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 אױ ארבייטער עמעשאנאל6אינ דער
 שבת דעם וױדער ?יך עםענט נױוערזיטעט

 העלםם צוױיטען דעם םאר בייטאג[ 1:80
 דעם פון רעזולטאט דער סיזאן. דעם פון

 צו• איז בילדוגג־סיזאן האלבען ערשטען
 עס ;חינזיכטען אלע אין םרידעגשטעלוגד

 ערװאר״ אוגזערע אלע איבערטראםען חאט
 סטױ אונזערע װיישען דאס און םונגען.
ױ גוט אזוי דענטען  קורס יעדער מיר. ו

 גע״ איז געװארעז געגעכען איז דארט װאם
 דער פון און סארט העכסטען םון ווען

 אונזערע האט און וױבטיגקייט גרעסטער
באגײסטערם. אײנםאו סטודעגםען

 און קיאסען די םון <עהרער אונזערע
 און טענער בעסטע, די פון זייגען מורסען
 ■פ־אי באגײסטערט זײנען װאס םרויען,

 יע־ ארבייטער־ביידונג. &ון אידעע דער
 האט םאהולטעט אוגזער אין לעהרעד דער

̂ציעלע געשעגיןט  אױםמערקזאטקייט ספי
 פ*ובירען נאר גיט און יןלאסען. די צו

 טעטיג־ עדױקײשאנאל די מאכ*וז צו םיו־
 ארבייטעד־בא־ דער פון סײל א םאר סײט

 אונטערנע״ אױך זיך האבען םיר װעגונג,
 טע־ ספעציעלע א ענטוױקלע; צו נומעז
 ארביי- דערװאקסענע יערנען צו טאדע
 מע־ איינציגע די זײן יװעם װעלכע טער,

יאנד. דעם אין סארט דעט םון טאדע
 טעטיגקייט עדױרױישאנאל אונז/נר

 גיט אױםטערקזאמקײט געצױגען האט
 םאר־ זיינעז װאס מענשען די פון בלױז

באװע־ ארבײטער דער אין אינטערעסירט
 איז לייבאר״ אװ ״בױרא לי אויך טנג; •

 םאראיגטערעסירט זיך האט װאשיננטאן
רעגירונגס־בולע• דעם אין און דעם םיט
א דעם װעגעץ דא איז 271 נוםער טיז

 םון אינהאלט דעם ארטיקעל. גאנצער *
א איבערגעבען מיר װעלען א״־טיקעל דעם

______ * ימאל. צװײטען
 אוניװער־ אונזער אין סטאלפער מר.

זיטעט.
 אוגיװערזיטעט ארבייטער דעי װען

 די װעלעז שבת, דעם /גפענען זיך װעט
̂שינען סטודענטען ענדערונג. שטיקעל א ג

 מיטגלײ אונזערע װעלכען סטאלםער, מר.
̂ט לןענען דער  װעט יאהר, לעצטען םון ג

 אין ״טעגדענצען איבער הורס א אנםאנגען
ליטעראטור״. טאדעדגער דער

 זאגען צו איבעריג אונז פאר איז עס
 םעהיג־ סטאלפער׳ס טר. װעגען װארט א

 די װעגען אויך און לעהרער ארס קײטען
 אונזערע טעטא. דער פון וױיכטיגקײט
 דער און איזייז דאט װײסען סטודענטען

 פון איבערשילט זײן געוױס װעט קלאס
צייט. אין קוםען איע זאיעז סםודענטען.

̂ן קורסען די  אודװער־ ארבײטער א
זיטעט. • ®ן

, ן8שבת ע . ט ר א ו נ א י
מאדער־ דער אין טענרענצען — 1:30

סטאלפער. י. ב. —־ ליטעראטור נער
— פאיויםים ױניאן טרײד —־ 2:30

װא־ומאן. לעא דר. ^
 ־־- ציםער) צוױיטעז א (אין 2:30

. סקריבנער. גרײס — עקאנאםיהם
ר. א ו ג א י ן ע ט 0 נ, א ט נ ו ז

 — <אגיק און פסיר׳־יראגיע 10;30
פיעהענדיער. אלעקסאנדער

ספיסינג׳/ םאכליס ״אדװענסד — 11
?גויץ. גוסטאװ דה

•C דר. — סאציאילאגיע — 11:30
מעילוױן.

 — ציםער) צװײטען א (אין 11:30 ׳
ש\לץ. גוסטאװ דר. — ספיקינג״ ״•אבליק

ע־א״ איבעד ליטעראטוד רי — 12:30
װילבערט. ל. א. — םדאגען נאםישע

טי די סון ערפאלג דער סענטערס. װױ
 סענטערם ױניטי אינטעלנע׳טאנאל די
ערםאמ־ װעניגער ניט סיזאן דעם זײנען
 אינױוערזי־ ארכײטער אונזער װי רײך

טעט.
#יאגואד טעז3 רעם $װענד, סאנטאג

 זיך סענטערס ױניטי אונזערע אלע חאבען
 צװײטער דער פאר און געעפענט וױדרע
 איינ־ ז-ך האבען סיזאז דעם פון חעלפט

̂טריבען  די אחוץ סטודענטעז, נײע נאך נע
טען דעם גענאננען זײנען װאס האל־ ע̂ר
 רע״ די יאחר. דיזען םון סיזאן כען

 האלט קלאסען די פאר דדטיסטרײ׳טאז
 אײנשרײבעץ זיר קאנען עס און אן גאך
 סקולס די אין טיטגלידער. מעהר נאך
̂ו  איז מעהר סף א פ׳אר פלאץ גענוג דא א

 באנוצען זיך מיטגלידער אונזערע זאלען ׳
 רע• זיך הען מען געלענענהײט. דער םיט

 די אין קלאסעץ די פאר דדטיסטדירען
 פון »שיס אין לאקאלס, די םון אפיסעס

 ױניאן 31 דעםארטטמנט, עדױיןײ׳טאנאל
 א״ן סויערוױיזערס די בײ אדער סקוועה

גוםא. סענטערס ױניטי די

 איז סענטער דער כאטיט פארםיפריט, טע;
 סיזאן. דצם עױשם געװארען געעםעגט

 רעגעי• געגעבען װערען סעגטער דעם אין
 ױניטי אגדערע די אין וױ קורסען, םעסיג

 סך א עױן עיןזיסטירען װ׳גיכע סענםערס,
 זער־ פון זיעען הורםען די און םריחער.

 אג• די אין וױ כאראיןטער ערנסטען ביגען
 ם<ן טיטגלידער אונזערע סענטערס. דערע
 אױס־ ןיד כאנוצען נאכבאריפאפט יעגער

 דעם און קיאסען די םיט געצײכענט
באזוכט. גוט װעו־ען חיאסען די סעגטעה

 קוםענ- זײ סענטערס די אין קורסען די
װ«ר״ דע

 ױניטי אונזערע איע אין הורסעז די
 װע־ געהאיטען װאר די ירערען סענטערס

 ״סאב״ די ײאך. יענע װי חגגעלטעסיג רען
 גע־ אנגעםאנגען זײנען װאס דדטעיןטס״

̂ען װארען  םארטגע״ לעהרער די םון װעי
 סלארקײט זעלבער דער מיט ווערען זעצט

א'צט. ביז וױ
 דעם ניט אונז עריױבט פ־.א*ל דער

 יןורסען, איע די אױסצורעבענען ט.אי
 איג־ אלע די אין געגעבען װערען װאס

 דיא־ אגב טעגטערס. ױניטי טערנעיטאנאל
 כמעט ױאך. יעצטע געטאז עס טיר בען
 זעלביגע די װערען סעגטערס ארע אין

 עט איי װאד די אױך םארטגעזעצט קורסען
 איבער־ מאל א גאד דאס נוימינ ויט אײ

 צו געהן סטודענטען איע זאיעז צו׳חזר׳ן.
 צייט, כאיעטירטער דער אין קלאסען די
װאך. לעצטע געטאן דאס זזאבען זײ װי

 מיט- די נואר עקאנאםיקס אין קורס א
.9 לאקאל םון גלידער

 בא• ארבײטער דער איבער קורס ךער
 געגעבען האט לעוױן מר. װאס װעגוננ,

 דער פון מיטנלידער די ספעציעל^פאר
ערס קיאוק  איז ,9 יאקאל ױניאן םי׳נ̂י
 דעם אױף ערפאמ. גרויפער• א געװען

 ,9 יאקאל פון מיטגלידער פון םאריאגג
 דעםארטטענט אונזער.עדױסײ^אנאל האט

 צװײטען א פאר לעוױן ןיר. אננאזיטירט
 דעם םון עקאנאמיקס .,;די איבער חורס

סיכטעם׳/ אינדוסטריעלען
 װעט פדיהערדיגער, דער ו\י קורס, דער
 ,9 יאקאל פון אפיס װערען/אין געגעבען

 נאכשיטאג. 1:30 יטבת עװענױ, טע2 228
 דעם זײן װעט לעקטישור ער׳טטער דער

 םיט־ די זאלען יאצואר. טען8 דעם שבת,
 נעוד װילען װאס לאקאר, דעם םון גלידער

צייט. אין קוםען סורס, דעם סען
/

חעמעז װעלען מהאמ אינסערנעשאנאל
נאזאר סיייונ ועס

 דעי• פון באזאר םאר׳ן רוף דעם אױף
 אפגע״ דך חאבען לאשיטע הױז ױניטי
 לאקאל פון םיטגלידער די נאר ניט רוסען

 יא״ אנדערע די םון אױף זאגחגרן ,25
מניאן. אינטערגע״צאגאל אוגזער םון קאלס

װײט, ניט ׳צױן איז באזאר ױדטי צום
 דער װאכען. עטליכע גאך גאגצען אין

 און םען21 דעם סארחומען װעט באזאר
 קאסינא. סטאר גױ אין םעברואר, טען22
 האבען יעוין םיר װעלען באזאר דעם צו

 כא* אינטערנעיעאגאל אײגענעם אונזער
 םוזיהער, נאװאוסטען דעם םיון געפיהרט

 אױך װעלען םיר און פיראז״טדלאװ, א.
 גע״ פײדזיעענט, פראבטסאיען א האבען
 װאלונ־ דעטינג־. לוסי מרס. טון םיהרט
̂בען םען דארוי טירען  זא- בײדע פאר ה

 אניעלי־ זיך איחר װעט װאס צו — כען
םיידזיפענט? צום אדער כאר צום סען,

 באזאר חגם צדחעלפעז װוי דעם אױף
 עג• םים לאקאלס אונזערע אפ זיך רופען

טוזיאזם.
ארד דדצאינט דער  סלאוק• דער פון ̂ב
 תלאוקמא- א האבען װעט ױגיאן טאכער

בוטח. כער
 אר־ עמבראידערי די םון G6 לאיזאל

 עסבראי־ ̂זעהנע צױצטעלען װעט כײטער
דאיט װעלען זײ און ארטיקלען דערטע

 מאםנז װעט װאס טא^ין, א האנען אױך
גופא. באזאר אױפ׳ן עמבראידעדיס

 20 לאקאל ױניאן מאכער רײניןאוט רי
 חנגעךםאנטז םיט בוטה א חאבען װעט
פרױען. און מעגער פאר לען

חא• װעט אלײן 25 לאקאי גאטירלץ־,
 דרע• און װײסטען טיט בוטחס םילע כען

סעס.
דאר• ותלען פאױפפרעכוננען אלע די

 װארים זוערען, דורכנעםיחרט באלד סען
מורץ. איז צײט די

דאר־ 25 לאיןאל םון טיטגלידער אלע
 פאר באזאר דעם םאכען צו העלםען םען
 די טאן אויך דארפען דאס ערפאלג. אן

 אנ• אלע און הויז ױניטי דער פון םוײנם
 איגטעךנע׳עא• אוגזער פון לאתאלס דערע
 םאכען צו בעסט אײער אלע טוט נאל.

 ער• גרעסטען םאר׳ן אונטערנעהמונג די
סאלנ.

 דער־ געשריבען װערען ̂שורות די װען
 םון ארבײטער די דאס זיך, מיר וױפען

 האבען לעסער און כראמבור $ירמע דער
 םערזאן א דאלאר א מיט געטעי־וסט זיך
 אײנקויפען זײ װעלען געלד דעם םאר ,און

באזאר. פאר׳ן ארטיקרען
 סומען ׳פעפער װעלכע !בראװא

i נעקסט

 ױניטל דעם פיהרען װעט רעטינג לוסי
כאזאת אױם׳ן פײדזשענט

בא־ און באל פײדזשענט, ױניטי דער
 טען21 דעם םארקומען װעט װאס זאר,
 א זײן געוױס װעס םעברואר, טען22 און

 אונ־ פון טויזענדע די ערפאלנ. גרױסער
 צום געײען זײנעז װאס מיטגלידער זעחג
 סקװער מעדיסאן אין באל סקול רענד

 גרױס״ דעם געזעחן האבען און ;ארדעז
 מרס. פון נעפיהרט ״פײדז׳טענט״, ארטיגעז

 זײן צופרידען געװיס ײעלען רעםינג, לוסי
 רעטינג מרס. זעיביגע די דאס הערען, צו

 פון פײדזשענט ױניטי דעם פיהרען װעט
 באזאד ױניט אוים׳ן סיטנלידער אונזערע

באל. און
 פײדזיטענט דעם סון ארנאניזירוננ די
י W דזי םן<ננט  י מיטגלידער אלע ײאך. י

 זא־ באטײליגען דעם אין זיך װילען װאס
 אין זלוק, עלסי מיס צו מעלדעז זיך לעז
 לא־ פון אפיס אין סט., טע21 װעטט 16

 איז צײם די װײל גלייך, קוטט .25 קאל
קורץ.

 טענױגק• עדױקײ^^נאל
פילאדעלפיא.

