אױף װי דעם, אויף קוקען
 טעג־ רי אט און אײבינ. פא־ זיי קוטט

 הי־ א טיט אױיסגעיווכוען זיינעז *טעז
 ״קעטםען״ די אז ;ע־טרײ, פאקריטי^ען

ױנ״אז. די אויפצוהאלטען
 אזא :ע״טט װאס טעניצען, ;,ניופ א
 נע־ קאט עש וױ יטטעלוננ, ױ:יאן 'א:טי
 ,sxr5«s 17 פין םיהדעריטאםט די מאן
 בא קײן באקוטען צו װעיט :יט איז

 דאיםען טעניטען אזעי־כע ::,‘ט־־אכמ
 פיז פאיביעכער אי־ט װערען נאטראכט

 לאתאיל א צו יאיאליטעט ױניאןמעזעץ.
 :יט זיך דא־ױ פאטריאט־זם לאיאל און

«אי אױסדייהען
אינטעיעסע ;,נ

זעלבפטזיכטי־ צטאי־ע,
 דאיױ ^איאליטעט

 •צטאנד&וגקמ דעם פון װעי־עז באטראכט
 דער פון איגטעדעסעץ ארגעטײנע די פו;

 גרופע לייײנע א ארגאניזאציע. גאנצער
 אינטע־ זײערע ^מעלעז װאס מעניטען,

 םון אינםערעסעז די פון הענעױ דעסען
 זוכען אלז ארגאניזאציע, גאנצער דער
 ^״עגדליכע אזא דורך אויםצוהאאטען עס

 פיה־ די געטאן האבען עס װי טעטארע,
 מענ״טעז אזעלכע ,17 לאקאצ פון רער

 אזעל־ נערעכטםערטינעז. נים זיך האנעז
װע־ פאיטײדינס ניט האנען מענשעז כע

.in
אד איז עס אבער, דאך  נעביליבען :

ײ  די דאס האפגונג, פםיקזן^ א מיר נ
 באילד װעאעז 17 י״אקאל פון םיהרער

 און ®ײט, ?ײער םון אונזיז דעם אײנזעהן
 ברײננט עס וו*ס שאדעז, גרױסעז דעם
 זײ דאס ׳ ;ארנאניזאזױע גאנצער דער

מונג זײער צו היםעז יחנלאז  ױז באז
ד ױניאך^ײם נעםרײע וױ װעאען עז  אננ

מגמרעד דעד מוז בא״ט^וס ךעם :תן ו

סעקיעטא־•1 יP :יט װייס־פ־עדדענט,

ר•
יעדע־

 דעד פון טעטבעי־ הײן :יט און טלעז-צורע־
אי איז באא-ד עקזעקוטיװ דזיצענעראר : 

ד װאס עטטע־ גז  העי־ער ב־ודעי־ א־
 אז װײפ אגגעלאי־טען, ױאט אין אן

א;  :א־ יעז־ען אױספאמען פוז זאצ'אן א-;
 יעגיגע, די און געפאסט, װעיט װאס יצרוב,
 פא־ םאירעכענט װערען ניט פאי־גען ױאט

 װע־ אסעז£צי,אויסגע מוזען אין פאי־יעטעױ
 אי־גאגיזא־ דער פון פעכיבעי־ א ־ען,

ט װענ י־יבםינער ;־,ד איז דאפ ציא;.  פי
 םיה־ זיך זעןיפ ארגאניזאציאנען װעמנען

 באאםטע, עיעקטעט האבען פיר אז ;רען
 גע־ זײ װי טאן און םאיגען זיי פיר דלזען
:ױטיג. פאר פיגען

 װאס העלער, בױדער אז דענק, איך
 אגענהט נעיױ׳גז יאהרען זײ:ע אי־ע איז

 ;עפײט איי־ין און אינדדפאנק״שאנם
 ;ןיבאגא:; לאט איגדזישאנק״עאנס, אנעגסט

 ־א־וי:־ אלײן פארברעכעז, גיעסטען דעם
 ד• בענען אינדזיטאנק״שאן אן :עדענדיג

 ניאי־ אי*ע האב איך אינטערני״טאנאל.
h ,s!, העי־עד׳ס ברודעי י״ײעגעז ״י פעז צו ;ע̂נ

«אפא פרעגט עי װאס איטיקרען ׳ י־־ V* י י י י ײ י

אין *צװעסטער טײ;ע איצט אבער-<ו-♦ ייייז

I _

 אז איך, פײזי עק״טעז אזא :אך ב־־דער־
 1יא פא״יאטען, יא־זיעז איע אונז לאט עי
 אפענעט דעם אויױ איצט טרײעט ע־

פא־ראטען. צ' או:ז •טטײגעך
 :יט בין איך •טװעסטע**, און ביידער

i"P געװען ;יט ביז און אפיכעי־ P,,; *אפי 
 ררי ארבײטער דערזע^בעי ב*ן איך סער.

ך הוהט אייך, פון אײנער יעיע־■  צי, נימ ד
־ פא־. קופט דא ײאס י  פי" אזױ ד-אבען :

 פא־־ בי־וט אדיפיר און ;עפײט יאי־־עז
 ‘אי פא־א־ינינעז זיך •ys«T נײר אז גאסען,

ט 4ביסע־ א אויל זיך האבען ־,,נ ײנינ א א־ : 
ײנ־ד קוכיט צט א אי;  נעװעז איז װאכ א

עי ״  :*א־ צו ך א* ט־־ײט און פיליער, א
 אײנעפ, יעדען ;עגעז פאי־רעטע־ פא־ בען
 אײך צו אפעליר איך ז.,,1אי זיך ;ע;ען און

אל פון בלידער אי  אין אץ זיך יטליפט 17 י
 ?ײן צו צ' ניט זץ־ הערט און 2־ י־אקאר
ר און טאכער טופעל אפי  צו־ ע,6אי קענעז י
ך זאטי^ז  לאננע, אונזער פארבעסע־עז ד

 טו־ װאס יעניגע די אז צו, ניט לאזט און
ט, עז י : אי  בתיפ בעלי אינזערע מײן איך נ

זיך. פאל אױסױזעז טומער דיזעז ז^לעז
 צײט די אז עלװארטע און האף איך

^v װעט p,] װעט ״וניאנס ע“אי פיז אז 
 כיע; װעט דעטאלס זיא ױניאן אײז װערעז

ך ט ד טיט װי לעכענען כיוזען או:ז די

•♦!••• « «•(4 » , 0 - 0 mי ן •
י י י י ו י ן ״ ^,

זיך זא? כ״ע; אז פא־דינען ױאכ
ײ » י ^ » י י • » י

V ו״

י א ־ י

ייך מ««״זךו*י ׳ ׳ I J / 1 ? ׳• ׳ץ w ן ו
.15!(״ ;ור. זיע. h י  I0 י• ר־יי<

 איע־ דער פון םיל זעהד האלט
טינגעז פון סדרוגג שאךמי  סעק

2 לאלןאל אץ
ד ײע־טעל ײינ :יא:אװס?י פ

ױכ ,s*phs 2 פיז טעטבע״ כ^א ן גי  אי
 מײן אויסצידריתען רעכמ לאכ איך ־־»:

 צװיסטיגלױײ יעצטיגע לי ײעגעז דײנונג
ס פאי די טיט טען  ,17 לאסאל פון טאבעי
ײרען אי״ך איז אינםעי־נײ״יא- די ניאטו
אי .,אױפט נײעפ איהי־ פאי ;

 ױניאן ,ד אײב דאפ זאנען, װײ איך
 ו\ס איז זאך ;יטע א אױפנעטאז װען י־אט

;,;,פא־אײ: ,ד  אפעלײטארס אי־ע פין ;
 גע* אפנע־צאפען א־ז <ב יאקאי־ אײן אין

 ױניאנס צװײ פיז צי־צטאגל ־,דע ײא־־עז
ײעגייג •צאפ. אײן אין ײן ז לא?אל א אי

 יאקאל אין ;,א־בײטענד אין פעטבעי־ 1
 איך האב צײט "•;:;עיע א פאי ׳צעפע־ 17

 ט4װאי איך װעי־כע :־יט פיניטע־ ;ע;וג
ט אנ עי ארגו־ די ;אלנײצט צו פאכעז ;

<׳■ •״ כ ט נ ע  ד־ פי; ט
 לא ;,ב איך אבעל

 ד דוענעז ;;,ט^גט"*
; אפנעטאנעגצ א

W •M»V יי י

־אײנינוננ.פא פיז *׳;;;צי־
 אלגױ צו אײכען ;יט
 איז זאך די “וױיי דעש,
 דא ביױז ;א־ ױ־י־ איך

 *צײן ל.אט ;י:ו:;י,פא־א ל' ,א א״פיױיזינן
 נאיי ־,דע אין יעזױטאטעז ;,גיט ־עביאבט

 ױניאן א ציט, פ ;אל רלוײ :צײט ל'־׳צ<־
 און א־די, קייגפ א לױ טעלי :״צט א־ז

די אז בי,א  אױף לאנצענטלילט איז אי
 ?אן בחות, איע טיד פיגקט ;ײ״ש•;;יג אייז

 ענדליך פיז און ױאיגלעל אליפטאז זי
 אויפ־ :ײער דעי יצלנא•□, אי־ע זײז פגצח

 דיט גלטער א זעהל איז איי־, z,,s; טו,
ד ײאכ דעם, ךי ד י ״: איז אפלײטעד א

« * f f «  m m י 

tut ן חןרפאר ך ני  צלריקנע״ שנתנרי( אי
ט Wt>W » ?אג^ צו האיטצן  װעיען װאי
y לידע^ס; אונזערע n דעס פין חאלט 

ט גוטען אי ך את תדין אל װ  עד חכי
מו. ׳צתױע  וױיעז בעסטען מײן טיט יטהו

ך סיר פוןי איז  הלכיען צי געװען אונסעגיי
טינג, ױסיאן א צו  פאחר^ן דאס וױיל פי
 דעם צוגענוכיען האט כייטינגען די צו

 כיען חעז טײער אזױ איז װעי״כעס אװעגד,
 אכער קעדער. קלײנע פון טאטע א איז

טיננ דצר ״שױן איז עס אז איצט  אין סי
 װאױ״ סלאוקםאכער װאו קװאלטאל, יעדען

 האגןן סעטכער אײנער יעדער װעט נען,
 ױדאן דער אין אנטײיל טיכםיגען א נעמען

 jrj"f אויזי ארויסװארםען אלעס נים און
 נױס .irvDOVOir• נאכהער אוץ לידערס

ױ גראטו<יר איך װארט, אײז  mt%< חערצי
ע די םאי אי כיען גו עי אי ר א  מאר אי אוז ס

טינגס סע?׳עאז די m און טי i נײ?ס רץם 
ע איז עלםאלנ >איpלא אונסעמעסדנגעץ. אי

מן ר א כ מ ת ג ל  םי
מער ,2 לאקאל רעפבעל עדז ,11477 י

 אײנמאל :אטיצ באזיבען צל געצױאלנגעז
 יױ א ולעניגכטענס צופ טא:אט דעב דולך

זײן, טלדה זיך דיז אי־ :פיטי:; אזי:
 איך אבװאהל דאכ ״עדאקטא־, לועלטעל

 אר־ באלואיכטזיניגעל א :־ופען זיך קאן
ד, ט ״  בייט באדויערעז, צוב לאך, אבעי י

;באחאנט װעניג גאל איך נין ־אן I 0י1י

שלאג א ױױאן דער צו פאר
 ״גערעכטיגקײט״ םון ו־-עדאחטא־־ װערטער

— :,יאנאװסק ש.
ט די ק די םון באארד דדצאינ או ^ 

 יאדק, גױ אין ױגיאן םאכעל דרעס און
 טױזענדער אויסגאכען איהרע אין האט

ד די גיט געװעגלין יאהר. א לאיארס  י
j• אויף געלט דאס אויס ניאן r r w » i 

 סיך איר Urp אגדערמ צװעקען, גױםינע
 T)fP אנדעחע און םארין&טעילעז ניט גאל
ן יואלס דעריבער זײן. ניט גאר y אי j 

in א םײנונג, מײן נאןי לויט כיאכט, n 
 אז :פאחמילאג נױטיגען און פראקטי״ןען

ען זאל באארד דז׳צאינט די  א אסיגניי
 כעסטער דזגר םאר געלט סופע געװיסע
 — אינפארסאציע ליכםינסםעל און םײנונג

 און רײכע גרויםע, געװיסע, םארװאס
 ננון ארויס געהען םירטעס פלאמינענםע

 «•TH װערען אדעל איננאנצען, ביזנעס
בעלס.

 לאט באא־ל דדצאינט רי אױב און
ע \r? ;יס  אזא פאר געלט איכעײנ

 1אל צו אםעלירט איך װאי־ט צלועק,
 זאיען זײ אינדױױדועל, פיטנלידער,

פאנד. אזא זאכילען
 גרוײ א ^אפ.י א פאר אײף ״עטעלט

 װאו עא§, א ®י־אםינענטער, א און פעי
ט איז, עס ױ ײ. י מ  טיינונו, רובין׳ס דז
 דאױנצר .דער ארבײטעז. צו כבוד א

 גא- דרײ דורכגעמאכס ״צוין האט שאפ
ם״ דײטענדע ^נ ײ אניז רג א רי  די און ״

צאי דאדנצן דעם וױיס און \v? ױניא; ׳
)14 זיים אױף (עלוע

5 «װ פ. א. דער פון רעזאלוציע די
אינסלרנעשאנאל אונזעד נאגױסען צו

 לעצטע געטעלדעט *צײז האבע; טיל> I)יי
 אײע־ די פוץ ?אנייצג״׳אז לי האט װאך,

'"l^P אי אלו פעדעריײצאז : י  על אין ײ
טיג אננענידעז פאזא, צטי ײג  לעזא־ א א

 איגטעלנע״צא־ ;־,’:,n *לעי־בעל אי; ;,’,י־וצ
;s8 אנ־-בט ־אל־ציג װעיט  ־25 דעפ צו נ

 עלזיס־ אייזל פלן ױבילעאום יאלליגען
 פארגעיצלאגען איז רעזאלוציצ די טענץ.

 דזיצענעראל גרין, װיליאם פון געװארען
 ױנײטעד די םון סעקרעטער־טרעזשורער

אמעריקא. אװ װאלקעלס כיײן
:פאלגט װי דך לעזט רעזאלוציע ,ל

 די אז אנבאטלאכט, איז ״נעהכיענדיג
 װאיר־ גארכיענט לײדיס אינטערנעיצאנ^ל

ז קערס אי אן'  אלײננעטלאטען איצט ױני
 אין ; ע?זיסטענץ '״יאד.ריגעז25 איהר אין

 דער אז אנבאטלאכט, א*ז נעלמענדיג
 האט ארגאניזאציאן דיזער פון װאוקם

 סװעט פון אעדוסטריע אן אי־ויסנעהויבעז
 ארימ״ אונגעהײערע פון קאנדי׳צאנס, *צאפ
 איתר געבלאכט און *טקיןאםערײ איז הײט

אלן כיענעל־ פרײע פו|' אינדופטריע אז צו

? עקס־לאקס איז װאס
 פון ערפינדונגען װיכםיגסםע די פון אײנע א-ז עיקם־לאקם

 ם׳טאקאלאד־־ענדי, א איז דאם װיםענשאפם. םעדיציניעער דער
 פין פלאץ דעם פארנעהמט אין םאנען דעם רעגולירם װעלכעס

 לאקרעין ביםער־װאסער, 'ר־בארבער, ביסער־זאלץ, קאסטאר־איל.
 אנ■ פילע נאך א-ן פיללע;, געפארבטע אדער כאצוקערםע פאודער,

 מא; יעדער װעלכע פאר אפפיהר־מיטלען אלט־מאדישע דערע
אפשרעקען• זיך פלענען קינד »דער פרוי

אד א איז עקם־לאקם אל ק א ש רך ם  נל־ איז עם דורך. און דו
ק א ם ם אין ש ע רקם און ט ך און געלאםען װי רלי טי א עז נ ענ  «לע נ

םען אר םונג, פון פ שטא ען־פאר הן םאג צען א ר ע ם ר ש ע קרעםפפען. אד

ט ע ײ ר ם באקם א ט מ ט און הי ג ציי ר ע ב ײך. אי א

4 דראג־םםארם. אלע אין באסם, א .850 און 25 0

 אח בט,4י א־ײנגעכראכט אזוי אלן פרויען,
 פאיכע־ עrעקאנאמי נרויסע און זונשײן

 טױזענחנר פין לײביען די אין סערונגעז
; ארבײטער

 אוד אז אנבאטראכט, אין :עהטי;:דיג
 םון םיהרער די פוין פיהלעלשאםט דער םעל
 נארכיענם רײדיס אינטערנעשאנאל דער

 ארבײםם״ די זײנען ױניאן װאיר?ערפ
 צװע^י םון געװאחןן לעדוצירט יצטונדען

 1םערציני א *ו טאנ א *צטונדען כלעהר און
 םאר• די און ארבײטס־יואך, *צטונדיגער

 אר־ םויזעגדער צעהנדליגע םיז דינסטען
 םאתרעסערם אלנגעהײער זײנען בײטער

 אוםשטעד באזונדערע די לויט נעװארען
איגרוםםריען דער אין דען

 דײ אז אנבאטראכט, איז געהמענדיג
 אן נעװען שטעגריג איז ארגאניזאציאן זע

 םויזזמר הונדערםער םאר אינספיראציע
 נרויםפ די נעטדײ זײן צו ארבײטער דער

 באװעגתב ארבײטער דער פון אידעא^עז
ם איהר צוליב און דעאייז  איבער־ און אי

 סעהר זי האט ארבייטער די צו געבענ?ײט
 אטא״ בימערע די װידערשטעהן געקענט

dvp האט און שונאים, איהרע אלע םון 
ע דולך אזױ הי  גע״ קרבנות .נרויםע אי

TU>i פראםינענטען א לערדינט זיך יעבט
 ארבײטער־באוחד אכיעריקאגער דעל אין

;נונג
 די אז נאיצלאסען, דערםאר עכ זײ

 אמעריתאז רער םיז קאנװענשאן טע44
 עס באטראכט לײבאר אװ םעדערײשאז

 “25 א םײערען צו ^ום־טוב איהר פאל
 אינטעלנע־ דער םון ױבילעאום יאהריגעץ

 ױניאן, װארמערס גארכיעגט לײדיס יצאנאל
 אלביײ גאנצער דער םון ױם־טוב א פאר
 םיהרער די גראםולירם ;באױענונג טער
חן םאר םעמבערש די און ײע  נלענצענחנ ז

 האם־י די אױס דריקט און ;אויםטואוננען
 װײםאר און װײטאר װעלען זײ אז נוננ,

הן ט אננן ט, זייער םי  נאר םאד טעטינקיי
 נזעתרזור גאך און אויפםיאוננען נרעסערע

מו. די םאר פרײד איז נליה א מ מר־ כ ארגיי
ד דער אז באשלאםען, אויר עם זיי  מ
*יז דער סון רעםער ײ » ם ח א מ ײ׳ ר ע ד  מ

אר אײ ײי ן זאל ל ז  * איז רצזאלוצי*! רי
ז פארם שעהנער מ מ ר מ י »סט« די א  בו

D<« איננמרנןףפאנאל חןי־ פיז 'T ניײ“ 
מרס םענם ימיןןן״. ױאי

מאני חנר •ון איז רעיאלוצאג רי
מן שאז י נ ע נ עז *נ אי ײ ג מ םי טי א ג איי

7 *ד י p ן י • « i ר f ו

-1י V1 דאט ארת נייט׳ן
iMH r *לי»ן נע׳ען j-

n ח צובײםען r i ט טי
אי jlhfU |1י נכל אשר כל1 י ג ציס1•
i ״ציאג׳נל ן r ' i י ע 4מ א,#ו

א ױ\י גוומ פל*גט, ד
א M 1 י ׳טאן זאנ

 פעכ* י^נם l't ארױפ^ו^וו^נן לץי ױשר
 י ^חארל^ס״ טעלען

ט זינריג^ן גיט y א ר^ד, די סי y v w; 
עט ואןד ריאיס׳*ר. » ט, װאו  4 װעל דאי

 געזאגט גס>4פישט ס/נכ*ל לאה און
נt dwoja 1אױ ״עױן סעז - מ י  א ן.vטMו

 א י־אנאוע, שװוןרצע א ׳ש*יגעל געיע־
 ריט *;ט“־־ װאי״נט אןר1 טיש. ברױגעי

װ^ןר/ ,‘טעכעי אזא
 נעװ/ןן אזױ ו״ר װאי־ט ררכין אבעל

j יאהרען IfUUWfli* ;עקענט jn n r, 
ען. עס װאי־ט ואג^ן בײס און ^נ ענ  ג

 ער לאט געװאי״ט האט רוכין אז װאי־ום
y און :שאל״ א גע*צטעלט זיף m'V ריי״ 

 ״יזאר• שי^ענט לימ 1אי װאס ;,רענד
\ לעם״

 ״כע״ ׳ןוט״גער א ר•־ איז װאס און
ז שייגעל חןר $ױ זאי־צעד י  געלעי » י

 רונין שלוארצע. א אי? קאנאיע די און
 שטעדטעל ;4א ױ' ׳4נ או נעװאוסט ראט
 איד א יאראסי״אװסק/ ױגח יםשי איז,

 געשאצט ה□4א האט סמן װאס גכיר א
 אסור חאט ער און אלםיס סאות די אין

 ערםאה״ סון און נעװיויגט. שעחגער
ע מ יױך שר האט ױ י  געװיוסט, גוט ג

 » סידער, א אחײם ?וסט מ*ן װען »ז
 דעד אױ\י זץי שיאפט פארסאטארטער

W iim r אז נע׳עדאה, גאגץ תאגאוע 
נעסעל. דט גאר דוןרא מאן

p ן4דונ אכער האט r א געלאט 
 א ;עטראגען האט װאס כתולה היבשע
תן אױם׳ן םטקגמלע בלױע ע ט  אין ש
ם ח  גערעדט שױן האט און האר די א
ט כ מי ת י ר׳  די ױן אויער״. אויט׳ן חנ

ע  די פאדװײנט איחס חאט בחולה דאדג
 כייט׳ן און ״הארלעם״ דעם םיט יאהרען
 די פאר ״יעײס״ » איז וואס סקכעל

 שײם דעפ א איז ״איט און ״נױרל׳ס״
ױ םאר ת \״ באוײ עו

ן ו i י n  n גאר איז סײדעל ipwiv•
 געשרי• דזאט װאס רונין, מאדאם די סען

 ק״ן טאכען ניט םעה־ ישױן וױל ױ אז ען
אוױוענס,

ט, זי דאט — גענונ, *־  — גע׳טענה׳
 אײן אין האי״ט ױ אז יאהל !לועלוי שױן

 דער איז װאנען ביז אױיוענס, מאכען
 קיסט כדוך כייסעס די װאס׳י שיעור?

7 יאוס שעהנערעז א פון ארױס
םי־עט. דעם גענוםען טען האט

 רובין לאט װאכע;, פאר עישטע די
i װאו נעװאוסט גיט v דער אין איז 

 גע־ און גע׳דעש׳ט ?יף האט עם װעלט.
 ?ײן האט על און זײטען, אלע אױף ?א:ט
 צו טראכט א אפילו געהאט גיט צײט
 םע״ שיט טאן צו געהאט האט מען טא;.
 לײט, עקספלעס פיט פארקױםערס, בעל
 אײנ־ געדאי־פט •יצע^ע יעדעד האט מען

 א-ײנבלענגען, און אײנהױפען ארדעגען,
 גע״ זיד האט נײעס, קױפען שוין אז און

 חאם בעסטען. םוג׳ם געװאלט װעהנליך
 םון ארומנעוזן אײן אין געהאלטען מעז
 און צוױיטען״ אין געשעפט טעכעל אײן
 אהײם געסוםען ער איז נאכט דער אויף

i אז צובראכענעד, א כיידעל, א v האט 
 תאנאיע, דער w חןרשרעיט קוים ?יך

 אויס־ איײגלואדפען זיך ם^ננט ער װאו
בײגער. מידע די צילללען

 דערװײל טען האט צײט דער אויםער
 םולם כיעבעל אלטע דאס פארקױםט

 פארסױםט — ״הארלעס״ אין װאלינלנג
 און ד1בא געלעד א םים אידען א צל

 נענעהט סאשטיס םיט דעקעל א םיט
שטײגער. לײםישען אױפ׳ן
 די םון נעװאדען פטור אויפ, —
 בעת זיך ער האט — ן ״צםאםעס א^טע
 האס איד דער װען נעט^ן זאג א סעשה
 נע״ ארן אדו־חי, דעם אפתצאהלס איהם
 םיט אידען אוים׳ן ער האט קו?ט

 ניט נעבאך, ןןרעםאן אן — רזזמנות:
 קויפען װעט דען ווער לאנד, אין לאמ
! ? סאכעל אזא

 געגוםען אכער האט איד דער װען
 אםאל סיט עאעס ער האט אװעסגעהן,
 איהם האם יענער וױ אוױ דערםיהלם,

 עד אטנאנארט. עסוואס אין אט־װאס
 װאם ארתןין סיס׳ן האנם n נאך האט
 אאגעצאחלט, עדשם איחם האם איד חוד

vm< אין געהאלםעז nn, און i v חאם 
ט נלײר ט מ מ ס ױ ר  צױןנײסשמע די א

 הוימז נענוכיען *וםישם האס •אטירלאך,
*  אדז• נמאעגעז איחם t«ac ov און זײ״ ײי

r לי«<ן די n m o i p:? ! ! העי מי  ו
ד ג*ט י א^ד ר׳ ױי r י > r 4•  M ר־ •י • • 

ד י w איוי !י m* גיס! ym גמ» חאב
״מאדזןויןקן! י

ס מל סיה׳ן וו״ש חי ן סיי מ י גרא־ ד

vi fי "H v* ני־נ־ט v w v n n■, ט־ט 
־ י י ^  נאס. j'D א־״דס ד־ א־:טע- #

 די אױ;י ק־לע; געדר^; *אט עי
ט אין ,,טטישט״. או די רי רי ־ או  א־ן ו

n* ט אנ  :׳*טארלען גענודע: ע״ ־אט י
 דא ע*שט *V א*ז אט !יע״ט • יע־ט

.גע״ע: ־,א . אגעגענט^.., ”«׳ לאט ־ : 
י *  ־אט ע־ :א*ד!... ;ע־ע־ א ני׳צ ײ׳

״ ײ־פט ־,ד נ אינ־אנצען א״עלג׳ו
י איננאנ/יעי

ױז. ר איבער׳ן ע ײ- : :״ט
; שא״גיצעי עצ עי זא־־ • 4

;עױי ביי י 4 ̂יי א *אט י
ייןןי* דאל אין אידצץ, zy i װעט

: צאב «•* , *J •'‘״:עי* .־ ציגעגעכע־
׳ ״ )

rv א־; ' .עז :ע״:טאנ איז M1 - י•

אטI ו

 ״*אה דיט געייאיגדעלט -:־1נ״ע בעמ א*־פ
,י א סא־ ט, י ־י ט  ;•••- ט׳• ד *ב,*י לאצ :
r דעי r: פא־הייפטען לעב פון יאפ 

:sv:r :
.אבע*  ־אט - ■ א-ײ... אבעי.״ .

אליסזעצען. ע»עכ צעװאיט אילג זי־
 צלכ געהיטען באײ אבע־ איז ע״

 װידקליד דאך איז עס אז נאװאלסטזײן,
 א #♦צוט זא;ען, קעז טע; גא־ישקײט. א

 איינגעקויפט ד-אט סאן כיפוגעת. שטיח
 איז דאדנע דאש און טעכ^ל, טײעי אזא
יצטא... אי־טע שוין וױרהייך דאך

 איתט ה*ט ׳עטאטעס״ װאדט דאט
 פארע;״ דערלאזט גיט נעדאגח דעי אכעי
 װײ זײן אחן איחם האט עט און דיגען,

 איבער׳ן נעטאן טראנ א •ליצים לען
 פינ־ די נייט געגוכיען האט ער און חויז
 כא־ אױנען די כױם און ארוסטאטעז נער

 בא• כיעבעי 4שטיהעי יעדער טראכטען
זינדער.
 וױל ער װאכ געװאלסט, ;יט האט עד

 און אויסםאיען, מענעל דעם אין דאיטען
 ער אױסגעפינען. דארםען װיל ער װאס
 אז געםיחלט, ניט גאי יינערהױטט האט

 ערװאכט דעבעי. :ענקן שטעחט ער
 איהם באדעו־חענדיג פרוי די ווען עד האט

 ?אג א ■'*ו^ונג ראט םארטראכטען, א
אזױ דאלט שטעהסטו װאס :נעטאן

 נאך דץ־ םאלדליכט עס םאד׳חלום׳ט,
*שמאטעס? ד״

 פרוי׳ס דעל דערהעלט האט ער װעז
 שטײכעל א טיס באי״ד ער ד״אט װערטעד
שטוב. דער איבער ארודשפאנען וענודען
 סארטען די פוץ — שמײכעל, דער

 יענעמ׳ס נאך זיך צײגעז װאס שכױיכלען,
 אינע״ אקאייצט א; אױף כאטערל-וננ א

 זײן אויף האט - ~ נארישייוײט, טאנענער
 טינו״ פאר א בלויז אנגעלאלטען געדכט

 אלײננע־ פלױ די איז באלד וױיל טעץ.
 אפ־ ניט נאד םאישײדענע די טיט קוטעז

נאך האט ״טען :אלבײטעז געטאנענע
 בא־ ניט םענסטעל ,ד צו גאדדינעז די

 װינקעל״ הײן נאך האט ביען און שטעלט,
 און כע?ײפם. ניט י״אטפ פאר׳ן טייצעל

 און זאנעז נאך פעהי*עז קיך דעד פאר
זאנען!״
םאדנדכיעז. געװאלען באלד איז רוביז

 4צעטעי א אױױ ארױפגענוכיעז האט ער
ע די  דע־ םין זאנעז אויכנעיעכענטע ̂א

 פרױ די װאס ארט^ןלען, אײגיגע םרױ.
 ,6צעטעי איז אלײננעגעבעז איהם האט
 ניט אפדינגען, כעםרואװט זיד עד האט
 דינען זײ אז געלעכענט, האט עד װײל
 על אז צייגעז, צו פשוט נאר נױטיג, ניט
 ניט זיך לאזט און םאנסביל דער איז

נארישקײ• װײבערשע דודך םארפיהרען
■W

דינ־ דעם מיט לובין האט געוױיגליך
 די וױיל אױסגעפיהלט, ניט גאיי־ נען

 מאמע. דעי ארויסגעהאלשן האט טאכטעל
 סאנסליסמ דעם צוליעב אבער איז ער

 דערװײל טאכטער און וױיב רער מיט
אינגאנ־ כטעט געלואלעז ארויםגעריסען

y t .שמ-^ריזאנ םp,

 אדי שטיטו;;, פר״״ע״ליגע״ דע^ פון צען
עי ריט איד דעי ריעץ אז  נעי־עי י

ן איו ״ ר  פארסאפעטעד א ר*טען אין י
 עחספ־עצ־ אן א*״ם נאד און דזײ^ אין
ן  ד לאט זאכמ;, די םאמערע; צו מ

אל־־י געטאן ד־על א דך גערוועז ביױז
r t  lMt ד איז עי ײיז  ט־ט אנגענאננען ז

וױיטעי. א־בײט ןי,ז
 אנדלצע־־יט א*לם דאט איד דעי

אנ געי־ד, אינעריגע -
פיאץ, ;,פ זיך ר״חרענר־: ג.יט לוב״ן,

 קע׳צע־ אין א״ײגגעלעכט געי*ר דאס ־־אט
 אז דעײפיל־־ט, טעיצלז בעת לאט ע־ :ע.
 ;עדאלפט אידען דעפ עפעכ װאי*ט על

 :*עטאטי־עז נעגיטען לאט ער און #זא;ען
געזונטערחײט עס... םא־נוצט ״ני...

אלױשגעי־אי־־ אי־ב האט װײנ י־אס
:פא־ענדיגט איז פעז

אי זאי־ט אילר ז;־ ניעבער דעכ :
ט קױםען  כייױ װי טעבעי־, עלגעי• קײן ;י
יעצט!.. דיז חליפען

דעללל-י;• זיך י־אט עחספיעהדאן דע־
 און טעבעי*, צלם גענומען העי*פער א מיט
ך ?אט עס  רױ א ד/רלעלט אכיאי־ כליט ד

כהליפען. # אין לעני״ש
א; א עס ראט רוכילען  פין ;עטאן טי

 צומײצט גענוטען האט ער און פלאץ
ען זיך און ארוט׳שפאגען  א־ן פיאגטעי

װעג.
 האט ! װארט װארט... װארט... —

עחספרעססאן. צום שרײען ;עגוסען ער

טױמ
ש, די מ-לער. ל. פץ אי

ט דג כנ ע ד ר א הר פ ם אי ? דע ם מוי
ם װאלם אײך א״יב ע ם ענ ד ר א ם״ים דעם פ

ך רואלם געמזםארבען. גלײך אי
הר, דענקכז ך אז אי ם ודאלם אי אנ ק ע ך ג מלי םי ע ג

ד א.ץ עג עגיג רג א עהן פ אגג זױם ג מערג ? א־נ
ך און n אי p ך ד און געטדםלי ענ עניג ®ארג

ץ ה או ה y* ה ע ך קאן ג ם אי ש סען. ני םי ש א כ
גום. א״ז עס אז וױים, >דך אבער
גימ. איז עס אז זױיזם לנװוערז נאנצער דער

געגעטוארם די *ץ ®אתאנגעגה^ם די
גום. איז עס אז מזױיכענען

ו

רע־ א .־עדעי*... א סעהי״ט אט־א־דא-א
. . A sv i

 םוש א צו אגגעבױגעז זיך האט עי־
 האט מאן מקספיעט דער װאס שזיט א םון

 בײדע מיט האט רוקען, אין געחוןלטען
 אײגגע־ אלן פוס דעם אגגעכאפט הענט

T צל יעדען ;ענוסען בױגענערחײט i 
:וױיב

 אויפ־ ט׳האט װאן ריסי, גערעגקצס, *-
 בעני־ בײ יעדעא? דאס אם געכיאכען

נעדענמסט... און !...בדית אױם׳ן יען
דאי־־ אויסגעװאהסען ביסטו װאס —

 ״פא־ א און ענדיגען. לאסיר dip ? טעז
 פאר־ פאמעסען. ניט זאלסטו קארב״ ■יד

 דאס איז — !פארשרײב טאקע שרײכ
ױינ טיטעז. איז ארײנגעפאלען ו

אז אי, —  געדענק. איך צורוה, מיך י
 און אפנעהא?ט, רובין האט — !געדענק

ט אז מעל ױ ת... אױפ׳ן בעגעלען ״בײ א  ביי
ט!'/.. דאמאלט האט מען וױ געהולי

 אדוכי־ גענוכיען זץ־ ער האט באיד און
 די םיט אױטלואנדערען און ב^אגקען,

 אױסנע־ שױארץ דארט איז אט אױגען.
 איז אט און סיגארעטלאך, פדץ כדענט
ט ט אױסגעשגיטעז קארב א ד^י  א די

ט דינען אט און פעךטעסערעל.  םלע־ טי:
 עראינע־ םאסירוננע;, זכדונלת, און קען.

 די שטויסע;. גענלטען זיך האכען רלגגעז
 ר-אבען טעבעל ישטיהלאף ״שטוםע אלע

 ל״טיז, א ישפראך, א אטאײ טיט בא?וטעז
 אין נעהאיטעז דאבען אלן נ״שטה א טיט
בארראגען אי; דעיצערלען רעדען, אײן
זיזי•

טע־ •צטייו אײן געטראגען האט דען
 געיצטא־ איז רובין אנדערען. נאכ׳ן בעי!
 װאכ צו אױגען. צוטראנענע טיט ;ען
 עכ האט צונעדיהרט, גיט זיף האט טען

 1זאי ער אז געטאן ריס א איגװעניג איהש
 אײעק־ זיד זאל ער אז דערלאזען, :יט

 אלע איז װײב דאס אגסעגען. ישטעלען
 איז זאבעז׳ נײע כױט ארײנגעקוםען טאל
 האט דאס ארבײטען. פארשײדענע כייט

 פון אראפגעשלאנען מיגוט א אויף איהם
ם םארסראגען און נעדאנהמן- די  אינ׳

 גע־ טעבעל. גײעם טיט׳ז װאױנונג גײעם
 כיעבעל דאס אז אבער ער האט פיהלט
 האט עס אז פרעכלד, איהש איז דארט

שײכות יצים ?ײז לחלוטין איהם טיט

 ״וצש־ז ;,,P גא־ װא?ט “< >וי איין נ*ט׳
ט ז•־ געלאט ;יט א־  “• אי אױעי־ציזעצ•;• י

ט•״•. א בײ אדע־ ,Sי,־טJ, א
•־־ דײ• ״אט אטאי־ טיט אין

יאגאפ־;. ״-״ואיצער לע״ **
ט ’,*לנ א  אי ־־: א דע־פיהי־ט י

 : צױאננען מיט וױ :*צדל “יע
ע ;,׳צללא־צ רי א״ אנ ! י

צינ״יישט. געולאיען זײנען אליגען ‘י
 װי ;%s?:־v־ECpy אױפ׳ן טpגעחו ־אס ע־
 ארײגגע־ זיך לאט ו*אצ ל־ױבער, א ״,,,אי

 ־א״טאכ דיז האבען ;צי הויז. אין ••סען
 יךאינ־ךו;־ דײשען זיך אי־ש צל ;:יטעןינ

 •yp:K״y; אין זא־ג ט־ט :י*רע פין גען
 דאזיג•; די \V" -״;:טע;,יא פאר״חלוט׳טע

אפע אנ  -yiV2Vs א ,לו בכיעט ז*ך דאט י
 א*ם בײ <ןי;•;בעט באישעפענײצ ג״צטה׳דיגע

 !״ הלם א־־ע־ ״אט־א־דא, : רחטנלת טיט
ט א-לש י־איצטיצענדי; װײך  ארײנגענאי

^ אירם און זיף צי פ אי על  ד־דע ;,זי*: ג
אנדעי ־,נײיד־; y א*ן ציהען פאנ rn צו־ 

פי־אגטע־ ^־,פאגאנר ;yp:viy; ג״י״צטע
יעז...

 געניטען א־י־ב זיר *־אט עס און
אP די יױ אײסוױיזע•  פא?יכיען ראט ysא:

 ,,טליי א טיט אלן אױגיעז, ריט פניש, א
 בע־ אײנען די זיך, ה־יפיט םיפ: דאצ און
 האר־ זיך ״־ייסען טױי* פלנ׳ב אלן דיז טעז

פאר־ :קײלכצען אלן ;ןזזיפצ ציג•;
!... ?־ װ^כעז םא״ ללאס

 ער ״אט ־— איך... דע״־מ... איןי... —
 ?אנא־ די אט די... - שטאטלען געניטען

yE... באצאלי׳ט אילו־ האט וױפיל ? ...! 
קאגאפע די אלמ?עד.רען :״יר׳ל

ד!... פאר איר מי
ט ע* און א קאנאפע, ל־י אננעכאפט י

 זי 1זאי ילען האבען טורא לואייט ער װי
 גע־ טיט ארױסדייסען ניט איהפ בײ

:לואיד
 גיב חאנאפע די ;...,קאגא® די —

ט איף . ני . . !

 דער א־ן נאדנ״שןכפ
 ־ודאו מאכער רײנסאוס

20 ל«סאל
 דע־ טען4 דעם ןוװענט, דאנע־׳צטאנ

 יעצ־ און צװײטע די זײן וױןלען צעטבער,
 רײנקאום־ דער אין גאטיגײשאנס טע

 װעט דאס .20 ל#קאל ױניאן, מאכער
 פלן טעכיבער־טיםינג דעם בײ פארקומען

cyp ,לײסעאום, מאנהעטען אין לא?אי 
 נאמינײשאנס די סטריט. מע4 איסט 66

 אין באארד, עקזעקוטײו אז פאי זײנען
 מענערזשער און סעקרעטאר א פאר

 װעט טיטינג דעם אויף יא?אל. פאר׳ן
 און ״צאזpעsy אן װערעז ע^ולעהיט אליך

קאטיטע. אבדדצע^צאן
 טע־ דער פאיאגסהי, ם. בדודער װי

 אי־ אונז גיט אל,pלא דעם פון נעדזשעד
ט7yר. י*yאב,אוס־נpרײג די האבען ׳ב*;ר  א

 געירעז ניט איז הy כיזאן. •שרעכסען א
טyגyרyJ :יט האט ״עס ארבײט. לױין :— 

 הײז געקױפט ניט פיען האט — יער זאגט
 :יט ?ויפט iy’3 אז און ז.ysז־:*א:טyרענ

p,? ט רעגען־טאנטלען ט,ינ די כלען טאנ
ײט חי'ן איז :יטא״. איב

 יונ״אן ױ די;ם אק דאך איז -yz'ז
ט  ייא־ פלן ט'טני"'די;ר די און ׳צלי־דײ., :י
א  :יט רפארyד איהר אויף דארפען 20%י

טיטיגנ צום ןyלטp זײ ב־לכז. זײן
די אלן אלוענט דאנעדישטאנ

vdzvz פי^קיגסט אלן,; ^iyy*:y ר' פא־ 
אטטען.

 לי^פהא־ ‘כי^צועי וױיס־פרעדדעגט
 דיססרי?ט פון כיעגעדדשער pyp װיטיצ,

 ריעש אױף זײן גדyזyאנװ װעט ?אונסיל,
עולם. cyד אדרעסירען אלן טיטינכ

 קאנפע־ אינדאסטריעל םבד״ט
יארר,. נױ אץ דענץ

ד*נסטא; האט רוזלועלט syהאט אין
ט pyp געזגפענט זיך ט"  אינדאסםריעל ס

 סטײט דעם פון גערופען סאנפ^^עגץ,
 יארק נױ פון דילפא״טטענט ײיבא*
 םון פיהרער פראטינענטע אלן המײט,

 ארבײטער וױ נלט אזוי אינדוסטי־יען,
 בבלל בירנער פראכױגענטע אין פיהרער

ט זײנען אנרועזענד. דאי
 זײן: װעט האנםערענץ בײם פראכע די
 אויםצו־ אום ווערען, :עטאז דארן״ ״װאס

 אול ?׳״ אינדוסטריען א*ן פרידע־ האי*םעז
 װעלען םראנע דער איבער רעדנער ד*

 הילסװיט, פאריס סנױטה, נאװערנאר זײן
 גאר־ לײדיס איגמערנײשאבאל רער םאר

ט  פרײני, ױה ;ױגיאן װאירסערס כענ
 אװ פמרערײשאן אםעריסאן דער פאר

 םאי װאלדמאן, לעאן דר. אזן ;לײבאר
 װאיר־ הלאדהיננ אםאלנאסײטעד דער

 האנפעחננץ פון גזשערמאז דער סערס.
 לעהםאז. הױדבערם הײתעל זײן װעט
 עםלי־ אנהאלטען װ*ט י,אנפערענץ דער
 זײן צייט גאגצע די וועט און ממג כע

 בערנארד םון אױםזיכט דער אונםפר
סאס^שאנער. לײבאר םסײמ שיגםאנ.
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3 .8 .8 א. חןו פון ו8נווענש8ה די
־ ;יט :אך האבען ירי- א  cm זיך :

ט פ-יען  פארהאנללוננ^ איע pc יעפא-
 אננענוטען זיינען װאס באיצליסע, און

 דער פון קאנװעניצאן דער אױ* געװאיען
 ליאט װאס עי־־פאזא, אין י־. אױ פ. א

 פוגלעסט־ װאך. יעצטע ;עעגדיגט זיך
 דער אין ידיעױז קירצע ד• פין ײעגעז,

עכע9  א נ־אכען ישױן זיך פיר קאגען י
 אן1*יר.א:*וענ י־עצסעי דער ױענען באנריױ

im צו עײ.ױבעז זיך דעגע; און s,c א 
נ. ג ו נ  יזא״ כױל אז דענקען, כױל און די

 קאג־ לי דאס רעכט, פייט זאגצן ;ען
 :יט לאט זייט, אײן פי; :אטש, װעגיטאז,

 געװאלט װאלט*ן כדר װאס לאס, נעטאן
ט אילל זעד,; א ל אן,' ט ױפ  פון אבעי זי א
 7אי ;עטאן :ארניט זײט ^רעױער דער

 זאל װאס טאז, צו פאלפעלט נארניט
אי טאפענט א אױף אונז  פאכען קאנען :

 פון פראני־עס דעם אין פאלצוױיםלען
עי ע־ אבש־ײזאגעל אונז ט ײ  באװע־• אינ

*••גוננ.
 קא:־ דעי צו ;ע־־עבט זײן צ* אים
 אױפטואוננען, איהרע איע און װעניעאן

 אז פאר־עהען, :יט קײנטאי טעז כאי
 י. אװ פ. א. דע־ םון קאנױעג־שאן די

 רעפרע* א װארט פון זין בעססעז אין איז
 דע־ 400 די קעינעיישאםט. זעגסאטיװעי

w:ys׳iv קאנװעניטאן דעי צו ניט יויביעז 
 סערזענייבע זײערע נא^צוביעגנען א־ב

 צו אום נאר איבעי־ציעונגעז, און װינשע
 אינטער־ די ױניאנס, די רעפרעזענטירע,

 ארבײטער, כײליאז 3 די ניישאנארס,
 קאנ־ דער צו גע־טיקט זײ האבען װאס

 זײן ניט זאלען עס װעלכע און װעניצאז.
 אדער דעד פיץ םײנונגעז *עדזענליכע די

 זײערע א*; אבער דעיענאציע, יענער
 גע־ זײ םוזעז באישריםע און האנדלו;נען

זע די צו אױםדרוק בען  ישטדע־ און וױ̂נ
 דאך איז ױניאנס. זײעיע פון בוגנעז
 פון סאנװענ׳שאן יעדע דערטיט מאלע

 זי װײל וױכטינ, אזוי ל. אװ ם. א. דער
 הונ־ עטלאבע די פאר ביויז גיט רעדט
 פאר נאר דעלענאטען, פארזאכיעלטע דעדט

 ;וט און ארבײטער־באװענוג:. גאגצע .די
 כא־ דער איז דאם אבער ׳עלעכט, אדער

 בא־ ארבייטער גאנצער דער פון ראלטעי
 זײנען אזע^כע און אזעלבע ;װענונג
 יפטרעבונגען; איהרע נמנדענצמז, איהדע

 וױר ׳זי ;עהט װענ דעם און רעט אויף
 מאכען איהר געװאלד טיט געהן. זי

 געדאניז, א פ״טוט איז אנדעריט האנדרען
 זעלר א איז אנט״שטעהן ;אר קאן װאס
 די געהירן. װײכען נאנ״ז רײפען, ניט

 אנט־ זיכער איז באװענונ: ארבײסער
 איבערמאבעז אבער וױקאונגס״פער,י;,

 דאס םעדעד, פיז ״צמױיך א פיט איהר
אוכידענליך. איז

* +*

V

 רױט ׳לאט װאס ׳דאס נעענדינט דך ר-אט
ט ׳פיהע פון ערװארטונ; דער פ אי אד  נ

 אטת־ קאנװענ־טאן דאזיגע די דאבען
דױסטארײש.

 פון פאריטטעהן אזא כייט אט און
 און קאנװעגיצאז דער םון כאראקםער דעם
 פעדערײישאן אפעריקאן נאנצער דעד םון
 רע־ קאנװענשאז די װעמען לײבאר, אװ

 פאר לײנטער פיל יצוין איז פרעזענטירט,
 פילעס, מיט טאבען צו ישיום אײנעם

 זעהר זײן פעג פערזענליך איהם װאס
 װאס פילעס, גאר אוץ הארצעז, צום ניט

 נעהט עס לאננזאם װי אז קלאר״ װײזט
 דאך אגטװיקלוננס־פראצעס, דער אן

 ער װעט אן, אופצװײפעלהאפט ער נעהט
פרײד. אכית׳ע מיט באנריסען קאנעז

 איצי די אז געהאםט, האבען ביד
 פונ־ דעם לייגען װעט קאנװעניטאז טיגע

 אלײ5 אופא«העגגי;ער אז םאר דאםענט
syr'D ײעט און פארטײ, אדבײטער 

 ארוכר םון פאליםי אלטע איהר אױםנעבען
 #אר״ םייעע פא/ צװײ די אדום ?ןפרינגעץ

 עקזעסוטיװ דער װי דעם, םון טײמץ.
 גע־ האט ל. אװ x א. דער פון קאנסיל

 װאהל-קאמ־ לעצטען דעם אין דאנדעלט
 עדװארםען. נעמעגט עס כיען האט יײץ,

 ערװאר״ ;עמענט מען האט װײניגסטענס
 נאנץ װעט פראגע דאזינע די אז םעז,

 פיז קײ;ע װערען. דיסיןוםירט זרנםט
 סקוים ניט איז ערװארמוננעז דאזינע די

 האט קאנסיל עלןזעסוםײו דער נעו^וחגז.
 זײן אז ערקלערם, רזןאארט זײן איז

 קאמ־ לעצטען דעם איז האנדליתנ גאנצע
 אױןי ,עבױט תרכאױס נעווען איז «ײז
 נייז •אליסי נאךפארנויזעז אלםער ־דעד
 האט iv דאס און ל., *װ פ. א. ״דער

 באםײלי• פון געםראכם גאת״פ קיעםאל
 דריטער א םון נרײנתננ דער אין זץי נעז

 קאנ״ רי פארםײ. ארביממר ■ן^ים^מר
m m עי־ -׳נ דאז די אגגענוםעז חאס 
 ®ון ר^וגדלװג גומאחײסאן^י ^גדוננ,

o n עיןזעקוםיװ י ^ ם אנ דערמיט אח ה

* > *
 אנטוי־ יטטארקע א געוױס דאס איז

 דעלעגא׳ די האבען זיכער אבער יטו;;.
 פארזא־ דעלעגאטעז, פעהיסטע די ׳טען

 גוט ;א:ץ קאגװעניטאן, דער אויף טעיט
 ױ־ , זײעו פון •שטיפוננ די ;עװאופט

 נאײ א*ז געיציקט, זײ האבען װאס ניאנס,
 האט זיבע־ ;עראנדעי׳ט. אזוי דארום

 קאנ־ עקזעקוטיװ רער ;עװאוסט אױך עפ
 צום קוטען דארום דו,ז ביען און ,4סײ

 אדבײטער־ ארגאױדרטע די אז ־שרוס,
 דערוױיל :אך איז אטעריקא אין ־טאפט

עייאױסגע אן פאי פאיטיג :יט ע: א:  טפ־
 טעטיג־ פאליטי״שער זעלבסט״צטע;דיגער

 פאד ארבייםער. די פון זײט דער פון קײט
 זי װי ׳®ארטי יײבאר א פון ניינדוגג דעי
 אר־ די אז נױטיג, איז ענגיאנד, אין איז

 אײגענע א; האבען װעלען זאלען בײטער
 זעהט עס װי אבער, פארטײ. ארב״טער

 ארבײטער אטעריקאנער דער דענקט אױס,
 קאנװענישא; די און אנדער״ש. דערװײד

 זא־ עס װעיכע וױלען, בעסטעז איהר טיט
 און וױנ״שע אינדױױדועיע די ז^ין ניט יעז
 דערענאטען, די פון איבערצײנונגען די

 אגדער אז אננעכיען נעראנט נים האט
ישטעלוננ.

♦ * *
 אויפ־ מען לײענט דעסטװעכעז, פון .

 דעם םון רעקאמענדאציעם די כיערקזאם
 אנגע־ זײנען ײעלכע קאונסיל, עיזזעקוטיװ

 האנװענישאן, דער פון געװארען נומען
 אוםאפ* אן פון ;עדאגק דער אז מען, זעהט

 האט טעטינקײט פאליטײשער העעינער
 די אין װאהצל.ע; טיםע גאנץ :עפאסט

 דער פון נײסטער mל"טעג די םון מוחות
 צום לײבאר. אװ פעדערײישאן אםעייהאז
 עקזעקד דעם פון רעפארט דעד בײישפיל,

 נע־ ס׳זאלעז אז פארלאנגט, קאזנסיר טיװ
 װעלכע געזעצע, אזעלכע װערען יטאםען
̂ען  ״אומאפהענ־ פאר פעגליך כיאכעז זא

 זײער טאן צו באװעגונגען פאליטיישע ניגע
 װען וױרקזאכירױיט, ביעהר םיט ארבײט

̂כע פאר גויטװענדיגקײט די :אר  זאר אזעי
אנטשטעהן״

**«

v
 פאל־ איז באדײטוננסםול סעהר נאך
 דעם פון רעפארט דעם אין פונקט נענדער

 אכיעריתאן דער פון קאונסיל עקזעקוטיװ
 פלאן א ״דאס לײבאר, אײ םעדעריײשאז

 םאר־ װעלכעז דורך װערעז, געיצאםעז זאל
 בא־ גרופען^ײעלכע װערטס־שםרעבענדע

 :יט זײנעז וחנלכע פערזאנעז, םון ׳שטעהען
 קאנען זאלעז טיײד־ױניאניסטעז, קײן

 נאךפארטיזאן איז װערעז ארײננענומעז
 ארבײטער״. די םון קאםפײנס פאליטיישע

 אגדער הײז םיז דענקעז ניט קאנען מיר
 אז װערםער, דאזינע די םון םארםײנדשונג

 םין נרינדיננ די געפלאגעװעט װערט עס
 •ארםײ, א םון ■ארםײ, ארכײטער אן

 די געגען קאםוי א אויפנעמען זאל װעלבע
 ניס, װעז װארים, ■ארםײען. אלםע צװײ

n וו$מ צו n סעדערײ״שאן אםעריקאז די 
 םארווערםס־ םאר׳שײדענע די לײבאר אװ

ניט כא׳שטעהעז װאם גרופעז, מםחנבענדע

 זי סאז װאס ץ טרײד־ױניאניסטעז ־םון
 טאן זײ סאנען װאס אדער זײ, םיט טאן
 גע־ קאנעץ גיט זאיען זײ אױב איהר, פאר
 פארטישריטליכ־ זײער צו אויסררוק בען

 טעטיג־ ■אליטײשער גײער דער אין קײט
 אװ םעדערײ׳צאז אכיעייקאז די װאס ׳י,ײט

V םאר זײ *שלאגט יײנאר
V

 רעפאיט דעם אין דאדום זעהען ריר
 זיין אין און קאונסיל, עקזעקוטיװ דעם םון

 ישריט׳ א ׳עאזיקאנװענ דער pc נוטהײסונג
 די ׳אסת םארװערטס. ״שריט גדויסען א

 אבעד ירײד אלטע די װי ;אך קלינגען דײד
 ישײנט, אונז װי ׳איז רײד די פון טײן דער

 קורצער א מיט נאר װי אנדערעד, נא:ץ א
ישייט א וױרקליך איז עס פריהער. צײט

 עטליכע די דיט אז זיך, דוכט אונז
 עקזע־ דעם פון רעפאדט דעם אין װערטער

 גאנץ א געםאכט װערט קאוגסיל קוטיװ
 אומאפהענגינער אן פאר װענ ברײטער

 װערט :אד :יט באװעגוננ. פאליטיעער
 עט־ םאר ערקלערט באװענוננ אזא :יט

 מראכ־ גארניט טאר כיען װאם װעגען װאס,
 פארלאננט װערט עס םארקערט, נאר, ׳טען

 מאכעץ זאל װעלכע געזעצגעבונג, נײע א
 פאלי־ אוםאפהענגיגע אזא פעגליך מעהר
 באדײטונגס־ באזונדערס באװעגונג. טי׳שע

״װען װערטער: לעצטע די זײנען םול
 אנט־ זאל אזעלכע םאר נויטיגקײט די נאר

 פרינציפ איז אז אױס, קומט עס שטעהן׳/
̂א װערט  פאליטײשע אוםאפהעניגענע א

 םרא־ א איז:אר עש אנגענומען, באװעגוננ
 איז נויטװענדינ. װערען סאז זי װעז גע,

 די נאך זעהען איצט דאס זאגען, לאמיר
 די אײן ניט אמערילא אין ארבײטער

 ארבײ־ פאליטישער א םון נויטווענדיגרןײט
 זע־ זײ װאס ׳דאס אבער באװעגוננ. טער
 גוט זעהר לואז דאס ׳אײז ניט איצט העז

 צװײ אדער יאהר א אין זײז נעסאלט
 אומאםהענ־ אז דאס ׳איז עיקד דער ארום.

 פא־ דעם אויף טעטיגקײט ארבײמער גיגע
 עט־ ניט סעהר ישוין איז םעלד ליטישען

פארבאטענעס. טריםה׳ס, װאס

 דזןד סיז f*rnwnpp די |jni פארװערםס,
 דעדט אװ׳יײנאד פעדערײשאו אסעריסאן

 אומאפהענדנער אן ®ת קלאר און אםען
 כײטלען, זוכט און באװעגונג״ ■אליט״שער

 עס וױרסואטעד. װאס זײן זאל זי אזוי װי
 ערװא- גרױסער א םון סיסז א זיכער איו

 אװ םעדערײ״שאז אסעריקאן די אז ׳כו:נ
 ױ אזױ וױ #װעג א ׳•<אן א זוכט לײבאר

 םארװערטס- ארײעעסען קאנען זאל
 זיך זאלעז װעלכע גחיען, ישטרעבעגדע
 לאכד ■אליטיישע איהרע אין באטײליגען

 ״פאד• אזעיכע װאס וױיסט, װער פײנס.
 מא״ קאגען גרופען״ װערטס־״שםרעבענדע

 ■א״ דעד איז איכערקערעגײשען פאר כען
 אנועדײןאן דער פון טעטיגקײט ליטי׳עער

!ל״באר אװ םעדערי״שאן

דעזידענס s עדװעהלס װױער טפערם8ג מפיועל
3 װ8.8.8 דעו פון

עי אן ;עװע; או:ז פאר איז עס  אמת׳
 אז בישורה, ;וטע די הערען צו פארנענינען

 פיהו־ער, ארבײטער ;רױסער אי*טער רער
 ערװעהרט װידער איז ;אכיפצ־ס, סעטױער
 אמערילאן דער פון פרעזידענט געװארעז

כזיר דאס א<ן אװ םעדעדי״צאן
 עטליכע זײ:ע פאיטײטיטט ישלעבט האבען

 װעל־ דעדע, עי־עפענונגס ז,יז אין װעיטעד
 צו צואר. א װי בטעט ;עקי^וננעז האכען כע

 נאטייליך, :אכפאלגער. באידיגען זײן
־ האבען  גע־ ;יט טאטענט אײן פאר די

 ארביײ אדעריקאגער די דאש צוױיםערט,
 גענוג ישטארק ״שויז איז יאודעגונג טער

 גרויסען אזא זאגאר אריבערצוטראגעז
 וױ וױבטיג אז װײסעז, טיר ; פאררוסט

 באװעגוננ, א פון פיהרער־צאפט די איז עס
 גדוי־ א אפ ניט הענגט אלעטען, ;אך ׳דאך
 גע־ האט װאס באװעגונג, יעבעדיגע סע,

 cm פון לעבען, אין װארציען טיפע פאסט
 פיהרער. יענעם אדער דעם פון •שיקזאל

 אונזער םאר :עטאז װעה אבער האט אונז
 ער װאס גאטפעדס, סעמױעל װעטעראן

 זיך כיוז ער דאס ישװאך, אזױ זיך פיהלט
 און לעבענס־ארבײט, זײז pc צוריקציהען

 ;אך ׳טויס צום פאראורטײלט זײז אזוי
 צו אויפגעהערט וױרקליך יזאט עי איידער

 םאר־ ניט זיך קאנען כייר װײל ;לעבען
 און לעבען צו גאירפערס ברודער יצטעלען

 באװע־ דער פון זײט א אז ישטע״ז פיוזען
 געװען איהם פאר דאך װאלט דאס נונג.
 אומ־ ככיעט אזױ פײנליך, •שרעהי״יך אזוי

נאטירליך.

 ײאס גליהלד, און ׳שטארץ פילילעז זיך טענ
 אזא ׳םאז אזא יץ8יש איהר אן האט זי

 דאס וױ ׳אלטען נרױסעז װאונדערבארעז
 אטעייקאן דער פון #רעזידענט דער איז

 נאכר סעכיױעל רייבאו־ אװ םעדערײ^״אז
פערס.
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V
 נע־ װעה װירקליך אונז האט דאס אט

 ארויס, זיך זױיזט עס װי ׳אבער טאן.
 זײן מיט נאטפערס סעמױעל אונז האט

 האט ער אפגענארט. רעדע ערעפענוננס
 צוריק־ זיך בדעה ניט :אר ;אך דערװײל

 ער לעבענס־ארבײט. זײן פיז ציהען
 םאס־ זײן אויף איכיער, װי איצט, ״שטעהט

 ! נעגנערישאםם קײז םיז סימן קײן אוז טעז׳
 אזוי אונז זאל ער אז ׳;אר װיגישען טיר

 יאה־ פילע פילע, :אך נארען אין האלטעז
 װי זאט איז, אטת דער װי װארים, רען.

 פיהלט יאהרען, אין איז נאטפערס פעמװעל
 װאונדערבארען א נרױסע;, א אבער ער

 טעטינקײט, :אך פאװעגונג, :אך הונגער
 דער ער איז הינזינס דער אין קאמױ. נאך

 אונז. צװי^ען אינגסטע די פון אינגסטער
אמעריקא אין באװענוננ אדבײטער די און

 שיד; ערהאלטען :יט :אך האבען טיר
 יעדע, דעד פון רעפאדט םטע:אגראםי״שען

 פון םיהדער דער זיגדאן, פרעזידענט װאס
 צו דעלענאציע אינטערנעישאנאל אונזער

 יע-8 געהאלטען, האט קאנװעג״עאן, דער
 □m אין גאריערס, סעמױעל זעגטירענדינ

 טים איגטערנײ׳שאנאל, דעד pe נאטען
 אבער, װערטער עטליבע די םון בױסט. זײז

 צײטונג דער אין געזעחן האבען טיר װאס
 םיר ״שטױסען ענטםעי, ;אטפעדס׳עס פון
 איז האט זיגמאז פיעזידענט אז אן, זיך
 םילע גאר אויפנעטײשט אודאי רעדע זײן

 איג״ דעד פון גע״שיכטע דער פון ביעטער
 גאמען דער װעלכע אין טערנײ^אנאל,

 דא• גדױםע א ׳טפילט נאמפערס םעטיזעל
 סע־ אכית. דער וױרקליך איז דאס ,ױי ליע,

 דעד פון פרעזידענט אלס נאטפערס, *טױעל
 האט לײבאר, אװ םעדערײ״שאן אםעייהאז

 דעם איז חלה• גרױסען א נרויסעז, א ;אר
 איז עס אינטערנײישאגאל. דער פיז לעבע;

 אין םאמענט קריטי׳שער קײן נעװען :יט
 ער װעז ױניאז, אונזער םון לעבעז דעם
 זײן מיט ארײנגעײאימעז :יט זיך האם

 ‘אױןי'«ז« און אײנפלוס, און כוח נאנצעץ
 דױײ איהר אין געהאלםען םיל איהר אוםז

ר פאר1דע האט ־ ער לעבען. מערען ש ל  'י
 אתזעד וו$וס עהרע, גרויסע די םארדינט

 טדױסמװײ איזום האם אמטערנײישאנאל
 וױלען םיד און מתנה. איהר דורך־ זעץ

 רץר םח אגערקענומ דאזיגע די אז האפעז,
 בא• נרױםע די אויך וױ אינטעתײישאנאל,

 האנװענישאז גאנצע די װאס גײסטערוננ,
 דער־געלענענהײם, בײ ארױםגעוױזען האט
 זא< עד אז דערצו, בײגעטראנען פיל האט

 םון צוריתציהען זיך באישלוס זײן ענדערעז
 אין האט ער אױב לעבענס־ארבײט, זײז

 טאז צו בדעח געהאט װירקליך אנםאננ
 איז העערה אונזער אויב און זאך. אזא

 באגרינ• װעניגעד אדער מעהר א וױרקליך
 אינטערנײישאנאל די האט דאן ׳דעטע

 גלענצענדען א נאך רעיןאדד איהר או̂י
 אונזער דערלאזעץ גיט האט זי אױפםו.
 זײן םון צודיקציהעז זיך אלטען נרויסעז

צײט. דער פאר לעבענס־ארבייט

דיסםריסם־ דעם פון ין מפי8ו־ס8ניזייש8רג8 דער
סאונסיל

 נומער דעם אין פלאץ אנדער אז אויױ
 פארעםענטליכט װערט ״נערעכטיגקײט״

 טעק־ אוץ זינםאן פרעזידענט םון אפיל אן
 מעמ־ גאנצער אונזער צו באראף רעטאר

 דעם אין העלפען צו יארק נױ םון בערישיפ
 דיסט־ דעם םון קאכיפײז ארגאניזיײטאז

 טרײדס. םאחשידענע די םון האונסיל ריקט
 װירק־ איז טרײדם דאזינע די אין לאגע די

 אםעלירען זאל און דאיו* װאס ׳אזא ליך
 באדענקט טרײד־ױניאניסט. יעדען צו

 נאדעל־ארבײ־ די װאו יארק, נױ אין ׳נאר
 אינדוסט- דרעס און קלאוק דער אין טער
 אר־ פראצענט הונדערט כטעט זײנען ריען

 נא־ דעסטװעגען פון דא זײנען גאגיזירט,
 טויזענ־ צעהנדליגע די אין דעל־ארבײטער

 זײ־ װאס אינדוסטריעז, אנדערע אין טער
 ניט עס איז ארנאניזירט. גארניט נאך :ען

 ױניא״ טרײד אונזערע װאס מיט עטװאס,
 ? שעמען באדארםט זיך ײאלמען גיסטעז

 ביל־ זעלבע די אין זײ, מיט זײט בײ זײט
 זיך נעםינען ארבײטעז, זײ װאו דינגס,

 עקספלואטירט װערעז װעלכע ארבײטער,
 נאר און אוםן, ^ענדליכסטעז דעם אױו•

 אמאניזירט, ניט זײנען זײ װײל דערםאר,
 האבען טרײד־ױניאניסטעז אונזערע ׳ און

 צו צײם סעוט א געםונעז נים קײנמאל
 צו נים זײ געהערען װארום :זײ םרעגעז

 ארנאניזירען װארום טרײד־ױניאז? א
 זײעף םארבעסערען צו אום ניט, דך זײ

עס אז ײ״םעז, ײז אױב דער:̂ ^ קא| i טרײד־ױניאז א וױ זאך אזא דא איז
 טרײד־ױניאניסטעז אוגזערע אז ״זײז דאס

 ענאאיסטען ענגהערציגע אזעלמ ?ײגעז
גיט זײ הויבט עס «ז עגאזויסםקעם, און

 זײעת םיז שיקזאל דעם םאר ארען צו אז
 זיןי גלויבט עס i ישװעסטער און ברידער

 א וױיל םאל, דער זײן זאל דאס אז ׳ניט
 דם געהערט און נימ קאז טרײד־ױניאניסט

 • םארענטפזד װאס ברואים, סארט דעם צו
אחי ודשומר :װארט דעם מיט זיך רען

 \ לױט טרײד־ױניאניסט, יעדער 1 אנכי׳/
 באטראכ־ דוקא זיך מוז אינערצײגונג, זײז
 םח ברודער, זײן פון ישומר דעם פאר טעז

 ברר זײז םיז אינטערעסעז די אז פידזלעז,
 ״ דאך איז אינטערעסעה זײנע זײגען דער

 טרײד״ױניאניסםען אונזערע האנדלען
 צו הומען מוז אײנער דאס אזוי, פארט

שלוס. טרויעריגען דעם
V

 שטןןנרפונהט דעם םון אםילו אבער
 '׳ אוד האכען אינםערעסעז א^יגענע די םון

r v t מל א נעדוורםט מעמבערם ױניאז  בי
 ארגור דעם איז באטײליגעז זיך שטארקער
 טרײדם, די װארים קאמסײז. ניזיײשאז

 בעלײ טױזענט םופציג די װעלכע כײ
 אזױ נארניט זײמן ארבײטעז, מלאכות

n» םרײדם, איז קלאו^ס די םון וױיט  t 
 ניט זא< ארבײםער זײערע םון לאנע

מ דער אויןי וױרקתג ׳שטארקע א בעז א  י
ח קלאוסמאכער די םון  דדעםםאמר• י

 קלאותםאמר חןם מיט זײט בײ זײט ײעז
ד זײער קריגעז װאס דרעםמאכער, איז  י

<אץ ניאז ד, זײערע סתי א  ארבײטנן מי
 ^ישטונחמ יאננע אוםממנ׳שליך מעגיטעז

 מר^ ojr hp יױז, כיזארעבעיעז » פאר
 n אוץי אז זײז, ניט אנדעחש

 feir דחנם ym קיאמ דעם איז
p און עדגןר איץ חגז w

 לעבענם־פראבלעם עקאנאמישער
םאוױעם־ידוםלאנד פון

* i ♦
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 פאךיגען דעפ אין ;עזעדן דאבען כיד
 טדאני״שעד א םאר ויאס אין ארטייןעל

 אין ׳דך געפינט סאװעט-רוסיאנד סתי-י־,
 טי׳עערי#,א8 רע• נעת װאס ׳כתיררז ר;ר

 עלזאנארי־״ חעכסטע די םארערט רעז־צים
 pc נידמל העכפטע די עגטוױקלונג, יצע

 ״צטארק ײסיאגד יעסעומט טעכניח, דעי־
 יעג- מאדערנע אנדעיע די אנטחעגען 9א

 -ענרעפ א עתאגאדי״ש זאנאר טאכט דע•
 די נײט פאינלײך אין געװאדעז איז און

 פון יאנד א ׳לע;דעי צנטוױחעלטע הײך
 נאלישע- די הא-^ײןעס״אוגטעדנעדונגען.