 ,15 לאקאל ױניאן װײסטטאכער די
 אעטערעסאגטעז זעהר א אראנזשירט האט

 אװענט פרײטאג ידען פאר לעקט^ור־הורס
 קופער דזשאן םראם. יאנואר. מאנאט אין

 טא• ״די איבער לעקט^ורען װעט פאועס
 די װערק׳/ זײעדע און שרײבער דערנע

 נעגעבען ווערט לעקכדשור ע ט ש ר ע
 יא;. טעי7 דעם אײענט, םדײטאג דעם
 און טע15 אוידיטארױם׳/ ״װהײס׳ש אין

 לעקנדפור ערשםע די סםס. טשעסגאט
 ״לימעראטור : טעםע דער אױןי זײן װעט
לעבעי״ און

 פראװיזא־ פון ועפאדפ
 פון נאארו עשז. רישעד

22 דחןסממל
 כאארד עקזעקוטױו רעם םון כױטינג א

 דעם מיטװאך, געװארען אפנעהאלטען איז
לאסאל םון אפיס אי* דעצעמבער, טען29
25.
טשעדמאן. איז לײבאוױץ *ברודער4

געװא־ געשיקט איז װאס ?אסיטע די
 אפ גיט אינטערנעי״^ונאל, דער צו רען

 געהײ־ גוט װערט ער און רהעפארט א
. סען״

 זאל עם אזױ װי און װען םראגע רי
 די םון רעדזשיסםרירונג די אנםאנגען דיר

 נײעם אין יארק נױ םון דרעסםײקערם
 דיסיןױ װארים װערט ,22 לאתאל דרעס
 עקז. דער םון מעםבערס אלע בײ טירט
 האט דיסשסיאן דער םון צײט דער דורך

 דאס מעגליך, איז עס אז ארױסגעציינט זיך
 צום מעמבערס די פון רעדז^יסטרירונג די

 ׳שװעריגקײםעז האבען קאן יאקאל נײעם
לאקאל םיז באאדר עקזעקוטיװ דער מצד

 געװארען אנגעגומען איז דעריבער .26
 ער־ זאל קאםיטע א אז םאחעלאג, א

 אין װאס זעזזן זאל װעלכע ײערען, װעהלט
װערען. געטאן דארן״ זאך דער

 גע״ עױועהלט זייגען קאםיטע דער אין
 ל;א• ל. סנדלר, ס. לײבאוױץ, י. :װארען

קלאטץ. מ. און פירא
 אז געװארעז, באיצלאסען אויך איז עס
 ?ױ װעט װאס דדעסטײקער נײער יעדער

 ‘איvכעל,,ב מעטבעחפים נײעם א נאר מען
לא־ צו װערען איכערגעגעבעז גלײך ער

.22 לואל
 אל״ די אז כאשלאסען;עװארען איז עס

 א;־ זיר זאל רעדז׳פיסטרײשאז געסײנע
און יאנואר, ז5טז3 דעם מאנטאג, סאננען
 אין װערען אדװערטײזט זאל דעם ײעגען

 ארבײטער אײ ראדיקאלער גאנצער דער
 ער״ א״ז װעלכע קאםיטע, די פרעסע.
 אינטערנעישא־ דער צו געװארען װעהלט

 געװארען אויפגעפאדערט אױך איז נאל,
 אפיס אינטערגעעאנאל דער אז זעוזן, צו

 םאר^םע״ די סאנםעדעגץ א צו רוםעז זאל
ײ און םרעסע ארבײטער דער םון הער  ז

ײ בעטען  םובלישיםי םעהר געכען זאיען ז
 ;ענרינ־ נייעם דעם װעגען פרעסע דער אין

לאקאל. דרעס דעטען
 געענ־ סיםינג רער זיך האט דעם ״יײ״יזיט

דיגט.
סעס. סנדלר, ס.

םענטער ױגי^זי בראנקס דוײםער דער
 סענטער ױניטי בראנסס דרימער

 און םםריט םע135 ,43
גרעס״ דעם געםאכט חאס

 אין םטטיגקײם עדייוקײשאנאל
כאסטאן.

 יאנואר טען5 דעם אװענט, סיטװאך
 איגטער־ אונזער םון םיטנלידער די האבען

 ער־ דעם געפײערם באסםאז אין נעעאנאל
 םעםינקײם עדױקײעאנאל דער םון םאמ

אדם.6ט יענער אין

• אדבײט גוטע אנערקענונג
 םי־ טשאדלס םון ארבײטער די טיר,

 םע28 ווע^ט 146 ?גאפ, וױיסט ^על׳ס
 דאנק א אויס דריקען יאזײן, נױ סטדיט,

 ראזעגטאל, םעני ט^ערלײדי, אונזער צו
 םאר אדבײט אונערמידליכעד איהר םאר

 דעם שיץ אדבײטעד די פון אינטערעכעז די
 ײנ־ אנצוהאלטען אונז העלפען םאר ש**
 אלס שאי. אונזער אין קאנדי״שאנס א־

 זי מיר חאבעז פזנעדסעגוננ שו; אױסדרוק
 אפערא־ שעהגע פאר א פיט ס־עזעגטידזן

הענד־בע;. עשבראידעדי אן און גלעזעד
קאשיםע: די

קיםכריג, ײליען
רןןדגער.״ אסוזר

̂ננ פראטעםט גרױםער דער ̂ט  מ
גאדדען. סקװער מעדיםאן אץ

.)1 זײט םון (׳עלוס

 ארויט פען ^ילט 1 פאלס רוסישען פון
 םארענדיג® האט ער -און לאנדי״ םון
װערטער: די מיט רעדע זײן

^ חרפה םון געפיהל א *טיט ע  װ
 זיי• זײער זאגען אםעריקאגער אסת׳ע
סארטעגס׳ז!״ לודװיג צו געזונט

 םראנסע סעגאטאר, סטײט יוגײטעד
 האנדלונגען װילסאנ׳ס אז עריןלערט האט

 און אוםגעזעצליך זײנען רוסלאגד גע;ען
ײ אז און אוםקאנסטיטוציאנעל  װעלען ז

 עאנד־פלען אײביגער אלס בלײבען
 סענאטאר שאצק. אפעריקאנער אוים׳ן
 יעצמ װעט ער אז ערקלערט, וזאט פראנש

ױ ׳טטארקער פיל סענאם םון םאדערען  ו
 רע״ זײן אננעסעז זאל מען אז םריהער,
 האנ״ צוריק אײנםיהרען װעגען זאלוציע

 אסעריקא צװי^ען דעלס־פארבינדונגען
רוסלאנד. און

 V באקומען האט םראנס סענאטאר
 ער װעלכער םון אװאציע נרױשע זעהר

 האפ ער געװארען. געריהרט ^טארס איז
ױ געזעהן איצט  ערנסט און גרויס ו

 רוס• אז מאסען, די םון םאדערונג די ז
 דער און װערען. געלאזט צורוה זאל לאנד

 בא״ גרויס םיט גערעדט האט סענאטאר
- גײסטערונג.

f פון אויסצוגען פאר א זײגען אט ' t 
רעדע:

ױ ״נאכדעש  םידד פאליטישע אײערע ו
 איהי זײנט געװארען, כלינד זייגעז רער

 פאר פארמולירען אהעי געקוטען הײנט
 אוישלענדי^ע אטעריקא׳ס װעלט דער

 אנטד סעגאטאר דער האט פראגראש״,
הויבען.

 בלינד־<ע• ודי .טעריזירענדיג1״כארא
 פון די״״בורבאנען אלס םיהרער״ װארענע
:געזאנט ער האט טע:", אונזערע

 זואס איך פאױטטעה איצט ״עחשט
 האט ער װען געמײנם האט דעבס ױדז^ין
 געװאלס ליבערשט װאלט ער אז געזאגט

 ערגסטען דעם אין װערען באישולדיגט
 א װערען גערופען אײדער פארברעכען
םיהרער״. פאליטי׳עער

 איז נאסען דעבס׳עס דערסאגען דאס
 אוים־ פרישען א םאר סיגנאל דער געװען
ענטוזיאזם. וױלדען םון כרוך

^עדץ* ע ^פי  ױיגטינ^פוגאג;! .
 אגער־ אן — אנערסענוננ רוסלאנד׳ס דער

 שפעטער אדער פריהער ײעט װאס קענונ;
 םארװי־ איז — װערען גענעבען מוזען
 דער פון אױסליפערוגג דער אין קעלט

 האט אפבאסאדאר, סאװעט-רעגידוננ׳ס
דאזײ די ״און :נעזאגט סעגאטאר דער

 — םארטגעזעצם ער האט — שראנע״ גע
 צעהנדליגע לאנד אין דא זאלען צי :איז

 ײערען געבראנען ארבײטער טויזענדער
 אויסגע־ רוסיאנד, בעת ברױט זייער םון

 פראדוק- די אין כיאגגעל א סון הענדיג
ײ װאם טען,  םאנדיצירען,• ניט האנעז ז

 ארבײם זײער הזיםעז צו גרײט שטעהט
איהר?״ פאר באצאהלען און

 םרס. גערעדט האט ריהרענד זעהר
 שיעקליכער דער געגען בלעטיש, העריעט

 רוסלאנד, גענען גלאקארע עקאנאםי״שער
 און קינדערלאך קלײגע די װעלכער פון
< אזוי לײדען רוסלאנד אין פרױען די  ם
װײ קריסםליכ* ,ד פארדאטט האם זי  צי

גרױזאםקײם. אזא ערלויבט װאס ליזאציע
o f אײנדרוקספד זעחר א גצווען איי

םיסימ. לער

mm

GERECHnCKETr— (JUSTICE)

ױניאן װאירהמרס נארםמנס לײױעס אינםערנעשאנאל דער פװ ארנאן אפיציעלמר____

א ע ײ ג א ס נ י ם א ײ ט ב נ י א ש ז ר ר ר א א  ב
ן ו ר פ ע ה ד ע כ א מ ק ו א ל ן ק א י נ װ

 אעסטאלירט וועט א;ענד יפבת דעם
 דער פון באארד דזקזאינט דער װערען
 ױניאן ריפערמאכער און סקױרט קיאוק,

.1921 יאהר דעם םאר יארק, נױ םון
בא• דדפאינט סון אינסטאלירוגג די

 עחשײנונג װיכטיגע א איפער איז ארד
 אר־ מעכםיגער דער פון לעבעז דעם איז

 עס איז אכער מאל -דעם גאניזאציאן.
 דער װארים מאי. אלע ־װי װיכטיגער, נאו

 איבעי געהםט באארד דזיעאינט נײער
 גאנ״ן א אין ױניאן די הענט זײנע אין
 לאגע, א אין לאגע, באשטיטטער ניט

 זועט עס װאס הײנט ניט וױיס םען װאס
סארגען. זײן

 •רא־ רער צװי׳עען .אנריטענט דער
 ױניאן די און אסאסיאײשאן טעקטיװ
 גע״ שאי־םטרײקס אײכיגע ניט. ארכײט

ער די אין אן הען  בעלײ יענע םון ש̂ע
 אנגעצויגענע. אן איז לאגע די און בתים

 ״■ראטעקטיװ די m זיכער, איז עס
 אין ארום זיןי טראגט אסאסיאײעאן״

ױ דער ײיל זי װאס עיעם, סיס ארבעל  י
 בא־ דזשאינט נײער דער אפטאן• ניאן
 די איבערנעהמענדיג דעריבער, װעט ארד

 ניט־נארמאלע א׳זעלכע אונטער ױגיאן
 דארםען באזונדערס גאר אופדטטענדען,

 פא־ מעגליכע צו.אלע װאך דער אױף זײן
 םאנוםעקט׳צױ די זײטענס סירוגגעץ,

 םרא־ חײן איז עס אסאסיאײשאן. רערס
 באארד דדשאינט נײער דער אז ניט, נע

 םאר• גרויסע א גאר זיך אויף האבמז װעט
 זײן דארםען וועט אוז אנטװארטליכלײט

 קאן װאס אלעס שאר אלעס, םאר נרײט
 ארויס־ לאגע אומנארמאלער אזא םון זיך

 דישאינט פון *דנסטאלײשאן די ױיקלען.
 נאף זײן מאל דעם דאריבער וועט כאארד
איצט. ביז מאל אלע װי םײערלץי, ׳םערור

 באארד דזשאינט םון סיטינג דער
םאר־ אזײגער 5 פונקט אנפאנגען זיר װעט

 די דעלעגאטען, ןאלע זאלען און נאכט
ױ אלטע  צײט. אין קוםעז גײע, די ו
 םון כאאםטע אלע די אױך זעלכיגע דאס
 אין קוםען אלע זאלען — ױניא;, דער

י ״ צײט.

 מיליאן מיט׳ן עס דאלט וױ
? םאנד דאלאר •
 רער אויןי איצטער װיכטיגססע דאם

 דער ואיז ױניאן דער סון ארדגונג טאגעס
 שארטײתגונגס־םאגד, * דאלאר מיליאן

 צו אנגענומען זיף האט •מיאן די וואם
 ניט ארבייט קיץ איז עס ווען שאםעז.

 װעגען מען חאט ^מוער, די f'it געײען
ױ די געבאדעדט. 6'1 קײנעם  ו

 ידארןי קלאויזמאכער די אז וױיס, ניאן
ײ ;דערמאנען ניט זאכען אזעלכע מעז  ז

 אלם פליכטען זײערע גוט אלײן וױיסעז.
 נאף אלײן קומען ױ' און יזניאךלײט,

ױניאן. דער םון בא׳שלוסען די
 אמבעסטעז עס ײף צײגט איצט

 גענומען חאט עולם דער נאר װי ארויס,
 טרא״ גענומען גלײף מען האט ארבײטען,

 םינםער־ די ױגיאן דער פון אפים אין גען
 דעם םאר ,,״מיליאנטיטיק׳ דעם פאר לאף־

פארטײדיטנגס־פיתד. דאלאר םיליאן
 רי צו זוארט א זאגעז דא וױלען מיר

 סקוירט טלאוק׳ די םון שאפ־טשערלײט
 אין ואדבײטער די שע-סער. ריםער און
אײנ״ גיכער ושס וױאיג זײגען די

ײ םאנד. ▼עם צו טײל זײער צוצאהלען,  ז
 באזונ־ מײנט, םאנד דער װאס וױיסען,

 אונ• און צײט איצטיגער דער אין דערס
ײ ;אוכיטטענדען די׳איצטיגע מער  ז

.)6 זײט אויף (שלום

ה ע ד ױ ק א ו ױ ט װ פ ס פ ױ ס ד ר א ל ײ ט
ן י ר א א מ י ט ל א ב

באלטימאר, םון טײלארס לײדיס די
 סטריײ ,101 לאקאל םון טיםגליחור די

ײ אבער וױדער! ^וין קען  סטרײחען ו
ײ וױיל ניט  צו אפט ליעכ אזױ ריאבען ז

 באסעס זייערע וױיצ נאר סטרײהען,
טאן. צו חאס ױי .!יײיגגען

 לעצטען געסטרײסט האכען זײ װען .
 גע־ <עסעטעלט סטרײק דער איז זוםער,
 די צזױ׳פען אנדימענט אן דורןי װארען
 אגרי• איז ױניאן. דער סיט באסעס

 אר״ די דאס •ונקט, א געװען איז םענט
 אײנמע צו בארעכטעט זײנעז בייטער

 יאחר. דורכ׳ן ױם־טוכים געועצליכע
 ױם־טובים. די. סון אײנער איז חריסטמאם

 די געװען אבער דינעז איבערראיצט װי
 םון װאף דער אין דאס ארבײטער,
ײ חאכעז סריםטסאס  כאצאלט באקומען ז

 הא- באסעס די וױינמער. טאג א מיט
 באצאהלט, ניט טוכ ױם דעם םאר זײ בען
 דעם נעבראכען ׳דעם דורף גאך אזוי און

אגרימעגט.
 n אויפגענומען האט מניאן די
 האבען זײ אבער כאסעס, די מיט םראגע

 אגרײ ניט אגרימענט, יא — געסעגח׳ט
 אר־ מען װאס טאג, א פאר — מענט,
ײ װילעז ניט בייט צאהלען. ניט ז

בא־ די געיפיכטע, אלטע די איז עס
 טעג, די םאר צאהלען ניט וױלעז םעס
 װי חיינט ארכײטען, ארבײטער די װאס
 באצאח־ צו הארץ דאס דערלאזען זײ זאל
 מען װאס טאג, א םאר ארכײטער אן לען

 גע־ ״טוין איז עס װען אזן ? ניס ארבײט
 סיט ױניאן די צװײטען רעד צו יןוביעז

 באלטי־ אין באסעס טיילאר לײדיס די
ארויסגע^טעלט באסעס די האבען מאר,

איינהאלט־פארצי״כניס

.3 נוםער ״נערעכטיגקײט״ « »
--------------*---------------------

 רע־ דעניש. ד• מאהס — װאד. די .2 זײט
ן  לאקאל בצארד עתזעקןזםױו וו

סנדלר. ס• — .22
 אינטערנע^א־ אונזעד עון ענינים .3 זײט

 םינסעא־ א• — ■רעסע• דער אין נאל
 דז«וינט פון םיםינג דער שטיין.
— ײגיצו. קלןןוקםאכער דער :\t :אארד

לאנגער. ל.
ן .4 זײט י  לא״אל ױניאז דעזײנזדם דעד י

ir &ון טיטיגג לינעהאו. מ• — •45 n.