 צו״שטאנד אזא אז ױײסען, װעיכע וױחעפ,
 דאס אז און עיזיספידעז, ;יט י־אננ קען

 צו צופאסע! זיך טוז כיכטעם פא־־יט״צע
o ®לז באייננונגעז די r עקאנאכיײצען 

 "עבעז עקאגארײשע דאפ א׳ײב י־עבעז.
 :iyr ואליטײשע די צו צו :יט זיך פאסט

 די זיך צונדעכען ״שאפטב־באדיגנונגען,
 דעל פון סתירה גי־ו־סער דעי איבעד קאכ

 אן זוכען און וױרקריכקײט ױכײשער
אנע.5' אונטעגליפער דעי פון אײסװעג
 עש אז געהאפט, פליעד לאט מען

 נרױסע א קדיגעז צו אײנגעבען דך ײעט
 זאל װאס היואה, אינטע־גאציאנאי־ע

 טעכ־ טאדעדנסטע די כייט כיאכען כיעגליד
 געײאי״טיגע די אויסצונוצען טיטלעז נ״שע

 טען י*אנד. דער -\z נאטור-רייכקײטעז
 נע־ ישװער צװעק דאדגעז דעם אױןי האט

 צוליב גרײט נעװען איז סען יייז אדבײט
om אר ניט לרבנות נדויסע ברעננען צו: 
 האט עס כאיאקטער. מאטעריעלעץ א פיז
 װעגעז אפילו אײנגעגעבען. ניט זיך

 מי- קלײנציגער סאלהעלטניסםעסי: דער
 פונם, מיליאן 30 פון הלואה זעלגעל

 רעגירונכ ארב״םער כרימי״שע די װאס
 אײז מען. לע:ט לוסלאנל, באוױליגט האט

 אינטערנא- דער וועילט. לי עננלאנד איז
 האט קלאס ציאנאלע^קאפיטאליסטי׳שער

 אויב אוץ ■רינצייע^ זײנע אױך כײםסעות
 סא״ אײנגענעבעז ניט איחום זיר עם׳האם

 אק־ אן איז פארניכטמן צו װעט״לוס׳לאנד
 .ריהרעז ניט דאך ער וױל קאמזי, טױוען

 רוס־ ארױסצוהעלםען כדי פיננער, *הײז
 כאטיש מוועריגקײטעז, זײגע םון לאנד

m 'עד א? איהם, פיז ניט פאייאננט 
 חאבעז מיר ׳שמים. ל׳שם סאז דאם *אל
 ״שקילעז א כײט מאז צו םאתטי׳ש דא

 זyנאיrאינטערנאצ דעם םון כאיקאט
 סאװעט-רוסלאנד. נענעז קאפיטא^״םארס

 קעז רוסלאנד װאס אײנצינסמע, דאס
 הורץ״טעלמיניגע זײנעז באקימעץ, אפ״שר

 וועלט דעם דורך אבעד סחורה״הלואוח.
 רוסיישער דער פיז עיקר־פדאבלעם לער

נאריהרט. װײניג עחאנאמיס
 זיך כיעז האט צייט לעצטער דער איז

אנ־ אן אוױי :עטאז קער א דוסלאנד איז

 רזסישע פונ׳ם נסדן צױיימער ,דער
יראלעםאריאט״.

t\' ק$רעסואנדענ® איײאועאי׳יען יווניעי
כאזטגאדױםש. לעאן

 האפעגונג לי װי לעם ;אך זײט. לעל
 איגטעלנאציאנאלען לעפ טצל tS’“ איױי

 האט געװארען, צוױוגען איז יטאי*9קא
 ארב״טער צום געטאן ;עלם א זיך דען

 פאלעלט כיען און ;וסא דוסלאגל אין י.יאס
pc און אנישטרענגונגעז ;יעסטע לי אילם 
 אז כיאכעז, צו כלי יולבנות, גלעסטע לי
 באצאה־ זיך זאל א-נלוסט-יע רוס״צע לי

 לוס־ כדי יטאל,6קא אגזאיי״ען און יעז
 טיסלצן אײ:ע;ע טיט יזענעז זאי״ י־אנד

טעכניק. לי פאיבעכע־ען
לא־ לי בא״ױנטען װעדט אטנעסטען

 װאס לעדע, א לורך טיק,4אי8 נײע זי;ע
 געלאל׳ צוריק לא;; :יט לאט י-אטעניעױ

 *,אנוױ סאװעט. טאסקײעל לעם א־ן טעז
 טעקסטיל־אי:־ לי אז לעם, ״,או•, זעגלינ

 פראצענט 55 אלױס :אל גיט לוסטריע
pc ,ארױסגעגעבען ד-אט זי װאס לעם 

 טע־ גלויסע לי אז און טײזנית, לעל פאל
 יאהר אין לאבעז פאבײקעז טאלולגיישע

 אױס־ אלבײטער טויזענל 99 כייט 1913
 בעת כײליאן, 173 פאר סחילה געאלבײט

 אלבײ־ טויזענד 80 םיט זײ לי־אבען 1924
 96 :אל םאר סחורה אױסנעאלנײט טעל

 ״אומע־ אז ער, קאנסםאםירם בייײאז,
 אריבערגע״ אדבײטער״לויז דעל לאט טום

 אל־ דעל פון ידאלוקטױױטעט לי יאגט
 טען1 םין ״טרוד״ (לויט זאגט און בײט״

:אחטאבעל)
 דאס געהן. :יט וױיטער עס קען ״אזױ

 אל־ זײז םאר באהומענדינ לראך. א איז
 ארבײטער דעל גיט ■ראצענם, 60 בײט

 ה. ד. פלאדוקט, דעם םיז •ראצענם 30
 װעלען סיר אז אזוי, באלעבאטעװען מיר

 דער איז קוימעז. דעם דולך ארויספליעז
 אר״ םאר׳ז םאנד דער זיד \v? צור«עפט

אינ־ דער איז נאר בייטס־לױן
 רער־ זיך םוזעז מיל איז ׳גופא yדוסםרי
 חגם פוז חלק רyד אז דעדצו, שלאנמז

 םון אײנהײט רyד אויןי ארבײטס־לויז
 אין jmy:y5i^D זיד זאל •דאדוסט םyד

Din לאצ»yחןר פון ס cאדברײטyרוננ 
■דאדוקצי^׳. לyד פדן

 די פאליש פאר לטyרר,לy קאט^יעװ
אלגאניזאטאלײש־ דולך נאר אז כױינוננ,

 סאלבע־ yiM'j3yD אין
jy«nyo לעז m ,די אז דערגלײכעז 

 בא־ זיך זאל לוסלאנד איז אינדוסטריע
 פאל אז װײטער, רמאנטyד לy ז.yצאהל

נע־ [[KHivi*: איז חד״טים 3 נעקסטע די

 באדאלםט Diycoyo yרyאונז האבעז פאר
 ניט נאך די אז זארנעז, n.iyo לycבי א

 םאלשײ• די אין רyאלבײם yאיגאניזירם
 װאס און ;יכעל װאס זאלעץ טלײדס דענע

אדנאניזירעז. זיך *טטארקער
•«

 םון אפיל דעל אז נלויבעז, װילען מיר
 אינ־ רער םון טאלyרןרyס און נטy^לעדד

 א װי בלײבעץ, ניט טyװ טעדנ״שאנאל
רyאונז דאס און װיםט^ רm איז יטטיטע

I'v iv isvo װyאל מיט ח^םען טy איה־ 
 קאמפײן ארגאניזײישאז דעם איז כוחות yר

 ̂רyלכyװ און קאונסיל, דיסטריקט □yi םון
 געקרױנט ותט צײגעז, סימנים אלע װי

t^yii מיט yװען לםאל̂ג yנאל זאל ר 
ivrip אונ־ םיז םיטהילן* םרײוױליגע די 

 נױ אין רסyמבyם לגיײשאנאלyא'נט לעyז
ט און איהם, ov זשע :יט יאוײן. ל י ^ 

 טרײד־ױניא־ אלס םליכט, yo’rw רyאײ
, ניסטען.

 oenyn yםלא: דאזעער חןר רyאיב
 mov םון .trניyצוםיש מוחות yo'n: א

 iyo5*my האב^ םיר װאס בריזי, ליכע
 זײנען Dy אז פיר, jvnvr צײט, yצטyל די
 yלכyװ מענשע[, ױניאז אונזער איז יא

 rnyi^DD חגל האט נאר ניט אז נלױבעז,
 ־j'liy: און yםארהאםט די בראכטyג ניט

 לא־ די גאך האם נאר זולטאטע̂זyל שנזע
:v פיל Dארyרנy.ד •ונהט איז עס רטyר 

 בא־ jy^n מיר װאס חגם, םון נעגענזאץ
 שיאלט^ די אין ערקלערט און ריכמעט

 םארשיודע־ בײ ״רע?טיגקײטyנw רyד פיז
dyD,,njy^y: yj דאם lypjin y^yr 

 לױט נאוחגרנאר-קאמיסיע. דער םיז זײ
 גאוועת^ר־חאםײ די האט םײנונג, זײער

y*o נ גארyחאלםyזײ בעלי־בתיס. די ז 
מן זײ םא?םעז, i^p אז ניט ניבען אי  ח

 בא״ דיערע בחננגעז צו נויטינ םאד ניט
 גאחױ■• ny^r זיינעז דאס נאר װײז^

 צו םיד גיט ווערען זײ ותלכע טיננעז,
מז םיר װיחןרהאלען. ע  איעינמ m נ

 דעם אין עחרליך נאנץ נים זײנעז זײ פון
 דיםקחד צו איז וױל חױאם זײעו־ אז «דט,

 *ון מני¥|* דעד ®ח םיחרעד n זײטירעז
 נדנד ?ומאן צוחנק חײ<ימנן דעם מור

ד גום. \1ל מ  אױך m ?ימד firm עם א
 גאנץ זיעיז וחניכי מסמנדם, מניאן

jm קיח גיא סדיגמ .יזר^יה m  am

 אין טראכטyארײנג :יט פישוט זיד זyהאב
 די אט איז .o"nmv5v*:: גאנ^ר רער

^iyj מיר זyװאלט Dרyםבyמ  א נאך «
 ־yג איז װאס אלעם, ןyנyרצולײyאיב מאל
 כטיג־yרyג״ חגר אין נטליכםyפyםאר װען

 אזוי *זײן און ŷםראג רyד רyאיב ?ײט״
 מיר װאס אין רע̂זyהyבאל אונז און גוט,

 סיט און װאס, םאר םארנרײזט, האבעז
 םארערגערט rדזyםםא• חגר האט װאס

 אגטשײחננ די װאט םאר איז יאנע״ די
 מןןהו איז yאםיסיpרנאר-yנאװ רער פוץ
ס, די םון [vqo:u צו ^-בתי  חגר םון װי ב

 װיר?לױ זין pp דאך האט oy V ױניאן
 c>yii דער אין גלאט iy־״ir צו ניט

 ניט זyטאר ניט, \v>i:*n אזוי ארײן.
 צו זyרyהyנ וועלכע ארבײטער, האנדלע?,

 װינ״ jyno זײ ווזנימ און טרײדיױניאז א
m\ >ש װאס ?ײן זאDארyp.זיי חאבעז ר 

 זיי. םים ארױס^מען זײ זאלעז פאקטע?,
 nxn איז םארעםענטייכען זײ וחנלען םיר

 זאל אםאל, נאך אבער ״נעחנכטיגקײט״.
 ׳םיר סי*ר, גאגץ וזערען ®ארשםאנמן עט

אוי®• םינדםטע די צאחיען ױט װעיען
 t'M מימ בדיוי, *ז םזנמזאםקײם

jr חיסטערישע n r w. נאר m w t און 
 געפינעז וועיען אתוסעגנמן שכרדימ

npa גצתכנוינקײם״. דעד אין*

 הוג־ ♦j םון סלוכה״בױדדעעט א ורארען
 באכית איז עס בעת רובעל, מיליאן דצרט

 .4םיעי אזוי כיאל 4 ביז 3 פון נױטיג
 בױל״ סאלגעל בא׳שלאסצנעל דעל אפיױ
 *שטײעלען לי געויכעלט. ניט איז ז׳שעט
 ‘כאסעל לאגדװילטישאפטליכער דצל אױוי

ען קעלונג ^ג  לי העיפט, א נאל אלײן ב
 בור־ לער אוין״ עטײעלען’ לי און א?ציזצן
 לי לעקען צו גענוג ניט זײנען דעואזיע

 ׳זעהן לעלםאר טוז ivd העלפט. לעyא;ל
 גרעסע־ א געבען זאל yנלוסטלי,א די אז

מלוכה־בױדדשעט. צום חלק רעז
 פאל־ לעל איז כאראקכ^גליסט״ש זצהר
רעלע: לער םון ט״ל גענלער

 קאכיוניסטײשע א לאך בויען ״םיר
 א אהן לאן זי בויען סיל וױרטשאפט,
 לא־ לעם פון רועב לעם אױף בורז״שואזיצ.

 איבעלנעלעבט דיל האבען בומגן זיגען
 <*ון גסױן ערישטעז לעם נסױנות. צוױי

טען. מיל זyהאב פײעל  איצט אױסנעהא̂י
 : פלאגע לעל פאר אבער טיל שטצהען

 כלי גענוג, באװאוסטזיניג כיאסע די איז
 ד. נסױן, צוױיטען לעם אויסצוהאלטען

 בעסע־ א אויפבויען קענען מ'ל װצלען ״ה.
 בורזעואזגע די װי װירטשאםט, לע

 האט פלאםיט בולזישואזנער דער טלוכה.
 ע?ספלוא- און הרנגעל אויף געשטיצט זיך

 פאלק דאס טאכעז מוזעז מיל טאצי^
 נסױן דעם רײכער. נאר אריכמןל, ניט
 איז אויםגעהאיטען. ניט נאך מיר זyרואב

 (לע־ איליטיש װלאדימיל האט 1919 יאהר
 לי װענען ארטיקצל זײן איז זאגטyג גיז)

 פרא־ לי אז סובאטניסעס, ?אכיוניסטיישצ
oyo'iropn לער איז ארבײט דצי םוז 

 פוץ נצחס פאר׳ן װיכטיגסטצ דאס עיקר,
ארבײטעל־סדר!״ דעם

 לעל איז רעלע קאמעניצװ׳ס אין
 עקאנאטיק רוסישצר דצל םון פלאבלעם
i ג^וארען ג^טצלט w .קא• שאלף 

^ װyניyמ  רוס״שער דצר אז באהויפט
 פדא־ nvi םרן ארויס נעהמט רyארבײט

 בעת נ̂סyראצB 60 דורכשניט אין דו?ם
 פרא־ 30 נאר ארײן איתם איז לײגט צר

 ארבײטעל רyרוסיש רץר אז ׳ה. ד. זרגנט,
 מעהר־װערט, ?ײז ניט בלויז נים ישאפט

 באטרעםט לויז זײן אז םאר?עהרט, נאר
 םון וױןרט דער װי ^חר, •רא^נט 100
 בא־ דאזיגצ די ארבײט. לyגאנצ זײז

 באשולדי־ ־א אײגצנטליך איז הױפטונג
 ער אז ארבײםער, רוסײשעז גצגעז נונג
 אײ־ אויב דצן קס•לואטאטאר.y אן איז

 איז ארבײט זײז וױ ^ןהר בא?ומט רy,נ
 ̂רyרyאנד אן זײי *דאך מוז יװצרט,

 װערט פולעז םyד ניט באקוםט װצלכצר
 רום־ אין רטyװ װצר ארבײט. זײז סון

 דצן פויצר. רער ? לואטירטBסpy לאנד
 גינזבורג װי שאפט׳/ דארף רyד ״נאר
 Kin אויל ״םעהר־פראדו?טען״. זאגט,

 םאר־ yתאנאמישy דאס איז רyשטײג^
ם זyציצװי  און רyארבײט ת

om לאס סאװעט־לוסלאנד אין פויער 
 אוץ קאפיטאליסט א זyצװיש װי ז^ביגע

 ?אפיטאליסטישער רyד איז רyארבײט אז
 דעם אט זיך בטyל װי לשאפט.yזyג

 סאװצט־רוסלאנד^ אין ״צ?ספלואטאטאר״
 רױ די םון ארגאז רyנטראלyצ חנר

ymo גyװערpזאגט: ״טרוד״ שאםטעז
ארבײ־ די פון ארבײטס־לוין ״דצר

 אינדוסטריע שװערער דצר פח רyט
 דער םאר םון מtלŷ א נאר םאר לטyשט

y'^onj'K y^ די nvi מלחמה, o r 
גט חנרגרײכט ם כ̂כ  פאר םון מצב ת

 איז ov נד"yגצy״גל װי מלחםה״. רyד
tyiw די pyאנאמישv ir t y דעם פון 
 טלחמה רyד םאר טאריאטyראלa ןyרוסיש

 yj'TKi די אט בא?אנט. ®•יצעמען איז
 םyד פאר אלyאיד א הײנט איז yלאג

 פאר־ iyo ]vv ר.yארבײט זyרוסיש
 הײנט פון ארבײטס״לוין םyל גלײכט

 lyw^D'nn ניט iyo טאר אמאל, מיט
 רyרעאל רyד אז פאקט, דעם אױנ םון
 הײנט איז ארבײטס־לױן דעם םח רטyװ
 םריער, װי ר, y ג י ר ע ד י נ סך א
 ŷלר־םומyג רyלביגyז רער םאר אז ה., ד.

 הען הײנט, קריגט ארבײטער רyד װאס
 באדערם־ זײנע באםרידיגעז װעניגער ער

 רyארבײט די אויב אמאל. װי נישעז,
rאינדוסטרי לײכ^ר רyד םין ^  y־tyr 

ט הײנט ^  לױן, נאמינעלעז לyםי אזוי כ
 אז דאם, הײסט מלחמה, רyד פאר װי

^ סך א זײ tyrr^o פא?טיש ױיניג  ו
 שװעחגר חןר םון רyארבײמ די אויב אוז

 םון לםםyה א נאר םארדינעז yטריDאיגדו
fy;nyrp*« □m הײסט לייה נאמינעלעז 

 באדיײ זײ םארדינען םא?טיש אז דאם,
העלפט. א װי ווײניגער, נךyט

^1 ניט אז ״דאס קוםט װי 'ypip אויף 
om, לױט איז i iy :^ p׳uny>piy o 
 ע?םפיואםא־ אן ארבײטער רוסישער חנד
 «ויער¥ רוםישעז Dm אנם?מגען ט$ור
ט קעז דאס ר ^ ר  דערםים, נ$ור וחנרעז ע
 טעכ־ רוסישע די חאט ז״ם אײן םון װאס

 און ,oram *טארק*ן א גאטאנט ניק
חםײ חנר ארבײט זײם אנמר דער ®ון

Hf אינ־ a־l̂ DyrK־,yיײינינע* לײנכ ’־ !שעל לעם ־,א-י ;־אל אמאי־. ױי יוו, *kטע;ס -or אי• לײגט כיען לט:ס #ונקט זyצטyי־
לאס, טלאפ. שטארישטצן דעפ * 1'י־אל:
זיץ א*; געיאנט לאט קאד־לניעװ *ואס

י* יי2 ] 1ךmלי :יט א*ז סאװ^לצלע, כיאסקװער נאך r אן םיז c  cyryvr'K־y,* • ףי י
גאיכ^ קאכיוניביטשע־ גאגצער רyר פין

םר| הײגנעז װאס ,iy:H3̂'* לי p& און
[ 0 ,

rxז אפיצ־ גאנצען פין ה. ד. אפ, איהר

 •יענעז :זאט פארטײ קאכױגיסטי״צעל לעי
 זעהר אגגענוסען םלאגע דאזיגעל לעל

 רעזאי־יציע, לי אין באשלוסע; עלנסטע
ט װעי־כע  בא׳צױפעז, לאזיגע לי ענטהא̂י

 לא* כיעלקוױללינכטע לי םון אײ:ע איז
 דובי־אגל. לױיגטיגען לעם םין קיטענטען

 לע־ב״ט, אז זיך הױבט לעזאמציע לי
 לער יײט אז קאנסטאטירט, זי װאס

 וױבטינסטע 14 ״אין איז סטאטיסטיק
 אינ- :אציאנא^זייטע־ דעל ps צוױיגען

 אויבארבײ־ לי םון װעיט לעי לוהטריע
 לyאיטאנ ז״ט אלבײטער אײן םון טוננ

 פדן געװאקכען ,1924 יאגיאר ביז ,1922
 לובעל5אד*ף לאפיקעס, <:8 אוץ לובעל 4

 א אוז 23 אױל ה., ל. קא״יקעס, 40 און
 לילכשגיט־ לער בעת פראצענט, לליטעל

 איבײםער אײז פון ארבײטס־לוין ליכעל
 אכט־צעקנטעל און pc 32 געװאקסען איז

 צעהנטעל נײז און 21 אויף קאפיתעס,
פלאצענט״. סי-ז אויף ה. ל. קאפיקעס,

 חןר אז באכיערקט, לעזאלוציע לי
 װאיך ןyרyסyגר א פון פדאצעס לאזיגעל

 :א:ץ געװען איז אדבײטס־לױן םון סען
 עיר כסלל׳ליגע א אז ״אבעל נאטירליך,

 צלוישען פאלהעלטניש אזא םון ?יסטענץ
 און ארבײטס־לויז דעם םון װאקסען oy•־

 פדאלוס־ לער פון ןyװאקס לעם צװישען
 אינטערא־ לי פאר סכנל א איז טיװיטעט

 ל^• אין אינלוסטריע דער םיז סעז
מלוכה׳/
 אינלוסט־ דער םון עגטוױקלוננ ״די

 ״די וױיטער, yוציsרעזא די זאנט ריע״,
 ^!נליכקיים די מיוכ־־, לyד םון מאכט

 אר״ לעם םוז װאקסען כסלר׳ריגעז א פה
 םאלפעסםינונ; זײן און גופא כײטס־לוין

 א םאדערעז מדרגה לyאיצטינ זײן אויף
r̂'־D זyרטyםאלק ,JD>ynגלעסערען א ׳ 

 ײאס אױסארבײטונ:, דער םון װאו?ס
 PD נעטעד אײנטײל אױול אױס ?וסט
 דעי• פוז װאססען דאס פראלוסצי^ לעי

 אניאגען כיזז ארבײטס־פראלוקטיװיטעט
ארבײםס־ױיז׳/ דעם פון װאקסעז דאס

:?ורס נײער דער קודט דא און
װע־ טאנ־לאזוננ דעל םוז ״דערםאר

 אד־ לyל פון פראגרעסירוננ די — רען
 פאלב־ײטע״ די בײטס־פראדוקטיװיטעט,

 ב-אלבילײ די פראדוקציע, דער םון רונג
 גאנצע די אינדוסטרי^ רyד םון נונג

 לyד םון כחות אלע אויפמעל?זאמל!ײט,
לעם״. אױף טyנדyגעװ זײן םוזען פארטײ
 ־ײהע א כענטyלyנDאוי *װערעז עס

 װעימ עכ און מאסנאטען פראקטישע םון
: טירטyרpyד

 רy?"בט לער פון צוױיגעז די אין
 איז ארבײטס־לױז לyד וואו אינדוסטריע,

 •וערען למyישטyא■ג ״כיוז ^רערyהעכ א
 לעם פון פארגלעס^ננ װײטעלדיגע די

 אין א״ט,8טלאנס בײם ארבײטט־לױן׳/
 ־1כמ לעל אין און באלג־אינלופטליע דער

״ זיך כיען ״מוז טאל־אינדוסטריע  דער נ
 ױירט־ די מיט רעכענען לײז םיז העכ^־עננ

 -jyo לי און פעדתעלטנײעעז שאםטליכע
 אינלוסט־ גענעבענער לעד יפון ליכקײטען

״.yרי
 פאדערט, פארטײ קאמוניפטישע די
 דעלוױיל זאלען ארבײטער די אז אלזא,

ר בא?ופיעז װענען לענקען הרyמ ניט ה  מ
:עמ־ ,oyey נאך אבער פאדערט זי מיז,
איר:

 םy^ראבל װיכטינסטען דעם ״אלם
 לױךפאייטיק רער פון נעביט אויפ׳ן
 דיעגעז yפראג די זyנyכyר ?yo דאלף

 *jyrya דעל פון סײ פארגרעס™:: רyד
 אר־ מײנערyאלג דער םון סײ ליכער,
ט״.yױטrראדוקטBבײטס־

װעלטער, אנד^־ע טיט הײסט דאס
 קײן פאלעלען :יט זאיעז רyאלבײט לי אז
 ד. מעהי, פיוזעז זײ רyאב לויז, רעןyסyנר
 זיך ס׳פאלע-ט ארבייט^ רyענערגיש ה.

 בײ אין פאלטײ לyארבײט אן בײ רyזיכ
 מוט גלויסען א ארבײמ^רענילונג אן
 מיט ארבײטער־קלאס צום ן1סרכח צו

 אד,ן בױז טעז איז רוננעז,yפאד אזעלכע
 םא־ דאזינע די זyנyלקyאנ חנזעױוע א

 רyרוכי^ דער םיז נרוים?ײט yrראלי
pאמוניDטישyאל־ איע פון איז פארטײ ר 

 טאייאט,yראלB רוסישען wn םון נאנעז
 פ״אסא־ yDסyנל די הײנם מאכען לכע1וח

 די לאזוננעז. דאזיגע די םאר גאנדא
 דעלפדמ כיען קען צי ׳נ$ור איז yםראג

 צי .syצי זyלטyשמyג, om דשרגר*בעז
d:v q w  ,yp*o |yp, ברעננעז m□ 

ר כייט ארבײטצז צו ק^אס ארבײטער  ת
 איז, ט,yנסױױטyאיגט ר1םא?סיםאלםטז

 שױן אםילו זאל דאס אויב צװײטמגס,
mװ תרײכטmyװ צי ̂זyלוסיישע די ם 

$^y'noDn באצאהיעז, צו אנהױבעז זיד 
 מ^ם באדײ^נדעל א איז •ראדוצירעז

אנזאנר די מאכען פמגליך און בילינאר
).it «ײס אויזי (מיוס
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פארדאמט טאראנטא פון באארד דזע
איהרץ״אך פאר ״פדיזדם״ רער

טעטיגקײט נרעכערשער
 י־יאט “יאיי עטײיכע י־עצעע ד• פא־

 כיטעיען א אנגעטיהדט ײ:יאן איגזע־
 טאראגטא. pc באי־עבאטיט ך• דיט לאר־י
 אײכגע־ ײגיא; אי:זער איל כיזא; •עדע;
 איטיטטענ ארטגינסטיגע איגטע־ ,,לודע

 אייגצזד:•; צאהל גױיסע א פיי־־ען צי ׳דע;
ײ,:, ײ אכט או;ז יאבען װעיבע סט ע:  א«;

א־ און ׳ע;ע־:יע אוץ ;־;י־ט םיי*  רא:יז א ;
 פלן איבערגעבעג־ײט פאי־׳טטענד־נע־ דעי

 א:־ גזדוננען אונז איז ־,דיטנ^ידע אוגזע״ע
 שעיער “צאלי באדײטעגדע א צוהאי־טען

 בעסערע פיל געניסעז איבײטעד די װאו
אז די אי; וױ באדינגונגען ײדױגי : 

pc .פטארט*

 אגציפי־־ י*אטעז1ייבא טיטדידעד ;,אינזע־
 יז כ״ט נעטעחסט ד.ך און האטוי דעט ־ען

 די וױכטיגעי־, :אך א־ז װאט און דאיא-.
 א־-ן אין א-יגנעצא־יט טעיזײ יעכ יאבען

צ״ט. װאך
א-גטע־גע־ דע־ פ*; ־yp טיט
 ־,יא: א א• אײך יעצט כײ־ םידלעז ־צאגאי*

 ביי״ א*ן יג־־יל דעש ארנאניזילע; צו פ*יז
 ;ע־ אי;ז ײעט ;•כען אין ;א־ אז ,,*־אפי;

 ײניאן־באדיגגוננען א״ינצױצט/דען ;;,י*•:;
 טא^אנטא פון איגדוכט־־י ידאױז ־yp א•

cנyצטys זײנען ״י־ינהע״ איגזעלע

ט זאך די נא״עי״אסען האכען כ״יל  צו ד
פא־שוױיגען

 ביי דארום האט באא־ל דזיעאיגט דעי
 א•־ איז װעלכער כייטי;;, טור־באזוכטען א

 אװענט״ דאנעריעטא; געװא־ען געהאי־טען
 םא־' צו נא״צראסען גאװערבער טען1 י־עפ

 אלן צײטוננ אױבעגרערטאגטע די דאכיען
 רעװאי*וציאנערען״׳׳ זאגע:א:טע אי־ע די

 פאיאנט־ זײגען :•;4ױעי טאלאנטא, פין
 םארלױרדוג־ יעדײגע די פא־־ ולאלט־יך

 וױיסעז״ כייר ױניאן. אונזעי געגען גען
 אױזי בי*בױים די פאריצפי־ײטענדיג אז

 אינםערעסען לי זיי דיגען ױניאן דעל
 יצטערען א*ז באיעבאטים, אינזעלע פין

 פא־• איז אלבייט, א־;א;*זאציא:כ ;זע־ א
אינזע• יעאדען שי,ני־ לעי־יב אייזאבעז

• wי ײי
י * • ? I•

; cv jyv איז עריס#עצ ״,,טט’ יעולען  
א־־ קאגשט־וקטױוע טא; צו הוביעז ;•;

j ־ vey

ט דאס .,*•:יא דע־ פא־ בייט א אײז י אױ־
״ זײגען פיי־ײפט אז ,jyp:yp יעטאפט ז בא־ 1
װיי־ען זײ אױב דאס שני*, צים ;עהיטען צײט

c;yoc:,:yvcK ט זיי דיעיעז דעלשעז, י : או:־
קאנסטרופטיװער pyirn אין iy^yc‘*- ג־ט פא־*

 םיז דרײ א*ז לאלאזטפ דרײ אורזאכט
 אוגזער ױניאך^ע*ע־. גלעסטע אוגזעלע

 אױפגע• ״םישאאענדזע״ דעם האט ױגיאן
 סטלײקם עריןי׳עי־ט האבען םיר און גוםען

 סטדײק, א נאך ?ןעיער. דרײ די אין
 האט װאכעז, םי:ף געדױערט תאט װעלכעל
 געסעטע^ט באלעב^םים די pc אײגער

 טי• פיהלען צװײ אנדערע רי נעגען און
 אז דכעי זײנעז טיר און האנצי, דעם אן

 בעסעיעז, זיך װעט יאגע רי װי מנעל אזוי
 די װעלעז אנפאגגעז, זיך װעט ארבײט און

 א צי קוכיעז באלעבאטים צוױי טגדזגרע
ױניאן. דעל םיט פאסצםענדניס

̂נז צו  פאל איז סטרײיןס אזצלכע םיהו־
 דזמאב. לײכטאר <ץין נים ױניאז מײן
 און גרויסע א דאס איז ױניאן אוגזער טאר

ן ו מ ו  סםרײק־בעגעםים די אויטגאב*. ו
 טרײלם און ארעסטען םילצ די אויסגאכען,

 סך א *•נעסאסט יוגיאז אונזצר חאם
 אונטער װעלכע םאנדס, jnjrאוגו געלד.

n קײז גזנײען ניט זײנעז אוםמםינחנן 
 די און אויסנעלאזען, זיך האבעז גרויםע,

 וױ־ הריטי״ש. זעהל געװארען איז ^אנע
 או:־ פיז סענטימענט דעם אבצר סעגדיג

 נאאלד דד&אינט די האט םעסבעיס מרע
 אנ־ גאנצע די פארצוברענגעז באמיאסצז

 און מעםבערס, אונזערע צו געלענעגהײט
 ניט אז באריכםען, צו שםאלץ זײנען םיר

 איז סיזאז דער ײאס דערוי^ הוסענדינ
 ^לעכטער אויסערגעוועחנליך אן געררען

 טיטנלידער אונזערע םיז םעהרסטע די און
האבען ארבײט, אױסער נעװען זײנען

 זײ־ צו אבעל,.געטלײ לאבען זײ איב־יט.
 ליננע**־ א אפגעדלוקט ׳ציעס%טראד ערע
vv: אר־ זײעל אץ פאסקוױל *טדיציגעז 
 טען8 דעם יטבת פון פרײהײם״, די ׳גאן

עי װעלכען איז ;אװעטבעל׳  ױניאן או;ז
םאללוימדעט. געטײז ײע־ט

 לי;* דעפ אין איז אנרערעפ, צװייעען
:געװארען געזאגט סטײטםענט ;ע־ימען

 חאצ װעלכע ױניאן׳ ,קלאוקםאבע״ ״די
 גער•;־ צוריק יאחי־ עםיינע םים ביויז זיך

 »ין גרעסםע די מון אײגער *אי־ כע;ש
 מ*ראגטא אין ױניאנס אידיעע ^א-קסטע

 טוי־ צוױי ארוס ®ון םיםגיידעי׳אאזש א םיט
ײ• אן פון כקזךעט א ביויז איצם איז זע;=,

׳ א ; • ב ם ע כ ע י צ א ז י נ א ט • י ם
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 װאכ ®ערזאנען, די >ענ»לאנגש ױאס
r jr^ r, איז ױניאן׳ דער פון יצע8« דער אן 

 זײ װעגען גיטא פאםעגט איצםיגען דעם ביי
 װילען דעס האבען זײ ניש יײדען. צו װאש

 קליױל רדע פון ארבײטער די איכאניזירען דו
 איצט װערען ארבײםער װאו אינדוסםרי•;,
 נאדינגונגען. שרעקליבע אונטעי בא^עפםיגט

 דעם ניט כאלע זײ באזיצען דװיישענס, אזן,
 ענער־ :ייטיגע- דעי־ כיפ באגאזש גייכטיגען

אויפגאבע״ דע• סאר ;יע

 '׳!" צו בא־ציאפען א־יך לאני;; לי,נ
טע א װעלי־עץ אטי  ד• אלגטעלדבען צד י

יאנגעי*ע;עגד. נאגצע  פא־־ צו יופען אין ט,
דינ יעדען :ונטײא־ט^בקײט יי ט;  דע~ םין י

 פאלאנטװארטי*,־־ איז װעי־נע״ ׳ױ;יאן
 דעפ פא־־טפיײטען א*ן ד־ויוע; פאי-׳ן

 ;ע־ באײ״דאסעז אױך איז עכ •אפהװיי*.
 או:־ פיז ריטגי״ידעל אי־ע דאפ װא־ען,

ד דדצאיגט זע־ ען כאאי  אונטעל־ זיך זא̂י
 װאס סטײטטענט, דעפ אוגטע־י יעלײבען

 פאי געזינדעיל ״yp;,s/׳ רי פא־דארט
 ״:•אךברעכע־י״עעי־ )“׳טט*צ*נ< זײעל

טעטיגקײט
 פין באאלד דזישאיגט פי; :אדען אין

 ױגיאן, קיאוקמאכער טאראנטעל דע־
שנער, א. רז טעערםאן, קי

װײפ־טיטעיכיאז. ׳שאץ מש.
 :בעלגי;י־ ־־.

 װאגנער ק.
 ליענאלד ר.

 ברױדע ס.
אן ד• ט ד ^ ; 

 פרוטט־טיל ל.
 קרײסםאן ס.

נא^״נכל• .6י
 דזשײקאבס נ/

 גינזבורנ ר.
א; א. ט ד רי פ

 דײ דאנקט שאפ־טשעדמאן א
פרעזענט פארץ ארבײטער

עי זײדענבעמ, א. ברודעד  ישאפ* ד
 גרעכיעיסי פירטע דעל פון מיעערמאן

 בא־ סטריט, טע10 איסט ׳קאמ. קלאזה
 םאר שא« רעם סון ארכײטער די דאנקם

 האבען זיי װאס פ,יעזענט שעהנעם דעם
ס גענעבעז, איהם  זײז פאר אנערקענו:; אי
שאפ. דעם אין ארבײט גוטןןר

 בלױ צו דאנח א אױס אויך דריקט על
 אײדזשענט ביזנעס דער גאידאםפק/ דער
 ראנח ספעציעיען א און ױניאז, דעי פון
 טע״ איז װאס )יצאפ פוז קאטיטע דעל צו

אנגערענענהייט. ־,דע אין געװען טינ

iMr איד םילה געריאפ״ ג*ט קאננרס ר,ײן ראנג 
 פון ׳צטירוננ נעהויבענער נ»:ץ א איז ט»י,ע זיו

 ױי־ זי* ט־ג דער האט װאד רי דאס םאהט, ד*ם
̂ר  קאגנ־יעס רעי אםת, דרעהעז. צו *;:עהױבעז ר

 אוגזער װען נסיםה. זײז בײ כמעם יטוין ה*רם
 ׳r:r אביםעיע םים געטיהרם זיזי װ*רם װעיםעל

 דער םאדזאםיעז זיך כאדארפט הײגם עויז װ*לם
 ות־ יעי׳ :ים און קאגגרעס, גײ-אויסערװעהלםער

 געהײסעז האט םאיח, דאס סאיעסםעם, זײז מו
 גפ?ל. די איז װאס איעםעז, נ*ד אכער, גזנחו.
 זײ קאגנרעס. גײעי קן^נדעס׳ אוםער ? םינח

אנדערע. ד• צי אייגע עהגייך אזוי דאזי וײגעז

 ;*,ארויסנ האבעז באםעס דע«וכליקאנימע ךי
 םענא־ ראדייארע 4 די ■ארטײ ד?ר םוז װ«רםעז
 ברוקהארם. אוז םראזיער לאד, יאפאלענ^ םארס,

 באכעס רעױבריקאנימע די tv ןאמז, םוז *יןי
 אוז לאניש נאנץ םאל דאס נעהאנזתלם האבע?

 סענא* ראריקאיע עםלימ די אז נערעכם. נ»נץ
 זיד םום דעם געהאם ניט אלײן האבןן סארס

 רער nc אאצוזאמז אוז אוימדאליסזןן צ^ןנםליד
 גאנץ גןהאגדערם תצםע די האם קולידזמ־פארםײ,

 האבזןן וועלמ יענינע, די אויםיאלימנגדיג דינםי^
מ םים חירקייך  צו נעםריים כוחות זיתרע א

װאהי־קאטוי. לעצ׳םעז רעם איז איחר פארניכםעז

 ר.אכעז וױדזןר וועיען םיר איז באלד״ באלד,
on ס  וועט עס •רײ. אאר אױו בריגדזןי חמי
to דאזיגער אכדדזןר ווען תאונרערעז, נארנים 

 זײז פיז װערצז אויפנאנזםיז וותס נאבאימי?
 א«ד*ר» נאר. ותם אח נבוד״ נרויס <ױט *יתיסו״

 דים טײא־ער• איחר קןו. איהר tr>im וױיתר
 ׳גתר־ יזנדער װאס «דס mvow T>nni זײז ותט

דארמו T? ותם ארבײםאר nriooon ^מר,
i w w. סמר mm ז סאמז׳ אײ/י ימלם* 

w  arson to סלץ m rto אז״י־ םיס יתיסגם 
n ^ו סאסגער » mam י  זי״ניז ברמדעים י

וחורןרי

 urano^v די
fo tn o ס ו גי ו ו ו  מ

m .אן מי ס י מ ד ס נסר ו ס ריז ס

,  אונטע־־וי־ גע־אנט האט כיעז װזםען כאאדטעי
 רא־ רע־ אויםנעשיחיט. ברינדעל עס ראט םעז,

 װאס פרירײי־זניען׳ נענאסעז האמ ב־ינלער זיג־;־־
 ימנעז «ריז*ז ;,א שארברעכע־ v כ ' י ר ;אר
 איז ברינדעל ,׳,:יט װא־זם אוז פאיגעען. זיר

, ן ״  ס ם י ז ם ו א ;יט ראט ע• ריײ־. זעה־■ י
 װערם עכ װי אנע־־, בלידער. זײ;ע ײאי געא־בײט

 געםאכם שאימענעז ;,ז* עי ה*ט נאלויפטעט,
 דעד־ באסעס. די פיז נא־־ אי־בײטעד. ,ד פיז ניט
p? ױ;יאן־בדידער רי װאס ^והט םיז nאמי ז 

 זיי, ברינלע-־כידשיש. א״ע *,־*,א. םיננעל די רודל
 םי: רעה ײיז יע־טים ער האט הייהט, עה ױי

 דעם אױף דא איז זכות שטיהעל א נאך געטאז.
 יאיזדואוד די ײאס ננבים׳ ארע פון װאס נרינלעל,
 רעי נעװען ער א*ז אויסנעפוגעז״ האט קאדיטע

,ז נעכאפט האם װאס אײנציגער, י זי ס  ״די •
 אונ־ וײ דנוטות״, הויכע די פון גרעפמעלם גדויםע

 םיז זיך האבזז די אויס, זיך דײקם םערםײער
 גיט טאהע דאל איז אױיסגעדרעהס. §דיזאז

 באפרײט זאר ,בר־גדע' אויך אז רעכט. װי םעהר
 אײנצינעי דע־ געלועז ה*ב<ז דאס ן^ר װערען.

 פאי פאדאר״ א־ו באארד ״סטי־ט דעד םוז נרונד
ט ז*יז בלינדרען צוליתגעבעז ״ ־ ײ י  ל?ז ױער }ם

ז זס מ ױ .. ? ו

ם ױ: r דעל םאי א־־ב-ימעז צו זיל .י : r o* 
עז איז דאס >־ הײס״  װעיל־ ױענעז טקטא. רי מיי

ײ:נ סיזאם איז דארלאי מראיענס מןי •  האבעז :
 םאידאתי״ איך וײ ײאזי ד• דעבאםע א געהאם

 האט נאי״טע. זעהד א םלאנע גאנצע ר* איז
v לײנם כתנטחי״ם, רי ליב אײנער r נעװ״כ אירם 

 רי איז לײז כרעכםעל ײיז ארנײטעז ןוו איהר •אר
 איײ האס א־־הל. םאר ארבײםעז צו סעגל׳כקײט

ס. די .ליב נים נער שה״  פאר א*הל עי הארט מני
 יאז איז ײעמ חלײנלידזעלבסםײכםיג נ»ױזו,

תז. נ*ם איחר פאר אופז בטום ל1  םו אלב״נ
ir im ר«י איז ? יתבאםירעז *ו דא איז ווסם 
רנעמבעו װעדם מנ  חןר צו **•סוננען.אז די סיז סי

ro o a n ס 17 נעהונתז זײנעז עי ד מן, ״יג  כתנ״
חנלמ ס תסכעז ו ל ה ס  דאיאר װ-1 איז אי*ז צי מי

סייי סיספס 0 מ «יי װי . מ אי ס סיזו א  זיחגר מי
n נ*ודסלם אניך?זזנגזזײס re p o a n a ס סד סי עײ־ ד

,יי;י,]רי,־י״*1״לי1ו •v• י י wא־ -< יו n ו א מ<*«
;א

רע־
אב־
גאם־

ייד *־ יעיענאטע• ד• ; - : א פי: א1;־1י
ײיל אפנע־־־טעז ז־ינעז י־ א*י פ א  טיר נ

,ז r כעי־ rc נעדעי־ט האכעז ,
ט.........ע.׳ אז דער•;. ע־־צטע־ ז־י; איז פע־ס׳ז נ

 איז אי־כ, לינלט r־; ו־י ;.,,“א װע; א־ן זיך
 ם־א*ע ישע־נע א נ־;ילעז אײסינז ב-ױז גאפיפעיס
;: אבעד דע־פאי א: c ;־;•־אט זײ ד

 ז״ער פא̂. פא־נים־נט גאגצעל זיא זיכער זיי דאט
.rc; ענדל

 בא־ :•״ ״אט טעקכייא •־::;׳טע גוטע אוגזעי
 ױעײע־ ;.,לאי :•־. פ־עײיענט ;״עש א טיכי :ייט
 עס .,א־בי-טס־םא ־,אויסנעיעפלאכע:•; אז איז

 םיז נע־שיכטע דע־ א־ז מא' עי״־טע דאס פאשידט
 1זײ עגלינ־גז זא־* ם־עזילענט א דאס רעהסײ־א,

 איבע־• ױ־לעז נוטעז ז״ז םים זאי אוז סעי־כיז
 גאכפאינע' זייז צו ■יעזידזגנדאטט ז״ז נעבעז
 םא־ י*אפ*;:לאצ־ע ר בזסםע די איז א^־יז ד»ס
 ײעלכע־ אנ־ענאז׳ !י־עײדעגס נז־יעיעגעם דעב
כא־ אײכנעםידזדם *שױעריגידיפעז *׳;,פי ד*ט דאט

שאגאל קאלענרא־ אינםערנע
4

כקולמאן. ה. פון

צוריק יאהר 12 טים ו־מ,־ רדיגטיגע

 צו־צט׳לנדע פא;יטא־•; די ײאס לעפ צ־ייב
ײג אײ• זי־גע; ע י ו • םin א*ן ט־ א  רי פון א

 אר- צוױי אז ,יא יאבטאכ רע"אז ‘פאגטל־ע
ד ־ נ ײ  •־<סט רער פין גע״״אלען י־אנ? ז״;ען נ

 סטלײקעז אייגטער בעיי-די־אכית יי ז״;׳;י
 די דאס געפאדעלט גא;נ א־-ן איז ״•ויז א••

 דעזײגער ojn םיז צאפט,;*,ל ;,א-פבאג־על־־״ט
 אי• זיף א־זליע-עויען ••י;'נ־; םא־טא• אי:

־ ; װע׳יען. בא־־יטיגט •*־ א־בי־טער ד• :
*%

 געה• -עזאיוצ״יל, א » ;עהמט i *־א-‘
 ■אסט״ ״;ײע לי ליכ א:באט־אנט, א•; ט*;;.-ג

 א-גפארפיציע, פא־ יג׳•;: צ א ;א־ ;•ט ־ א
 קלאוק• דעם *•;־־;;ט איז אגיט־־ט •־ ;«־

 יתיאו־פאז ניטע־ א ז-ז צי *ל־י ••• »;׳;־
 לע• V אין אײג־פיאשען ;יט א־י־ס ־א־ט א•;

 אננא• אין ;עלדי;;דיג ן א *,■», ־•.• ;;,טא־ני־צ
 די ראנח א ־־ירט אנ־טא״יאז לײ•; א• ט־אבט

^ד עס ,,ז ״נ־־;, פר״;ל פ־ז י׳;דאי«*א; א  ב
 םיר ראט עפעגט-־יך, ,ג־אליאפי־ע ;־י כ׳;ז

 יעצטיגע ,ל איז *א"שי ל*זע אעדאיכ־י־;:
D :טיצעיסאז רטע־״יגנ. פ רעיאל״יא•

Aכ;־ י,אט-•;-
.do'Ch. װעגע; י־-'לע;די: j/z ר<1או;ז׳ אין 

ײע רי ז*ל זאגם יאיאײ־ע:״ ״ ,ג ט ס ס ס ױ  פי
עי כאי־ דוחר זי־ינעו אוז דעגיזען ,.דײ :עדי

 אוז דליננענדסםזןר דעי• א• איבעלציינט, אײס
טינסטעי אבסאיוט  סד םיר װאס נענעםים, גוי

שידיעז, זען  .D'BfJjrs ארנײטכלאזער איז אייג
,פ  ווע• זאנעו צו םיר דאבעז :א־ל װעיעז *,

ר א ״י ׳פנע״• אזיי יפם נען ענוין  ססודײש ג
 דארסען װזןם עס װאס ײעי־עז, געפאכט ױעט

ם אזא אים יאסטעז פי אײגצומידד^!. כענן

 םעםנער װיכטימר 8
41 למאל פון םיפיננ

 המםסםיט־ איז ®ייטערם טאקער, די
 א חאמנז װעם .ד ^אקוןל ײניאן שעלס
 קוסענ״ םיטינג מעםבער וױכטיגען זעהי־

 דעצעמ״ םעז9 דעם אװענם, דינסטאג דען
 ביידינג, איגטערנעשאנאי דער איז בעל,

I,. סטריט. טע1̂ װעסם
 אױםגענומען װעיען מיסינג דעם אויף

 םרןן״ וױכטיגע גאנץ םון רײהע א װעדען
 מיט־ איע אינטערעסירען דארף װאס בען,

 באאמטע די ילאקאי. דעם םון גלידער
 וױכטיגעס גאנץ האמון לאקאל דעם םון
 יאהײ יעצטע די װעגען באריכטען, צו

 אוץ טרײד איז אנטוױתיונגען און רונגעז
 דאלםען לאקאי דעם םון מעכיבערס איע

פיטינג. דעם צו קוײען

 כוהות ?יכע1םע:״ ;,;,זי זיא א*עש טס; ־•־;ט דינגט
ױאס ;;,,זאכ גרי־סע ־טעדנע ד.י א*ע ;:,',פ־פ צו

נא:אױ

^ י י ״ W י « ײ  «* • — יי
y ״ י > ־,;א; מ־■ r: י״ n,

נ־אז, < * % *» ך•♦• בעל w י י *י י נ־; ;יט
זא' באב דעי־ ע ר״ז די י׳;ז

רעל דינסט־טיי פא־■ איז וד
ו על f* 4 Vf t . <ו  דאס עלאט

 די געהעדט זי ריאט י־נבען
 איו און *לישטער ־אטר־רייצעז איד־ ;,פ לדיצול

 אבער געדיגט יאטאריטיטד; פ־יד־; א ־;:,,נע
״ ײ רא:>  פלע• געװעז ;!,ז••; ױערכע פעג־צ־נ:. :

 פא׳ אװעגד 1אי* באס דער האט פניטיא;•;־
אײ דינסט־פײדער ז״ז דיט ־־

;k' פי־ : י : ־ ן אבע־ טעימ־זײי• • • •אויסצידינ׳פ י
פי3 איז :אנפאי־נעי־ ז*י; ? ט אזא ; אי : כ  .־,‘ס;
נ“ מיט פאינזןננעל. ז*יז װי  איז יעב־;ז איז י
ד פוז א־נכע־עפע• די צ• איבעינזגב*!: עד : " ־  ד

ם. ב״  rרr: ז*יז פ*ז ם־בז־זז אייז סימ איז אי
 ױאינדעיי. לײז עי־ספרואטאכ*■־. רעם ־;־ האסם

r;v באריבםעכםזןר דעי א*ז ער דאם o מעי־ א*ז 
ט9 רער איז ער ס*לא לע: עזי  לזם א*ז פאל* פיז י

 פאיל ראכ איז רע*פא• ױאלמ. םוז זיז בזןפמעז
 א*:א• דעי בײ םא־ס־אנתז עםאלה אײ• נע״עז

 עסאדט פוז אי־ב״נת׳־ נאלי^אז־/תי־עטסניע
 צעהנדלינז «ײעיע א*ז נעקיםעז זײגעז דאלי איז

לז נ זז עי זערז צו םוי ײ  דעם או^־ג^הםען חזןלד ז
i?* דעלצו *.־?ײדעגנדפטוחי. r r מז לי ע מ  די צ

מז סי-: א ג ^נ עי פיז לז , ד ^mrzfv א דעל מיו 
 נשכואכם ססחת ־די האס דסס son י~ סײ ם

י פיר נ«ר מ ע י  יןוסס D9 ר.1ול£0בסי*יסונג אוז נ
 א*ז onn*?jno מנססיהאניר רr”נ ר?ר אז אײס,
ם דער י no בלויז נים ירעײדענ  <תהסימא;ע< י

סו ארב״גתר, סתאכיזירםע ח tut ג  .סר• דזןר •
 tm יח סררײסויסססס נסניײרםאר

•דןןזי־ ר9:ײ יאר סז זימר״ בסאס אח sir יווז

 T! צו אװעק איז דינשט־מײרעל די און טאז.
ט האט אוז ציכיע־, איהל איז ם ני  אײנ׳שלס* תהאנ

 די נעמאכט איהר האם א*םרוהינ אזוי פעז.
 איז מםילערחײד אלונטעד איז זי און דיסיזוסיע

ו האק, יטארםע א נענייםעז לאט קעיע־, י  ארײד ז
 ׳פלאפצימר״ זיא הבית בעל א־ה־ צו נע׳ננב״גט

 רעלמיז״ איחר .1י,א דעם »«:עלא־.ט אילס און
 נעשםילם גיט דערפים אבער :אל איז האס זעל

 םאר־ געפעחרליד דעלצו ־f: זי האט נ־;*יא־ע:,
 הסס .גאס םאכטעל. אוז םרוי זײז ויא־גרעט

ד צו דאס נעה״םען ם•-־ א  ערללערס זי האט ׳ט
 איחר האבעז דאקםוירים די דא:דרו:נ. איהי־

חי כלשונע פ׳שונע, םאר עי־דזןרט  רעליניסו. דו
עז וײשיל ״: ת אזעלכע דא אב-;ר ז ע צי תנ סנ ! 

 1®רײ און פראגין ארים נעהעז ו-אס נד^נ־ליס,
׳ חאמעז װעיכע כדשוגןים, לא עם זײ;ען װיפ•: •  מ

 נרוגד, דעםזערבעז אױז• איז חאיסײר, כיא־לעז
ע ראזיגע די ױ• נ ז נ מו ײ כסםי* דיגסס־םײדעל, נ  ז

ע א נ*ב;ז עי ײ ז ז ע ײ מי  r»m»: אביסעל איז מ
י חאס גאט :זאועז צז *גשםאם ? ײעיטקל סי

״ זאגעז נעיײסעז. רמל״ מײז זסזי. טייז :ז אי
ײן לאס ז סוז ײאוילז ״  1םײ סוז #אפמרלן^ד, פ

ם סאײל. י ססרדעז׳ «ו עזכסעז, צי טיד ח״ס  נ
י נרויזססאײט נראסנאןר דעל ם*ס ®אלפאינעז י  ס

, ײסס יי״ ז מ ײ י מז, ײאס ג ענ ז ייסס ד מ ה י • 
מ מי אוי, איזי? ײי א;ד?*יש ו סי איז מ  ײ נ

!ײעים נאנצת

 •יי גסגמממז oon im^if ro יעגידוננ די
 • ^נניסני• אסךיגסן איתר סח ®סדעליגמו

ײיי סיײו ז מחאט ?י תסם נליתז  «ײ נרס
ז t« סנתלעז ת t ד♦ מ r e s f o י ס י י מ  TW* י

f i־'r, 1א• • «דסײו אזןלאו סנזז די איז•

עס. על פון

cv צױן איז װעינעל ׳שאיזט א א־ז* 
 )זעיטע אז געיוארען, באניעלקט יא:ג סון

 שארביײכט גביר אױסגעשוטענער א; װען
יענען. גאנצע דאס ע״עירות זײ;ע ניי

̂ורען דעם טיט  ״אױשנעקורענע ג
 גכירים, יעגע דט איך פײן גבײ־פ״

v:sjni חוס,1 ;נירישען פון דט •עטאמען 
 n\) קיגדער אריסע געװען ױינען װעײכע
̂ובעז  קרעםטען אײגענע זייערע מיט דך ה

 גרויס י ערװארכען און אדויפגעארנײט
 -זײ גבירים דאזיגע די !נײן רי־ינטום.

 זײער און דויערגדע, רא;ג דוקא נען
 װערט װאקסען, אײן איז האיט רײכקײט

 נאך װער גרעסער. און גרעסעד איץ
 אכיע־יקא• ,ד וױ בעסער, דאס װײסט

! > ;על
 אויפ- יעבינען דעם איך ט״ן ניײנען
̂וי*, םיט איז װאס גביר, געחומענעם  אט

 געװארען. ר״ך צופאי א ױרך פיוצ״יגנ,
 ׳כח ז״ז ט*ט ניט ׳חכרה זײן נײט ניט
 ;עװען איז אזוי ;אל ׳זבות יוײן דיט ניט
 א אז צוסאי־, ביינרען pc לא#ריז דע־

 א*ן ;עװארען £ארװא;דער$ איז כיע;־״
 כיייליאנער. אין אבײן אן «ץ גא:ט אײן
י ד אט  נײ־געכא- רעם pc רײכיױיט י ־־

דײערחאפט, :•ט איז נ״יײאנע־ הענעם
 איז איהם אױכ און

ייןז װעט ׳עבעןר
 צו ייאננ באשעלט

זעוזר ניט זײז יױצה
 װעלט שאי״ען םעררעיע אין גלויסע. קײז
 אין גאל צורוגען ע״עירות זײן

א״ה װעלט על און צייט,
יזבצן.

קורצער
ױידעל

I״*(•  גכירים ״אױפנעקוכיענע אזעלכע
 האי״ אדער געװארען שוין זײנען װעי־כע

 מיר כאגעגענען יןבצנים, װערען כײ טען
 ר״ט׳ד אין יעצט טריט און *עריט אויף

 ■א־ יעצטע די אז וױיסען, א<ע י־אנר.
 לעגען א נאך שװאסען װי זײגזז יאהר

 טױזעגדע און הוגדערטע אייסגעװאקסען
 יעצט כיידיארדעדעז. און כײייאגערעז

 :ײע ■אק נאנצען דעם פון איז אבער
 אײ הױםען גרױסער א געװאיצז נגידים

סבצדם. טע
 ״טיריא־ יענע םון ;יט רא רײד איך

:y, ״  צײט אינפיאציע די וועיכע ^
 װעיט, דער אויף ארױסגעבראכט האט

 כיארק םון סטאכיריזאציע דער פיט און
 די גכירים. אויס געװארען וײ זײ;ע?

 קײנםאר אכית׳עז אין דאך זײנען דאדגע
 •אפיריאן, אנ״טטאט געװען. ניט רײך
 אמעציײ שטעוזן דארף עס ײעלכע אויו״
 •א־ באקומען זײ האכען ״אײנס׳/ כענט

 ״טיריאן״ אויפשריםט אן פיט •■ירראך
 האנען ארום אזוי און ״מיליארד״ אדער

רײכקײט. פון אירוזיע א געהאט ז״
‘אויםגעקומע די װענען אץ־ רײד דא

 םאר• וױרקיױ חאבען װעלכע גבירים, נע
iy אויןי סיעקויאציע דורך ׳די^ט i כיר״ 

 צױ ג״יקריכעז רyאנד אן דורך אדער זשע
 ׳געיד סוםע גרױסע א אײנכיאי פיט ׳פאר

 און א»ירלאך.6 קײן ניט ד,לנע אמת׳ע
 :יט ןyפיריא:על דאזיגע די זײנען דאך

 -y; :יט איז קאפיטאי זײער װײ< רײה
 ;עזא־ ;יט ׳זײ דורך געומורען *טאםען
 •y< ניט געװאקסען, ניט געװאדען, מעאט

 סאר- סען קאן סאפיטאי אזא שטיגען.
 געדיכ״ האט װאס ׳בױם א םיט נלײכעז

»y װאיצלען: רױין ניט חאט און צוױיגעז 
 וױנר, שטארקערער א עטוואס קוכיט

בוים. אױס pא אום, איהם ער װאלסט
 דעם םלז גביר אויפגעסומענעל דער

 עס רענש. אוטניליסליכער אן איז דין
 װעיט די איהם. אויו• רחםנות א איז
 איײז ער און :גיד, א םאר איוזם טלרא

 רײכע; א pc אנשטעל דעם אױןיי מאכט
 הארצעז אין זיך ביי טיעןי נאר מאז.
 םארמא׳ וועילכע יענינע, די מקנא ער איז
 םיז וױיניגער סיעיל מאמענט דעם א־ז געז

 שטײגעז, זײ װאקסען, זײ אכער אילש,
 װערהענד העכער, אוז העכער iyny; זײ
דעדליגעל. אלז ניעדריגעל iny: מוז ער

 דער׳פםיי- דער װעט געענדינט? אלקס דע״כייט
 ליבע פוז צאלז׳ ®וז אנסדיםםוננ, מון פ'אם םע־

 באיד װידער אוםס*העגנינח״ט צו פ־ײהײט, *ו
 טולא׳ריג־ דאל איז דווס אוז ? אײסבלעכען ניע

נעעיכטע נאגצזן- דער אין וויכטינגטע

 םיס יזאםוגיסטעז, די הסכזןן עסטווניעז א*ז
 »י;סערניד ײיםעז זינסװיעװ׳ס סיו הײו• דע״

 נסיסעװיססי^ע ס םסכעו צו ■לונירס ייאנאל,
 זעלבססססר־ #1רעװסלו»י • די איז חנװאױצימ.

ר מװארעה אוננתרדריקם כסלד *סענײיו, מ  ס
m• ז״גקו לנינו נינו m o n סוים
fyrnn o סיס זוזאטענחסגנ «»? n סויססםסגד 

rtr 'i. דאס׳דבאריכמז, ױים• ?)in o n n  tw o 
 דדיסיו ■ח יססיזסנסנס דסרסינ• יי ײ י^ינ

 חר ?י• וחןרס or יממצ ייז ••נותמיייסנסי,
מ י  ײ1 ■סוװסס •סרײאוחי, סססרסור ■ ״

ו ז י ס • י מ ן ד סריתז סח נ ז ח ת  קססתיס* •
סתםןר 1נסמיס ■סי יימתרגא«יסנס< •יסיז

tn יוס׳אתנדע^ יי * m  tm wn וײ יסי
n יססוניססיז n w י» o m m  n  m 4m 

in• ו • • ױי מ יו פו m ח  m  n ו* *n ס
fnt v r i0

ד איז אלט אײן אויז כ״י־ײבען ״:טע^ן או
חע• ;יט זיך הױכט cy ױעל :ר,4:יעגי
גיעדריגער. א״אכי־אוען ךיז טוז :ער,

 nvi פון ננ-ר אויפ;עחיטעגע•
 טיריאן א :אקוכיען האט װעי־נעל !׳,נ*

 סyרyאינט קײן דט האט ׳מאל אײן טיט
 זרככו עי עגסט.1פאלר קיײגעם א -םאר
״ נסעפטען, סיעחויאטױוע איץ  װ^- נ

 אג• סרכיען. גדויסע כאקומט טען כע
 על לאן אנדערש גיט׳ איחם יױ;ט ,דער״.

 ארײן סאי־ט “V אז ׳איז סוף חגר גיט•
 הא- אין מילייינעז vi"ז צו לעגט און

̂ oy3 אין ־־ אדער זארד-שייערען,
 ׳ט*ריאן זײן ,,כ םאדניײנט רy פאי•

(ny3syv קײן ניט איהם פאישאפט 
עשירות. פון וזענוג אכית׳ען
 די װעגען כאטע״קונגען V*' די אט

גyט די איך האב ;כירים yחוטענyגcאוי
;yryט- pc באקאנט א די־ינילםyקא- ן 

 וױיט וױ אױןי ׳טינ וױיס איו טערסאנט.
באהױיטוד דאדגע ד• זײגען cv ריכטינ

 װ געז,
1 נען

^’yp*י1י ס  א א װ ך ‘,ז א אי ד  
ג י ג ױי ט ו : א ק א :  pr.yt ך כין אי

 דyד טיט אין בערזשע״נעיעעפטען די טיט
cינאגצ’yיyiװ רyט ככיר. י
^- ytyn באטיאכטעגד־; נא־ * ר א  ב

jy;;irאײגכע ט־ד א*ז ׳y; m,vi jv' hc• 
,ז אז ׳דא:ק , ^jvr װ^דען דך  אויך אנ

^ צו ז ג  םון *ט,yװ pyp צו ־,,yo^yr או
Eאyטyאי* קינסטלער. און ןlyo’Mi y 

ט״ אז ׳דאך ײ ס ײינ אין ניט כא״טטעהט ״

o דעד .̂y דע־ און םאמאפט נרײבט 
 א אי־ס סיאקיאטירט רטyװ רyסטי־rק

 cy קונסט־היכ^י־. אויפ׳ן ״עטערען
 יאהד א ;אד יאהר א pvvh אנער הטyג

 ;־א־ צו אוץי הערט קעסטי־^י דער און
פען.