עקזאםי״• מאהאװ. P מ. — דוסטריע
 לאקצל ױגיאן ב«וגראד;רס און גערס

אשפיז• י. ם. — .82
ןןרגאגיזאציאנס־מרא־ און םרײד .5 זײט

ט נ ע ד ד ע ר ץ פ » ר ע ג נ ױ ע ל א ש י פ ל ע ד א ל י פ
ן ו ז א m א 3

דר. —

זכרונות
*לוסען

סלא־ מ. און הילםמאז הערי — געז.
 פאר• די געגען םיטעל זיכערע װיץ.

(פעליעטאן). ברענען־כװאליע
P• .לעא

 נאטיצען. עדױקיי*אנאל .6 זײט
ראדוצהי. א• — (געדינם).

.5 זײט «ון און 1 זײט מון
 יוניאן אין טעםיגקײםען זזלערלײ .7 זייט

' *אסיידענעס. סענטער. זזעלטח
ן .8 זײם ו  גאבזי^יכעל. רעדאקטאר׳ם ו
ם פון •אר^ײזץיונג נײ־ענםדעקטזג » .9 זיי

 לאננ ה. — קאייטאל. גרוים
םא־ דדעס די *ון *^דערונגען דיי ,10 זײט

ױגיןן. דער צו יסס׳ן נוטללטאזורערס ,
עסועסען. קורצע װאליגססי. אסי• —

I זײם t אדרוערפײזםענםס. .12 אח
 •אר- יינחצל■ .16 און 15 ,14 ,18 ײט1 ׳

ז וניימיס #גערעכציגקיי̂• די •ו
,j t h .:מי * U י*מי : 0. .: ■

 לעצטענס איז שלעזינגער סרעזיחגנט
 פילא• אין &אל אײניגע געװען װידער

 גע״ ער איז דינסטא: דעם און דעלםיא,
באסטאן. איז םאהרען
 אין געװען ער *יז םילאדעלםיא איז

 װײסטטאכער דער םזן אינטערעסען די
 םאר־ דארט איז עס .15 לאקאל ױניאן

 צוױ־ ק^נםערענצען פאר א נאף נעתומעז
 דער אין צדדים ביידע םיז קאםיטע שעז

 און אינדוסטריע דרעס און װײסט
 םאל <א װידער איז מאל א נאןי האט מען
 אין םראגען די איבער נע-האמסערט זיד

 קײן צו אבער —סכסיר איצטעעז חגם
 גע־ ניט אלץ גאר םען איז באשטיטטעס

 דער פלז ענז־ע זײז זועלען עס און קומען
סאנםערענצען. נאף מאף

 זא- צו שװער נאד איצטער איז עס
 סאנםע- צאהלרײכע וחאם׳דיזע מיט נען,

 מגיאן די ענדמען. זיר ײעאעז רענצעז
 אםע־ אן אויסצוםײדען בעססע דאס טוט
 מאנןםעקט׳שורערס די סײחןן קאמוי, נעם

 זיך אםאל נאןי װעלען ידורכאױס ײעלען
 םילא• אונוער םיט כחות אין טעסםעז
ר די ױניאן. ױײסכדמאכמר דעלפיער  י

 סעטעל־ עהרענהאםםען אן וױל ניאן
 סאנוםעקטשורער די אבער *אלעך מענט,

 און אומנערעכט זײן וועלען דורכאויס
 ארבײטער די אז אכט אין נעהמען ניט

 לעבען, א מאכען צו בארעכטיגס זײנען
 די װארם. אימר זאגען ױניאן די װעס

 פארטײדי־ לעצטעז אין ביז װעט ױניאן
 דער *ין ארבײםער די םון רעכטע די גען

אינדוסטריע.
 שלע־ •רעזידמנם איז באסםאן איז
v דארטעז גצטאחון זינגער f דורכרײדעז 
 די םיט און באארד, דזשאינט מיט׳ז

 ױניאן. קלאוקםאמנר דער טון טיםגלידער
ו  די סיס נדטינגצז ח»נצן י>וױו ותט ו

מר n גיאסס^און אג אג״ די im.םינ

 \ועגען לאקאלס, אינטערנײשאנאל דערע
 לײדיס דער איז לאגע איצטעער דער

שטאט. יענער אין אינדוסטריע גארמענט
הא־ אויף דארט װעט ער אז מעגליף,

 מאגופעק־ די מיט קאנפערענצען בען
 פרובירען און אסאסיאײשאן טשורערם

אויםגלײף. אן צו קומען
 אויסגאמע, קײן ניט איז באסטאן

 םראבעל. איצט םאראן איז דארטען אויך
ױ באסטאז, םון ארבײטער די אבער  או־ ו

 ױניאן זײער בײ שטעחן וועלען מע^ום,
 זײערע טאר קעסםען נױטיג, װען און,

 װי באסטאן, םון ארבײטער די רעכםע.
 דער צו צוריק זיך װעלען אומעטום םון

!אוםקערען ניט שקלאפערײ אםאליגער

̂נטערנעשאנאל דער כאר. א
j זיך חאט קרייזען אוגוערע אין n r 
 חאבען *ו נויטיגקײט די געפיחלם לאנג

 *ו *ײם ון1 זאל װ*ס ׳כאר יײגעגעם אן
^םחות. אוגזערע צו ארויסםדזןטען צײם

 דעוארטםענם עדיוקײ*אנ*ל אוגזער
 צו כאר אוגטערנוםען איצט זיך חאט

W W• « ן כאר ו  ®רויען און םענער ו
ו לצקוולס. אוטקיע ®ון  א אין ?«נגען ז
 ער׳פפזע חאנען דוקא ניט טען םוז כ*ר

 מיסד ?אן «םיטע יזגמל אםיםזןן. קלאסע
ז ?ינגשז י גאר. צ י
 *״נ־ יועט נאר איגםערנײצאנצל דער

 יונםער tf1« <ועם און װערען *םודיר*
בצריחםםען דעם .טון דער

 קןןגצער־ דער ■ירצו״ניקא!■ *. םוויקער
טײסטער. םינא

 יעדען אײנאטודירפ װעדט כאד דער
 ירגי- זזײסטסאמר אין אווענ•* •רײטאג

 איסט 886 /40 *מיל pלי1יא סענטאד, *י
ywSO חנ m 1 ויר #יי•• \ULwmp* סו

 זא״ ארבײטער די — םאדערונג, א גאך
 ירא• 26 א כאטש ארונטערלאזען לען

 אר• די חאבען שכירות. די פון צענט
 אלגעטײגעם אן טיט נעענטפערט בײטער
 ׳צעיער טײלאר לײדים אלע אין סטרײק

 עגערגיש ;אנץ זוערט סטרײק דער און
אנגעםירט.

 די איז זײדםאן װײם-ירעזידענט
 גע־• און באלטימאר איז געװען װאר‘

 די אבער יאויסגלייף, אן םאכען פרוםם
 װילען און םארביסעז זײנען כאסעס

 אום־ װי זײערס, אויסםיהרען דורכאויס
 םטרײק דער !זײז ניט זאלעז זײ גערעכט
 דיעזע ביז פארטגעזעצט אלז^ ווערט,
 באזײ זײער צו קוכיען װעלען באסעס

נונג.
 לײדיס די וועלען באלטיסאר אין
 באקױ ניט סקעבס יןײז באםעס טײלאר

 םאר• צו זוכען נעוױס \ועלען זײ מען.
 פילאדעלםיא, םון ארבײטער אהין נארען

 זאלען שטעדט. אנדערע און יארק נױ
 אוציוע• םון מיטגלידער אונזערע דאריבער

 לאיזען ניט זיףי און םארױכטיג זיין דום
 סטדײק־ אלם באלטימאר אין םארנארען

 קלאוה* און טײלארס לײדיס ברעכער.
 זינען, אין האט אוםעדום! םיז מאכער

 אײערע סטרײקעז באלטימאד אין אז
 איז סטרײק דער שװעסטער. און ברידער

 װע- ;עװאונען מוז ער און גערעכטער א
רען!

די םים סאבםעדשנצשן
 ררעסמאנופמקטשורעי

יארהי נױ אץ
 זײנען װאף דער םון פארלויף אין

 לאנםע״ אײניגע געװארען אםגעהאלמען
 סאמײ סאב די פון־ יארק, נױ אין רעגצען

 װע- איצדוסטריע.‘דרעס דער אין טעס
אגרימענט; דעם םון באנײאונג די געז

סאנפע• דעם י1אוי איו באוואיסט, וױ
 נײעם דעם םון קאמיטע א צװישען רענץ

 און װײסט דער אין באארד דזשאינט
 דער םון קאמיטע א אזן אינדוסטריע דרעס
 איז װאס אסס׳ן, םאנוםעקטיטורערם דרעס

 בא• װאך, לעצטע געװארען אפגעהאלטען
 םארטרעםער• י־י דאם געװארען, ״»לאסמן
 !יד םין זאלען צדדים בײדע םון שאםטען

 דיזע און סאבײואמיטעם, אויםקלײבעז
 מיט אנגעהן װײטער זאלען סאב־קאמיטעס

 קא• םאב די האבען קאנםערענצען. די
 גע• מאל איעיגע שױן װאך די מיטעס

 מען איז באשטימטעס הײן צו אבער םיט,
 בעת געקומען. ניט דערװײל נאך

 ײ אז עס, חאלם געשריבען, וחנדען שורות
• .ז^ע^ו^װידער^וזאסעכימױ קאםיטעס  ״י

vo\ קוםעז ■חבירען װי׳יטער און wf א 
םארגלײך.

שװער־ זאף די געהט זעוזט, איהר װי
 װײס־פרעזידענט, טער1 אולזער צו. לאף

 פון טשערמאן דער איז זעמאן, כיאריס
ױניאז. דער פון סאב־קאמיטע דער

 אדער יןאםו*, א צו קוםען דא װעט
 ? םרידליןי װערען • געסעסעלט וועט עס

 % בא־ איצט נאך טען קאן םראגע דער אויף
 נא^ קאן קיינער ענטםערען. ניט שטיסט

 זאף די װי באשטימט זאגען ניט א*צט
 װניאן די אויםדרעהען. דא זיך װעט
 בא- אבער װעט זי סםרײס, קײז ניט זוכט

 ארביייםער די פון רעכטען די אז שטעהן
 וחד איגעחיט זאלען שעפער דרעס די אין

n ניט געוױס װעט ױניאן די רען. jn 
 אירגענד אויוי זאלען ארבײטער די לאזען

 די םון װערען געקריװדעט אוםן ײעלכעז
 קר םוזען װעט עס אויב און בתים, בעלי
 געוױ& ױניאז די װעט קאםף א צו םען
 נצססטע די אין םעלד. םון אנםלויפען ניט
 m סאנק מיין מעז װעם םעג פאר

 “ ton חאלם, עם װי באשטיטט
* ‘*י•איצםמצ? חנם פון
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 ‘לאנד-פרא ױ און פעיגערס שין ױ
*יוירלאנד. אץ גראש

 צי גערמגען ז#ל איריעגדער די אױנ
 אײגענע ױיער אנהאיטען און נרעדען

 דאס װערען איוראגד װעט רצפובליק,
 װאו רוסלאנד, נאך פױערים־יאגד צוױיטע

 צװײ גרייכסעסיג פאוטיירט איז ערד רי
 שעפטיגט בא דירעיזט זיינען וואס די טען
 איז פי׳אן דאױגער רער אנרײןויטור. שיט

 שאר״ njn אויןי געװארען ארױסנעבראבט
 ;pc 100 חאטיסיע זױלארד דער סון חער

 עשענט װאישיגנטאן אין אן םיהרט װעלכצ
 בדי אוגטערזוכוגנען, און םארהערען ליכפ

 דעם אין אװזאכען די סעסטצושטעיען
 בירגער״ איצטיגען דעם pc חינםערגרונד

איריאנד. אין סריג
 געהערט איײאגד אין לאנר דאס

 כאראנען, יאנד גרױסע צו מעהרסטענס
 דיערע pc טײר א פאררענטען װעיכע

 “באאו־ או; וױערים די צו מאיאנטיזעס'
 יאקאלצ רורך איבעריגע דאס בײטען

 איל״ז ערד־באזיצער די פאװואלטער.
 זײערע אויוי ניט געװעהגיױ וואױנען

״ םאיאגטרןעס.  בלױז דארט pc ציהען ז
 פארברעג־ איײן און רענט און ■ראפיטען

ײ נען ישטעדט. גרױסע די אין ז
א*רא־ pH טײלען םעהרסטע אין וױ

 יאנד״ pc סיסטעם דאזיגע די אין פא,
 פױער, פון פױך דער געװעז םארטײלוגג

 פיט באגוגעגען געראזט זיך האט װעיכער
 איהם האט װאס ערד, •שטיתער ?ליץ א

 צום גענוג ארייננעבראכט גישט סיינסאל
 זיך האבען יאגג יאהרהונרערםער יעבען.

 ערד״באזי־ איררענדיטע און עגנלישע זײ
 פון באװענומ יערעו גענען נעװעהרט צער

 פארטײיען צו פארפערס איריענדי״טע די
ױ ערד די  עדווד דעם לױט געהערע. ו

 װי״ דער פון םארהערעז די אויף זאגען
 יאנד־ אלע די װעיען יארד־לןאסיסיע

 ײשר־גצ״ געיטויבענע ני״פט די סנהדם,
\t\ n v רעדױנגס״ די םון יסוד דער דין 

 רעפובייס, איררענדייפער דער םון %זארמען
 אוםאפהענגיגער אן פאר באוועגוננ אױב

 קרוינען דך זאל רעפובליק איריענדישזןר
 ערד, שטרעהעם נרויםע די ערםאמ. מים
 אויפ־ םאר באגוצט איצט װעחנן װאס

 םאנאנ״ װעיען םיה, טיפערעדעס האיטען
 *שטי־ יולענערע אין װערען דערגעטײלט

 די צוױ״פען װערען םארטײיט און קער
ארבײטער. ערד און סארטערס

 איז איײן רעפארם געפלאנטע די אט
 יאנד־אײגענ• אירלענדיטע איע אז #געגוג

ױ זיך, זאיען טימער  פאר״ ביאן, אײז ו
 װערכע פעינעיס, שץ די גענען אײניגעז

 אין רעפובייח א נרינדען צו ^יםרעבעז
 ניט, חידו״ש קיין גאר ס׳איז אירלאנד.

 אםאזיציע דער פון רויזעךב״ז דער װאס
 באישמעחט באױעגונג פעײן שין דער צו

פר^צים, אירלענדי״שע פון טעהרסטענס
 אײ:* אן געװען טאל את זיינען ווערבע ׳

 יע״ אין קיאס יטםארקער און סלוםרײכעד
יאנד. נעם

 די ז״גען עגגיאגד אין תײזער. דעם גע;
 פאד טוער כרר און *פטאאטסרײט גרעסטע

/ ױם ״ים אזא נ׳  יאפאן אין א£ימ טו
 יעטאאטפלײט, א״גפרוסרײנע ערחרעהרען

 איז אנצו״עריסען זיך גרײט דיגען די או
חאגפערעגץ. אזא

 אטע״ אבער װעט יפייט עריעטען דעם
 א*ן םאיק דאס טאכען. דארםען ריקא

 גאטיײץ־ איז איבעראר, וױ ׳א:יערי?א
ײ די 4*שי*ום און עגטװאפגוגג פאר ני  או
 פאר־ דורכאױס געוױס איז כאװצדנג טעד

iV די װערען ׳שרום*פראגואם. א rn p, 
 איז טיחמח םון פאי ארע געוױנען װאפ

ען רך נאױאפגוגג,  ״שטארהער אוױסװ״ז
 דך װעט און םאלק פון װירען דעם פגן
 -גע די פארװאנדרען צו אײנגעבען זיי

 טאכט״אזע א אין יןאגפערענץ פראנםע
V נאישעפעגײע טױט־געבוירענע

פדאנע די װעט צוקוגפט נאתעגטע די
פארעגטפערען.