 •y;c^״ אן םון טי■ א גיט עס איז
y:yoip□ טיר האט עס װעיכען ׳גכיר :y- 

כאלאנטער^ מײן *עילדערט
 אלױפ טלעט רyכHyװ קיגסטי״ער, דעל

 װעלק, ״ג^יאר״ א מיט אנפאגג בײם
 װאס .cv! ט־ט עהנייכקײט פיער האט
 גאגצען א םארדי^ט א״גטאר טיט האט

קא־ און jnyur כײרע ר״ייאן...
;עד.ן. גיט רyט,לױ גען

nyi ^ טי ס  טיט איז nyc^yn קינ
 pyi אין jyiory; נאריהטט 4אײגטאי

 סאד טײער ppy? אםט כאצאהי־ט ׳װעיט
cyiy’i .ניט ״גייק״ opyii ;H:ys,n 

 nyi ^טװיקערט ןyהאלצ אין אילם ביי
;P^iy, אז py טוז •ysH’:y: jycH-j 

 ציפרידעג־ ניט זיך טאל ny אז ווערל,
ױיניג^ כייט ׳:•טילי־ילן  װי איז על אז ו
חוב... א װ^ט רyד יצױד•;

jycypL ,,cnyn קי:סטי*ער דעם סיט
 אונגריקען. נע1יםא-״פיעד

yפו; סאדפיהרעז זיר ל 
^ טאזי בט, און פאנ ײוי

 י*אזט אדאי
 א־יג^ער

װאס ראט אז
זיייז

װאס ׳cyi אין אױך גאלSV)• mSא 1
:ט.y‘טאי לופט טען

“רמאהyד זיך jy^';y; לזאב איך און
 צוגעזעחן אפט לאב איך װאס ׳דאס גען
 ק*ײוע איז yo״n; pc װעיט דעי אין

טאי׳עגטען.
 טעזyאB צוױשען סאלאז זײנען עס

 װערען ycypii טאי״ענטען, רy:סטי,ק און
 זײ ;אר בא^רחט, קוים אנפאנג נ״ם

 ענט- אײן אין וואקסמן, אײן אין האיטעז
 יאחר א אװעק געתט עס זיך. װיסיעז

 רyד אדער •אעט דער און יאהר א נאך
ny^orp גאנצע א געשאפען שױן האט 

 גאך האט py אז פידויט, על נאר װעילט,
 עס • טדרגה. העכסטע די דערנרײכט ניט

 — אפשר זי װעט ער װאס #ניט טאכט
 אױסערייכע אדער איגערייכע צוייעכ

 וױכ״ דעמרײכען. ניט קײנמאיל — סכות
 העכער :;טרעב^־יני אז ׳רyאב איז טיג
 טאלאנט־ דערוױיל ער שאפט העכער, און

ysic .װערק
טאיאנ־ טין א;דער אן אכ^י פאראן

 אין ארױסטריט ^rpy ביים װאס טען,
 זײ איכערראשעז קונסט, םיץ װעיט דער
 װעלכע װערס, א טיט פוכאיקום דאס

 אריגי־ זײן ריט אױ;עז די פארביענד^ם
פאיקאםענהײט. זײן טיט און נאי״יטעט

y אפט געגיאר. טכייי־א איז ׳״:אםט י 
 רטyארװאסD און איײן זיך ער חא»ילט

 אין װעד^ ערשט זײן םארטושט רyאד
 קינסט־ רyד אויב — םאל סטעזyכ אין

1*py קױג איז עהרליר איז — opyp ער 
.lycKK• צו י1אוי

 :יט זיך קאן נ״סט שאםענדער דער
 אײנדאי. כיט ,ppyii אײן איז בעזyאױסי

 כיוז װאקסען, םוז נטyטאי סטערyנר דער
.pycyn שטייגען מוז ענטוױיזיען, זיך

 ־v: אי־ץ איז דאס אז ׳זיך פארשטײט
 cv טאיענטען. װעגעז lypoiiy: לעדט

i:״iy אבyדאס :אױסנאטען םאראן ר
 װע- װ^כע געניעס, אײנצעלנע די זיינען

 לט1יהונד אין אײגמאל [vi'icvi רעז
 אזא גער.yלטyז :אך אפישר אדער יאהר

 א יטאפען רקyזו אײן איז קאן אײנעד
 דארף אײנער אזא ײעילט. גרויסע גאנצע

 שאפ^. צו אום זיך, איבער ארכײטעז ;יט
 אויס זיך מעז דריקט אײנעם אזא אויוי

n קונה ,\ש :העבר^יש אין Kiy ב־טעה
 נאנ־ א אײנער ערװערבט (״אטאל אחת״

yv שטונמ״). אײן אין װעלט
vo אפילו אבער, mvi:n אלע 'w 

 ניט טארען און ניט קאנען ^נטעזyטאל
jyiH^HC ג^ױנסעז״. ״נױיסע אויד זיר 

 רײכען א האבעז זאל שאפען רy,זי אום
̂ץ ״1״קאפיטאי דיעל זיי כיוזען ײערטה,  א

tאrרעסyרy.ן
עולם גדױפעד pyi אז #וױיס איך

oô־:״c>cד ̂‘Oי c<>oooooo.oo׳דocHכHoec8c«גc8גo0jObCBCMגac«ao‘X^ovc׳vvv);

פאל־ט־ק אװ הױזען
(פעליעטאז)

װהײלער. ז. ס*ן
: <̂̂ 0ac«OKfa0OC/ckkiwwoo :

 ארעינעלען אן םארטאגט יארה נױ
 נטyDy ער װאס ׳מאל oyiy* םייאזאף.

 ארײ yלכyאז ארויס ער זאגט מוי^ זײן
:ypyr ,צױ זיך כיוז טען אז געדאנהען 

jypyn זײ. צו
 סארyDראB פילאזאף, דאזיגעד רער

 ױגי־ יארק נױ פון שאו, גרעי טשארלס
 ארױםגע־ צוריק יצאננ ניט איז ווערזיטי,

 װעלען מענשען אז גװאילד, א מיט תומעז
^ די ̂אכען״ זyרyאויםה כאאד ס  װי

 מא־ וועט גע׳םענה׳ט, py האט שאםט,
 ער •אז חכם, אזא םאר |yr:yo nvi כע\

 שאו ראפעסאר8 לאכען. ניט ממהר װעט
 גאראנים נאר אז גלױבען, הפנים מוז
לאכען. כדידלאך איז

 מיט ארױסגעקומעז ער איז איצטער
 הא־ סיר װי אזוי כםי געדאנק. נײעם א

^yriyp■ פאר װאהילעז נעהאט כעז : 
 אויסגע- איז קויצידזש קאילװין מד. און

 מאיא־ גרויסער א סיט געװארעז קיליכען
 א עפעס lypyor געײיס סוז ריטעט,

 האט װאס פאד װארום דערין. שבל
 קוליד־ םאר נראדמ ג^^טיטט עולם דער

 קאנ־ נאך געװעז דאך זײנ^ן עס ? זשעז
 זין חאבען אילע נים אױב p*א דידאטען.

 דאך חאט װעדען צו ערוועחילט נעריכט
 קאנ־״ דעטאקראטישער דער חאחות לכל

i m  ,d«t iער־ נעקענט דײװיס, וג ון 
 דרינגעה דיר מען םוז וחנרען. וועחלט

o געשםעקס תאט עט אז m טיעםער א 
o שכראין n, האם שאו •ראפעסאר און 

wiאױסגאסונצז ס o n שכל סאלנאנדען:
או  יאילײ די no אאנוחמש^נס די נ

n m ר יצצםצן •אמדיעז מ  זײניז וו
*im p u r r בייזשר צײםוגנאן די po 
m די rroiM דאס אז 4קאנוײדיסי 

km* ס חך מ מ מנ  ביי־ די tm אי
---------------------- m ר סר״ •

o n ^חימא

 טראגט דײװיס מר. איז הויזען, יצאנגע
הויז^. yקורצ הײס^ דאס ״גיקערס׳/
 אז ׳.א,', פלאפעכאד ר^־פו; דרינגט
 [v:mcv::k זיר האט םפילה דײװיס׳עס

 גע־ פארשפרײט איז Dy װי שנעל אזוי
 און יאנד, איבער׳ן בילר זײן װאו^ן

̂ק דאס  די א*ן jpyipjn איהם האט פאי
 fiv זאגט קוילידזש, מר. הויזעץ. קורצע

oyDĤ א מיט גערואונעז :יט חאט -̂K, 
iv ״אװער־ פ^ר א טיט געײאונען ;:אט 

 ״טטארס געװארען איז פאלק דאס אאס׳/
 דערזעהן האט עס וױען אויפגעבראכט,

 הויזען, קורצע די אין דײװיס׳ן מר.
 דא אויס װאקפט ,נילע־*ס"׳ די דורך װײיל

 סענטי־ אריפטאקדאטישער אז לא:ד איז
 א זיך גיט יטאו סראפעסאר און נט.yם

 אפ־ כיעלגים ארבײטען װעט ער אז ׳נדר
באװעגוגג. הויזען yקורצ די צושטעלען
 cv װאנע; פון ףyםר *הטיג הײנט

!פיפלה א הוכיען קאן
ט־א־ אז געגלױבט, האבען מיר אבי

 א דעטאלראט״ע, נא־ איז ״נ-קיערם״ געז
 דעטאקלאטײט־ פון םרײסײט, פון סימז
 גע״ אנוטערט זyהאב םיר ווען קײט.
 דז־טאדזש זyסאציאליפט•^ רyאונז זעהן

 yקודצ אין סאנװענשאן א צו ארײנקוכיעז
 — איבערגעקל^־ט מיר זyהאב הויזעץ,
 װא־ צו •ראסט, צו שויז דאס איז אפשר
 ארומצו־ אזוי דזשאדזש א פאר׳ כעדינ
 אײן לױיז אויוי גאר אונז איז ov געהן.

 צו קלעתר א אײנג^ילעז ניט מאמענט
 כיזע װעדם הויזען קורצע םיט אז טאן,

אריסטאקראט. אץ
 אםילו םעהר, איהר דארםם װ*ס

 געורעזעגער דער םעסדאנאלד, רעםזײ
 בא־ עננלאנד, םון ירעםיער ארב״סער

 ני•״ איז אסט נאנץ סויך זיך וױיזם
 קאן איד& הױזעז. קורצע אין אערס״,

pro זײן, חושד (ים נעװיס שױן ראך

 אײגי-עגיימע:. ;יכ ;;,:•י•; ;,,,ג כ*יט װעט
 •ועי•־;; ־׳;::״,־־ א־; ;;,,JVNfi די אין

 נ״ככ-ב :יט * ד טי,נ יא• א 1אל ,אללא
: עײכ ;*״:׳<־ ;־,ל ;.,,ז , * _:יי ־ »*t»»»•» • * י * ,,•sH*-'jar *• • y* י *ײ

» ׳ •y « n • י d י  0  •m m • y י  /  >  I ! ,■

 ׳;s t*־;:: ד• א•; פאעט־;; ל־ און
ג־ט :••;;•׳ :־־ אי ׳״;כעןי:גיאײ;צי יעװעל

געניעס... יױי;

ןמנ*םי*יי  ■yy U חןי
 לעכשנם־פר«כלעפ

מצועם־דוסלאנד פװ
.1,1♦ זי־ב יןc /*־*ס

 באלײטעגדע פאי קאפיטאי* פון ױנג
םיבעשערונכען. ע,;י,כ;יyט

א;דא8פרא די ־יבטו;;, דע־ אין א;
 ו.״*יזט יא־ט*5 לאטוגיסטייצע די ױאס

 אן כ״ט א; גספאי־yדyי אין געהט אן,
ry אױסעדגעװ״נריכיל־ :y.;־טא־■ א ־׳: 

 פ־אפא־ דאזינע* דע־ א־; 4אנטיי־י קען
 פאל־ ;י־אפעסיא;־8% די ;עהטצן ;אנדא
yp:Ha;עזאנט לוע־־ט עכ ײערכע פון ׳; 

^vuih אויכעז דעי אין vi' ,לעזאײציע 
״ אז :  פ־אי־ע־ £,*;׳: דיקטאט־- דעל ״

 פא־״ לאפעפיא:י;לע8 רי כייז^... טאריאט
 פא־גיעפעלוגנ די באט״אכט^ באנד^

 זאך״, זי-ע- ױי פלאלוקטױויט־לט pyp פון
 פאיי־אנגט, yוצי^זאyר די ױעיבע פון און
 רזײן ארײפשטעי־ען ניט ןyטאר זײ אז

 :\'v< געהטענד־; ניט לו:געןyלױן*םאד
 :ויטען ד• פײ טיטי׳עז, די סיי חיעבלן אין
עי רyד פון ^ ב ע ענ  אלז אונטע-נע־נ••:; נ
 ;א־ אין אינדלסטײע, נאנצער ל1דז פון

 דעל פון ;yivoryp^ די כ״ט בהםכ□
פאלטײ״.
באקווע־ :יט נאר זיכעד איז דאס

y דע ^ 'm s רוסײטעל דער פאר ;p^yvy־ 
גוגג.yטס־באװc•:אי

 העלט ױניאן אץ עקטשורס/י»י
ױיטאג סענטער ט פ אדענ

ט ױניאן אין ^  איסט 1וי: סענטע־ ל
 יזעקטשײס \vyj:v: װערען סט־יט, טע17

v' געזונט פון iy;n־c רyאיב iv\ פ־ייטאנ 
 א ;עגעבען דאי־ט װערט איצטעי אװענט.
ynyo יעקט״עודס pc .ליבעל. ב. דר
yp□ ײטאג  ־yp י.מצן cyp אוועגט, פי

 ״אז : mvz'H ;ypyp py װעט רyטבyצ
ט?" pynw זיך vn:v̂ װאס עזונ נ

 לועט 'V2*2V^vi טעזyp□ 13 פרײטאג
y,־ ypyp; ל־אנק־ איז ״װאפ :“1יאיב

?״ הײט
^19 ד*;ם ;‘םרייט?  װזןט ״y2^y»yp ט

jypyp "V ע : א-בילר אי ^ װי ^ ע און א
ys9^*^D אודזאכען pc .קראנקהײט״

ט ט־י ײנ טגיידעל פאר ,'pc א  םון טי
y o :^  pyrr.K:־,sN:^*jM. אױך האגען זיי 

ע; ^ טנ ד טי נ ^ באלאנטע. איז פ

 אי־־פטאללאט אז ײעיעז .־••יי רy אז
הויזען. לי ה־יך

;א־ פיזילנע; :זיא בײ פאלקער־ט.
א•״ פאי לא״סען דזסילים די ײ א ט  ד־:

 :עטיאגעז האבען זואס יעניגע, די טען״
 פלענעי הכיליב, לי זײ, הױז^. yאנג‘'

 ־״י:ע יא::׳; ט*ט הױזען קודצע טלאגעז
 דעיזעהן אל:ל iy;y"D זײ אז און זאתעז,
v:v'v\ ײ 'יייאט : ;;,זאנ זײ

*זען. לא:::y הו די םיט פראנצויזען
־צאו א :‘ פ־אפעי • ין ו זײן ר זא :א־
כיען װע־ט הויזען קו־צ׳ל י־ט c אז ׳זאנט
האט ־יאכ פאל טא אליסטאקיאט. אז
גלא־ צאײן □yp »sy:ovיאזט tלsפא לאס
דוז־ דאך פיענט ײױס׳ען< yp אויף p,

 ,?'’py*,N איז אדימגעהז אפט זעהל װעלט
 לאי־- ארן וױיסאן און תויזען, קולצע
 ניט זײ □y האט דטע פארװאס רינג,

 אין פי־עיילענטבטײא דעיי צי גע״טאלט
? פא־יצאלט *א עס האט ליױױס״ען טר.

 פין *א ־טײן ־ערט ניען אױב און
א: א־ז אייפטאקראט־זפ,  קױ :־־. נא־ ־

טיא זיך יטנײלט װאפ לידזש,  אן אויה צ
אט. אנית׳ז  דא־ קוקענל•; :*ט אליכטאלי

 ־א־ א א; ־ך טללט זוטעי װאפ דױף,
 א"פ׳ז טאטע• ז־ין ב״ ״אװעראייב״

 םאדשטאלבענע־ לער לאט אט פארם•
ט לײי־סאן װאודי־־או  cyp אײגגעפיהי

 פ־עדרענט, געײען איז ■־*y ;yr טנהנ,
 ביעפעלזיצעפ זײנע פא־צילעזען אלייז
 :**:,נ דאז־נעי לעי לאננ־עה. cyp פאי
 א^ב פאי־ח cyp בערדעז געפע־ען אזױ איז

 אז דעטאלראטיע, עבטער פלן יצײט א
 :אב־ נעפייזמ לאט הארלינג״ ױױיט, זײן
ײן איז אײנענע לאס טאז  ז־י־ יײענען אי

האנגי־עס. cyp פאל דעסעלזיטמס yנ
 א*ז cs-PK’Dyp ־yp איצטעד קוטט

^c s^pyiה ׳״  וױי א,יז קולידז^*. ס
 צל־ צײז’ ױעט py כינהג. □yp זyDשאBא

 חאנ־ צוש מעסעלזיצעס זײנע שיקעץ
 ־yv קלױי־לכ לי און סענאט, און נלעס

 יױיזמ אלײז. איהם םאללײענען. זײ לעץ
 איז יןוכיען צו ניט שױן •אסט אויס,

 ״אױעל־ א*ז אליסםאקיאט אן קאננלעס.
ןזד״י אאס״

ס •ראםצסאל *ו׳  הינלט טעאליע ע
םמס אביסצל... אונםצר םאל זדינ

Eh

̂יזייןןזײזן־־̂־



פרעסע דער אין אינםןןומעאנאל א־נזער פזן ענינים
ץ ל. פוד שטי פיגקעל

 אמאלגאטײשא; *דאקטישע
שאגאל אוגזער אץ אעטערגע

 <י sjr;:y; דע־ פין באשמט דעי־
־’אינטער:* אינזע־ פין באאיד זעקוטיױ

 הל#ויר v״k די םאיאײגיגען צו
 אין י*יל :ײ ;יױס פין אוע־ייטא-ס

 ד• באזזגדעיכ א.ין ױניאן, ‘י־אהאי אײן
 גהײך נא״צלוס דעם ענטשראהעגק״ט

 א־ױכנע־ האט רעבע;, אין דודבצופ״לרעז
 דעי אין קאביעגטאדען װעגיגע :״ט רופען

 ד• .ױי נאנרעש באזונדעיס אדן פרעסע.
 זײע־ אין זײגען 17 ראקאי* פון םיהיעי־

 פארברעבעז דעם באנאנגען בריגדהײט
 ;באיציצי:; :אך געדיכט אין כע־ן צו

 דאכ קא־־ט; צים *ועיז א זײ:ען זיי ווען
 זייע־ געגען באיעיצען ,,ז זאי־ געזעץ

 ארנאניזאציע, איגטעדני״טאגא? #ײגענע
 אננע־ זײן דוקא וױיעז זײ ווד״בער צו

!•שראסעז
*,פאי א ;עװען איז דאס גאטיײיך,

 א זיך אין עגטלאי־ט װאס ״שריט, שעד
 17 י׳אייאר װען ; וױדער״צורוך נרױסען

 :•,א אן :אך קאויט אין װענדקן דך 'זא<
 אפזונדערען איךזם זאי: ;yb דז״שאנק״שאז

 עס װארט איגטעמיײטאנאל דעד םון
 פאר ויאס אבעי זין. א האבען אפיטר

 וױל יאקאר דער װען עס, האט ז־ן א
 גע־ פון כח דויכ׳ן איד;□, זאר קאורט די

 בא־ א איס איבערגעװארד האיטען זעץ,
 אינטעי־גיײטאנאל דער אין 4יאיאי זונדער

 אין ניען קאן באארד* דדשאינט און
 װעלכען אײ־גענד האבען ױגיאן דער

 '*4פאי פון יעדענדיג ניט יטױן ׳דעספעקט,
 און יא־אי אזא פא־ געפיהר, דאיי״טען

 ;ױ א פאר װאס ?. םארעטעיזער זייגע
 װע; ראקאי, דעם ארױםשוכיען קאן טזנס

 צו־ גיט זין וױל ױניאן דער אין קײגער
 «״־ םאר״טמעדזער, זײנע מיט נױםטרעםעז

 האנד־ טעסיגער ױניאן ניט זייער ליב
 אײ־ קוקעז ניט זיך קאן מען װען ? ילונג

 די פ:ים א ? פנים אין אנדערע די נע
 ניט זיך האבען 17 ילאסאל פון &יהרעי

 איבער־ :יט יזאן מעז דאס פארטראכט,
 אוז יענעם אױף אנהענגען זיך געװארד

 אנעי־ אוז אכסוננ רעספעקט, כאיןופען
הענוננ.

אבי־ סארלאםען בין איך !נארדאן
 האי״ט דערװײי םאראוייס. צוםיל סע<
 האם פרעסע די װאס דעם בײ נאך איר

 באיטרוס דעם װעגען זאגען צו נעהאט
 פון פאראײניגונכ די װעגען ב. ע. נ. סון

 לא־ דער אײדער לאקאיס, אפערײטאר די
 באװיזעז זיך האט אינדדפאנקשאן 17 קאי
 םארװאנ־ האט װאס םצעגע, דעד אױף

 ױניאךכיע־ ניצריכע, אײנפאכע, אן רעאט
 םיט טעראדראמע, א אין האגדרונג סיגע

 כיארטי־ כלוטר׳״טטדיגע און סענפאציעם
רער...

 פון באיטילוס נאכ׳ן ;יײך ׳ארזא
 אפערײטאר די• םאדאײניגען צו ׳ב. ע.

 גע־ ״פאיױערטס״ דעי האט לאקא^ס,
: עדיטאדיעל אן אין זא:ט

ן אי ס פון לעבעז דעם ״ אנ גי ען ױ ל פי  ע
ע # סעגשימעגישען כ רוי ײ ראלע. ג  באשיזפען ז

ם. ײ ק ליג װי ן אפפער ע אי ר ע ם קעםפע עוו  םי
ם תי ל־הב ײ ררפען בן ש ארויס ז ײ ה אסענ פ^ל  ענ

ך ן בר»מ. האלשען צו וי י עג א ם כד ריזי  םון ק
עגונג ארבײםער דזןר װ א ען ב ג ײנ י בי י ו ז  ג

חענדער א לי ש. ג ײ בערגעבענח ס אי ג א גי ו י
ש *בזןר ןןקזיששירען ען פאר ;י ג די רי פ א  גע־ ב

ען. ױ ײ ײ א ען ז ר םי ס קזי ך ע לי כ ע שז  *ו חויי
ען צ י ךי שע די מ סען עקאגאמי רע םע  םון אינ

ן ארביי׳שער אלע ײד, אי ע. אדער םר רי ם ם דו  אינ
ען ^רפאי■ ײג ען פעךאן ז ם ן *יי ם אי  לעבען חן

, א פון ן א י נ ו םע די גדאד װען י לס חלפו  געפי
ן ע או ש מ עבע ערג ב ען א׳ ז ײן מו  עראזםע די ז
ך ען זי אג דוז שעו, םון אפ זײז צו בענק*אפ

מ ײ ד ם, ברעכען צו ג ע צי ן םראדי מען ?יך או ע  נ
ען ר בי לו פ ס ע אזי ײ װאפען נ ן ?אםפס־ ע או ײ  ג

עז. ם ר ס-ןון אנ גי ז זו ^ני ג אי
װי ם עס ״ ײז ס, װ ז אוי ם אי צ א אי פ אז ײ  צ

; ן י׳אגע אזא אן ר דער אי ע אנז ס ג די ײ  ג*ר־ ל
ע. םעגש רי ם ס דו ס אינ ײד ען םד ל ש ך ק״ ם זי  מי

ן פױיידס, ען כי־ײדס או ק־ ע ך בי ן זי  שפרינ־ או
ן ז דעי. ג אנ עי פאנ ײד די־עס ד ן םר דער או

: װערען ג־־ייד קלא*ד ; ל ס, : ן איינ ן או אי
ען צײש זעלבער דיןי־ עי  פון ברענםאזעס ױ

ד דרעס רע גאנ*ן שייי דע אז:: ע םרײדס. ב ס י ו י ג
עז, װערען ג ײנ פ צ ן צוי  קלײנזנ די או

ען ײגג עדען בר ע שאג י ײ •ראב־ נ
ע לעםעז, ײ ײ פר^נען, נ ײ  סאר שערניאר;ן1ם« נ

ס פון ^רגײשעי־ רי די ײ ג*רםזןנם ל
ײדס. ך חאם לס טר א זי ז םעז אי א?ז  ל«גע א ב

ן סאי ע דער אי רי ט ס דו נ ן אי ן סאי או י  דער א
ר ע ײנ ס צ ג אז, אי צי א אניי רנ  זאלמז לאקאלס אז #

ען ר ן ו ש. ו ר ען קײיכםאליזי  ביײ צוס זאל, מ
ל. •י # , ען ס תז די אז װי ש ן גוי י ײ אלע י *ערי  א
ס ר א ז • ע י י י ^ © ן איוי ו o ו jn ן ו ד דעם א י י  א

אל; 1»ון*א**נציגע ו די לאק מ י י ז ג  אלע ײ
ס ־ י נ צ עי׳ o *ון — ו jn ;ל א ק א ן רי ל מ י ו נ
ס »לע ר ע א צ ן - •י י o ו jn ן ;לאקאל  או

אן די פרד.כ ־איי• צי א ליז א ם ם רי  לא־ די «ון ^
ן ן או •1 ד*ר«*ל<*ר אי • ־ די • • י מ ו *

pvfip ײ ײן *וניאנ■ ױאס י• יוו
w m n m  t m j i t

 פא*איי ײצצע
<״אי ן . אי
ז האצ .מאי־ד

י M • * י \ * *• + ־ י

4דז׳צענעיאי דער •יען

א• Iל' < י M י■

ר ע ד ײ טג םי
ײ • •» ״

II * / -
אײ;יגי*•

עז די יינ
« i f•* » ' * »«י ך

- ײ ך; רני ע מו  אי
װ מי קו ע קז  ע

ען צו מען פוןינ ך ג גי איי ר מ  פ
ס ריפע״ ש^י ײ ן אפ״ר ן אי י  אי

א;יזאציזן; ז ׳.-ר. ף ער׳סטע די אי ל הי פ ן מי  או
שלוירקונג ש :•י שע װאי ע ג^לוארען עי מ״  1 ®י ם

ען די פון אי ק # ן 11 י ׳17 או
ען ײג ש ז י רעכש מי ו אוין״ יאםאל״ן אז

< יעי־ • פארגא:גענהײע
ע ״רי ג םי צ ©ציע אי שי  דער פון ®דסיניס

^ א ציונ ײ׳ עינ ט ש איג ס מי רי ן ז׳ כ ז מי ג י  אלס ז
הי כ, א- ענ ד עזי - װארען בוזגעגעגש ז / ןי ם גע  םי

ע פרן *עצײנער פ שי׳ ^ ״ כו א עז ק ג ר־יונ ק ן חפ  אי
צ ע א םי ן 'sy פ,*ן יןןג ע ג נ ו ר ; י ^  איג* דער אי

ז װאס .*;סשייע, ד. אי ײכלי רגל מ פ  ‘פר» די אינ
רען פלן אליזי ש ס ן ל^ל,אי*ס קרי  פמר־ פון או

ען ן שײלען מ^גכע פון ;ג ן  ©ר־ דער ן
אן «י א ז י אנ ז ; װ^לען אי ג גע י ע נ ־ •און װי נ  װי

 פון מאנער דרעס די חאט מען שיגער.
ם '2׳5 ק סי ע רג ע ב ס דעם צו אי ע עי די ־ • סיי  ’ל

ן ;22 ראל פ דערזעלבער אי ײ  מעז ח»ןט צ
לי ע פ; םיאוי ען דעם יז ג די ענ ש מ ס ב ל ע  דרעס ז

ר ע אנ r פ i ’jeyTi ,ן ב*איד  לא־ דרעס די או
ם ען M( און 22 קאי ײנ מ ז ל ח עפי ײנג ר  גע־ א

ען אי ן װ ק אי או r םאבעי• רי ; ^ y p ; ײ א ^  ב
ס דלעס פון •itj יאקן^י ךעי עי ס ע ר  >.ויפ־ איז נ

צ ײז עי ע און געװוןרען ג ײג ר ז ע ד יי טג ײ״ מי  ז
ען עז ; ג אנ עג ג עי ב ז װאס ,3.3 ‘לוזקאי צו אי  אי

ק?ײ » איצש ן פ-עסער דרעס און ו א י נ  ; ױ
,א,י£א, ן, ע ג ; ו ג י ק אזן דרעש פון ; או  לאקמלש ק״

ן:. ײן י y א : i<<’^ ען ב^א־־ד : ײנ ד ז י  “1#JJ או
ען עקונז ן ;  קס סען פיהרם איצש ;באסשאן אי

ך ן דורך אוי א; אי אדעי־פי ;,א פי-
ר כןל#וק ע מנ על דרעס און פ אנ  ם

ן ײן »י ם א ^ינ ש ״ סוז ב^ארד דז
; ר ע ה ם זא, א?ם לעצפער דער ײי ע ״ י ר|  י

;%z ען פון ר י ז י אי פ ס רי ן לןןק^יס ־ # או  ‘צוז
פ .:•;נשםעיצען כ אי ע ז נו^אידס דז  פאר־ די אי

ג : ו ג י נ ײ ן . ײפיזי די פו ־ ליזקאללז אפער מי  ײ
ע ע װערען : צ ם; אי ר ה עפי רכג  .11 ל^קאל דו

ם לאט ס; נאר ני ר א ם ײ עי פ ען עס א נ ײ ן ז  אי
ך ־עם י או ^ א ק א ן פינימע־־ס דא ל ש או קויי  ס

פ ;:זאבעי־ י ער די לו אייניגוגג־פ^עג אר  װע־ פ
ען ס n י שאי ײ דעם צו געתעלען אפערײ  גי

שעי־ס די ל^קאי, »ריפגעמםערפען  לא־ צו פיני
אי רפ ךי « - קוי  ;23 ל#ר,אל צ• מאבער ס

ך פאר׳אבעהש י שונג אז^ אז ן^לזא, ז א ם בעל  אי
ן ^ן דער אי צי א אניז רג ט ג^ר איז ^ י לײבפ. נ

ז ״עס כ פאלבוגדען אי  װעהשאגמז פך א כי
ז עס ע. אן אי אדי עי עי אפ  ױע־ אפעלאציעס א:

ײ םוז מעי װען געכלאכש, ד^ך רען ען ז אג  מ
ען נ י י ל ז ט, דעי״פאר םי  קלאוה די ♦ןז איבערצייג
ער דרעם מאכעױ, ־־,י-יפע אדן מאנעי•  1 מאנ

פ ס קוי ם, מאנער, ס ר ^ ײ ר ע פ  אנדערע צי א
ען שרײד־ארביישער עי ן אויי* װ י ן קי י  םי־ אי

ט ו פ נ י ײער פארגעסען ; אמען ז פ־ אלס נ  אני
צ ג^קל^רע^ י לי ״ אן ני ו ן י  דיסציפי*«נירםע או

שען, בעג ס־ אנ צי א מניז ן ארג ײ או ײ־ װעלען ז  װ
ען טער ז ױי  ספעציעל ארדנונג. פון פוסצער א ו

דצ, צאקע ם עש װען אי פ ײ קו ס ז י ײ או ע ב  אי
דעי א; ען דײז עןשצו' ב ^י עי נ ײ אי צ א אגיז לג  א

אנס־לעבעז."
ר ע ד ײ ען ל ב א ר די ה ע ־ ה ל םון פי א ק א  ל

ע 17 ״ י ען ס ע רנ א ײ אז פ ען ז נ ײ ־ ז ם י או  ״
ע ט ר ע קי ע אן ; י ט ױנ ײ ־ און ר ר י נ י ל פ צי ם  די

ע ס ט נ א צי א ז י ג א נ ר שען א ענ ן “כי ען או ב א  ה
ט י ״ : ען װיז ע ר צו ג ע ײ ם ז ע ענ ג ײ , א ען ד א ש

ײ אז ץ ז ע ר זיינ א עז פ ^ ר ע ר אנ ר ע ב ם אי ע  ד
ען ב אי ר ע נ ס אי נ א צי א ז י נ א ג ר ען. א ב ע ײ ל  ז

ס װעאען ס ע װי ע ד נ ל א , ב ען ר ע י דו א ס ב א  װ
ײ ען ז נ ײ ען ז כ א ר ק ר א ח ם עז, א אוי ^ז אל  ם

עז מ רו עג, ת ס װ א אן װ ײ ה ן ז ץ אי ע רג  ע
ט י , נ ען ג ג י די ץ א ב ן חו ם אי נ רו ג פ  םיז א

ט ײ ״ ד עג ס ע רג א *•*!פ

 אי־ דא פיא•( דעד ישאד א רעריבער איז
 בײדװײ פילע די םון עפעס בערצוגעכען

 גע׳שא־ האט זי װאס פיאפרערײען קיגע
 :אך עס טוט אין טאג, גאך טאג טען

איצטעי. אויף

?&־

4%

 איז ין
פרא־

 אן אױפ איבט ץניאן אונזער
ײנפיופ קענעדע אץ אױך א

 גוטען » או־ס איבט יוגיאן אוגזער
 באװעגונג ארבײטער דער אין אײגםלוס

 קענעדע׳ אין אויך און ׳יאנד איבער׳ן
 צו צײט פון *« זיף ישפיגערט דאס און

®רעסע. דער אין צײס
 םון אדלער״ אידישער ״דער פון

 אויסגאבע זײן פון קעגעדע, נ^נטדעאר,
 כייר רערוױסען גאוועטבער, טען11 םון
:פאיגענדע דאס זיך

 קע־ דער פון אמזײל.•:; קווינעקער ״די
 אנטער איהר בײ הא» ואיטײ לײבאי ;עדעל

 איגעחאײ איז װאש קאנװע;«אן, יעהיליכער
 ^בת לעצטען סאגטרעאל אין געװאיען טען
־ א אגגענומען זונכאג, און ^  םיאטעס* וש,4:

 געזע^ אימיגיאציוןנש די אנטקעגען פיי־ענדיג
 זײ־ װעלנע ^שאטען, פאראײניגפע די פון צעז
יולי. עראדפען דעם קראפש אין אייין נען

 ראס אז געזאגט, װערש יךאםעסמ דעש ״אין
 ®נטקעגעז דיסקריםיגירעגד איז געזע־ן ;ײע

 װע־ װעלנע נידגעי, קענעדעי :אצזיאייזירשע
 פריװילעגיעש, און יעכפ די פון באײינט רען

 די זײ. כיט בייגער^אפט קענעדער די ױאס
 פון געװאלען ארײנ^עבראשב איז רעזאי־וציע

גאלyרגײyאי:פ דער פון 01 לאלאי  לײדיס ̂י
 און ®מעייקא אװ ױ:י?ן װאירלערם גאימע^פ
 אונםער־ צו רעגירוגג קענעדעי די פאדעי־פ

ןc יעגירונג דער מיש ה©:רלען  פאראײ• די י
 גא־ א ®רוישקריגען זעהן און עפאטען ניגפע

 ביר־ קענעדעל נאטויאי־יזייםע די אז יאנטיע,
 גלײבע א^ס ווערען אנערקז^ט ז^לען געי

קענעדעי־. געבוירענע םיט יהסנים
 די בײגעײאוינמ חאבעז דעיעגאםען 123״

 געװארען ב»עריסכ איז װעדכע קא:*וע:עאן,
 •לע־ פאשטער, ט. אחןyדז דױקעט, מעיאל סון

 קאונשיל רײבאר און םרײד דעם פון זידע:ט
שובעים.״ אידערמאן א*ן

 די זאגט אנגערעגענהײט דעי װעגען
 עדי־ טאג זערבען פון צײםונג יענעדער
:פארנט װי טאייער,

.,*פעסג ־־8 • M י א«י• ♦♦% י *9 0~”*0 א
\ r ׳'  * »y \ * היג א פ־ן •שא־שלא; א .־״ ״אוי

*פפיילונג v i׳y- V׳, די האפ יאקאי מאנעיס
אנגענומען פאלפײ n^n7 לײבאל /״ •• •«»* י ׳א • 1 פי

אי־ נײע די געגעז ; לעזאלוציע פיאכ א
פאלאײניגםע די פון געזעצען fl 1» .x גיאצי מי

 באשלוס דער איז דן זעלנען דעם אין
 כמעם געװארען באטראכט ב. ע. ג. פון
 ם־ א. רער םיט פרעסע, גאגצער דער אין

 מייטטײנס דאם ״םרײהײט״. די םון נאמע
 אין האט בלעטעל קאמוגיסטישע געזאגט

 טרײד־ אנרערע אלמ אין װי םראגע, דער
 גאנץ םיאוס׳ע, א גענומען םראגען, ױניאן

 געמיין באזונרערס שטעלונג. געםײנע
 רער אין גענוטען האט זי װאס #עס
 םון — עטעצונג, פנים׳דיגע צװיי א גע

 אױכ:ע■ כאוטרשט זי האט זײט אײן
 באעלוס, םיט׳ן צופרידענקײט א דריהט

 גע־ זי האט זײס אגדער דער פון און
 א ב. ע. ג. דעם א־־ײגיצםעקען פױואװט
 בא־ רעי־ ׳עסערען צו רוקען, אין כיעסער

 רורכנע־ נעהעריג װי ?אנע; ז̂א ״שילום
רוערען. פיהרט

 דעם מיט זיף־ רעכענט װער אבעד
 כאצונ איז שרײי־ם -״פדײהײט די װאס

 באװאוסטער א עס דאןי איז i ױניאן א
 םאר־ א איז ״פרײהייט די דאס םאסם,

 עשזיס־ איצם אצע די םון מונא ביסענער
 זיד לאזען די װײל יתיאנם, נדרענדע

 זוכט זי און #איהר פון כאהערמעז נים
 עיןזיסטענץ. זיתר אונטערצוגראבמז כסדר

 איהר מים רעלדנעז זיך װק^ימן טא
V אין םײגתג, r r o  mu די חוץ א 

 נאד יײ ?זאעיים װאס מנ»םיקער ביסעל
 פארםומ, רױם *יחר נאד כ^ינדעדחײס

09 עתםם. גים קיינ<ר איחר גיהסט

ען לוי־ש עטאטען, ב עי  קענע־ פון ביר!*ער די װ
ען דע עי ם װ ר ײ ט ע ײנג ן א י אי ױ  — קלאסעז ד
ן ד׳עבערען א ען א או עי־ דעריג  yכאט — ני

ײן קענעדע ט װײש אל י ; אזא פון : : לו י טי  צ-
ט םון אפ ש על ן בייג ן או 3£ אי צי ז לי:  דער אי

עי ט ר זי י אי ר םו א שי5 ד» בירגער ג א :ק חכן אז  י
עי רעי־ װי ענ ר בוי ע קענעדע״■ ג

אין ע, דער ״ צי ו אי עז ײבאר די װאס י  ל
ען, האט פארםײ מ ענו ג ג די װעי־ט אנ נ דו עגי  ר

ט או אטאװא פון עפאדעי פג ך י י  ©םעלען צו ז
ען אין אגדלונג םערה ט אונ ג דער מי נ רו עגי  ד
ן אן אי ט שינג א חן און װ ע ען ז ג םי ײ אז  די ב

ע ס רוי ה ג ל ױ װאס עו ען א אנג װארען באג  גע
ע די אגטקעגען ם ר אליזי ר טו א ער ג רג  פון בי

קענעדע•
ט װי ״אוי,** ײ ר־ װעט סיאטעשם דעד װ װי

ען ׳קעז ײנ ר ז ם מי י פ נ ײ ל ען. צו ג אג שז  פאראוי
, קען עש ן י י ב *ז ז לי  די ײאס פאקם. דעם צו

ען ט ס םוני א ען ק ײנ ײ ז ר דער ב ע ג אזי  קאנ־ ד
אן » װען װענ ע גע ע ב ם. הי תני חו ר װעםו ם  מ

ם ■ראטעסם ײכ ל ב קלײגע, א האבען סי י מ או י  נ
גג, פארקעזזרמע קו ר ז לס אבער װי ם, אי  װאס גו

צער מי ט פארם חאם אי מע V חערען געל$ז שי » 
םעסט פון לא ״ דעש אגםקעגזןן י חלי ײ רצ א םפ  או
ן «^ש׳י כען ם, אי ני אן װאס ו ט גג *י *  חאט װ

רטע די דעללאנגט אליזי ר שו א ער נ רנ ן בי  קע־ פו
נעדע•

ז ״עס ט דא אי י ײן נ ע ק אג ן םי ען פו ט  קו
ג קענעדעד דער צו נ רו עגי חר, בעשען און ר  אי
י אז ען זא־ ז ע- רינג רג א ג די פ נ רו ע ד אנ װ ס  אזי

ע פון פ ר דיזי א ר פו א ע װי בירגעד, נ אנ: ־ מ  װי
ען. עם לען ש פ ײ מ ש א־ז אוי ן פראגע, א כ׳  אי

 פרינ־ ג־־ויסעד א פארװיקעלט איז עש װעי־בען
פ פ דער — צי צי נ לי עי סון פ נ ײ ל  בידגער־י ג

שאפט
?» ״זאל מעז אמערי ע קװא־ באזיגרער א אננ

ד קענעדער פאר טא ע -ג ן בי ען או ר לי עגו  די ר
ג רונ ע ד אנ װ ײג רגער קעגעדער אלע סו^ א  בי

ײו ל ע — ג ענ ר בוי ע מע װי ג ר אליוי ר שו א  — נ
גז בלייטט דאן ט או  אנערקע־ צו װי מעהר גי
ען. קא אז נ  רצכם *בסאלוםע אן חאם אםערי

ז עש װאס דאס, םאן צו ר, •אר בעסער אי ת י  י
תסוי, י אז ב ם םדעם ז ס ווויזי אן ני ם ע ײג ך ק  גז
ען ל ה רגער די «ון ײ ן בי ו לאגד. אגד*ר אן •

ז ״דא עי עס אי ב חי א ע ד ו :אנ «׳ 1 םי 9 
צי די קלצחרען עד ע קעג ענ ר בוי ע  ״■רי״ מאר ג

״ ע ם ר גי לי קי חא# װי רי ע ם * א * גע־ $ \9*9ג
חר די *ון * ענ * ג ג לי

קי נ ס דעס׳ 1ײ ד א י ײ • ו א ד מ י ן ! ן ס ו נ ע  ג
ז לערגעו ע ל י י נ ײ ו י י נ ח ז * ך בארד. ײ  װן

ס «יו א ( ז i י s  rM.(

שמועסען קורצע
 רעד*קט#ר דעם צוױשען

:: יעוער די און

ra
■ mm

ו»-( t•* dii׳«, - *נסרענער. םיצע צו
ר ר^ראקציע. דער פון טעות » וױרקל/יי  נא־ דן

ז םפד©יאנ טר«פענמנר י װמרטס״ י  ת״ איז ״**
ױן געװארצו םאכם ר װי ;פנדעם, * ן ױ ו  יפר״ נ

נו ה*ט ב ע. ג. לער ס׳ פ ^ א  חפגײען״ צו •?ױ ב
 דאפ ©נער טעות. דעם -go רײר אוגז טוט עס

ט ענדערט  נ*טראנטװג אונז^ר האר א אױף ני
*געפײן.‘• אי! רעפערעגדוסס ױעג^ז
ט עס• װי — ראװיגסקי. .0 ה  פון אויס ון
ף אײער ־י  אז אױח ענםפזןר אן איז װ*ס נ

 ?נא* • נפר ערהי־ערוננ אונזער־ לפט ענטםע־,
 לעם ןיא ^•ײדינ אייך. אױף נעהאט «עויל וע

ט גאטירריד, זײנעז׳  װארופ טיר, נאר איהר, ני
ט עס הפבען מיר  קלןןרער. נפף ראנעז נעל*;ט ;י

 אי• חזר׳ם ונסם*ר, אײער אין װידער, א*הר,
 אין נעיפנס ה«ם איהר «אס זעי־בע, רפם בער

ף. ער׳עטע: אײער י י  איהר !,דע װאס נפר נ
 יא הפט קלאופפאנער יערער אז זיכער, זײנם

ײנ און׳ דפרער, ססנ ט, א  לײכט עס *ר jyp ני
עז  או;ז איחר דערצעחרם ראן נעבפרנט ליינ

ט אז ״סוד׳/ א  ױגיאן די ריפט ױפרארכײט מי
 װײל םציאה, נרויסע קײו אײננעהאגדעלט ניט

 ראזי* די געװארען אײנגעשיה־ט איז עס זײט
ר עיטע־ע רי הפנעז סיסטעם, נע ע ט רנ״  1אי פ
*י יאנגזאמ׳; סעהר רי  צו ׳שאגס קגאיע? א ג

 װפלט הריא אז אויס, זעהט עכ ארבײט. לריגען
 עטיק**ר• פוז סיסטעם די אז בעי;, א געװען
ױו װעיען. אײגנעשיררט צו־ײ, זפי* כייט  א

אז ױ אז נעײא״׳ט, איר־ ױא״ט  1ארײ זאל ױ:י
ױ אי; קאנשראיט־ננ־ניזנעס, ךי אין  א־וש אז

 א פון כאראלטער ,־־,א עגדעיען אי;נא;צען
ט וױיר לאםף־ארגאגיזאציע,  זי װעט װעפעז סי

 אז עיק״עלט, רפבןז םיל :ו״ V לעםפעז דאז
ײנעז כייר ״ גיט רח״וטין פי״אז דעם םיט ז  א״נ

 םפ־עפענםייכם פכער הפכעז פאיישטאנמז.
ױײ, כ־יף, א״ע* ס ער^טענכ, ו  ױניאױ א אי

ײ;ט פעםבער״ ״ א צו בארעכטינט איהר ז  סי
 צייםוגנ. אײער איז אױסרדוק איר.־ צו אוז נו:נ
 *,נרש זעדזר געויען מיר זיינעז צײײטענס, און,

 צו האכעז ע ר ע ד : » װאס הזןרעז צי האױע
 נע• װפרט אײער יטױן הפט *ב־;ר איד,ר זאגעז.
ט זערעז מיר אװ ראט,  איהר װאס־ אייז. ני
 חוץ א ענטפער. אײער אין נעװען פחדיט ר«ט

ם זיך םיר יוענעז ארעס  דע• אין ארײנראזען ני
ס׳ װפס געשיבעז װעי־כע די אלע םים כאטעז  אוי

רע נענעז צוזעצעז  ״הורצע רי אין ענמשעיס אונזן
טםועסעז״’

ז ם. װי ע  סיססעם רי װי ד׳;ם, נפל — ל
ם ײאדארבײם םיז גיי ציי ל  5 נאנצע ׳שויז םוג

ױן איצט איז יאהר,  צו ׳פפעש צו אביכער ?
ד װײט װי אוז דעם׳ איבער דיסיזוטירען םי  ע

דד בעסער םיר איז אלבײט  עוין האם אי
 יטטייז־ארנײס, םוז צרות רי םארנעסען אפגים

 דער אין יאנע ישרעכטע די אז סײנט, איהר און
םאט דער איז קי־אוה׳אינדוסטריע  ױאך• ne רעזוי

הי װען איבײם. ױזעז oy װ«רט אי  כ»סש כאו
ט  נ** עם מעז ױארט םאקסעז, ױעלכע־עס־איז פי

 ארױס זאנם איהר אכער דיסלוטירעז, לע;ט
 דעם נענעז איז כויך״סברא, א הישעיה, אז ניאם

ט קעז  אײר װילעז סיר ראני?. קײז העיפען ני
אונזצר איז :זאכעז צװײ אויף אנװײזעז נאר

ײנעז אינסמרנעישאנאל • נאך ו  אי| םרײדס׳ ד
מ־ נים נאד איז װאו-ארכיים װערכע ײנ  א
 נו, דרזןס-טרײד. דער כײמפיר, צום םיהרם.

רו ררעס־םרײד איז לפנע די איז סזן ע  םאר• נ
 דרעס*םרײך איז ארכײםעד דענלןענדע די לערם,
 אײנפיוד ךי םאדערעז צו Deny כדער האבעז

מנ דאס אוו װאדארבײם. םוז רוננ צי  איז ז
ט פאל דער  םרײדם״ אתזערע אנדערע די םי
או הערמט עס ײאו ^ םה סיסםעם די נ טי » 

ײ ארבייט. ע ז  װאדארכײם״ םוז םלויםעו אי
 םיר וואס אויוי צװײםע, דפס אירעאר. אלס

ײו װילעז מז, אױשםזןרקזאם א א  דו«• אז איז״ ם
 איגדוסםריצו נרעסערע װיכטינערע אלע אױ
ט p>r װאר*ארבײם איו ײ  אײננעפיחרם יאהרצו ז

 ארבײטןר. די םוז קאםו• דעם דאנס א געװארמז,
 אעדוםםריעז״ אריכת חלענערע. די אין נאר

ײגעז װעלכע איז ארבײםער די עבט נאגץ ז  מי
ט ארער ני אי  עקײסםירט די אין אלנאניזירם. נ

 איחד שטייךארבײם. םוז םיםםעם די נאזי
 לראוק־אינדוםי דער איז לא:ע די אז נלױבם,

 אײננצי איז עס וױיל שלעכטע, אזא איז טריזג
 1דע:רפ סיר אוז װאזײארנײט, געױארעז םיהלמ
ט אז םאײעהרט, םינחט  די נעװעז איצט װאי

 הלאוה״ די װאי״טעז ״טטיק־ארבײט. סיז סיסטעם
 צוליב װייל או, עינער םיל נעװעז איצט פאכער

עי  יױ די װאלט שטיה־ארבײט, פוז סיסטעם ד
אז,  נעחאט עחזיסטירט, נ*ך װארט זי אײב ני
ם וױיט  אירר איצם. האם זי װאס םאכם, די ני

ט מעז אז דענהם.  אײג* צוריק בעדארפם ױאי
םצז אז דענקעז״ ם־ר :שטיידאיבײם םיהלעז
ם װא*ם מז כעדאיפ הל פי  ניגי שםאריזער, נאך א״נ

 if© װאוײארבײם פיו סיםםעם די עפעיןםפולער
 *יז אז אויפפאשעז, סעתר במדארפם װאלם

אי שא« יזײז ם ז  שםיה־אי• ויערעו נצםאכם ני
כ נײם״  ײי פאל׳ דמר וויריזליך איז דאס אוי
ז מרײכם איחר * װ©לם מ ® ר א ד <ױט מד  «י

מ םײנוגנ. זער * ו סווי א 1ס י ר*ס »n ז  י
אז אי ױני ײז ז ־ פאר Tםאי־אנמוו*רםל ו מי  ט

^ ריי ײי ײדזלרסס ו נאר וו י לו  םיןיײ׳ אײז ®אר ג
אי o פ n ט *דאס נדניםום־׳סיזײי אי י וז מ םי  מ

מ נאר צו סי^ א י ו • מ נ י  ד• vn א
מ שעפער. צו  ואנוצר מי

י י מ * ט י im 9י י ‘י

>»*

; • א ־ :
- r־» 

נ דאס ג?, א : ד  פיצט װ>יט m א
 או׳צסיפ־גנ איג*פײגזנר או צו :עז
ט” שיז א־נ־־ <י פי״ ט,‘ פי ״ כ אי ד טי  צ

ט נ־י;הטע טע א־י אי אונז^רע פין פ
וזי־אר gn *gp ז־נזנר גע־צטירט r •5g ד ־־ 1נ־
טירט g־o*ty: ?yoAgv. *n גע״., I ני;נע ע ני־

-1סכ־ ; gין n, גא:*ז yjnnyeo'g. yo* ״ יד די ' י נ
יניאו • nyu’g ז*g צ*רי y:•*‘ י• א ••׳:׳«; ד־

fgn *r צו זעילו נציויס Igu gn ׳א; ־; י ,ד
סיט *נער ?**, ״ .*y:y:y? זיד gc > J- d *B *
ro yנgרe y;” r־i:״ g  ? א א*ז י• עי •־«! •• ז

ע. דצ־ פון און ,•;יאז פטיי א־נדי 9 גאגצע־ ־ ר;
g ;־ u v; ט ;go ני n y או ;vיז ד דא

oyn עז. ה א ריעגען y*g« *ט יו י י נ ע ה
פא*צ*ענטײ;ט ״נעיעכטינלײם״ רי ה*ט ,ם

אייז■ *iyng ?g ,ou*g טיי־יעז. ־ K ע ׳•;, פ׳י '  ’ 0
״ רפט ט א־דור פרעי םאיזערען, איע : ענ  ײי

a r y ע בי־־יז ״גערעכטינק״סי רי טיינ  ױא• ע
ט כ•;• טעי ע ד נאר בי  ׳.נעיעגטיגי־יט״ רי דוי

עצטע רי םא־ ' vr*^y ,ײעט איהר אוז •אוז־ 
ט נעםינען. ר”'1ני פ עי דער י ל נ \י  איו נ*פ*״ ,

• י ; ל ו דיי ־ינ ט ג עד עי פנ ען איז א־ו ױיז א  געװא• נ
 ד• דאך יי*;»־ז כא״ע דע־פאר רעז

יא ח א־־.׳ •, נ אונ׳, אױוי ײ
.,4,;רא כי קי ס װ א ײייק* וױיסצז פ*״ ב

ט נעסײגס לפם איהל װאס ;־ט׳ י־,־  אײער טי
עז נ ״ ־ סעי דאס איז װיץ א פא־ ע  צו אני

ס איז עינסט :פ פאי ;ע־;בט ס די  י7אני
u או אפערײטאר, רעי פאיס, ײיציג  דעפ, נ
״ יאחר ׳.jo געארכײט דאנ> ־;י װי  ליאויזכ, נ

 אן•• דפרט אוז דאספיםאל. אין א-צט י-גט
ט י י ײ׳ 11 ני« פריה, רער אין n פוו ער כ  נ
ט א״גפאל oy סיד פארשםעד-וו נאכט.  און ני

^. ניט דערםאי עס לענעז סיר ײנ ט פארעפענ
ב י - לי - ' . ר ע ז א ל  צישיקען פאר ד*;ל א ג

פנוו פיר אנער י»«רסעל, די אי;ז  נ#• אויר ה
 םיר װעז *ייט,6¥צינ לyיארם ריועלנע ק-אנעו
עז  אויל .vjyiiy סטער רyד אויוי גענאננעז ז״ג

 נע• onycr וױיסס, איהר װי .אקארטע רעי
כםy•ר*ם אײער אױסדריקעז , *לופט דרוחט:

ױס; איז הענערונג דער בענעז vרyאונז ר  y 
^; צו נעשסערט אונו הפנעו ניאדכ^אפטע ^iy 

 סאס* די צו יןיפם ; ?y*ngj סקװער רעריסאז
טינגעז,  מצטעז םyד ישנוז, פאל אראנזמירם םי

ס װ» .t אוז װ, ז. אוז נפײעפנע*,  *yמyױג
 *ר קופ*ר״ :לפרםזל yג’לאז די איז יצ־ינעז

עו סיר ;•אדקפסיטע״.  רי •יז y;^p צו דינ
ט םיםינגעז אנאנסירסע i ני v i w m. אט אוו 

נים םיר ?״נעו ערשטענס, װאס: §אר
yoםנyד סוז נים רyם אוז קלאופסאמר ר ח ני  פ

ר רyד ע כ א ^ ר או, ד ז און ױני  רyאונ! האט מ
ם דױם תז ױפס צו ס» רט.yכyהyנ ני א w סיר ז t i  
**(•ly ^ o y D ? םיר ^ נ ײ ו ז י ױי אז ^yyo ז  א

ynyj r;y iiy  nyopry nyi? ײ  ׳•yo;yiPo פארנ
fyj” ? y ry n  ,jytyjyo ס מי קײו ני א קס או  אוו קל

ר׳ וױ פוגקט #ו198»09רו  ארויס* איז oy אוו סי
o?yj iypn©i)yj 1אי r y i r j ארײנצושy ti  typyo*? 

n די אין *ײנלאדונג םיז אזא פארנײנעחער 
Djyn. ,צוױיטענס iyp אפילו װטלסען סיר ‘Vi 

p רyום׳rפ אױס tnyj װאלט jn y r ’jױאים ׳0’״?y 
 די פוז נאסען דער װײל צוריקננחאלסעו׳ זיך םיר

 קופער » פרעפז/ גאגצעו איו אונז איז אײגלאדער
או  צו ױניאז ny§i? חאם װאס 1 קאטיסע מני

ט טאו וp די םי •  ?ly^ooynT און רyם»נpי
 ■•ר דױס די רyװpס ױגי*? קופער ts onya װאס

מי א ס ק או ח קל ^•ooyni א ר ס אט מ  דעם פי
 חאס ?,yog: טאוגץס g?g אונטאד V? פארשסאל^

כ דאר ע י •gרוםyדי פוז ר y iro ’o? נאגצאז איז 
gpליy זײז געסאכט :m )  .oy:?^ y t:g אײנאר 

ױ ny דאר^ זאןי, yכ,הרלy ig ,you g םום ט ז  . ני
i^’?? g?g ?y3yj־yog: ?y,? ארױסיוסעז קאז ער 

yog: o 1זײ סים y :y r 'g.? דyר opgo, עי־ דאס 
goרכgהgם  אח איחם, ivivi pngor oרyר זיר, י

g opgo: «ypg’Piy r״ g o r oy? אין you ypM 
.? מ כ זי :t אפשר אנ  onypgr?T די רgנ oy ?y״

opy*i:go pigpp nat׳ogn ^ r n g מו י ו  •ny? ו
^’yopgnganga ogn ,DTO די g p  ?guv? זיר 

yog: oyT n y o r i.? אפשר y*y?^g oy ?y:»u 
n g  ogi? ,?yo:y:g*pypo yo’n״iyo ױ n»: פז o y 

”i די םפר g typn og?i ,oyogp די *ooyogip 
g6רזg:סלונogn ,o:yonn ? ?y ו:ז« y: pngor* 

o n y n w i די tg ,nryo ״g3 ig*:v yny?:ig* 
y3gn yoog? ?:פ או סעו עפ gonyo? צו ג  iy :np 

y: רyװpס ^ g.׳׳? oy ?gp nyn ,נלויבעז g? *אי 
 ?ypgn ?y:gp יgז yooggp yרyאו:ז םוז פיצער

ס ז* ױ פ ײנ n? אױ«י א y o 'o :y r 'g  o r פח igonyo 
y: סרװער ^ g» צו סון yunngp? ?איהם OMg 

ױז זיי ?yogn װארום דפס, ?y;gp זײ ם ס  *y: :י
g ,?nyr? די gד ^i? הפלס yרyנ g? ט  פפלרו;:ע? :י

פז nypv דאר צו ױארען  םיר ? yo*ogp ױ:י
ny?y: ?ypgn? איז cyn, די אז p»וyר gp ?g*;p* 

 א ?y«i? ngc •g :•ם ng:g? ?יך שםזןיט מיםע
y? ■שוט׳ע? r,? ד כדי g ?yp’in זי v c 'iKיo ײ א  ס
g סיר או? ט-רער, r  g ?yogn״ :y::^ng ,?goy*

נ די ויארםען *דו: ײ:י x או:ו*ר איז א y an jo ^ r 
 *y: גיס םיסי::*? די צו ?יעעז םיר אוז קעמ,

:oy ?y::g ז ײז נאך gn אי  אר־ ד♦ װענ״פאר א
y: *ראטעסט־רצז צו ב״כמר :r? ד מ רנ  װסס« אי

ogn ה זייgלטעז opynoi* ig ngo. און i*g ogn 
, דורזי ו ה ג י ס י y? ס n y i i  o g n 

y p i n g o:’’*? ן ו ר ס ע ! ד י י ה  • י
*י lynyp ifo נ i:y : ?y:gp y^yrg אין *g3:g 

 :*g ^לע וױרקוננ. g iragn ?y??o אוז טיאכט
If*ng3r»g tfnim ogi? ,?y:;’o»o ynyn פח 

או ״,ifoyn וײיסע? -שדים ײנ  נרויסקו פו? געװיס ז
ײ ngp ניצעו רל ת * 1VJ99 nf3g ,!fsg jg o n ם  :י
ײי i א r n r u f  ngn g 4♦מי» דעד «ח •אליס♦ די 

י ם ?gp rguv י ד י מ ג ײ ת ך• typjyr ק סנ מד  ם
x n *  g n •  ryoofognp n  o'*pog»pnro*ng 

«D u w g w :i .מ ותנע? סאנ י ת :f ו gp n?״ r 
• י ׳ : ז מ י ײ «י ז ? ז נ  1ויי

׳ י מ ײ ר ס די • w j r i 
״ ו מ מ ױ > ג ײ t ן| r i m )  m  m * i ו»

j r y r ’y 'g•‘,* נ,- ivoyn אויפ׳ו oy ;y-yor 
i איז v r ’TVi:* rj"V) on י"**ייפאנע־״ |-p 
ל טv• ,״*y:*?ooy ׳ באד״■ פ־ניסטע ,ל ד

 ■ •*אטעלצ;-. י#גע:אנעע 1ע*נ־ k ,ים ט*ננ
 א^• פא- *,ײ

פי־ ײצי־עז
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‘ א go *
^* ?י*ר • י

’fg* ,P ט“■געפ :־ט* 
עי ע, •ינ*יז י ט פ־ ; פיז יי ״ י

y*׳• *זניע־ ',■״ *'c >,יז צ־׳טו־נ r v o o פיונײ 
י ט רנ* ראי *•'”* י ״ ^י ס  דער־ ,ד ;,פ ־עזjr•• ד
ig•* י9י !,מ ?*כנ n ׳ נאר איז ניפא•  איי״•; אי
?y y^‘: ,יי ty):*u*o y־ אז’ א עזי, ,  •y; jgn יגי
)V׳ og^oy ,ײ לאט אײבצײס״לז y*H •‘ד•* ; 
*ogn \ v m  v r W ז זי ט»ז צו י  איעי*״׳;ז י

־י o:*gr?n צינ א א עז לאז ז• נ ײ-  • ג;נע אפע
ט ציינ  נאארד, עלזערוטיװ נענע־א' ציס נאארד ײי

ט צוס ^ ד י עז י y ״yד םיז • o rg״’0־g:gi^ אןן 
עז yroyo*?gnr y‘K די יײ י״אנג׳ *זױ טי  ?״* פי

ט ניט נעז נ ױי ענ jng נ ry j,? נאר y: iyoט  זיל פ
ס •יסס??* ?,c •yo*o ציס ײיי* ע אי  ,,,פאנער ײ

ז י  *yrgo yo)g:y:gf yyjg: די tg סיפ?, g Qg י
 די פון סאני§וײרט אײ onrvfiy: רטyװ (אנ*ו

ט איסז נ׳צוס ײרז ױניפז, ^yn ?סי o׳g:u״  סו? ני
yogn yo-yr ,?yr:yo? ענע רנ טyיyג yo^y״ אי  yנ

ױניאז דער נענעז יזליײדאס

ע ט אידר כ ליז גו:נייפ ‘אי;זע ivo’n ױיי
yjyii? ס ײג׳ שנ ר  װ״סעז ״״.•דיס ng? yצטyי יי

רײנס איחר װי װ״י, ײאס״, r;g ״׳ j ,איחר רינטינ 
ugn אונז :tnyty על י1אוי  *yosnge סערr*y י
חי ױננ• ט אי ^ אויו װיי ס ױ gn v* װארום י o 
ז ז  ני״ לעזםע? איז יצס ?yjyn גןחאט נארניט נ

nyo ״j , ,r : ,ooynyj,.ט ה*נעז פיר װעי, ״  *y: :י
ogn צו פיל ?iy:g װyגoyn Iy, רעיסא־ אוז *gn 

yo? סיר :oognyy אז oy ײעט on ליין זײן 
:nyonn ,די פין נאר ?,א װע« חרײ׳ח, אוסנליל 

 אנער, ?.y?nyo *צט*ס ny»:ig oyn יריסיתען
ntg איהר ,װ oiyno ,אונז ypo? אײר סיר gt* 

:*y: nny? g ngp o n  oy lyongn n«o rg ,?y 
y:yo*n .א?י? ir oy:  *יײ? הירשנײן ?g ,tpg e״
y:yn ,?yog? ,n no y? װ״סס, :” g ?,g ogn ?g 

??fVMgt ?gp ?yo yony װײסעז׳ ״שליס ogn ogn 
 נעװאלט ogn ny ?g ?״?, לgז ״.otonyig איו

rר י om זyדyי yn ogi? ,?yo’pjnyog ?yoniy: g 
i f r n i f ♦ד nyog ?•g ,njg^on ?,g ?yn*g opngn 

v n p y r  ?yngny: oigtyienng ogn ס׳ י י  און נ
g’ig ooggy: o n  ogn oy די קײנעס yoofn:*o 

 y?njnryn? נקװסלס ogn ny ?״?, ng? וױל?וננ,
onn*«y»ng nyog ogn ?,g ,yn'nryo op^gt g 

:yngny? איהם סין tg ,o o r r  n?g עס r g כסעט 
g og?n gouנ•nyצוynרצעהלy.ז »yny םgלpס 

ל ׳ ח ^ogn y םוז אוז yogn? איהר P’MiP: די 
ײז *רץ •ו? שנ o היר n  ogn קײו ?pug. סיר 

y:ynpװ*ס «ו ?׳ ny ogn טינ ײ לי ognf: נוי װ  ו
nyggor’•, ם  tg, ?»ו םאגנט .nryo ײ yלכyװ סי

ט אוז ו סי מ ו ngo og?i ?o װ n g  nn o?g? M 
g װ^איז ף oyn tig ?ײ ?yc׳n?t gn שײכ ל״ א  ״•י

nyn ogn ogn t*o ?Tg נחול ?/ernngp  *iTg v 
nn y?g rg« םײללימי ?v ?  rr»g ?אי •ngo on’g 

?-.ina-gngn n n » n :n ^ y : g .r ?  »3gn t  j y r 
 דערסיט. סע ?ynynpny ,ngnn^o**ingn •n ?ײ,

o x n g o r  g ngo ?,g .pngor T’g ny ogiT״nyn 
 ngo nyag ; רונ:yלpרy you g ?yiiy: oy װסלם

o:yoonnyo t ? Ping lynyt ogn ,ngnn” o*gngn 
yr:yo  ypngor ,yo:?»y:,? די איז g unyppny 