קלענער״ װערט pjntr איםעראןױע
 אימינראציאגס״ביי צום אפאדציע די

 די אין אײנװאגדערונג םארװעהרען צו
 יאהר א םאר *טטאאטען פאיאײדגטע

 טאג, יעדען מים ״שטארקער װערט צייט,
ױ און  דז׳שאנ־ דער װעט ׳אױס מי,ט עס ו

 א יםאר װערעז, םארװארפען ביה כאן
װעגיגסטעגס. אם צײט *שטיק

 אימי־ סעגאט די האט װאך יעצטע
 אן אסגעהאיטען קאפיטע גרײ״טאז

 גע״ דער װעגען פארהער עפעגטליכען
 הױיט די צוױ^ען גדרח. םלאנטער

 אויפגע־ דארט זײגען װאס פערזאגען,
 כערג־ י. דזישאחן געװען זײגען טראטען,

 ענד שערטעריגג ״חיברו דער פון ׳פטײן
 ײאיס סאסײעםי׳/ אייד איםיגדאגט

 דער פון םארישטעהעד איס :♦ארישאל
 און קאמיםע״ דזיטואײש ״אטעריקען

 םאראיײ די פון סעקרעםאר סײן, דאקס
 איע געװערקישאפטעז. אידישע ;ינטע

 אז געריײןענט, ענטישײרען האנען דרײ
 שרע־ צו אורזאך ס׳איז װעלכע דא ס׳איז

 ארײנװאגדע־ גרויסער א פאר זיך י,ען
 בא־ און יאהר, יןוטעגדען דעם אין רובכ

 א*ז עס אז האטיטע, םעגאט דער יױזען
 געטנן גזירח אזא פאר גרונד קײן ;ײשטא

אישיגראציע.
״ זואס ?יאגגען, די צװי׳שען הא־ ז

 ברײט״ דער נעװען איז געינײקעגט, נעז
 טױזעגד 2G0 אז באריכט, :!ארישפרײטער

 ער־ דא זוערן^ אימיגראגטען אידײשע
טומענד 58 אז און 1921 אין ווארטעט

 ענטװא£גונגם• אינםערנאציאנאלע
קאנפערענ״ן

 כאדאײניגםע די םון כודזישעט דער
 באםרעפט 1921 יאהר םאד׳ן מטאאטעז

I י דאלאר םיליאן y ד v ז ג א ט ן י  א
 ערישטוינען צו נענוג איז דאס ר. ח א י

 טא־ צו ללאר און יאנד פון בירגער יעדען
 וועם זועיט די אויב אז פאיןט, רעם כען
t t גיכען, אין גאר ענטװאפנען נישם 

 ״צױוי- איהר און באנקראט געהן זי ווקס
 א ;אך םיט ענדינען זיך וועט יליזאציע״

ױ םיחמה גדעסערער סארצאנגענע. די ו
 בא־ װאקסעגדע אלץ און שםארהע א

 אפערײןא אין אנגעפיהרם װערט וועגונג
 און באװאפנונגעז פאדגדעסשרטע גצגען
 טוב־' ״ים־ױם א pc אײגפיהרען דעם פאד

 אא־ א^נטערגאציאגאיער שיז י״עיז (אדפ׳;
 עס זועלכע נעת רודרפעריאדע א — מםיק
 קריגס* ;ייע יוײז .געבדיט גײעט ווערעז

 פאר• א לױט יאד^ עטליכע פאר *יםען)
שעז עםענדגיס  ים־בדפכט נרעסטע די צו̂ױ

 און אמעדיקא עגנלאגד, — װעלט רער אין
 שױן האט באךא סענאטאר יא«אן.

 סע״ אין רעזאלוציע אזא ארײגגעבראכט
 געװאדען אױתגענוטען א-ז זי זואו גאט,
 אויפפעוײד א״ן אינטערעס גרויסעז םים

 פה קוטט צײם זעלבעד דער צו ןאבילןײם.
 אײנצודוםעז פארדןיאג דעד 'װאישענמאן

 ענם־ א-:םעתאצ*א:איע אן גיכעז אין
 אפזד אן ס׳איז אץ מאפנוננס״קאנפערעגץ,

 turn וױיסאן פדעזידענם צי םראנע נצ
 עי צי קאנפעיענץ פאררופצן.אזא נאך
 נײ־ערװעהי־ צום איבערלאזען דאס <וצט
הארדינ;. ירעזידענט םען

ס מ  א& ?יך רופט אײךאוא גאנץ נ
 ענםװאפ־ םאר אפיעל דעם אויןי וואריט

 האם װעיבע פראנקרײה .אױסער נתג,
 די באגריפען ני׳שס אױס, ״װײזם יאך3

 דײט״ש״ איז מלחמות. םון מפאהד נאגצע
 pc הײם די צוריק לאגג ניט ביו
\ja אויפנענו״ ולאן דער וועדם

ײ־ 9»ל ((8 &אנײססנרוגג ע
מד

 דעם אין אגגעקומען אהער זייגען אידען
 האט םארישאל טר. אתטאבער. טאגאט

 #םאקט דעם אוגטער״שטלאכען נאזוגדערס
 אומפאר־ און םאדפיהרטע געוױסע אז

 אן םיהרעז עלעטענטען אנטװארטליכע
 געגען פראפאנאנדע אוטבאגרינדעטע אן
 עלעטענטען אויםלענדי׳ש־געבוירעגע די
 אנ־ האס און באפעלקערונג, אונזער פון

 טון אױפטוען נרױסע די אויןי געוױזעז
 געביט דעם אױף עלעטענטען דאזיגע די

 סאי«ס אינדוסטריע. און װיסעדטאפט פון
 דעם אין ביל דעם באלוטפט •האט פײן

 אר״ אידי״שע אמאגיזירטע ױ פון ;אכיע;
 טרײד- די אז געזאנט, האט און בײטער

 אז גיט, םורא יןיין האבען ױניאניסטען
 אונטערגראבען װערען איפיגדאנטעז די

 אםעריקא־ דעם םאכען דדעריכער אדער
לױוינג״. אװ ״סטענדערד :ער

 dv איז םראגע דער צו באצדנ אין
 דער אז באמערקען, צו אינטערעכאנט

 קאטערס״׳ אװ ״טישעםבער יארקער דו
 גע־שם־טט פיטינג יעצםען זײן אויף האט
 רעקאטענדאציעס די אגצוגעהםען :ישט

pc איטיגרא־ איכער קאטיטע סאנ זײן 
 כא־ א אריינגעטדאגען האט װעאנע ציע,

 ארp^אהנn דעם פון גתסטען צו ריכט
> ן אז איעגע״שםימם, חאבען אלע ב  מ

 מים״ ״שםרענגע אזױגע אױסםײדען דארןי
 אין חאנדלען םאדזיכטיג מעהר און לען

 אינםעמד ,ד אז דיהיען וואס #פרא;עז
 ארביײ די pc איז יא;ד דעם pc סען

טער.

̂  טאנ^ן ייסעגנאדןנען געװיסע אז
 -אװעח ״אאיש׳/ *ד8״רע אײנצנע דיערע

 מא׳אידסטען טױווננטער נ»י נעהמענדינ
ײ די אװ^ח דבצן און דדשאבס דיערע  א

 |1א װ*ןייאחאדאט פארדינטען פון נײט
 לאפמאדצכ, ורסואטע צו װאגאנען

סאי״ פ»ער און דעלסאר צאהלענדיג
» װאי־ט cv וױ פיר, אזוי  !4א געקאסט ו

ז יצענעד, אײגעגע דיערע
w דא-ט זוע-ט אױך iv n v jn, ד• או 

 טוײ 32 אפ;עלעגט האבען אײזעגנאחגע;
o רעועיר םון ארכ^טער זעגט w r

n יואנען אוב״טער די אז און p p n iv• 
מין פלעצע• דיערע גען  דעם אויף נ

 ױדאן אױס װערען זאלען די אז תגא/
ט.  אץ א; וױיוען סאיעידסטען n די
 טלאגסיאײ דצם לױט או #תלאגע ױיער

 ^דנ^טער ,ד דעצן טאציאנש־געז^ז
 נארעכםיגט *שאוס אײזצגבאחן די אין

 אזא גענצן םארדנ^רוגגען .געװיסע ̂צ
 אױך קאטפאניעס. די רצר האגדמגג

ײ וױיזען  !,געוױס אז דעם, אױף אן ו
 *פאואיגטערעסירם״ זײנען גרוםען נאג?

 װעלנע צו מאטפאדעס, פריװאטע רי אין
 חד דיער אװעק דנען אײזעגנאהנען די

 פון פארביגחג; די אז און פעיו״א-נייט,
 קאטפאדעס דאדגע די מיט כאגלןען די

אקט. שלעיטאן דעם געגען איז
 n אױן• פאדערען סא^דסטען די

 צו תאמישאן קאטערס איגטערסטײט
 סא- צו אח הםקר אזא צו סוןי א טאכען
 עריויעח- אן אײזןגנכאחגען די פון דערען

ײ סארװאס רוגג  אפען נ״עט חאיטען ו
 איײ זײער פאר ׳שעפער אײגענע ױיערע
 מא^ידס״ די װעחרענר ארכײט. נע:ער

 אינטעײ די אז אנערקעגט, טעךװניאן
 תײן ניט חאט קאמי׳שאן שאמערס סטײט

 ארנ״טעד עןrצוד סכסוכים איבער דעח
 אז אכער וי דעגיןט #ארבײטסגעכעד און
 רע• די אט דאדף פאל דאזיגען דעם אין

ד אן מאכען גירונגס״קערפעדשאפט  או
 דאס װאס טולדער די \(ײל #טערזוכוגג

 כאקעט״ צו באנוצט װערען צאחיט פאיק
 סא״ יד ארכײטעה ארגאדזירטע פען

 קאםי׳שא; דער פון פארלאגגען שיניסטען
 טא- צו אײזענכאהגען די פארװעהרען צו

 לןאנד ■ריװאטע מים יןאנטראקטען כען
 יא• אויןי ארכײט רעפעיר סאר פאגיעס

 עײ אן אחן װאגאגעז און קאשאטמוען
עײ אזא דער םון לויבגיע
ױו װערען ארויסגעגעבען זאל אױבדיש  כי

 כא״ װעלען אײזענכאחגען די װען דאן,
ײ אז וױיזען,  ני׳צט ארכײם די קאנפן ו

 מע«ער, אײגעגע זײערע אין אייםמאכעז
 קאג• רי ווען ווענעסםענס, אם אדער,

 זעלכע די אפחיםען װעתז טראקםארס
ױ ארכײטס־כאדיגגוגגען  דינען װאס די ו

 אין געװארען גאראנטידט און אגערקענט
 פון געזעץ - טראגספארטאציאנס דעם

1920.
 אין איבעראל און זואישיגנטאן אין

 קיאנען מא׳שעיסטען׳ס די האכען לאנד
 אױםדעקוג• די סעגסאציע. א געמאכט

שט װאס #גען  געטאכט יאגג זײנען־ד
 די קאטיטע, יאקװאוד דער pc געװארען

 ״אינטעד־םישױרנדש דער פון צושואלטוגג
 כא״ איוזו צואיב מואװמעגט״ װאיראד

 קא- געפארערט האם זי וועלכען אין ריכט
 ׳שטאיד די אין םארהאנדלוגגעז לעחטױוזן
 קױהי די פון בא^וס דער ;פאברײןעז

 קאנטראיירט זײגען װעלכע קאמפאגיעס,
pc ״ט יןלײוע, שארגאן דער  געכען צו נ̂י

 סיי• די צו אנערקענוגג יוניאז פולע היח
 ארבײטער-פײנד- פילע נאך און גערס,
 האפיטא- דאױגע די װאס ׳שריט, לינע

 הא- געסאכם/ חאבען גרופען ליסטישע
 ארכײםער- דעי פאד נעטאכט הלאד כען

 •נים אי פגים מטעהט ױ אז כאװעגונג,
 גרויזאמסטע: »ה ביטערסטען איהר טיט

 זײגען םיםלען קײנע וועלכעז בײ ישוגא,
 #חאפען צו ס׳איז שענדייך״ צו ניעט

 יןאפדמאז קאמערס אינטערסמײט די אז
 טא״ די פון קיאנען די אױסנעהסעז ורעט

y o o 'i» r; עפזןנטרי־ אן םארארדגען און 
 סאקטצז די װעיכען אױף םארהער, כען

 דער אין װערען ארויסגעבראכט וועלען
עפענטליכחייט.

 םארנאן דל כאעדלדיגעז םאשיױסטען
 געגע, קאנס^ראציע א אין קליקע

װניאגס
̂שא אינםערנע׳שאנאל די  אסאסיאיי

 דרײ די pc אײ;ע :יא^מיסםס, ארו
 אטערי• דער אין אמאניזאציעס :רעסםע

 א םיט לײבאד, אװ פעדערײ״צאז קען
 סוײ 300 אריבעד םיז בי-טנלידערישאפט

 אינ• דעד pn אײיגגעבראכם האם ׳זענט
̂טאן האשערס טעיכט״יט  פאר־ א קאט

 אײזענבאחך געדױסע געבען קיאגע טעלע
 כדם צוזאםעץ ױ' אז א-נםעלעסען,

 ײנײםעד די ק̂א ע:ד טאמאן &. דזיש.
 אנ־ איז קאדפאדײלזאן סטיעל סטײמס״

ru n אינדוסטרתלע און פיגאנציעלע 
 צו צוזאמעגגערעדט זיך האבען מראכטס,
 און ױניאנס ארבײםעד די זוברענע;

 צו ארבײטס־באדימומצז יײגצדפ״הרזזז
ח ביזמס״ ״ביג פון גונסםעז  •w *ו י

אדבײסער. רי טון ךאן
באהויאנמס, װעדם תיאמ דער אין

סקאגדאלען פראחיכ^זאן
אױפדעתונ״ םים ®ול איז •רעסע די

 גרעפט־סקאגדא־ אין כא׳שולדיגוגגמז #גען
p לען it רצדחננס־אגענ״ די צו נאצוג 
v** אין טצן s rv 'tn אױך און שטזרט 
 אכ״ דאם דארםען ותיכע יאדק, נמ אין

 געועץ ■ראהיבימאז דער אז גענען טוגג
 סקאנדאיעז די ווערעץ. אפגעהיס זאל

 סימאגןך םפיד, ברײם א ארדם נעהמען
 עסליכע אן ^הדען און גרצפט דאיארס

 כאאשסע. קלענמרע סך א און הױכע
קלאד, נעײעז איז אנהױכ סאטע פיז

«y jn fK iu  f וןרינה-טען•!(' t r » n 
imvow »י^חיני• דעם יחרען81דוינ! 

itr״ .™ }ייג״ יי ׳ ״ ■'־v נ־־ס ״
v 1( #טן,«ר<חיני m 'v v" ײ  ײיײמ ®8*

t) ) m m  *ifnו ׳ י־ ײ ׳ J,י J L “ K
עי געג» זיד »ין ח*ט ענ ר 1י*י י ן ײ י י י  י

י ־עטײײ ד«ם ודרען װסס ד• »? י ׳ י י ׳ ,
י tVJV? איהס נ י י י ׳ ״ ?'ע?עײ י1א ‘י .22 

ן י < ו *ו ° <ויט•1נ«ו ד ״  *יי® ל־ 0י׳(ו י
נ ®זוי י י ״ נר*;טע! סמ;ק a *ו ײיו  י .