Tg .y rn g : nny?? צו yo ogn ogiT? איו זײ :ug 
oongny: ??nr ספול צום Tg t  ntTron? צו ogiT 

ogn ,y:yn’g n  oongngp ?yo ogn ו לוסט* 
rynngo ?כאלט או ng?yp? ?יױ ogn איז םום 

nyn nngn סיד״ ogn הgלס g r g  t t?״ ״ •*u 
oogn■ ng? n  ?yoy: ? ?y:, אלס g פgלקס .nryo 

y:gt ?u r  ?yo nngn .ou  ?yo ?gp׳? c u  ?g 
og.n ogn הירסבײז, •רץ געסײנט yy:g: ,n ?g 

g i‘g ntryo .ס׳של g איז נחור nngn ט  זינדינ
 ש«רי:גט ogn ^yn»»o »n tig סחיצכות. y?״: איז

ognyro oyn no oung, איז nyn ogn אויסדרוק 
מ nyn און ,p:gny: ?y:*n:u זייז פון  *ײ• ogn אי

ynypyog: ogn ,ynyoyo ogn oy pg  ,r?  o :u 
 p? g oyiy. שויו ogny: ogn ongn אילט. אי?

nyig oy ?ypgo ײ די »/ ױ ל ^  העמען ogn סי
 g?g ?g? ognngo .yליgק pngor ,on'g אױ?י זיר

עז כחזר לי:  y?g ogn ny ?g םח׳שבה, nyn אי? זי;
i ?ינליגעז צו ypgo געלענענהײטעז ro n  nyn v ig 

ogn ,nyn^o ogn p g  ,nynnT ס ענ ר  oung מי
 yn ognoy* צו ?yaynor זײו ,ognyro oyn םון

o u  xnjn זי:דינע?, צו nv?n, איז njn ngn ,איל 
ogn או? זיר. ■ײ:ינט orgn ogn איין איז ?y:gt 

צgנ pg מוסד׳ :yז nyo’g,.: ,כהיצור oy ?אי 
 שרײבט, איהר ״.ogn װײסעז ״שדיפ וױדקליך

tpg איד,.־  ogn ד י ו ף iny?y: י ױ uyom י go  g:: 
 *gyo Pg:g?:”: ?,א ליכע״ nytgpng״? nyn סוז

n.n’g .nyo, ווי oy ײיזט  pg אונז האלם אױס, ו
^ א״ו :?,yny: ongn ypgo i r r u  n»o ,u  .?ny 
 ITC םוזית די .on'fiog ם״ז ײזי האבעז n»e אוז

n a וױרקליך איז סזןנדרער g זעהר pg ,y:nyr 
v? cog■ צו צו ongnpg oyn, נ י  gp ?yo; או

yn’’n? פוז m a .yoynygg nyn nfc ,c?gr.:*g ?g 
עי די אנ ny?Tco;gngo nny? g p צו ׳טײנם ב u 

pg• םיו  ny pg ,nyp נעװיס nyn ngo orTur: g 
nyjrn*g .ב*ה:ע n, ,אלטיארעז ogn לעו  ?,g מיי

ה ה  g*: ײײסססז״ בעסי רוביז, רעבעליעװ, אי
nyn tig i” or:y ign  ,Dg':go ogngo »;g?;go 

ngo nyv:g: האלסען צו בעסט זײער טועז oyn 
yולם ?•« g רי •צטיםונג. סרעהליכער yonypg 

o איז *לײ? u  nug שלעכסע. ?ײז• lyagn n»o נע־ 
?ny?. פיל ;yp*r*ii ogn .ynyr’ng, ם  ogn. םי

n’o :״?y? ט ס איז ?,yn»nyTV :י  אײגיגע םי
ny’nyoyn y ^y n  ,ng?n?• .ם זי:נם ט :י  ?ײז םי

ngn»? •n nyog ,?.nyr ny o ::u  iy ::u  ,?y::u 
? g«״: u r  ?f ל סנ ng צו ני :*gn. ,?: אנער איו 

ר ogn ^mr ךי ן i ו f  njrogjro©? ײכם r וײ ני :g i 
yo ^ n g o r? ה©יס pg אײן n© nmyngp איהם 

nfn no nny© ogn .סחורזז o n r i  r i  o«r* of 
r ©fn tFs?go nfou o,©*©? ער rg ,*ar אױ§״? r 

ngrp> n  ngp o*n»y©3 ogn. אונו. װי no 
rg© m  a M l ©־ :י^ng© t f r ײ * קײו ו רי יונ

T O D D T I
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n לאקאל פון מעמבע-ס

! ; m i n n i m K
ען הי א ט סעקרעטאר־טרעז״צ־רער. םארװ עפי בענ ק- ע סי ט מי א ץ ק  א

ס באארד עקזעקוטױװ ר ע מנ ע ען מ על מען ד פאר־־

דעצעמכער וזטעז דעם דאנערשמאג,
 אזו־נער 7 כיז פ,-ר רע־ א־ן (: פו; ט^נ, נ#;צען דעם ק*נען ניעז װעט ׳טטימען

:*פ־סעס ;tr:r פאי׳זענדע ,ד אין ^ווימנט, איז

ט אינ ש - אפיס כאארד ח
----------------אסיס לאקאל

ם ע איל --------------אםיס ה
-----------אסיס דאמ־טאון

קלין ח ---------------אפים כ
------------אםיס ט־©נזודל

ע25 א*פט 130 — ט ט רי ט ם

-------1 ע1 װעםם 6 ט ט צ טר־ פ

םט 165 — • ע אי ט צו ט ! רי ט ס

—---------3 ע צ 3 ט ״ עװענ״ד ־

אוז 105 ר ט אנ װ״ ם  בררקלין ע

אן 229 ט ק ע ט, פ קדץ םטרי ברו

כײט׳נ ע?עקיעאן און ןונדז־טעה־טאן דער פון זײנען קוןנדידאטעז פאאנענדע די  י̂ו
: «יט,£:י> אױפ׳ן ווערע; צו אדױפנעעטעלט יאסענר פאר נעװארען נעםונען

םעקרעטאר־טרעזשורער: פאר
אײגעכ) ngp כלױז דצטיםט

, אי םנ ר א ס ! ױ ל עו איזידז^ר ״געהנהאל״ן, דז

קאמיטע: םיק־בענעפיט פאר
^ט־רט . »ד6 ׳ ״ ן נ־גנע; *דע־ »־d ײ

ײן, שט םעלפארב, פיל*פ, פערל אם הי ױלי ו װיליאם בלא־
באארד: עקזעקוטיװ פאד

 םערי אװרוצקי,
 סערע נעגון,
 וױליאש כלאך,

 סערע נערנשטײן.
 אייזיק קאנעל.

 כעםי קאםטרעל.
 פע:י קענטאר,
 ראוז טשיניץ,
 דארא קאהען,
 חשײקאב קופער,
 עדװארד דעקם,
 םעם עטקץ,

 איזידאר םארביאש,
 םעני פארבעה

 םײער םײן,
 קלארא פאקס,

 דזשעני :אלדען,
 מא^ם גאלדבערג,
קלארא נאלדבערנ,

רײ) םאר בלויז (*טיםם

 פעני גאלאס,
 רל%ם* האלפערן,

 װיליאש הימעלפארב,
 םאקס האנפיעלד,
 סאניא האראוױץ,
 מאריס האראוױץ,

 הערי קאלמאן,
 אסתר* '־ואםעסקי

 דזש״יקאכ .;ענט,
 מאלי יקאץ

 בעםי קיםליק,
 אאראן קלײן,

 ד.ערי לעװק,
 אלטער ליפס,

 סײדי ליבערבערג,
 אברהם לופין,

 ט״טאס. מארגולים
פעני מאדקינםאן,

 עגי מאטיסאן,
 בעני םאטײס,
 סאניא נײטאן,

 פע:י אליװענספױץ,
 םעם פעקער,

 דזשא: ראביגאװײן׳
 בעיא ראמאנא־,

 לואיב ראזענטהאל,
 ראזז ראזענבערג,

 הערי ראטרז,
 דזשײקאנ ראװנער,
 פאולין שולמאן,
 אײדא שאפירא,
 פאולין שאפירא,
 אײזיק םייװער,
סעם טאיבער׳

t I \ y « I I i ו
 דזשאנעט װידענסקי,

רא־ז זוקער,

עז :יט און פייכט זײער טאז צו דרעסםאכער די אויף םאדערען םיר  פא־פע̂י
pnqip? אדע׳־י ״טאפ זײעד צו נעהענטסטע די זײנעז װאס אעצער8שמים* די צו 
 אב רועאעז װאכ די, אויסקלײבען און װאהלען די איז באטײאיגעז זיך און הײם

 םאדװאיטעז פעהיכסטעז אם און אינטעדעסעז זײערע םארטרעטען כעסםען
אײערע, ברירערליך ױניאן. די

 ױניאן ח־עסמאכעד האמיטע, עלעקשאן
״. װ. ג. ל. א. ,22 לאקאל . ■

נעדענהט, און ביכלאך ־וניאו אייערע מיםצוירעננען גים םארנעםט ם. «.
ס יאר •• עי ב ד •פט׳סען. קאנען ײעלעז ביכלאך ױני*ז ברױנע מים מ
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, :עװען ;יט :ײח:י־ י־רין  ;r א־ פ׳א-ז:  
;ע׳־י־ונ״׳ט ;•ט י,":־ך  ; r ;א־ כ׳־אט   

:•; •• ט, ב־ א־ דאדאי־כט ;א־ :יא־ז א־־  
א' איא ײ *ײ ז ד־יווי ־ ״:׳י  ;y y ;  •j־;

ז טייתס אזעי־יע פא״שטעני״יך. א
ע־ ־yr$ װיי־ וואס ד ־י ,דז־צ י ־•־ .,

r ־ y * * י א פא־ט־עטע*, אוגזע־ ב•;, .E- 
טע אונזער און ־<־ אאד  י־אט ־ פא )״:

 יצאפ* ’;,יער ניי או:ז ער דעי־צעי־י־ט
 פון א״ו-ב ;ע־ען נאצ־;? רי אז :•יטינג,
ע ד• אן ;יט גיט און ביזנעס טי; ־:  י

.ey טוע; ,,ז װארום אײ־זאפע;, . . '
 דעכא־ גיט איצט ץ־י איך אבער

ט טירען  פא־טרעטער אײגעגעם א; די
א־רדע און נאאטטען, און  איך •צי׳אנ פ

 פ־ײז א װע-ען געגעכען זאי עס פ*־,
 םאר א*ן כיײגרננ ייכטיגסטע די פאר

א' אינפא־כיאציע, זיכערסטע די  װאײ פ
פ־אטינענ־ אין רייכע גיױסע, רי גע-עז

 נעכען צו איײ־אנד, קו;י ביז בראנקס ד־
 רעם פון תןר>יכײטגי אי*ע עגענהייט ;ע א

 כױמ*גג א כײװאױנען קאנען צו *לא
 טי; זאי־ען די װאױנען, זײ װאו רא-ט

 פאוזרע; אויף צייט םארלירען דא״פען
 כי״ע־ האמוניסקיש דאס פ־טינג. צים
 א אױ״• אםילו האט ״םרײהייט׳/ די ,1טעי

 אױסכע* שטייגער אידיאטישען ;א;־ן
ע די אז סײטיצט,  ט*טי:;עז םעחיעאן םי̂י

צי כיי גערוםען, װערען ^אקאל דעם פון

עי ח ײ ר ח*ט פ ע;• 4כיא־ מיין דן
ט א עי סיטי;;ען באזוכטצ מט אזעיכע ;

דע- די
ר• װאו דארט און א-צטעי, וױ

 דע־ ד• דיסנן חודט, טיטגריד*ר ראסע
 «ר*אטזע*:־א• יזאםתיסטייצע די nt צ*ס
טאנטי*אז. כער

 רי ד*ש ערײאיט^ן, אי־זא י}*ן מעז
 ױע• pc 2 םיטימען קיסע;דע

 װ• באדכט גוט אוױ «ו:חט זײן י־ען
ױע״ טראגען ד• און מ*טי;גצן יעצטע ד•

ען ײטעי צנ דיש־ א׳גטעי״גענט און רוליג דארט לען ! ׳אןיױ; דער םין בח דעם צו׳
אוק די אבער פא־• אפערײטא־ס ק̂י

 הע־ען זײ אין בעסער זאך רי •טטעהען
 די האסער. דעם וױ מאכער העצע יע;ע

V*טאסען גרויסע ,ד א*; י־רפ־ע;

• M •M * •י  '.%* "S >>
'״ייי ' V* ל י י י ן  y» ״ ׳ ̂י• • ץ• י ••• מ  *v♦* -*•%׳

; א'יפ;;;ענען ״•;־״ ־־אט ;•;ײ־;ט, ־ט  
ט ;y*'<• אזײ ״;: איז דאכ ־ט: s s y ־ א

ל * ״ V * *״ • ^ • י י < V ׳
י י » V " *  * ♦ 
> w - >

ײ פייטעס, טע ד• דיסקיטירעז או; מיטיגגען העה־צאן כבוד א ה׳איז ײעכדעז :
עכיב ;,פ א״ויה אי־בײטען, צו : או איז, פאי־ט דער ט־ייד־פראגען. אין ז

— --------------------------------------------------| דזיצאבע־ס. װעיען
׳;־•פ ב־ידערי״בען :•*ט

׳ן * ? י א ק א.
' ;,פ טיטגי־יד א ־ א ;1 י

ys־r*>־,:י:•; ־:־ n!״:,

ױעיען. קוטי־ט
דטיט־גנען די װאו  א§־ לע*ע•‘ סעח̂׳

ע; װעדען״ געראי־טצ; ^  נע• יעזע־ ד• װ
סע דע- א•; ם־געז אנ  ;2. יאהאי־ pc אנ

ט י־עצטע־ רע־ זאײ י • דער pc ד  ^י
:;.,ט

ז
I I

א1א־:א;*ד*
דא:קע• •עםטאנעױ

‘י v * •**««•% « V • ^ ̂ W I* י ־י W* י «יי *••••ye ״ »ייי■
ױעז ;;,,דיה:•־־;־־ y fx r •א־ עײעז :

אין נ״;טישי*< ־אבעז •;־ י■ יייאיבי־ט ;•ט אז•• : ד י ־ ט
m» ̂י ̂**וייי ן\ײין ^ . < — <$ , < W 1 I i ;־י״שע י : י י1ד

טשערטאז. שאפ

 דרעס אזן סקױרט קלאזק,
35 לאקאל יוניאן פרעסערס

. ,״פ־אפ״ע־יט טי,כ האט
 יטאפ אין l'.v פליגע■* יןי׳“ ,ש^יצי־ו;;

א: ;ע**א*בט, ;•ט ײי א ־יא־גאניזײ־ א פ

ד־עפ־״צאש ד י ט ״ ב ר בין א די ־V'״* *■ t י
א-ש ד־־יקען ג־־ינאדן, אין י־עוױן פון

I 0 1 1 J אינזעי צ• דא:ה הערצליכען אונזעד
א־ * ■ ־ י י י ץ U * I <ס זײ פא־ עװ*;,4• העיי דעד

;םיד • \ י י־י ר V* נ־;טא י:?ט װאס נײט,

IIי
\

:אױפמע*ר,זאמ

̂»t • ר*«» ךי ̂•י t« ן

יט׳י׳״/ו ̂ •״ - **?* י y • ײי י• • י יי• • •% • ;;,פא־פאי * v• •••
O - > - iJ ן , L ' א ״איני״א־׳ א; י• •• % יי־

< ־ 1 * < - • ייןי • י V* • 4י <- % « י• ̂ י ry אי א־ב״ט־! ׳ T ~ <_< • יז ̂ י■ • ײ • m י•' ,א* . ד; זאי צע־ני א־ינ ryי 1 < -י-ײי י - P - ׳•<-»* -M 1 י זײ;ע; איבײטי;־ צ*;

Dv*♦* ־־ • ייי**•* ?''*זיו״יי w ז ,צ > J י J  M * *J J ^ ן , < L- * > w > / i
• י י י V1 י י • ̂ ן < - י

V*• י י ̂ ו » < < L - i

•f*r
־אבען ־״<: י־אב  א*ב<־:עײ<:ט פ׳

• י  אראפנע״ ,ד ־יr אין y;yב״יבy״. די י
yor*r פא־צ״צטעי־ זיך '■'יבט א*ל,.;; 

y;yr r i p; רא־ ד־, פ־רי־ען :א־ 
י ךי בען ן’: ן : ײ ך  אי־יין ט־א:ער*< ר

 :*עצטא־ זיינע; *ואב ־י א*:ע־;־;י־;בט.
y:; ט ;;,־אב יצאפ ;־׳;,אײכ א' ע״ א־־ײן :

| י - n י > < > > — — > I

:.y ,,.,א ד;נ*א:ט :•<; ־אט  ־־P באט״: :
! ײע־יען צי יטטיהט
^ײי V ̂ ״ * ס 'יי י ' י י י *יי k* י * *■יייץוײ ̂י% ״<*-•- , w^»^^ ״ <j ו ר

י“פא־:' אין

־,נ רא: ' װ• אז" און סיזאן.
פי־ נ*א; טצײ־ באי עױועל״ט

*V •י יי ^ױנשען ׳שיז^ שטען
א*ן ־צא« אין איבײט ײין אי;

* יז• י סירוי• < יו׳̂ואיט טעטיגקײט זײן
.22 יאהאי פין

: האט־טע ־י
; אביהם א ע ײ ־ א ;y: ״

׳״״ — ־« ^ —

* ײ ד •V י

סיםינמז ן א ש ק ע ס רעגעלע
̂,ײ *M A v« • ײײרי• %«יי«ײי * «ײ4■י| I ר > • > N l.EN t י -<ו> > !

אזײגע 8 דעצ. סען8 אװענט, מאנפאג
פלעצע־: פא^גענדע רי א*ן

» v * יי■ ױוי««י י*י\ jj' יי ל ' "י •S״ t wit ׳< ^
\ r t» —* •• •• י זי*י* ' י *ײ*יד ד♦ *««*%**• y > •» I I  ̂| Ww

טיהי גאמפערס  :c פירער■ ־י ס
 דעם אננעהמען 17 *ארןאל

באשלום
ו י  M י * ץ י »*.  י ג > 1י • %•*«*<*»« 1« » ך --y ו k_ _

־־א־ א*;יא:צ<; ־ נױ־ א ;y*y; זי איז
״ ויז1בי :עי־יטען בען י  — טענ״:עז, ד
ו גע•״;; איז י י  אנצױצרעקען ד*ט<י א ד

' אײב .־yא־בי־ט ר• y־'״.*y י o צוױי
:••טױע:־ ״ עורעז %• ז-ינע
*נק<-א־ פא־ ביזגעפ, די א' ׳־ ר יט רי;קי

״יי־ טע ד־• ד• א*ז ׳פס :ע־צע ן א־ כי־ע
סט־א־ ז נעװען ־ י s ד :•ז :ןו־נא

אזױ ר• r קענען r r; ןצ יײי 1׳«יי■ O *• 4׳ ס •4
־:••טע,־. א ו:;ע*טיאקע;ע s ע:י; « אױף

WI « • \ יי ז י ״ י ^ ■ • » * * ץ f  ̂ w i> - j.N •י v wj
י א "־r"־jL״ —! די א״עהיטיהען י : 
ד ;עױען א־ז ׳דע־ ײטענ  ןיא אוטבאר

י " י ; י א  צװײטע, און עדיטטע רי :•יט פ
־ א אפגעיטטערט. ױאינד א ז־־־ ־־•<גט י

 איז ״•פעטיד צײט י,"צע־ א ני־ט
 פא־■ א טיט נעהוניעז t־״ באב דע*

ns,;: א־  פ־י־־ע־ וױ נע־ן צו אניטטאט ;
,ז א*ן ,; , ײטא;  געקודען ע־ איל אכאס־א

 ;,א יעי׳בכט אינ׳יטע־־ יד צי .רירעתט
ט ; : א ײ א  א־- ־עיה צ ;,פ ־עדאקישאן א פ

, ד טי ײ ס : א־ ט ־י פ־  איז פינ״צע־ס, און א
ט ;יט ביא* א ע ־י ־ ט ײ  געסטיא׳צעט, פ
ס ז* אז ע־  אדע־ י*ז:עט פון אי־וים :
 וױ :אבדעם אי; דדטאבעד. א וד;־ט זי
ט פ־־נ״; די א אנגט ־  *“״יטװא דעם דעדי

 איבער־ אי־ע זץי יאבען צעטעי״/ צען
 זי ױאט :יט *יייה פירטע ־י אז ציינט,

 ;־,צ ״״צײא־צען אײפ׳ן נ־־אר װי־י־ ,‘װיי
 באצאהי־ קי־עגער די נעװען זײנעז ס־ד״

 כא־אק־ זײער צוליב אין ארבײטעױ טע
 £יאדוקטייױ די :עװען די <זיז*י; טער
 פאריטײדענע צוי־יט .־אבעז *לאס ׳ססע

y געהריגען אורזאנען : , , s p .וױידז״טעס 
סיזאן יעדען זובט באס דע• אז

u זײט םוז ימלוכ
י ♦♦^ >V י *W * 0« • 0י-*«י •> י % % % « * * Tvn f\̂ *״רז.«>ן* ?s ן< — •< u ו

־ אן סעטיען געלעגט ײאיט דאס ד נ י  א
ױט י־יבען טעי דע־ אין דיספ קענ עי  אנ

 די װען אין ;באװענו:; ארבײטער
 דעי פי; באארד עקזעקוטײו דדטענעראר

 אז י*א;ען,י“פאר;ע האט אינטערנײיטאגאר
ױט ״עד ספ  זאי־ בא־:""ס איה״ איבער די

ם א צו װערען איבערגעגעבען  יעפע־ענדו
 צאפטיטיט;י*דע־ נאנצער דער םון ױאוט

י־ע־■ \*s איגטע־ני״טאנא'־, דער פון
• ך t י

אי״ו

א־־ער נױ אלע ע־ קלאוד, י ס ע פ־
טיטע; ײעי־־עז

»»V* 1ר~ ״i»~ — V*יד ul״ ן  oL ■י ( , ווא < n I _ 1י

פ־עשער ד־עס יארלער נױ אלע
כ״־טען װעיעז

נ  iiSl

•V י י יi
־

I

ה־ לןי א־ פ
יי *V1 י| l״V ̂׳״ 1 ׳
<ו <־ *י

UUJ ,>\ ו

 אײעי אונטער גראבע; פארקיד׳לונבעז
 געפאהי איז אײד ״צטעאעז א•; געזונד

 טי־ קראניזהײטען. געפעהיליכע פו;
 פיז םרײ זיך האלטען טעניטעז ױא;ע;

 אנדעיע ארן גריפ די פעײױ־ללוננען׳
געברויכען דויר הראגיןהײטעז וױנטעי
rrr.p נראמאיד קאסהאוא הילדס

פאר טהוט היאא׳ס װאס טאברעטס.
אײף. םאד םהאז אויף עס ר,עז אניערע

האט װאס באיס רױטע די פאױעימ
אונטער- .און פארםרעט היייר׳ס כיד.

ד-א; אייע איז סענט 30 שריפט.
סטא־יפ.

W. H. HILL CO.. DFTmOIT. MICH.
J-24W

 , א פון פאי־טי־אג
!ײארעז

 ניט ל*־, פא־־:ט־;-ט ׳קא:ע; יי,ט׳
עי אז עדװארטען,  אבסאאיט ןיזי זאי־ ;־,י

־ ;y־y אײנפאריטטאנען״טיט י ד א  א:־ :
' א פון ;עגוניעז א י א ע־ ,,";*א י פין אי

ע־ גאנצער דע־ ד א*ו :א;.......;,פעד קא; א
 בא־ א אײננ־אי־ װעײט אבער ; רייב^ױ

 נעטיײע ׳ט*י קאבע: אגגענוטעז, יטלוס
.  אױכװעג, אײז :א־ טרייד־ײניאניסםען

 באיצאוס דעב נאבהוטעז — זיא דאט און
עז איז װאפ ײ־  די א-ן גע׳יא־ען אננע

 ניטע; אײגענעש אײער פיז אינטעיעסען
 אר* דע״ א*ז יצטאנד גוטען א״ן נאטען

 איץ פיז טעה־ און גא!ועגוגר., בײטער
 ניע־ ד־ פין אינטערעשעז בעסטע די אין
 אזױ האט איה־ ײעטען פיויעז, און נער

ד־; אזױ אלץ אא:נ  יע־ :עטיײ א*: פי
פרעזענטירט.

־ אז זערן, דא.י*פט ״איהי ־ ' ע י ע־ ״  א
ען םעטאדען  צו־ װעיען :יט זי• זא̂י

 דעפ :א:־ קינ-ט ציב־־אבעז. אדער יטפרײט
אין אינטע־־גיײצאנאי דעד םון באיצלוס

ז

. .ww. L-. ו י ן j ן יז

פרעסעד בראנזוױלעד אלע
כ״טע; לעיען

־ דעש אין ױי ז נ א ר ־1י ב א : ט, ״ א־ ע ס ײ j«: ל i אן . סע״בי ט י ר ט כ
yr:y;s רי װאו «c ;װע־ען פא־־י־אנדעיט ױעלען פ־אנע :

j ■א. .L ג < י פין ✓ •
t* « (״C

mm L» » 0 W ’ i f  J  y  \m* • m-d יו • •V I
־ א ט ק ע צ ד ד ב ע א ט י ט א ט. ק ב י ר א ב

ץ ו־אהל צימ .4 בעטטעץ א
יד ז ;־,טעטב •עדע* אי־ וױבטינ זעיזר זײנען טיטיגנען <, א- ד
.יפארילא:דרז;;ע די א•; באטײי־־גען ז־ך א'ז היטעז

.35 לאלאל באארר עד«זעל,וטײװ
I \.נ• ברעשלא*, ׳טy;y-ז־צy־־סyט ע ־ .י•vי

באיצ^ס דעם דורכפיהרען העי׳פט
א צי יאט שײן איז דאס - *yry4•

y^yr״ :•<ןכיפעיס,
.s אװ פ. א. שריעז.

 מיםינגען ערפאמר״נע
 אפעדייםאדס הלאוה פון

2 ל$האל ױניאן
)1 זײט פון (עליס

 מי־ דעם אויף װערען. אויפגיענומעז לען
 רעצ־ ;•,י ײעיען רטידיסל'ט װעמ טיננ
 אין סטאפעדזיצ םעד

 װ״ס־םר/ דוסטריע.
 געגעדאי דעי בעי־ג,

 װ; באארד דז״צאינט
 סטאפעדזש דעש .געז

 יאטיסיע. נאװע־נאי׳ט דעם םון :״ט
 זײן װעט פע־״דצטײן ט. רױיס־פר^זידענט

::.,טיט פון טשערמאן
דעם אױעגט, טאנטא: הוטעניעז

 וױ־ לאקא^ דע־ װעט דעצעטבעי טען8
 סעק־ צע־זז פו; רײשע א אפהארטי;ז דעי
 פא־־צײדענע ד* א*ב•;־ טיטיננעז. שאן

פזן יא־ק. נױ גדײטעד בוז הװארסאלעז

דער

ר ע ם ײ כ ר ג א נ י ר
ער אין ר ד ע ט ס ע ר ד ארן נ ע ט ס ק ר א ט ר ש ע ל א ק י י א  ר

ר ע ש די ר אי ע ם ײ ב ר ען א ױף ארד ר א ע ,־ועלט. ד

 $2׳50ס׳סס.ססס - &ארמאנט
 83ססס, — מיטנלידער

740 — ברענטשעש

 יןך שמיג® רינג ן>דב. דער
 עקיןנ^םי־ װיכטיגען דען
ן ׳יען י לאםןי «אליםי«ען י

 קול• דער איז רינ; אי*ב. דעי
 אידײ דעי אין צענפיער ®*ר

כאײעגונג. ארבייטער

אינ׳ קלאיק דעי
פײ:־ י. ־דעגט,

פין י ביענעדזיצער
װע־ באריצטען
אד• די ױיזיון• ,ו ד ו< << װ 11

 אידײ אײנצעער דעד איז רינג ארבײטער דער
 םאניטאר־ אײגענעם אן האט װאס ארדען, שער

װ דינע פאד ױם מיטנלידעד. קאנםאמפטי

מען ורערען םעםבערס ענו ײנג כיז 18 פרן עלטער אין אר
יאהר. 45

!א{ גלײך זיך שציסט םיטגליד, p'P ניט גאר זײט איהר אויב

:װעכדען זיד ױיסקינאצ נאר

THE WORKMEN’S CIRCLE
175 EAST BROADWAY. NEW YORK. N. Y.

עי אץ פו־־עסע ד
)12 «ײמ 11• (׳■לוס

 געגעבען געזענגעבער אטעייקאנער ךי ן«ױ
אין ״קעגעדיענס׳' יוײנפײלען צו ־ענש דןס

 גאי װײס •רינצי■ אין װען קי׳אסען, ,.ןיי
V קלאסי#יקאציע אז» *ון ניט ק^קרע

ף מעו קען װיל מען »ז ״מײא, י ו  װ»' י
 װאס דאס, מום זי זכות. א געפינען «ינ;טאן

̂ר גוט מײנונ^ איחר יויט איז. עס  איחר. ®ן
 זײנען װאס אימיגיאנטען, אזעיכע ווגט זי

 n און ^ער׳»מ*קלאסיגע״ מײגוגג איהר ליימ
אויס. זי בי־אקירט איבעײגע
 װעגען אי־יץ קענעדע חאם װאס ״אנעי

?״ זאגע; צי דעם

קער״ א  אױ־ ארױס נואלט ״דנ
 באאדד דזש. םון טאמאטיש

א «דן ט אנ אר י.־ ט
 װעלען ׳קע;עדע כײ הא^טען טיר אז

בעמעבען װענ אײז איז יטײן טיר  א אי
ײעס •צטיקער קורץ  געפינען מיר װאס נ

 טא־ פח זשודנאל״ ״אידישען דעש אין
קענעדע. ׳ראנסא
ט :ײעס יי עז ט וױ זיך י מ א :פ
y געװארען אויסגע«לאסען איז שור .,״: t 

 יוניאן, ’ קיאוקמאכער ב##רד דזשאינ-ט דעי
 אונםעי־ אנטזאגט זיך האש ער װאס דערפאי

בזג װאס דעזאלודיע א צ־שײיבען  די שארד̂ו
״ןרײחײג״ די צײםונג ראמוניסטישע
גע• ,.זײיחײט״ דער אין איז ״יעצםענס

 גלך זײנען ײס װאו ב*ריכמ א געדרוקם װען
 דער װלגען באמערקונגען איםיאסענדע ו-עז

 באאיד דזשאינט .די פיהרער. די און ױניאן
 ®אי־דאםועס־רעז^^וציע א אנגענומעז האט
 זאל םימג״יד יעדער #ז פוןרייאנגם הא׳ט און

ר .0 רעז?לו«יע. דיזע אונםערשרײבען  «ו
 אינגאגצען ניה איז עי #ז עי־ק^עחרם, האט

 רעזןןלוציע די און ב^ריכם מים׳ן נלסכים
 בא־ דעם לוים אוגטער«*רײבען. נים ער ױעט

 דאן ער איז בווארד דז«?יגט פון וס4׳*־
 געװארען־ אויסגל׳לראסען אליט^םאטיש

 געװארען פ^יגעבראכט איז פר#גע ״די
 כ»ןי^ריטעט א סים *יז עס »ון U לאקיול ,פאי

jycf'cr האנ^ונג די געװארען גוםגעהײסען 
ב^ארד״. דזשאינם דעם פון

 ציײ דער אין ארט צוױיטען א אױוי
 ער־ אן געפינעז לעזער די װעאען טוע

 באארד, דזשאינם ט^וראנםא םון קלעדונג
 םאר־ ווערט ״פרײהײט״ די אי^װעצכעז

 שרײבט זי רואס ציגענס די םאר ם6ד*
 די ויעיעז דארםען ױניאן. דער װענען
 וואס ojn סיט כאתאנען מעהר זיך יעמנר

 אױטא- זאצ מור־ ם• געםיהרס ה^ט עס
 ו־עש pc װערעז אויסנ^צ^וםעז טאמיש

ט ^ינ באארד. דז

 צו קאנצערטען קלאכדשע
:s פױױען. רעחצ^רטע

 אונ־ בארעכטיגעז װ*ס קאידס,
jnyi 12 צו טיקעטס צו טעםבערם 

 האצבע צו קאנצערטעז םייהארםןוניק
 אונ־ אין באקוסען כמז קעז •רײזען,

 3•״ ״דע*ארטמענם מדױסײשאנאצ זער
סט. םע16 וועסט

 אין נענעבען װערען סאנצערטעז וײ
ײ אין און האצ קאתעגי צ ^ םר ע  ם

. הויז. א^ןרא םאן
 בא־ זיך םיטנצידער אונזערע זאאען

 הע־ צו געצעגענהײט דער מים נוצעז
 צו חאנצערםעז םיאהארמאניק די -ען

פרײזען. יעדוצירטע

ט אויםשדיםליר הדפ

 םהעע מלאםכיא
טשאי צװעםאםשני

סהעע ללי ״הײפ

 אגריסולטור אידישע די
ש) (כאראן ײעט היר סאס

o t i r מ מ• א ם תי ת ם #ארםערס צו  ווױם־ סי
י זוענוט ומפםע י מו ר *  אויס• n װי אוו ■

 09?\י איהר |jni 4מוזעד<ערנ םון ווהיסען
vf^R• •ארס«

̂איימס קײנע ױס נטראם איתר דע
ו י « ז אונזי סי

ר• »P אוז ר»« הזן  one מי ײ׳ אבסטי י  י
v אוסס י\rm שרײבם r jn - in. , .

rm טזעויןי w r  \m *m — ח A ג*ו • •

20 לאתאל מ מאכער ױנמזם
אם קו עו !אדפם

מםעײמנס למצסמ און צװייסע די
מיטיטננ רעגולער כײם פארקוםען װעלען נאאםםע איא־‘׳ »יע ®״י

לאקאל א־נזער פ־ן

דעצעמבער םען4 דעם דאנערשטאג
לייםעאום מאנהעפמן אץ

ם אי־ד סיוועט הי װע י,אמ-םע אבדזישע-שא; א; װעךען ער
םיטינג. בײם זײן אנוועזענד װעט לעפקא״״טיט װי־ש־פרעזידענט

םיםמג. דעש באזובען צ• א-יפגעפאדערם ױינעז נדםנלידער די

20 ל»ה»ל נ»ארר עהזעהדםיװ
םענעדזעער. פאלאנסקי מ.