דנ —־ געז^נץ־מוטױם פ׳ןט! גאר די צו
, ו ו ײ׳ נ י י ?,1״1 הייט סען װאס נ 2 י!, V'

ײ ט, נ ער6«וױי קײן ס׳איז אויעקןן. נ
fa געיויסען • ש*ד p״w v im  Da י י  י
h די װ*ס )ז*ף דטע » *ר1 עס b ונס 

t״jy j עז. *וועסטכט טי  די ^נער »וי
 דעם םון טונטעדדויקוגג פטי׳יסענד•!*

ד a נעײען »>ו טר*>ען ניטערען  פאײ׳
 עויס דער און םשרחס״רעכט, די pa «,־«
« די ייר ר»ש נ n «ײט « a o t r נע״ 

 *iJVoa יטחיני׳»טו8 רעס \m< יןױמט
t *ו דערינער t*a׳o ניענט. ^ a in y 

y *;טער j ’ ira ,טונז׳שטעגדען ra דער 
f$'r r v m װערען ^נערטישטען ifa, 

<״ac וזעט ער װי ^ivp זיי* 
pa .o a tr ia o ia  pa j j j r o r »דער ני 

״ װעט געזעץ ;on ויערעו׳ פארנײדע-ט 
י *ױפחעועו גי׳טט ו׳נער װע־וען ״ י י  י

v» נרעסע די pa נערטרעטונגען w p  p׳ 
tyraר i;a p p ‘ a t y n  y.

 י8ר»װיז8 פון רעפארם
כאארר עסז. רישער
־ 22 לאהאל פון

 •ראוױוארי׳שען דעם פון מיטיגג א
 איז 22 ל*?*ל דרעס פון נאארד עסז.

 דעם דיגסטאג, געװארען אפגעחאלטען
 יאל״ PD אפ׳ס אין 1921 יאנואר, םען4

 ט׳שערסאן• אלס ל^כאוױט׳פ נדודער .26
 לעצטע אי? װמלכע ,pc 4 קאסיסע די

 די םאכען װעגען געװארען ערװעחלט װאך
 ר׳עדזמיסטרײ• םאר אראנז^טענטס לעצטע

 איגמער• די אז גאריכט, א א• דט ׳שאן,
 אר״גצדצי־ כאמלאסען וןאט נע׳טאנאל

vv\ זאל װעלכער מלױרמ, אײגענעם אן 
 פון ארבײט דעד װ^גען טאן צו חאנען

פגעהםען אןן. רעדדשיסטרירען  :ײון א̂ו
 םײשערס דיעס גײעם דעם םאר מעמבערס

 אײג• ווערם באריכט דעד .22 לאקאל
גופדגצחײסען. שמיסיג
םראגע, די אױטגמגומען װערם עס

 נעס*ן, םיר זאתן לזטעלונג א םאר װאס
 יא^אי םיז כאארד עקז. n אז םאל, איז
 אר• די לוטערען אין כאמאיסען װעט ,25

אז♦1רעדדשיסטר״< דער pc בייט
 חײ1על צו געװארען כאשלאסעז איז עס

 װעלכ׳! פאוער, פול מיט קאםיטע א טען
 און װאך דער אױף לזטעחן אימער ז*,
 חאבעק ד זאר פאל, איז עס װעלכעד אין

 אום• די װי ^ויט האגדאען צו רעכט דאס
 כליד^ור די םאדערען. װעיען ישמענדען

 לײנ^וױטיש, מ עאפירא, ל. סאגדלער, ס.
pH דער אין ערװעחלט ווערען קאטץ כעגי 

קאגןיטע.
 כאר־כט א אפ גיט סעלרעטער דעד

 צײגט און רעדדשיסטדײ^אן דער װע;ען
ױי ער׳שטע די אין אז אן  דער פון טעג צו

 400 איבעד זיך האכעז דעדו^יסטרײ׳שאז
 באריכט דער רעדז׳שיסטרירט. שעטבעדס

 באארד עקז. דער pc אויפגעגוםען װערט
 ויך האם עס . וױיל כאדיססזןרו;;, םיט

 האט םען װי ערטאלג םצהד ארױסנעצײגט
עדװארטעט. איז עס ותז

 פארי א געטאכט זזאט נרודער אײן
 םליהער װאס רוסען זאי םע; אז ♦שלאג,

 םעם״ רמדזישיסכייירטע אלע סץ מיטינג א
 לא״ שון אגתילעגענהײט דער װעגען בעדס
 די אז באישלאסען וועדט עס .22 קאל

 פויל h האבעז אױך זאל pc 4 קאטיםע
ײ װען םיטינג אזא דופען צו פאועד  װעי ז

•אסיג. מצהר םאר גמפינעז לען
לא־ די אז בא״שלאסען אױך װערט עס
 אלס פונקציאנירט וועלכע ,9 פון םיםע

 אלע זאלען נאאדד עק?. •ראודזאר^ע רי
 ד־עס pc נדשאדטז*ר אױפ׳ן געסײנט זײן

סעק. סנדלר, ס. לאשאל״

רעזאלוציע. םדױער
 לאווענסםיץ pc ארכײטער זײ מיר,

 סטרים, סע23 וועסט 141 ראזענבעמ, אוז
 אונ• צו פיטכעפ״הל אונזצר אױס דדיקעז

 פרױ זיח און שרײער ח. ט״שעךסאן זמר
 סאר• עױשט זײעד פזן פאראוסט דעם אױף

רײער. םילטאן זוהן מטארנענעם  ״̂י
פרעםקאםיםע._____________________
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VVVN

ם י נ י נ ן ע ו ר פ ע ז נ ו ל א א נ א ש ע נ ר ע ם נ י ץ א ר א ע ע ד ס ע ר פ
 א פאר איו יאגפאילס^ נרוחנר

 טעטיג גמװען יאחרען פיעיע פון ני׳שף
 טא• פון ױדאן מיאויוטאנער דער אץ

v ער און קענעדע׳ #ראנטא n אד פאר  אי
 נא״ א יודאן דער pH נעײען צ^ט תר

ײ דןי חאט ער pH ארטער,  מינד רי נ
 גאמען♦ גזטען א ער^ארנען ולידער
pc אץ אטמ1 א o n ״אױײ׳שען 

p דצומאד i טאיאנטא r o  lyD ’ i n y i 
 pyvH נוארט אגואלס^1 נרודעד אז

^p .אליםארדא? in  pHנאטיץ ם 
׳ i געזאגט װערט

 דער פון פעקדעפער !עװעוענעד ̂דער
ן (ןלאולןפאגעד יי  «ןנואלסק/ סר, #סו

פ ,1אר8?ןלי ינדזועיא^ יאס נאו ןןו ן  י
ו דענ?• *ר 1ד» ל^ערע » וארגיײבען ו

ן גצװען איו יאננאיס?♦ סד, י ■ןריג• י
י ■א ו  •pyo אלס יאחר, ועגצעתן לעצפע די ױ

ן מי fn רעיער י ני  צעחן געװעו ער tut ױ
 װען ןסמ, דעם געחאלפען חא« ער יאחר,

n עדגסמע די אמ*עד געװען א♦ו ♦וויין 
 אכירות ק»ן חן» מען װען נאדימו^ע^

געצאחל*, די
ז  איחס אר8 חאמ ױניאן ?לאוקמןגער י

 און בןגקע« או«»עופ cyinyv א געמןנמ
ipwumipj ̂חם y א א u n,״
̂סען 1אודא v של o ױך p y i צו אן 

 טאראגטא, סון ױדאן רyטאכpלילאו חנר
pn כיר v w\ גליק־ *ונזער אױןי איחם 

 עחחגנ• גאגץ האט רy װ^כען װאוגש,
D האפט iy ^ H c,

ly אין ^ y n y i גע״ אױך איו צײטונג
 שיאולםאכער׳/ ״דד-נאי, א געדרוקט װעז
pc ,אגפא^סp,̂סון #גופא ן yc>yu| סיר 

מן  איעלי• אױסצוג, jyv^p א דא ני
 חא^״ צו דך רyכHמpילאוp די או גHנyר
o אין נאזונדערס pH #אײנע ןyט v i 

o ןyIאיצטי iy c tp, ׳שרײבט yר :
ו װי ■אלימיו^ ״.די״ י ו  |-i|py די י
pw'O ל»גpa  y גאגצ חןרyו װעלט, ר י  י

♦y*» ןן pt::pwp>ui יחלט,ל**'**ל»
11 yci«m y up  ip| א מןג יעמן 

tyapyiH ײן סי® צוזאמעג^שויס ^ ז ר  ג
 יר• חןם טימ ׳יונא, iyoojPB2yo און פען

oy אן צו נײסאןר, jym rw y ,און ?אמ\י 
yu דאס, n n ya ^ va u, ו איחם צװימפ* 

p nw yy iap] אלון jyw y ip און in iytBF 
ײן  זא- אדער װימיאמןגד ואר׳ן גרײמ ו
יאנ#אל אן או8 גאר

 ןyi|ttry»« לײדע̂ר ^yi^t »מר סיר
ן י ip י tn ,..*ני• װיאןן םיר חינוינ 

p vow 'o  n  jpstn אנB rרyו אוס נגונג* 
jyBf!PP p*tn p מאניליויר^ iptyn, ״׳/.«

ײן גfד3yמr זאלזןן טיד y גרײט ן iif iM H• 
ojn tyo ,אסןי? ty^yn אונזpip עוגאיס 

ען.33װי88»רוי אוגז אויו וױלזןן
yi^f oy| חויים *װיי נוימיג typat#

ײן סוזמ איחר װעלגצ םיט  ®יור־• עטעגדיג ו
װיס :איו דאס און #״jo«p צום כארײ^ט

די,0®רעז רyאײ אין i*>pi םזןחר  די און ו
ײן *ו איו, זיד חוייט  חא־ ארגאניוירט. ו
jn חרyװyג צװײ די מןגדיג iy e r ׳אײד בײ 

ג *יחר קאגט ^י ט ײן «  -y״a סים וינער ו
/yroyp yר

סאלגענ• n מיס פאחןגדעט רy און
: רטערyװ חנ

 אז איד, חא!י «טאדט, די ״»»רלאז^יג
 ya^o אנבאטדאכם אין tyonya tyn איחר

 איננדן־ װי חןנדלען וחןט איחר און רyרםyװ
^ytaya, ד3■ראyסיװy ס״לוסםיגע80?א אדן 

tyrayo חאגדלזןן, דאד»זןן
 און ®ר״נדלינ^ ■ים ®ארבלײב איד

ona, •יאניאלסחי״ מ
O f f

pc םראגען טאראנטא t o ארײ זיף 
שיקאגא♦ נאןי דyג

ny'n חןם אין iHpnr ״סארוחגרטס״
 גע־ געװען איז חןצעמנער |yD25 סון

 סקול־ ח. כרודער סון ארםי?^ m דדו?ט
 אױסנעו^הם װעדט עס זyאכyװ אין מאן,

ע די ג ^י חי  װאס שקאאסערײ, ט
n די בײ דאדט הערשט j n ’ n ^ y -ר« 
 ווערם ארטיקעל דעמז^בעז אין בײמ*ר.

 סלע<ז לאננער דער ווענען גמרעדם אייד
 אײדען די וועגען און קלאױןמאמנד די מי

w חןר וואס lo ארב^- די פאד ברײנגט 
 סאנען •אאץ אין כ*$ננעל אויס טער.
 או- נאנצען דעם איגמתעבען ניט םיר

v סץעל, o סוזען זיןי װעאען ty iy iiiH O 
אױסצונ• אן םיט בלױז
מי, inytya״  בדוחןר ^דײגם — אז

 ?וגמר tyi^y? גי« ,yanytr די — סקולסיז,
 ®רויעד נעװיסע אויןי ׳■טי?ערײען פאלע

 «*יי װי גוט אווי סאגםי״זןז אויי קלײד״יד,
pypyn, וועלכע tyoiptp ז ג»ד  יגחגי י

ip 'b n  jyny?ona פון פדאנ^מלע, די 
י חאנד מ p י m o נלוסעליד ױיטגצנײואנ 

*P ,ע סתס »ון יײגעלײד  ?אלײדלטקאפ̂י
 ארבײ■ קונס■ דיעזזן ay •לוא, חלוסװ^

ארגײטעד,' פון tysmnp »ון •sioya װעד•
ט יינו ומלמ I וזיוידקצי•״ דןךיײיי—י* ײי

ן ^ ײו מ ן ו או פ
׳

j* ־.

. •ון פיגקעלשטײן. י
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י גײײעו ip* 1י tp, יל װאוy ״yanyr ון« 
^•anyuya די פון Dy^i»<*sj^ !אנעלע״

 אין tyvcoMpy ר״y■yf ״נאן״ױניאן נע
 •רױוי• pssto in איו, אמת גלאוץ, •ילען

ip רyאךבײ» ל^ױווע in in c ״yDnn* 
טען ואר » וסידזועס,  און יאחר, דורכ׳ן ̂װ

 װאלט נים ®ארדיענט iyo in ,\p>ni סתם
op ,iyanciy:»a lyiiya גאו אמגר איו 

in ,non •myo ןט p v v 'n  n ̂̂ארדי®yaר״ 
p״i מןנעז iy ^אױף אויסמליסליך גליק 

8 aaia8yi a p iן  קלײבע ארמײ yyaaa n ו
ip iy p, ,זוײל עכדנות, און גרואות אלסכווז 

H ע ^ז ל אוו  צו חײנט חײם־ארבײט •
 אחן איז ,aaap»tr אין Dayooa»aini»M טאנ,
nמבראידy על8צװײ y. צוליב פרוי, א איז 

pnauyai* lysam a yoMiyi יר א צו■
p״*>p i ,י ^נדערלאך^ r ז t f ,יתומים׳לאד 

 csya דאן jypso דאך ?י מוז [pip̂ א און
 »»», זעחר און ,nyranaoy אחײם וי

ayp« איחר jn y i װי y•yנאנט דער אין ט 
1 iy«M,די אט ײ pvinn ,חיזם־ארבײ^ר 
pip&p םיט ןyאמnצ  H םyכטyאון ^רלאך 

iy«אר י1 ויף ג^זט מזןן j ,ארויסצו״ ארוים 
tyiiynp ון ׳■ײגסטע די« oyiy א pיaםםלyר 

 נסט״yידrאוB די פון ®ארסען נטעy«ײגyaaא
i^ y נטאזי«^y,ס״

ih כרוחגר o^ pd ט  דיזע אז אן, װײז
p רyארבײט ' i h c t i  iy c ^ n ארנאני־ 

 די צו אפעלירט רy און #װערען זירט
lyDitopin^p זאאען ױי yc>yn| •ארגאני 

n די זיחגן y r i r Q o y ^ ט  ער ארבײ
ט  איו דאס אז ?לאותםאמװ/ די אן װײז
iy^ f טאן. צו םאיכט

o אין y i ^ ? טי  בא־ שוין װי אר
ט אויו רטyn ̂טpרyמ ד ^  די <ועגעז ג

y i in i r, װעגען סלעק־סיזאנס, יצאנגע 
o ןyאזfארבײטסי iy T t r i'H א װעגען איון 
בױרא״. ״אײנאר

0 0 0
n im in; אונ• •— שיקאגא, װעגען

בײ זיר הערט ״װאש :סעפעל מןר רyט
״yארבײט אידישע די ?  אעצטע איז ר

ly װאך y tn y ״אי־ דעם אין ארטיקעל אן 
D עס װ^כען אין קוריער״, די^ען iy ii 

 1אי װאס קליניק, דעם װעגעז נדשריכען
 דער םון געװארען געשאפען דארם

nycnopin^p .ז^ר װאס אט ױניאן 
n רyשרײב v i pc ^ ק טי  םױז־ מר. אי

jy זאגט נער, iyn דyם : .
 אײגייכ־ yרגyםאד £ילע די **•װיסען

c׳,iyaa, ן8 בןןארד דז^איגט די װןש  דער ו
pו0לpםאנyאײנגעפיחרמ, דא האט ױגיאן ר 

 אר8 עטאבלירט ח#ם זי \ואש ?ליניק, רyד איז
^ynn ,פון אײגע צוױיפעל אחן סמזגליחןר 
װיכטיגסטע. ד«

ip m ,?האסויטאל א איז װאס ?לעי 
 פון אפיס אין זיך געפיגט םיגיאםװ, אין

 סםריט, דױויזסאן זועסט 1815 מניאן, רyד
 opyo דר. טון אויפזיכט דעם אונטער 1אי און

iy»ya, װyלכyזיך ח#ט ר yרךוארבyגאנץ א ן 
yanyo ם זיין פאר ר^וםאגיעyדיציניrזע 

 ר־yד באחאנדלוגג. אדעגטלינע און קענטניס
 ?לי־ דיזען אין עט:ער3 דר. זיך עפי:ט3 וױיל
p»a און טאנפאג יעדען װאך, # מאל צװײ 

 נאב־ אײגס און צװעלף צװיסען .דאנ^צ^ג,
 ױניאן רyד ®ון םיטגליד nyny« װאו םיםאג,
 אונ־ מעדיציניסע yayc|pV|e א פיײ קריגם

ip  .aapianya באךאחל בלויז דארןיyפופ־ ן 
ypn צו cayo ציג  lr^ yn| אויסגאבען די 
‘י?.3?לי דיזען יוי^חאל^ן <ון

♦tiny ם3א״ טון צװעלף צװיסען 
Ba’ rya גראדואירטע א קליגי? דיזען אין ?יך 

 יעדעז ly^yn צו גרײם איז y^yia ׳וירס3
 קלאוקםא• דער טדן םיטגליד typainp ל״כט

ipo .די יוגיאן ::^ysny בא־ טאג «ון צײט 
י זוכט  טיפד ypamp די «ון סy^אםילי די ו

״.1חיל ya^D'na די לײםמעט זי ־וואו ליד^3
ŷ דר. ttyaםך א טיט ארום זיך מראגם ר 
iyay*»i און ארבעסערען6 צו אזוי װי 

y rn  | y a y ^ f f] ,װאס ?ליגיק j y חאפט 
 אידיסע די פאר םוסטער א פאר |y^ צו

ױניאנס״. דyארבײט
שיקא־ איז אלזא, הינזיכט, דער אין

ױ נעקסט גא נ  געמנער דר. יארס. צוי
די געהט v אין. t fv t ,אונ״ װי םוס־טרים 

ײז, דד. זער ר  אז האפען, ילאמיר און י
in y t i in װעלען שיהאנא אין לאקאלס 

 פראכטסול^ אזא ןyצײט•האכ חןר מיט
/yנטyס ״העלטח ױגיאן  אונזערע װי ר

יארק. נױ אין איצט עס האב^ ^אלאאס
ס 0 0

 דעם װענען ײארט װא ypno איז אט
 יארס. גױ אין סענטער״ no^yrv ױניאן

jycy רא וועלען סיר i אזיסציגע «אר א 
 אין ערשינען איז וואס ארטיק^ אן טון

 לאנג גיט רטס״yסארװ״ יארהער נױ דעם
pn iY, 7"0* דער צו{(v>tf>v, חנר װען 
 ארײע^ד חאט סענטער״ ״העאטזז ױגיאן
ײן איז סופס  אר־ דער הײם. אײנענער ז

 אונ• סון געווארען נעשריבען איז נױסעל
ט זער חננ קזי ^ר ױי  װעל־ װאנחנר, ה״ ו
 באאדד דעם םון טשערסאן דאר איז כער
 וואס לאקאלס״ זײ סון דירעקםארס אװ
ײ אינססיםוציע. n אוי% ל**ןח* װ צ

o y im in  |y r וy1דארט רט Dantya :
#̂...Hוaזyביט זארגט א׳;*ערגעסאלאל ר 

 -1 דל3צעמ איחרע פון עןoyרyטaאי די פאר גאר
ya ומויayדyר cny:oyo ן א• ;סעוער די ן אי 

 מיטג^דעי די אז ׳זעחן צו *ר3 גיט *רןכט
 און גײסטי; ןyלpזױttay ויך יאלען איחרע

yn^p « ty:in] נןגריף ir jy n לענען -*P 
«i iy^y״y^ a in a  pip] פון םײל א איס 

 אל3עסא3טער3אי רי קלאס. ארבײטער דעם
 אוזך חןט ױניאן װארקערס ט3גארמי; לײדיס

p אין i ' i] סון ;עזונד דןם ^,^y טיטכליד 
 זאלען װעלכע אינפטיטוסןןנס, *אפםז און רyד

עי3או אין זאלען ?חײטען3?יא אז זויר?ען,  ז
חא• יט3 סליטח רױסע3 ?ײן אינדוסטרי♦;

נעז״
P טיר W] אונ איןyJא דוסטריע3אי ר 

̂ארד ט3דז«וי  ק$נטרא*, יצארי3סא אװ ב
̂; מיט  חא- מיר טס;3דעסארטמע סאדאזידד

 וזעלכען טיט ,p»aקלי טי*#ל3«ע # אויד כעז4
 ;?יר וצען3בא מעמבערס yרyז3או פון םאסען
 סטיטוסאן3אי אן «וגעקרמען אונז איז איצט

 אל״ אין זוגדya פאר׳ן זאדגען זועט yלכyװ
iy:|n tynו און  pohpi פאד י?ש3קלי

cארoידy3y |חײטען.3קר?
^iptspc r,* ^ידגיאן דער איז דאס yn 

סצריט. טע17 איסט 131 אין
 די דאס איז ט3באקא איז מיר וױיט זוי

 רyד אין ס*דם םyד פון סטיטוסאן3אי yטyער
nyanra בן ױניאן טרײדayrוaa^ מען און 

 ן8סטיטוס3אי ערסטע די זאגען אפסר קלן
 יאן3ױ טרײד רyaריקאyאמ רyאנווa nyn אין

 אלaאoyרנyטaאי די סיר, tyi»i? .aגונ׳yכאװ
ywyo^ םיט סטאלץ טא?י oyi. וײל^ 

 פאי־ װעט װאס סריט, n ידאם אייז כל קודם
o״iyy ̂ס לו ד  -3או פון #רימע די גאר ^י
 פסןןריטי צו דען3ײע צו זיד tyn»n yרyז

?ליגי?ס. מס^ריטי און חאספימאלס
 איגסטיטוסאן אזא אויובויען םyד םימ

ן ^ רטyװ ױניאן, א וו ya ip סטרירם3ד i- 
 ארבײטער די אז ?ומט, צייט די אז דאנ?/

 און אלעס, מיט ב*ז*רג^ ל«וןמ זיך ןyלyװ
 אמת״פארטגעסריפען ווי יווידער וױיזט דאס
איז. יזאדיאן3ארגא רyאונז

 אינ״ זער3או אז ,op חייסם jyt^p אין
א3מער ן אויפתאלםען tnya- אל3^  oyaya<w י

 יט3 מעםבערם. ?ע3קרא yאיחר פאר חאסייםאל
 אר3 ליגעך, צו אויף בעטעו םים חאספיםאל א
״3״?לי א ? iy צו אויף י rn ip ,ױאס קראנקע. 

lyayp .ארומגעחן
 ^אנאל3טער3אי די חאט צײעק דעם פ־אר

 ביל־ א ויפטpya לא־אלס די טיט צדזאםען
ױ און זױנג,  טימ רײכער אלזא זוערם יארק נ
טסא■ ?ײן כימ אבער מאן.<ו5סטי3אי אן נ«ד

ײ י i נאר אינפטייוסאז, ו t ^ײנפפייוטן 
 לײנפןר ארנייטער, אדגןניזירטע פון עבוי•3

p אוצוחיטזןן און זyבyל דאש גוסןכען iס p i• 
ןןרבײמער. אגיזזרטע3אר פון זונד

 חזל»מ ״ױניןן ׳דער tרyװ פארװאל^ט
 פאר זyקליבyאוישג קאסימע א פון »עד"3שע

 װןף איז דןש ליזקמלש. איע ״יז יײיעק דעם
».3ביז דער גען ײ  ארבייא ya’tan די ^ז
̂ yn״ אמר חאשויטאל״ יאן3״ױ דעס פון

tpn "i?::po ̂ן  «ון נאפירליד זyרyװ געט
̂א *  דער אין ספעציאליסנטען דאקטוירים/ שש

 •ר«ין דר. במתאגמען דעם מים סר^עטיאן,
חויפט״דירע?טאר. »לס

 סטי•3אי רyנײ אונזער אין האבען סיר
^y ספעפיאלישטען, דןוקצוירים־ טי׳מןין yr 

n דער y s ^ ^ ts T i גי« קען ארבײםדןר 
 פאיסידענצ די זײ. צו ;עחן «ו ^!?רדען

״ ̂חעלטח זער3או פון טס3דע»אלט?; ר ^  ש
״ ײ בעשטע די אוישגעסטמטעט עז3ז  ריכ•3י

yaa issr] םא• שטע3מן)דעי און ײעשטע3 און 
 iy:»M װעלכע סשרוטענטען,3אי און «י:עז

 פאר זyםטײלרנג0 חאבען זyלyװ מיר ויטיג.3
aן,3אז״קרא^ חײ  חארץ״ און \yznn חאלז, ;

קחײצען.3קר»
חויי.* די אל^ יט3 רyא: ך#3 איז דאש

װאפ גע£יחל דעם די איו זאד
 וױםעג• חאנען, •װעט מעמבער ?ער3ק־וז יעדער

י ע3אײ;ע אן איז קוטט ער אז דיג«  סםי•3י
 גןװעזזנ• רyד זיין יצ3 װעט דןן־ט פיי*יון.
y די און ט^אריצי־ח^שפישאל־גײסש ליכעד i• 

 אטםאספע• nyשaעBדיש מסאריטי װעחנליכע
רע•

.*r«״iy םיר, וזאנען ד^^טוירים די f i t 
^ ל. דר. אויך רײז,1 דר. סיט ןyזאמ  סאד
 חאא ipotyu ?ליבי?, טאלayד פון מסיף דער
yaװאוaאו פון *וטרוי^ עןaזyרy ®̂מבער  ט

ip״n רyד אין אז ׳זrוארטny סיר און :p i 
̂סאז3אי רyזaאו טyװ חיים V סטיטו I נאד 
 •fc^iyn y»»a אך3 מיט אווסברײטען מ^•

טס׳'.37מ
yמיטגל אונזערע ראטען מיר Tםון ר 

 אינסםיטר די אנקוחעץ געהן צו יארק נױ
 חןדט װאנדער ברודער װעאכער סייז ציע,
 ®ארזיכעחנן סיר ארטיקעא. דעם אין

in כאנײסטערט װעט איהר אז אײד, y ii,; 
 א זyאריבעחשטעא װעט איהר נאר וױ

 *ה^טת ױניאן דער ׳שװעא. איבער׳ן םוס
סס. yט17 איסט 131 איז איז סענטער״

*p n y ̂וג jpd ט )P אנ- ״וױזיםארס״ 
 דאהטוײ ivoip עס פאאץ. דעם ?והען
 צײ• ,cy^ny^Kp פון פראפעסארען רים,

y״cnKo און טונגס־שרײבער :y i אנחן״ 
 זיך אינטערעסירען װאס מענישען, yר

 װאפ אלע און לעבעז, עםענםיליכען מיט׳ן
 אג• גענוג קוים זיף קאנען <אדזין, לומען
ײ <ואס אלעס לויבעז דארט. זעהעז ז

 אױך דאס מיטגאידער אונזערע זאלען
in y i אנpוקy.זײערם, יאד איז ׳דאס ז 

ײ געישאסען  צו לעבעז זײער דינען, צו ז
םארא^נגערען.

 יארקער נױ דער פון כאארד דושאינם פון םיסיננ
■ ■ ױניאן הלאוסםאכער ■

ה*ט סטרײס, אין שאפ דיזען ערקאערען  רעליח ״םיפלס״ דער םון ?#םיטע א
 אויבענ־ די אז פפינפארםירט קאמיטע״

 א געהטטיוהרען אינסםיטױשאן דערמאנםע
 n םאר שפײז און קלײדער םאר קאמפײן

"^in iy i ^פון איד cjrr זײט צװײטען 
 רזש. די אז םארלאטנט קאסיטע די ים.

 דעם אין באטיי־לעען זיף זא< באארד
 חעל- צו רyרבײטK געבען און קאםםײן,

.oyopiD א נואד קאכיםײן דעם מאכען פען
 איבעת^לבען ותןרט םארלאנג רyד

 דעם םון אםיםערס דזשענעראצ די צו
באארד. יזשאינט
 גע־ טיטינג -דער װערט דעם מיט
שלאסען.