אז איהה ודיסט
 האפ עספ-ײך, ׳װין ;ם-י £יוי אידישע

 ןויי־ינ;, גאנצע זויחי *װעקגעגעמן י־עגםענס
דעם צו דאיאר 1000 װערמ װע^כע

 איז קיןwאוסי װען אנד5נ»גי^ניי* אידיאזען
גע־ אײנער חאם װין, אין געװען י^רמענס

^רם געבען  קר^נען ;יסהרײכיעע מיליאן הונ
 איהר, װײסט ? דאי־אי) 1,025 (אלום

 » איהר ה»ם חללט^י, ױיכעים איהר װען
 גערוײ ײאלם איחר װי ®•יגעניגען םעהר סך

 גלװי־ װעם איחר ? סיג^יעפזען אנדערע כערט
ר.7ח ורו כען י*̂ס

פרעסערס !
ן ו ם מ ק ו א ל ק

כרעט״ וױיער די ראס וױסען זײט
 כע־ און װעלװצט •י־עסען צו לאך

 איצט כיז האנען מיר װאס לױױע,
 יײ״ ציגעיעכטע די כײט נעכיאכט

 האצץ אויף צוגעשצאגען אדער װעגד
 אוד םון גצװארען ערקלערט זײגען

 אוכד םאר םעחטארי-דאתטאר זער
 םון גערוך דער דען יוזען, צו געזוגד

 צופא״ די און פעך צואװאריכטע רי
 קאנ־ צ* כרענגעז קאן האלץ רעטע

סאסושאס
 •עטעגט נײעם אונזער נאר ױזט

 װעלכע צײװענד, ?ופערנע די מיט
 רי פון נעװארען אנערקענט איז

 װאשינג״ אין ערםען1עקס נרעסטע
וױי״ סאניטארישע העכסט אלס טאן
ניעסצאך. ער

ײ באקומען גו די ב

 פלאש אטעריסאן
 פרעס־ װעלװעפ און

ני8»םפ5 נאארו
 יארק נױ עװענױ םינפטע 123

 2220 אמצאנד םעלעםאז
 לײםעסט די אויד פארקךזפען םיר
םי» ססים ®רוקענע סטימערס. סטײל

יאגטיע. » ̂ג
 מא׳יינפ ■ינקיגג אויך חאבען םיר

ן בעסטע די — ט י « סארפע• י

ל א אנ ש רנןן ע ט  אינ
אן ר, ױני אנ ב

סטריט טע21 און עררעניר פעפטע

ר ע ז נ ן ה א נ א כ

ט ק אלע םאר אײנריכטונגען אלע הא אנ  אנגעלענענהײטען. ב

ט 4 צאהלט ט פראפיטען די טײלט און אינטערעסט פראצענ איהרע מי

ואזזר. 1 י?1 — זונסטנ
me.

Toit

ט א״יער שיהט על פרײזען. ביליגסטע די צו ױראפ נאך נ

ט עקזיםטענץ אונזער םון מןןנאטען 9 די פאר ה טע ש אונזער יעצט בא ®מ םארטעגעז

דאלער םיליאן האלנ א םים װײ
 םאר• צאהל די און איצט, ביז דעפאדטארם 4ססס, ארום האבען מיד

טאג. יעדען זיך נרעםערט
ו

ט אקאונט, אײער טרענסםערידען צו צײט די איז יעצט עננ  אײער בר
ק אנ על ב םראצענט. צאהלען אײך אנםאננען נלײך װעלען מי־ר און ביכ
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י r אװ קליװלאנד פוז ױניאנס קלאוקמאכער
» ם8מיטנ קאנפעױוען ש י ט טארס אפר קלאק »

_   £_    l«9 ka «■» 9 י%4ייי »% * י V 9 TA קאגפערעגצען. די אץ אנטייי־ נעמט םערעלשטײן ױײט־פרעזידענט    ■- ■ ----- -----    י

 קלױו־ םון ױניאנס הי־אײזטאכער די
 פא■ סאר זיך גרייטען *:;ייואגא ;,א לא;ר

 און נא^עבאטים, די ריט לאנפע־עגצע;
טיוײיפ*ם־עז  רעצטע זיא פעי־י״צטײן דע;

ט ױא־ א־  געגומען אגט־יי־ אי; געררע• י
 זײנען עס װאי טיט־נגע;, יי;יאז ד• א*ן

 פאי־בא־ײטומען די ;עײארען נעכיאבט
י צ• ־אנפע־ענצען.‘ י

א א-ן א: ״י ך *א:דע"ט ׳י װע־ עה ד
 קיכיענ־ און אנריטעגט, דעפ באגײען גען
 יזאנ* א םארקוסען דארט װעט װא־ דע

 דעי םון םארשטעהער צלױשע; סעךענ״ז
 םאגױ די םון סאי־שטע־־עד איז ױגיאז

 וױיס־וױעזידעגט אסס׳;. םעיזטשי־ע־ה
 עס און זי־יז אנװעזענד װעט אערלשטײן

?אנעץרענץ דעפ אױױ אז טענליך, אײ■
 זיגכיאן, םיעזידעגט זײן אױך װעט

 דער סון פאזא, על םון צוריק װענ אױס׳;
 םעדע־ אטעריקאן דער פון אזיל;אנױע;״

לײבאר. אװ רײשאן
 אנריםענט דעד איז הרױוראגד אין

 געװארען. באנייט שױז אסס׳ן דעי כױט
 גאר א װעגען זיך האנרעלט רארט

 ארױסנע־ האט ױניאן די װאס פוגלטען,
 קומען דעם װעגען דארוי טען און שטעיט

 דאס אדעי אײנםארשטעגדניס, אן צו
 רע* אװ יאארד צום א״יבערגעה[ •וועט

אגטשײדוגג. ענתילטעע אן םאר םע^יס
 פון אונז פען שרייבט דעם ײענען
:םאלנט וױ הליװלאנד

אױסגעאר• זיינען פאדעױנגעז ״די
 געטיינשאםטלי־ א אױוי געװארען נײם
 פון בײטאנ שבת לעצטען םיטיננ כמן
 עסזעסױ די מיט באארד דזשאינט ראר

 װעלכען אױף לאהאלס, אלע פון טױוס
 םון נר»זידע:ס וױיס *ערלשםיץ, כדי,ער

 אנװע־ נעװען איז אינטערניישאנא., חןר
ו#נר.

 הא־ צו באשלאכעז האט מיטיגג דער ,י .
 בתים בעלי די מיט קאנםערענץ א בען
 ױ־ די פאדערו:;״. די םארהאנדלען צו

 םאר־ יןאנפערענץ דער אוין• װעט ניאן
 ־אשינערי, אויסגעבעסטי אן לאנגע;

 ארבײטער די םון האםםלײגטס די כרי
 ניט און װערעז, אטענדעט בעסער זאלעז

 לאנג װאבען װערען פארצױגען זאל עס
יעצט. ביז ״ווי

דך באציוזט םאדעױנג צװײםע ד*

 זיי״ יעצט ביז יטעפע־־. אויטסײד די אײף
 רי צוױנגען iv ?וװעריגק״טען געװען נען

 ארבײטס- צום צאהלען קאגטרארוטאיס
 גע״ האכען אדבײטער די םאגד. יאזען
ט פארלירען טוזט  ס^ע• זײ אײרעי צ״

 האט ױניאן די דערנרײכען. דאפ גען
 זא* סאנופעהטיעורערס די אז באעלאסען

 פאראנטװארטײד װערעז ;עהאי^טען יען
״ װעסען צ* יןאגטדאקטארס ד• פאר  ז

 רא;ט ױניאן די װען ארבײט. ניבען
 דע־ װעט קאנטראיזטאד, א םון געלד

״ן טאנוםעקטיעורעד ט׳ן םאיםליכטעט ז  יוי
 האנטיאיר פון םארהארטען צו אגריטענט

 ױניאן די װאפ ;עי־ד סוכיע ,ד טאד
דאדזגט.
;יטיט דדטאיגט דעד  בא• אױך האט נ
 4אסריי טאנאט אין םאדערען צו ״טיאסען

 וױידז״פעס. אין העכערונג אלגעםײנע אן
 כיען, םארזיכערט סיזאן, קוטעגדער דער
 קלאוקטאכער די און גוטער א דיז װעט

 א באקודען צו בארעכטיגט זיך פיהיען
וױידדטעס. אין העכערונ;

״ ביזגעס דער האטאױסק/ א.  אי
 שױן מאכט ױניאן, דער םון דדטענט

טס תעסענ  טאנועםקט׳טױ דער טיט אראנ
 קאגפערענץ, א אפצוהאלטען אסס׳ן רערס

ײאד״. חוכ־ענדע םארלוטען װעט װעלכע

נטעו דער

2 ממאל ח1 םעמנערס פון
װע-עז א«;ע־*ן-טע; װעט

ט דרעס און קלאור, אינ ש  ח
ט באאדד ענ  נײעם א עפ

טמענט דעפאר

1924 דעצעטכער, טען6 דעם
נו«:«־טא; אוהר ו

ל־יסעאום מאנהעטען א-ז
סטריט טע4 איסט

; טיונעס דע• נ תו :ז־ין ײעט א־
נ״ט*נ;. יעצטען פץ כיזגעס *ארנליבעגע די 8
ד דער \ ע ט צ ע ש י קאמישאן גאװערנא־׳ם דעם אץ סטאפעדז

װ״ס״ןרעזידענט

פערלשפײן ם. פײננערג זרזואער

ײ• פון («לוס .)1 ז

•;אײנצע  טעהר מיט באסאנען דאן זיך
חײטען.

 דאס באריכטען, מיר קאנען דערװײל
 מענעדזשער דער דזשײמאנסאן, ברודער

^י דעפארטמענט, נײעם דעם םרן  אײץ רו
 דיסטריקט עאפ־סעערםאן םון רײהע א

 מאכען באקאנט װעט ער װאו כייטינגען,
 דארפען זײ װאס טישערלײט, די פאר
 אגרי־ דעם םון פונהטען צוױי די טאן

װערען. אפגעהיט פינקטליך זאלען כיענט

 פץ םעגעדזשער דזשענעראל
 בא־ װעט באארד, דזשאינמ

 אץ סטאעדזש פון רינטען
 קמ־ דער פץ ארבײמ די

כישאן

 אץ טשערטאן ז*ץ װעמ
 דער פין ריידען אױך װעט
קאםי״ דער מץ ארבײט דער
•W

ש די } ען םעםכער ײנ ט ז ר ע סי פ ע פג ױ  דים* אין םאםען אין קלטען *ו א
רען ? טי ע קו ט דיז ם ענ ע ה םיג ב ױ פראנעז• ו
גרוס, ברודער מ־ט ן

2 נום. נןארד עקזעהופױו די
ױיטארס סוט און קלאוק י• װ■ נ. ר.m ױניאן, א»ע

« ׳

אפעוסלאוס
לןן ע עג אן ר ש ק ע עז ם ג טינ מי

2 לאקאל פון מעמבעדם פזז
ען װעלען ט ל א ה ע פג ווערען א

אבענד 7:30 דעצעמבעה טען8 דעם מאנטאג,
:האלם פאלגענדע די אץ

בראנקס
 כולװארד סאוטהערן אזן םט. טע163 פאינט־פאלאש, האנטש

 עװ. נרלק און ענם םם. צװישען סם. םע145 א. 542 פון האל אץ
ערועניר ג:טע א־ן פארקװײ קלערםאנט קאשעא. לאנדאן

:יהארלעם
סטרים טע106 איסם 62 םענםער, סאשעל^םט

:דאון־טאון
װערטס״ םאר סם 175 ׳האל ״ ױי אי  בראדו

דען םהאו אל בע ט 210 ׳ה ס ע5 אי ט ם רי מ פ
א ט*םיג;עז דיזע

| ^ «1|
:וױליאמסכורג

א .7 עננ ז )נ6 האל, װי אי ר ט אנ ױו. ם ע עוו
:בראנזוױל

ש׳ ל**באר .8 אז -1!' ל״שעאו ג עין ט ט שטרי
:טריב ..׳••■ , .־>< רוזװע־ט (!.

א א־ :פארק ב
ע43 - 1373 פץ אל5 אין .10 ן םם״ ט ע נ ע ײ. נ:גםע נ װענ ע

:אײלענד קוני
ק .11 א װ ארד א ע22 ױעשט 3033 דיאםעל, ב ט ט רי ט ם

ען צ־ק־נפטיגע ט ײ ק ג מי ע ץ ם אל. פ ק א י װענען באריכט שםיגען

%••■*••• •
1✓ ־ ✓ • *

i וא-^ן

ױו די רד עקזעקדט א א ען װעם ב פאד פארברענג
ען םעםבערס די ײנ ט ז ר ע אד פ ע פג ױ . די יצ ק־מען צו א ען עג ט םי

ט ם ע רג א ט פ ען ני פ פ ע מ ײערע ס אן א ױיל בײניאך, ײני ע די ו ע ענ ס י א ט ודעלען װ ענ ני עז װ ץ אנ ץ דזי ץ כיאד אי ט א א אנ ג א צי מ נ טי  און םי
ט ען ני ב א ם ה בען דע םלי אנ םפ ם ע מ ־ ס ער אוי ױאן ײי ר 1 באצאהלען װעלען ביכעל ױ א אי < ד א ר ט ש

ען די גג םי ן ױעלען םי י ען ז אנג פ ען און 7.20 אנ דיג .10.45 עג
.  L               ^  ^  ^  A A . L .  ^  A      • A  k A f t a A A A  — aשעלי״פ  ױאם יענ־נע ד• אפעד״טארש די פין ב*נלא,־ ײגיאן די *טעפער ד• א־ן ?אנטדאל־רען צ־ אויפגעפאדערם דרערצז שאא־ם

 שםראש דא-*אר דעש א״נכעצאהלט האנען ז״ אז רעשים א צ*יגען מ־זעז בישעל זייער אויז שטעםפ מאנאטליכען דעם ניט
לאקאל.אינזער פדן כאטיז אץ פ«י*יפ* ד• א*ז ױניא; דער פץ אדב״ם ז־ער א־ן נעשען אנמ־*ל זאל י־ניאן דער פד; מעמכער יעדער

ט דער טי גרופ, ברו

׳2.לאקאל באאח־, עקזעקוטױו
ױנ^ן. ווארקערס נארםענם לײדים אינםערנעשאגאל

W:

IlK

1• (|1 'kliif t akiI

:fwism civ

 די און *ייר, נ־גמ
 וײן .*יעט ״עלט
K " י ע v !

^ E R E C O T G K F J T — ( J U S T I C E )

n n
ױניאן וואדהערם בארמענט לײד־ס אינטערנמשאנאל רער פון ארגאן אפיציעלער

החוחתי בצרסתי
איסה. ױ*א

1.6 ׳ב״ז ,1(«',' אם-אזע;. נישז איחי ױעי אין *־?,zv זיך א-־ד הל- קײט ;ע־עבשיג־ דײן אן

PRICK 3 CKMT8N#׳u Y<»ik Friday. Dfcpnilwr 12. 1021 1!̂י24 ייטא  CA  n l .  \  I .  N o .  5 0 .

 י א מאבען גענגםטעדם
װײם־פרעדדענט אױף

אנפאל ,׳ץדליבען/ ׳י1.י*
פעדערשט

 ־׳. זא פא^צי• ד־ — גענגסטער? די געד־נגען האשען כויאנעס וועלפע
 'י אגיצטו אלע — ? כאר־־אננרס רעם פ«ר נאצאהיט האט ״עו־

דעש א,-ז רודערט נייעס ׳פוידערלי:;• די — •עחאנען. שולדיגע די
 באגאננען איז םאינאכט שנת יעצטען

 פארנרעכען, ■}ווידערל־כער א נעװארען
 ענטריס״ גרויס ארויםנערופען לאם װאס
 און ױנ׳אז אונזער פיז רײהעז די אין םונג
 ארבײ־ גאנצען דעם אױפגערודעיט חןוט
יארק. נױ גרײסער פון הײארטאי מער

 יעילשםײן, מאיר וױיס־ןרעזידענט
 םון געװארען אי^ויגטעט איז וחנלכער

 דעם דויכצוםיהרען דגסאן ירעדדענם
וארד, עסזעקוטװו נענעראי מון באשיוס  ̂כ

וקאלס א*ערײטאר רי םאראײניגען צו ̂י

 דזשאב דאלאד ט״יזענט1.
געפינען צ* װעיען ;סאכט

.*•טעד-קװארמאל.

 איז ׳ײ;יאן י^קאי אײן אין 17 און 11 ,1
 גע* פון געװ^רען דער׳הרלעט ניט שיער

 א־הם זײגען װערכע גענגסטעיס, דונגעגע
;אס. כיטען אין כאפאי*עז

 םון גע;א;;על אין •עררשטײן כרודער
לאס. גײ״אמאגיזידטען דעם םון ריטיג; א
 איז ער ױגיאן. אפערײטארש קל*וק ,2

 און קלאוקמאנעד גדויע א כױט געגאגגען
 עװ. סעקאגד צו געקוסען זײגען ױי װען
 אױט*־ אן פון דיגען סטריט, טע11 און

חכרח״ צ״^י אמיסגעשפמגנען כיאביל

lד. צו צוגעי־אפען פי־ינק ׳ ע״  פ
ע טיט דעיראנגט >״יהם עינ ײז א

: זײנ̂ע% •או,איבע-׳ז
ט-יג׳ען
פײפס
כייט׳ן

w i פ»חן־ די אדס ארכײם כאארד נט 
טױיד פארדעםדךעס רונגען

 — אינדוסטריע. קלאוק דער אין כאלעכסםים די מיט קןןנפערענצען נײע
שיקאגא. און קלדולאנד פץ קלא־קםאנופעקםשורער די םיט קאנפערענייןן

־ י ־ ־ ־ .................... ;v־
y ו

 דע״ טען9 דעם אװעגט. דינססאג •
 » גצווארזנן ^•געחאיטען rw צ*סמר,

 נאארד דזשאיגם פון סיטינג ם^נצתי״עי
וין די פון  ױגיאן. דרעסםאכער און ק̂א

 נעווארען אײנגערופען איז מיטינכ דש•
 סיטואציע רי דיסקוםי.יעז צו ם«*ציעל

 צו און׳ניױיארה אין טר״ד דרעס דעם טון
 עס םאדעדונגען וחנלכע ביםראכםען

 די צו װערען אדוסגעשטעלט דארפען
 דאר• כאלד װעט ט*ז ווען כןןלענאטים,

 כא־ ײעגעז קאנמערידען זײ ם*ט םען
 דזןד אין טרײד״אגי״טענם דעם נײען
ס ת אינדוסםייע. ד

 דדעס״איג״ דער איז סיטואציע די
 גע־ באסראכט גע;ױ גאדו איז דוסטריע

 דיסיווסיע, אינטערעסאנטע א אין ױארען
 דעלעגא־ און בעאסטע די װעלכעד אין
 זיד חאכען כאארד דזשאינט םון מען

 אױסנעאד• זיעען עס און כ^םײלינט,
 פאדערונגען, אײ;י;מ געװארען כײם

 צודי װערען ארױסגעשטעלם װאסזאאען
איגתסםריע. דרעס דעד פון כאלעבאטים

הױיט־ די םון אײניגע זײנען אט

ס «י חדי » « * מ אל ה אינ

60 נומער “״נערעכנױגקײ®

 1י1 כ*ארד דזשןוינם םון סיםיננ דער 2 !ײט
 ם. — ױני»ז דרעםסאכעי און לראוה

 אעםער״ ns האנצערם רער שעהנםעלד.
כאר. ;ײשאנאי

»ײ יײכעי סאניםאיי דעי ף, 'יט1 לס טשא — סא;ד איגשוי^ס כײםסראזעד דזשײיאכסאן
סיםיןג __;אםימז עדיוהײשאנאל 4 ײט1

 :<וא־« דזש^ןיגכ דער װאס םאדערוגגען,
:אױיסצושטעי״עז כאשלאסען חאט

 אר- א; ווערען אײננעשטעלט זאל עס
זעל־ אױפ״ן סאנד, אינשוחננס בײטעד

).16 וײם אויף (מלוס

 אײף םאישװאונדען. אױטאטאביל זעיכען
 אױטגעשפא־ ראן ראבען עװעגױ סעק^ונד

ט  גע״ א*ז עס טענשען. הונדערטעי ציי
 כיען געי־אוי. א און אױפרעגונ; אן װארען

 אױטא־ דעם גאייאנען גענוםען זץ־ האט
 אוי־ דעם געשריען. האט מען און םאכיל

 :ע־ אבע־ איז שלעגעי די םיט טאסאביל
םארשוױגדעז. צו לונגען

 שיעק־ אין ארט אוים׳ן איז ■ערלשםײן
כ״יט. טיר םאמאננעץ וועהטאגעז לינע

 אזא געװען איז סצעגע נאנצע די
 װעל״ רעגשען, פייע אז בילד, שדעקייכע

נ־ זײגעץ בייגעװאױנט, עס ראבעז כע  אר̂י
היסטעריקע. א אין ;עםאיעז

׳;יט צוױיםעל קייז קײגעם ב״ איז עס
 אערישטײג׳ען אױף איכערםאל דעד אז

 פון זײ;עז װעלכע געגגסטערס, םון איז
געװארען. געדונגען ״איסיצען״

4T  — W P :די האט װער »ל?א 
שטעהט ײצפיעז 1 נע^וגנען געגגסט*דט

 עס האס װער
־י;אױ װע: פון

ון  א װעג אין פערלשטײז
 אאראכיען געװאלט איהם

 > אוםן ברוטאלעז אזא
 איז יערלשטײן ברודעד

4.16 זײם אויף (אלוס
צוגע־ ךו ילי

 ויגמאן פו־עױדענט
נױ'ארה א־ן צוריק

• אן L y E ! o ן f , * ••( ײיי

 פ־עזי־ איז דע־פ־יה אין :•*אנטא;
עי ש*; צי־ײז:עקוטעז ז-גנ־א;  ד

 פעדע־ אטע־יסאן דער םין קאגװעגשאז
 אננעקו־ איז ע־ מיבאד. אװ רײשאן

 ארע װען צײט דער א*ן פיאפ אין טען
 פון באאומרוהיגט שטארק כערוען דינען

 וױיס־פ־ע־ אויף ‘טא־ד־איבערפאי רעם
ט  זעהר האט ער און פעיעלשטײז, דדענ

 און פאסידונג, טרויעריגע די באדױערט
 צו גענוטען זיך ער האט גרײך טאלע

 נע־־עדיג וױ זאל זאך די ארבײט, רער
 שולדיגע די און װעדען *אױסנעפארשט

 זא־ םארבי-עכען שוידעיליכען דעם אין
שטראו״. םארדינטע זײע־ באקוטען לען

 גע־ ער האט ראגװענשאן דער פון
לויט ;רוס. שעהנעם זע^ר א בראכט

M •ז Jםול א״ינע 
 די װאכן

׳־יהאט

 געײעץ עס איז
 קאנװענשאנס שעהנסטע די

 לײבא אװ פעדערײיצאז אמעריקאן
געהאמ. א*ז עס װען

 האט ענטזזיאזם באזונדער א םוט
 אײנ־ זעהר דעם װעיען דערצײימ עד

 קא:־ דער אױף מאםענט דױקספויען
 אונזער פון דעלעגאציע די װען װענשאן,

 אויםגע־ ה*ט ױגיאן אינטערנײשאנאל
 דעם פרז פיאטםארם דעי אויף דעקט

 טארסארנע ד' מןל קאגװענשאז גדױסעז
 סתנה די גאטפערס, סעמוע^ פון סטאםוע

 דעם צו אינטערגיישאנאל אונזער פיז
ארבײטער־קעמפער. אלטע•
 מא־ מערהוױרדיגער א נעװען איז עס

רע־ א געהאלטעץ האט זיגטאן !פענט
).14 זײמ אױוי (שיוס

פארק פארעסט אין הױז ױניטי אינער מטנע אינטערנעשאנאל
 אײגריכ• גײע איעיגע — דדערען. םארבעסערם ארן םארשעהנערמ נאך ױעם זומער״פלאץ ױא־נדערבאדער דער

 װעט פלאץ דעם פון פארװאלמלגג דיי — באזובער. די םון באקודעפל״בקײט די פאר געםאנם •*•ערעז טוגנעז
באארד. עקזעקוטײו גענעראל פון קאכױטע פפעציעלער א פ״ז אײמײנם דער אינטער דץ

שעה(
22 י*<ן*ל נאאיר,

 פיאנעז ןןרג«ן:יז*זי*נס און ס-ײד
 אנאםאל — תרײדער por-.p ד•

יןלסז — סאנאי ונאם

יייז סיאיל ד?י זיא זיך וזערם יי*ס <: !ייט ̂ן, •יעסעיס י״זנס יס די אז םען, סאכם װ• כרעסלאו דדצ. — ?35 '•*יזאי מני ̂ז ז»יעז סעס̂כ ̂נד יתי•!? דער םון סיםיגנעז רי אם
r,דים

ס1 חי עימםע ד• ך ײ
^ א ך — םאנאי ר«כי;דר«וגאם ס

0Mf « נווםיצעז עייסא־ימלע
 חני י1אײ רעדע זינסאנ׳ס •־עײד^נם ס !״ס

■יייי• <1 1»י קאגותנ׳**? ל. »וי פ $
מנ « io 0״1 »©יד זיכם אײדזמענם ס אח קורץ ײגיאן. קלאופםאפעי די קי־ע;דינ J כ י. — שייוי
מ1 ?אע*1ח* — לזעױל נ\*ם, די נ»י u ״  לעכעדיגאד. דער — in»ir מײ■ ײ׳ז
ף יי »0יי1 מ Pw מ jym rj** irrnm

9 9£ * * W m •’״י ״י
n סנ ויימ onov  n r ,v.

m “״“  u ירײיד״ -——--------------
m  M r «ײ« A

 ױניאנס, דרעססאכער און וױיסס די
 הויז ױגיסי די פארװאלטעס האבען װאס

 אײגיגע דך האבעז #■אלק םא.-עסט אין
bאינםערגײ- אוגזער יצו געװענדעט אל 

 זאל אפיס תשענעראל דער דאס שאנאל,
 א פאר ׳װײל ׳■לאץ דעם איכערנעטען

 צו א עס איז לאקאלס אײנצעלגע •אד
 אונםערנעםוננ. יזזווערע צי א גרויסע,

 לא־ יענע האבען םאדלאמ זצלכען דעם
 לעצ־ דעד אױןי פארגעבראכט אױך קאלס
 « און באסטאן, אין קאנװענשאן טער

 גע״ ערוועהלט איז קאסיטע סיעציעלמ
 באריכםען און זאןי די נאכצוזעהן װארען
 געגעראל םון טיםיננ צום דעם װעגען

 בא־ <אםיםע די כאארד. עסזעקוטױו
:*עדזאנען םאלנענדע די םון שטעהם

 םשערםאן. ׳י1בארא אב. סעקדעםאר
 וױיס־ די און זינטאן םאריס פרעדדענט

r נינםא, ס. ירעדדענטין n ,האלועריז 
 רײד .v און אסדור ם. ברעסיאו, דזש.

כערג.
 אונטערזוכם נענוי האט קאםיםע די

באריכםעט האט און אגגעלעגענהיים, די

 םעיסעל לעצטען דעם אויןי דעם װעגען
סי:ג יעהדליבען  עקזע־ גענעראל םון טי

 גע־ האט באריכט דער באארד. קוטיװ
 רעקאסענדירט קאטיטע די דאס לויטעט.

 איבערנעטען זאל אינטעדנײשאנאל רי
 מאכע; צו אנםאנגעז גאײך און פ^אץ דעם

דאר־ װאס אימארואװרענםס גױםיגע ד•

 פ״אץ דעם אים װערען געםאבס פען
 דאס איז. געהערינ וױ אױפצוהאיטען

עי קאסטען דא*^  טױ־ 40 ארום ױניאן ד
דאלאר. זענט

 עקזעקוטױו נענעדאל “דע ׳אלזא
ױניטי־ די איבעדנענוטען האט באא־ר

>.u ז״ס י1או* «שיוס

דאנערשמאג דעם n לאלאל אין װאהלעז
m—■— ו — ........■ ■ ■ ■ ■ ■ m ■

סען א אן פיץזרען לינקע או ען — קאספיין. פי ט ײ ר פ ש ר א  בלבולים ליגענס, פ
ס ארן לדלי ען ז עג ע ד♦ ג ם ם א ע לאקאר. דעם פון ב

 דע־ טען11 דעם דאנערשטאג, דעפ
 װאהלען די םארקומען ײערען צעטבער

 לאקאל ױניאן, דרעס־םאכעד דער א*ץ
 גאנ־ סאנעז׳דעם מען װעט שטימען .22

 7 ביז פריה, דער אין 9 םון טאג, צען
 ראהאל םון אפיסעס אלע אין פארנאכט,

אין אױך און יארק, נױ ;רײםער אץ ׳22

 פון ערעפענוננ דעו צו מנמופ נרױמרפינןר
כראכסם אץ 2 פון סימו עױזידמגאל

דעצעםכער טעז20 דעם סבת, ש««ם*ינדען רועט דאס

נעווען איזוו*ם סאנצערם דע־
שירס ר ס«ד •ראנז  םון ערעםקגוננ חנ

 שריינתונ יעצטען איז םיזןון, בילדוננ
6 o nב חוצעםכ«ר, נתן  דעם זולי

מז,6 ניט רענען נופ שדעקלימן טנ » ת » 
ט וז*ס עס סוי in *•נעאייגט מ iw אויוי 

r a r ם  זעלג׳זו רעם אין unjSO דן
ra9a d m w, ק לי כ *  שיר־ 61 םסול |

ס לאם סרי ם ■אר״ ייראטאכא ײז ס  *יס
)172 [ra n» ט א און םםרי » י  1ב

דאוד)-

בא־ייי■  ז װעלען האנצערט דעם אין
:היעפםען םאאגענדע די מײלינען

 מאדאם סאנראנא, באװאוסטע די
 וױיאאין באריהמםער דער ;סאלאף

 אױך וױ ;דזשײהאבס מאהם קינםטאער
 םאר־ און הומאײסם אל״באקאנטער דער

 ?ורײ• (םוביה נאטעםפעלד ה. לעזער,
. כעי)*

 קוכשן ומילעז װאס מעםבערס די
 גזד גײסםינען אםת׳ען א חאבען וועאען

)13 זײ® יייןי (׳•לוס

 130 באארד, דזשאינט םון אפיס־בילדינכ
סמ־יט• טע25 איסט

 לאלאל פון װאוזלען די באצו; אין
 די ראס װעיען, געזאגט נאך דארף 22

 כױאוסען א אננעםיהרט האבען .לינסע
 זלזולים און ליגענס ט־ט םיר קאמפײן.

 באלאט אײם׳ן קאנדידאט יעדען כענעץ
 הלײזע^. זעהר צי נישט באלאננט ױאס

 געדיכטעט זײ האבעז אבער ספעציעל
 א'יננעטונקט פײלעז. גיפטינע זײע־־ע

 װײס־פרעזי־ נעבען שמױן, און בלאוי אין
 סעח.־מיעזשױ דע־־ ״-עהנהאלץ. י. דענט'

in“ לאקאל. דעפ םון
 אינטעד־ אוגזער האט באוואוסם, װי

 פלן צײט אין אז גאשיאסען, :ײשאנאל
ײ•ה אין זאר װאהלען ד״

:יט
י א ל א ז ,ל א י נ  ױ

 קאפפײן הײז װערעז אננעםיהרט
 אדעױ קאיםלא־ אין ליפלעטס דיי־ך
אי אנימאציע און רערעם דורך  דעם פ

 םאראנטװארט־ די און צד. יענעם אדער
 פאלגען ױניאן דער איז מענשען ליכע
 איז נאמעז זײעי באשרוש. דעם אױס

 לןײן פיהרען זײ אבער בא^אט״ אױם׳ן
אי נים אגיםאציע, ך פ  גענען :יט אץ ׳ד

יעגעם.
 ״לינ״ םיט׳ז עפ איז אבער אנ^רש

).1» זײם vni (איום