באריכם. דירעקםארם אװ באארד
 און הארץ ב. טעיאן, ה. ברירער די
 צו ערלױבגיש די םארלאנגען קאהן הײמאן
 םירמע דער םאר ארבײטען געהן זאנען
לגעל, מארים  גע־ םריהער האט װעלכע ̂ו

 יארק, נױ װעסט אין שאפ זײן האצטען
יאר?. נױ אין שאפ דעם יעצט האט און

באװיליגט. ורערט םארלאנג רער
באריכטען.- מענעדזשערס׳

 די אז באריכטעט, םריזאםט ברוחגר
 באישלא־ האט בראדערס אלפערט פירםע

iyc אםיס -דער און דדטאבעד א ױערען צו 
 ער שטערען. ניט םירטע מגר דאס טyװ

 זיף םירםע די זאל אז, אבער, רטyלpער
ען צו אנםזאגען ^  אלס ױניאן דר םיט ס

 געצײאונ־ זײן אפיס דער וועט ר,yדזשאב
 דער בעגען שטעלונג א lyoyj צו נעז

םירמע.
 ?ײסעס םון באריכטעט רובין ברודער

 בײ געזואדען אויםגענוסען זײנען yלכyװ
y דער o ^ p עקשאן׳׳. ״איטידיאײט םון

 ארונ־ האט pגאל^שםי ל. םירםע די
 Din גאף םינישערס. ררײ טערגעשיהט

 דער אז דערװאוסם זיך האט סירמע די וױ
 איזזר סטרײקמן צו באשלאסען האט אםים
 צונעשטיטט גאצדשטײן מר. חאט הױז,

 דער צו סינישערס דרײ די lyoyi צו צוריס
ארביים.
im טyודיכטa האז yאבyז דאס y ii 

 נאטענזאן, ל. ב. pc םירמע רyד זועגעז
 בא״ צוױי *רונםערגעשיקט האט װעלכע

נייעריגס. טענחאל
נעזאלט חאט אסיט דער וױ גאכדעם

 נעמען צו צורי? צוגעשטיסט םירסע די
 ארי רער צו ארונטערגעשיקטע צוויי די

בײט.
 ארונטער• האט ברויז םיליפ םירמע די

 די דאנק א װײתשעס. די םון נעשניטען
 םירמצ די האט אםים דצם םון שטעלונג

 םארשפרא• האט און בצק־פעי כאצאהלט
ױײדזשעס. אלטע רי צאדילען צו כען

עקשאן״ ״איםידיאײט סון קאמיטע די
 די סטרײחען צו בא״שלאסען אייף האם

 ארונטערשי• פאר בראדערס גינס םירמע
 ארויםשיקען םאר און אםרײטאר אן חען

שעפער. סקעב אין ארבײט
נעםטאפם׳ האט שאפ דער װי גאכדעם

ױי םאר  ארונטערגעשיק• דער וא־יז טעג, צו
 געווארען, רעאינסטײטעט ברודער טער
 מעהר פארשםראכען האט טירסע די און
 אין ארבײם הײן ארויסצוישיקען ניט

שעםער. סקעב
 ־ צו באשלאסען אויף האט לאםיטע די

 םירכמנ דער בענעז סטרײס א ערהלערען
 ד• שנײדען &אר כרינבערג און גרינבערג

 נאכ- אדבײםער. 1זײעח םון וױידזישעם
Din רערוחאוסט זיך האט םירסע די װי 

 קא•, איהר איבער העגנט סטרייח א »ז
 ארביײ די צאהלעז צו באשלאסען זי האט
ײ װעלכע װיידדטעס די טער  ,בוד האבען ז

סיזאן. לעצטעז קומצן
 קא* זײ אז באריכטעט רובין ברודער

 אויןי האט עהשאן״׳ ״איטידיאײט שון םיטע
 וונחנרע פון ?אמפלײנטס אויםגענוכיעז

 *-״W W שעפצר די באשלאסען און שעםער,
ױ אזוי סטריי?. אין ?לערען  די איז ו
 חאמי אדבײט, ?ײן ניטא נאך איז שצפער

 א םאר סטדײ?ס די פארשיבען אםיס דער
צײט. שפעטערע

א! באדיכםעט בראדםיעלד ברודער
 גזד סטרײס א ערחלערם האט אםיט זײן
f פון םינקעלשטײן, םירסע דער נען tn iP 

 אריי איהרע םון םארלאנגען םאר פארס,
שטי?. םון ארבײטען צו בײטער

 in באריכםעם באבימץ ברודער .
 געגןן סטריימ א עד?לערט האם אםיס

put נראםםאן סגאבע, סירמע
ם םים ר ווערמ ח r* מ כ שיאסעז•
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_____װ ן
<א?איל אונוער אין וואחיען די

ב ון
^y o ip y r • •  tn] אפיסארס. פיר װאחרען

p S fn ארויסגערוםען גים יאחר חנם 
p*p אוגזע־ צ\ױ׳»ען ניעעריגקײט גרױסא 
n צױ דאך אבעו סיר וײנען #סעםבערס 

 ױאוד ױ פון אױסגאנג דעם םים פריחנן
 עס* גוטע א ערװעהיט האכען םמ־ ;<ען

 ערװעהאטער יעדער ;באארד ועסוםיװ
 רעיזארד א דף חינטער חאם דעלעגאם

ױ דער צו איבעמעבענער אן זײן צו און  י
 א<• אין coy© •ראקםײצוער א און ניאן

נאסײו•
 עקזעקוטיװ דער םון טשערמאן אאס
 ברודער געװארען ערװעהאט איז גאארד

M טעמבער, ױגגער א איז ער ן מוצדאן 
 בא־ איז און טעטעער, זעוזר א אגאר

ײ אאס דעזײנעו־ט די צוױשען װאוסם  אי
 פרא?טיש• און וױכטיגסטע די סון גאר

םעגשען. ססע
 יאהר דעם סאר באארד עסזעתוטיװ די
 םאאגענדע רי םון כאמטעהן װעט 1921

:אערזאגען
אבראםס, ד. מארקום, ם. ראמאגי, ס.
 דע־דזשאריא, פ. #קײן ם. קארגעילי, ד«ש.

 א. דע־םעראנימא, ע. ס\זש־םראגציםקא,
 דזיט.- םארעם, י. םערםאן, א. חנ־םײאר,
 גאכפיאן, א. גראנדינעטי, ם. מערטאצי,

n׳c. ,דזש. לאמבארדי, דזש♦ *ייטשעטי 
 רענא• ים ראםער, ם. רײף, סארינער״ס.

 סילװערמאן, מ. מעהנװעטער, ס• טי,
̂מ•  א. און סטאלפער מ. שאאתסאן, דז

װיענמר״
 געהאט דאבען װעלכע םעםבערס, די

 דער צו װערען צו ערזועהלט עהרע די
 ,11(21 יאהר רעם v<c באארר .אקזעקוטיזו

ײ אז פאראוטעהען,  גע־ זיןי אױוי האבען ז
 פאראנטװארטאיכע און ^װעדע א נומען

 םארטזעצען דארםען װעאען ןיי ארביימ.
 עדױ?ײשאנאל און אתאניזאציאנס די

 אפײ ארויסגעהענדע די װעלכע ארבײט,
 געענ־ ניט א.ן אגנעסאנגע האבען סערס
 דורך ארבײט עדױקײ׳עאנאא די דעט.

 עקזע־ לעצטע די װעלכע *אשדב״פאנס*,
i האט אגגעםאנגעז, האט באארד סוטי<ו 
 טעס״ די אויןי װירקונג גוטע א נעחאט ^

 אימער זיף האבען טעםבערם די בערס.
 םאר־ האט לאקאל דער װע, א^גערוםעז,

 םון ״עקזיבישאף אן אנשטאלטעט
 עם נויטיג וױ באוױיזט, דאס סטילם;

 םארט־ וױיטער זאל ארבײט די אז אי?,
 א אוי(* מעגליך, װען און ווערען, נעזעצט

סאס׳עטאנ. ברײטערען םיעל
] זיד <ועט כאארר עקזעסוטיװ גײע די

 דער אין ארײנטראכטען דארםען אױך
 דיזײנ/גר. דעם םון לאגע אלגעטײנער

 האאוקס־אינדוסטריע דער אין םאך קײן
 דער זײט צײט, לעצטער חגר אין אי?

 אין זיך האם/- קריזים איגדוסםריעלער
געזונקען, נידרע אזוי אנגעםאנגען, <אגד

ױ  דעזײנער דעם מיט עאל ׳דער איז עס ו
 ארום געהען דעזײנערס םיעלע טרײד.
 באשעם״ קריגען צו זזאםנונ; אהן ^צײדיג,
 שע־ צאהל די װאס ?וקענדיג ניט סיגונג,

 םארקלע־ נאר ניט איז טרײד אין •אר
 פארגרעסערט איז נאר געװארען, גערט

 גאנץ א איז פראכלעם דעד נעווארען. ־
 ניט זאל ער שװער װי אבער עװעחגר,

 םוזען באארד עקזעקוטיװ דער װעט זײן,
םראגע, דער אין טיעף נאדן ארײנגעהן

 װארום אורזאנע, די אױסצוגעםינען אום ;
 I ליײ ארום געהע דעזײגערס פיעל אזוי *

 סטײלס׳ פלעצער די נעטען װאו ,און דיג
 1 דע* בא׳עעפטיגט אםאל חאבען וועלכע

ניט. הײנט כא^עםטיגען 1וא זײנערם
 עס־ די אום אז זיף/ םארשטעהט עס

 ערסאלגרײןי זײן זאל באארד זעסוטיװ
 עם װעלכער אן ארבײט, דיעזער אין

 זואהלזײן דער און לעבען דאס אפ חענגם ־
 האבען םוזען זי װעט דעזײנער, דצם םון

מיטגלידער אלע פון ןןאא&עראציאן ךי •
 עס״ די זאל ױגיאן. דעזײנערס דער םון

פראגע, די אויםגעהםען באארד זעקוטױו
 אוגטער׳עטיצונג פולע די האכען ניט און
 די װעט מעסכעחאי•, ברײטער דעד פון

 עײ קײן האבעז ניט באארד עפזעסוטיװ
באארד, עקזעקוטיװ די אי זאל ®אאנ.

 נלײכגילטיג בלײבען טעםבער^יפ די אי
 װעט לעבענס־םראנע, װיכטיגער דיזער או

שטארח, אזוי זינקען דעזײגער־טרײד דער
 יאהרען *רבייטען דארפען װעט םען אז

tut ארויםצױ צוריק איהם אום יאהרען 
אועייטמן.

 דעזײנערס די װארום #פראגע די
פלעצער, די םון אדויסגעװארםעז וחנחןן

 ניט הען קײנער וױכטיגע. ?עהר א אי?
 װיכטינער דער אין דעזײנערס n חעלפמן
ױ מראנע, אלײן. דעזײנערס די נאר ו

• • •

 לאהאל דעם םון לאגע םינאנציעלע די
 קען דאם נלענצענדע. קײן זעהר גיט rא

 דער צו װערען צוגערעכענט געודם ^
 סעמבערס אונזערע ׳װאס צײט, לעכטער11

מן ■ ■ שולדיג זײנעז מעםבע־ס ־סורך. !
ײ מניאן; דער  הענען ז

A ' i גאצאהלען. נים יעצט *?לר

^, זײנען ם^י כ ױ שגעל אןזי זי  רי ו
 ארבייטען. אנםאנגען װעלען סעםכערס

ױ רער שולדען ופלע זײערע די װעלען  י
ײ װײל באצאהלען, ניאן  א אז ױײסען, ז

 די אז אום און <ױכטיג, זעהר איז ,ױניאן
 יפטעהן ניט זי קען — שטעהן זאל ױניאן

המםודש. שם רעם םון כח דעם םיט
 באארד עהזעהוטיװ ארױסגעעהנדע די
 לא־ רעם פון לאגע םינאגציעלע די האט
 באיעלא• דאט זי א<ן אויםגעגוםען קאל
 צו אום אונטערנעםונג אן טאכען צו סען

 און לאהאל. cun פאר פינאגצען יטאפען
 ערםאלג אן זײן זאא אוגטערנעמונג די אז

 אוג״ דער םים זײן מעסבערם די םוזען
ײ םיר פאדאינםעךעסירט. טערנעםונג  װ

 סױ װעאען סעסבערם די אז האםען, לען
 צו ױניאן רער םון דעם־אפיס אין מען

ײ און טײןעםס געמען  צוױ• םארקױפען ז
 אונ־ די אז אזוי באקאנטע, זײעו^ יטען

ײן זאא טערנעטוגג  דער און ערפאלג אן ו
לײדען. ניט םינאגציעל זאל אנויס

* * •
ײן װעט עיןזיבײטאן נעססטער דער  ז

 אזײגער אײנס יאנואר, טען15 דעם שבת,
 309 טיטיגג־לאקאל, אונזער אין בײטאג,

 מעמבערם אלע סטריט• טע23 װעסט
̂ריןי הומען. אומנאדינגט רארםען  דעם פ

 ױערען דעמאנסטרידט װעאען עקזיבישאן
 ׳׳םון סטײאס אעצטע און שעהנסטע די

םיזאן. ספרינג דעם
ו, א p ע נ י ל ם. .

♦45 ל♦ םעקרעםער

 PM באארד דזש^ינם פון טיטיננ א
 איגחסםוײע דרעס ־און וױיםם חנר

דעם פרײםי^ געװארען *•געתאיסעז
 וועםם 16 אין 4921 יאגואר, טען7

 בערלץ חעררי ברודעו םםרינג טע21
 און •רעזירענם אלס ערװעחאם װעדט

ם אאס ריעזעל נײטהען בדורער ױי  ו
פרעזירענט♦

 איג• װערען דעאעגאטען םאאגענדע
 ברידער רי :66 לא?אא פון םםאלירט

d ריעזעא, נ. pk d ,אויערבאך, י. רעזניפ 
^ בערטהא שװעסטער און יאפע ני װי
 פיז םארגעיעזען \וערט צושריםט א

 לא^אל םון רעאענאט אויערבאך, ברודער
:םאיגט װי זיך לעזט וחגלכער ,66

 דזשאינט דיזען םון מעםבער א ״אאס
 אינ^ערנעשאנאי, דער םון *ון כאארר

 דײװ ברודער געגען האאגעס םאר איך לעג
 דזשאינם אונזער צו דעאעגאט א אײבער,
 גיט געהאנדעיט האט \ועאכער כאארד,

 האנדאען דארף ױניאךםאן א װי אזוי
 םעםבער־ און שאפ־מיטינג יעצםעז ביים

 אפגעהאאםען געזאאט האט װאס םיטיננ,
װערען.

אונ־ םון דעלענאט זאגענאנטער ״דער
 פאדאורזאכט האט כאארד דזשאינם זער

 א פון הילף דער םיט און שטערונגען,
 טונ?ע־ און אונפאראנטװאדטאיכע גרופע

 א■־ םיטינג דעם ער האט פערזאנען לע
געבראכען♦

גע• דאס םאר, דעריבער שלאנ ״איך
געגױ ^א אײבער דעאענאם רעם גען

ױניאן, נושלערס נאנראדערג מהזאטינערם,
82 לאסאל

■m

דעצעסבער, טען17 דעם טאנםטאג,
 גע־ אבגעהאאטען אאקאא אונזער אין איז

 דעם »ון באאמטע פאר וואהאען װארען
 האבען טעםבערם די באארד. עקזע?וטיװ

 אונ־ אויף אפנערוםען זיף װארים זעהר
ײ אין זיף באטײליגען צו אפיעא זער רו  י
 צאא די װאהאען. דיעזע אין םאסען סע

 געװארען, אבנעגעבען איז װאס שטימען,
 םאע־ עס פיעא װי םיעא, אזוי געװען איז
 װע־ אפגעגעבען צײטען דוהיגע אין גען
לא?אאס. גרויסע די אין רען

םיט שטימען, צאא ?אעגסטע די
איז דורכגעפאיצען, זיא אײנער װעאכע
 די כםעט צורי? יאהר א מים געװען

 ערשטער דער װעאכע םיט צאא, גרעסטע
 װאהאען די געװארען. ערװעהאט איז

 אין און רוהיג שטיא, םארנע?וםען זײנען
 אכ־ האט װאס ?אםיטע, די ארדעננוג.

 גע־ האט װאהאען, די אויף געגעבען טוננ
 דער פון אויב אײנשטיםיגען דעם קראגען
 ן מוסטערהאם־ איהר פאר סאסע גאנצער

 און עאע?ש*ן, דיעזר פון דורכםירונג טער
 האבען דורכגעפאאעגע אום׳מזא׳דיגע די

 געלא־ פאא? םון אורטײא דעם אנגענומען
ײ אז וױסענדיג, רוהיג, און סען  זײנען ז

 עראיכע, דורכאוים א אין דורכגעפאלען
װאריאען. אונפארטײאישע

 עקזעהוטױו דער צו ערװעהלטע די
נ. גראף, י. :פאאכם װי זײנען באארד

 ראזאנ־ כ. סטײן, א. אעװין, ס. םאםסאן,
 סאאאםאן, ב. ׳פא?ס דזש״ #?אהן ז. ם?י,

 ס♦ ראזענבערג, ס. זינגער, דזש. גראם, ה.
 צוזאטען גאלדכואה. ם. און ראשינסיןי

דעאעגאטען. 13
ױ־ איז אאקאא פון פרעזידענט אאס ו

 גרײםער• מ. בר. געװארען ערװעהאט דער
 ער־ װידער איז רע?.סעקרעטער אלס

 טעדמין) דריטען (צום געװארען װעהאט
 דער און פרעזידענט דער יאסער. ל. בר.

 זײנען לא?אל פון סע?רעטער רע?ארדינג
 ע?זע?וטיװ דער םון מיטנלידער אויף

 און פרעזידענט מיט׳ן צוזאםען ב^ארד.
 עקזע?ו־ אונעזר באשטעהט סעקרעטער

פערזאנען. 15 פון טױוע
מענעד־ און סעקרעטעד םעאנס אאס

 ערװעהלט װידער איז לאקאל םון דשער
 שורות. דיזע פון שרײבער דער ;עװארען

געווא־ ערװעהלט איז װאכע איגערע אלס
טיש?אפס?י. מ. בר. רען

 יאנואר טען4 דעם דינפפאג, לעצטען
 אינסטא־ ־די געװארען אבגעהאלטען איז

 בר. ע?זעקוטיװע. נײער דער םון לײ^אן
 םון םעתרעטער רע?ארדינג לאנגער,

 גע־ אײנגעלאדען איז באארד, דזשאינט
 אינ־ די דורכגעפירט יואט ער און װארען

 אפײ עקזעקוטיװ אלטע די סטאלײי^אן.
 געװארען. ערװעהאט װידער זײנען סערס

טשערםאז, אאט גרא\י י. בר. נעםליף:
 װײס־טשער״ אלס סאםסאן, נ. בר. און

רע־ געזואדען נעהאלטען זײנען עס מאן.
 םיט־ אײניגע םון לאננער, בד. פון דעז

 בר. םיז^ עקזעקוטױוע, דער פון גלידער
 םיטיננ דער אשפיז. בר. און ראזענבלאט

 ױם־ א פיט דורכגעדרונגען נעװען איז
ער ^ ב שםיםונג. טו

* f  4k
אײניגע סיט ד«אט לאקאצ אונזער

 צושריפט א ארײנגעשי?ט צורי? װאבען
 א פארלאנכענדיג ב^ארד, דזשאינט צום

 אין דעלעגאטען םון םארטרעטונג גלײכע
 לא־ אנדערע די םיט באארד דזשאינט

 דזש. םון איז םארלאננ ^ונזער תאלס.
 געװא־ נוטנעהײסען אײפפטיםיג ארד1$כ

 באארד דזשאינט נײער דער צו און רען
 דעלעגאטען, 5 שוין לא?אל אונזער שיהט

 געװארען ערוועהלט אויף זײנען װעילכע
 נעםען די םיטיגג אינסטאלײשאן בײם

ג. גראף, י♦ :זײנען דעלעגאטען רי םון
 ב♦ אזן ראישינסקי ס. לעװין, ם. סאםס^ון,

ראזאנסקי♦
 זײנען ע?זע?וטיװע נײער דעד אין

 1 טעםבערס, נײע פיגױ געװארען ערוועהלט
 צורי?גע■ זיך האבען אאטע אײניגע וױיא

 באשאא־ זזאט ע?זעקוטױוע די צױגען.
 ארוים־ די צו דאנס א אױסצודרי?ען סען

 אר־ נוטע די םאר מעמבערס געהענדע
ײ װאס #בײט געטאן. ר.*בעז ז

זינ * *
דיסקו־ א נ^ד האט ע?זע?וטיװע די

 װינטער־ די אין דאס באשאאסען, סיאן
 מאל צװײ מיטען םיר זאאען טאגאטען

 מ^אט, א פאא אײן אנשטאט ס#נאט, א
 די יעצט. ביז געמיטעט האבען מיר װי
 טא־ א איינאא דאס דענ?ט, זעקוטיװעpע

 צױ װען זומער, פאר ;וט איז סיטעז נאט
 ניט מיטינגען די זײנען היצען די איב

 אויב אבער, װינטעד אין באזוכט. םיעא
ןהענט האאטען םעםבעדם די װיא מען  ̂נ
ײ אז אא?אא, צום  ריכםיג זײן זאאען ז

 קוםט ױניאן דער אין װאס אינפארפירט,
ײ און פאר,  בא?אנט זײז^לעסער זאאען ז

 צװײטען מיט׳ן אײנער אוץבאפרײנדעט
 עס ווער גענוי וױסען ?ענען צו טא?ע און

 מעםבערס, פעדדגערע בעסערע, די זײנען
 זוערען צו ערװעהאם פאסענד זײנען וראס
 דאדפען, ניט זאאען און אפיסערס פאר

 פרעגען עאעקשאךפיטינג, צום ?ופענדיג
 מיט האנדידאטען. די עס זײנען עס װער
ב — װארמ, אײן  פעגאיף װיאען פיר »י

 זיף, צװישען מעםבערס די אז מאכען,
ײ און  ריכ״ זיך זאאען באאמטע די סיט ז
 די מיט זיך םען דארן* פאחפטעד׳ן, טי;

 צוזא־ צוזאפענקומעז, אםםער מעםבערם
ײ און זיד, פעגרײדען  דעם ;גר?אערען ז
 םון ארבײם די און םרייר אין צױפטאנד

 אפ־ םען דארף דערפאר און ױגיאן, דד
פיטען. טער

 אונזערע פון מיטינג נע?סטער דער
 םאנ־ װערען געהאא&ען װעם פעפבערם

 סטיױחד אין יאנואר, םען17 דעם טאג,
 דיזען בײ וועאען םיר ?אסינא. סענט

 איבער אע?טשור א זזאבען אויך מיטינג
 דער pK ארבייטער די םון ראליע ״די

 די איז האם געזעאיטאפט״/ *׳פאדערנער
 אע?טשורם, 4 פון םעריע א פון עױעמע
 אונ־ בײ ײזגרען נעהאאטען װעאען װעאכע

 דער נאף אײנע פעפבער־םיטינגען זערע
 מעבר אאע אז האפען, סיר צװײםער.

 עאעה״ צום נעהופען זײנעז װאס בערס,
 חר םארפעלען נו־ט וועאען טינכ,ישאךפ

 העדען .און טיםינגען ?ומענדע די צו פען
, .• ורס.1אעגט״י די•

ז,. י פ ש א י. פ.
סעת.-סענעדז«זגי.

 גע• זאל ער און תאנדלוגג, ותחנן םא|
פאראגםװארטליכקײם. צו וואחנן בראכם

אויערכמך.^ י.
 איאיג• חאט באארד דזשאיגם חןר

 םארשײדענע 6 םון דעלעגאםען 5 טעם
 אוז קצאגען די אוגטמרזוכען צו לאחאיצן

תר ארײגברענגען  רעמאפעגדײשאן זי
 דזשאיגט דעם םון טיםיגג נעקסם^ן צום

באארד♦
 דער אין זײגעז •ערזאנען פאגעגחנ

 לא?אל פון ארעצמי, בױדער קאכדטע:
ס ;10  ן26 לאקאל םון שאיירא, ױאי

 :58 לאקאל שיז ראבינאװי״ו, בררדער
 66 לאשאל פון רעזגיי^ מא?ס ברורער

.89 לאס♦ םון מילאזא, סאלװאטארא אזן
 באריכט דער םארגעלעזען װערם עס

 עס און דיחגמטארם אװ נאארד פון
 צורייד םאלגעגדעס: באשלאסען װעדט

b צואוױיזען n רעסער• םון פארקאנג■ 
ארגאנײזער. ספעציעאען א םאר כרענטש
 דירעק• אװ באארד פון באריכט דער

 שע־ םון ?אםיטעס דאס מעלדעט, טארס
 יסאס«לײגט און ערשינען זײנען פער
ײ זײערע רעדוצירם האט םען דאס  «רי
 דעי פראצעגט. 25 און 10 צװישען זען

 קא• א ערװעהלט דירע?טארס אװ כאארד
 באשטע־ עהשאז, איםידיאײט אװ מיטע
 מעגעדזשערם, לא?אלע אלע םון הענד

 סעסרעטע• ם^נעדזשערס, דעפארטםענט
 אין האנדלמן צו באארד דזשאינמ פוז רי

אנגעלענעגהײט. דער
 .םראגע די אויפגענוםען זוזןרט עס
טי דער װעגען  םארשלאג א חויז. ױני
 דזשאיגט דער דאם געמאכט, װערם

 ױגיטי די איבערנעהםען זאל באארד
 אין זיד, ענטװיהעלט דעבאםע א הויז.

 אלע כמעט זיך כאטײלינען עס װעאכער
 עס און באארד דזשאינם םון מעפבערס

 די איבערצונעהמעז באשלאסען װערט |
 פריד״ םיס םון ?אםיטע א און הויז ױגיטי

 װערען ריעזעל און זיגמאן ^רידער #מאן
 אראנדט־ ע5א מאכען צו אפאינטעם

דאפיר. םענםס
 פון פאמעלעזעז װערט צושריפט א

 װאו בױדא, לײבאר איםיגרײשאן דער
 נע״ זאלען םיר אז פארלאנגט, װערט עס

 אײ ניײאריבערגעסוםענע די ארבייט בען-
 ארײג־ באמלאסען <וערט עס םיגראנטען.

ײ צונעהםען  שװערעסײטען קײנע אהן ז
ײ אוץ מעםבערם אלס  זעלכע די געבען ז

מעםבצרס. אלטע אנרערע, װי באהאנדלוננ
 מעכע־ דזשענעראל זיגםאן, ברודער

 מיח םיל נאך דאס באריכטעט, דזשער,
 ברױ איבערצײגען צו געלוננען איהם איז

 צוריק?ומען זאל ער דאס הײםאן, דער
 ברודער אז און דיסטרי?ט זײן אטעגדען
 צוריקצוסױ פארשפראכען האט הייםאן

צײט. ?ודצער א םאר אפיס אין מעז
׳אויר באריכטעט זיגםאן ברודער

 גע״ אפגעהאלטען איז קאנםערענץ א דאס
 קאנםערענץ־?א- אונזער צוױשען װארען
 דאם און אסאסיאײשאן, דער און מיטע

 געװא־ אפאינטעט זײנען סאב־?אםיטעס
 םײ װעאעז װעאכע צדדים, בײדע םון רען
 אוים־ אן צו קומען פרובירעז און טען

 פיט סיטען זועאען ?אםיטעס דיזע גאײך.
 אסאסיאיײ דער םון ?אוירקס טשיף די

באארד. דזשאינם און שאז
.pyo טאקאװ, ק. מ.____________

שלוס־עליכס פון װערגן לע8
y םואע א ^ D 'w שאום־ אאע םון 

ט שאםונגען, עאיכם׳ם מײנ ^ D ynyo״ 
כענדער. 4 יאר האלב דעסyי ײײז,

̂נע̂ן זײנען אהער במ  די ערש
 20 סעריעס, םינןן ערשטע

 םעריע זעקםטע די בענדער.
 ערשיײ װעט און דרוק אין איז
.1921 טאי, אין נען
 אדיםגא־ צװײ פארהאן זײנען עם

 א און פאלקס*אויםגאבע א בען,
אױסגאבע. פראכט

 yגאנצ די אײנשאפע( זיך פעןיתען
 מים — בענדער 24 —* אויסגאבע

 צו סעריעסװײז אײנציגע אדער אםאל,
 נלײך ?ענען ביכעי די בענדער. 4

װערען. ארויםנעשי?ט
 און ^לעפאנירט אחןר ^רײבם

 םארטדע״ א שימען אײך צו װעלעז םיר
 א*יד אלע געבען אײך װעט װאס טער,

ו פארפליכטעט איהד צעלהײטען, י  ז
ניט. גאר דעם פיט
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ן ע נ א ר פ . ס נ א י צ א ז י נ א ג ר א ז ו א ד ײ ר ט
ו דײגעוונד א  טײ• ױילײדיס ו

׳ יא-̂ל גײ ®מ לארם
 גים איו ניז יאנואר טען8 דעם דיט

 געװעזענעם טון סעיןרעטער חנר מעחד
 סיט .3 לאקאל יעצטיגען און 80

ױ װי< װערטער עםליכע דיזע  דורנ• »
 <*סאל. אין אקטױױטעט םײן נלעטערען

 טיעל ׳«רײנען «ו נדעת נעחאט ח<ונ איך
ו ומט )ס»ױ»טעח איו ױי נןור סעחר, * י  ו

 האל־ «װ געטען רעדאהטאר טר״נד דער
n זיןי טען ip, סענליר. וױ

p אלם ארגייטעז אנםאננען r i)p 
 םאנאט אין איר חאג PmpnP 38 ם»ר
 ■אטירוננען, ר״חע » .1910 נץר80א?

 אונד איז אננענעזזמע ללײנע, און נרויסע
 דורו טאתעלומען וײנען אננענעחסע

יאתר. *עחן לאנגע די טון צײט דןר ~
o אן זיף־ דעוטאן א»ך n סון אפיס 
 םיער ,1911 אנטאגנ אין לאקאל אונזער

 דער לעננ. ד♦ םיס *עחן און בוייט םום
o אחוץ טערםאנאר, אטיס גאנווער n 

 נא׳טטא־ איז םעסרעטער, דאםאלסריגען
אלײן. טיו און ארנאגייזער אן םון נען

 ױניאן די מיר וזאט יעיעטער צ״ט א
 סטע־ זיר קןרנען *ו םקול אץ נעשיקט

 אין אפים, םיז נױז דעם סאר גאגראטיע
 *pyo אסיטטעגט נעװאחןן איו גין 1913

חאחועם. אין אטיס אן מיט רעטער
םארלארע־ אונזער נאך ,1916 *יז

 אננל• איו בין סטרייל, חשענעראל נעם
 םיט סעלתטער. אלס נעװארען ׳עטעלט

o איו האנ ;עמיט ׳טװערען א n אסט 
 ױעמאראליזא• די םיחלענדינ אננענומע),

 די צװישען נעחער׳מט חאט ויעלכע *יע,
טיילארס. לײדים
 טײנע אין געװען איז עס פיעל וױ

 אג־ איר םעגליכלײטען.יואב באנרענצטע
 עלזעלוטױו דער סיט *וזאםעז נעפיחרט

 טינד־ םיי לעספיין העפטינען א נאארד
 זא־ לאן איר אוז ׳!וריםטאיד, סיי און <יו
 נעװען ניט איז ארגיימ די אז נען,

 פרוכט די נענחאבט און ארױסנעװארםען ־
געזעחט.׳ חאנען טיר װעלכע
 איך ׳ןואעכטעם יודער נזטעם םיעל װי

o נעבראכט האנ n םאר לאלאל,־*«<ייבט 
או איין א«*י׳טא*«ז. רעnאנ  וועל׳מ ז

 איז לאפאל דער א« צונענען, אבער אלע
 סן א ערפאלגרייויאיז און אלטױו נעווען

 דאס איז טײצזוײז, אונטערנעהמוטען.
o פארדאנלעז צו n ,ױ די דאס םאלט  י

 טיכ• נרויע א נעחאט אימער חאט כיאן
 װעלכע םענמען, איבעתעבענע און טינע

^ זײער נעזוכט ניט האנע)  יערע{• א
 ,1921 ביז 1916 םיז יאחרען די םאלם

o םארטראטען האב איך װעז n אמט 
נעװען טיר פאר זײנען סעהרעטער, אלס

 ח*ב איו אסת, פארנענינען. פון יאחרען
 װי ׳פװערער םיעל ׳טװעה געארנייט

 דאם געםיחלט, אנער איןי םריהער,
 אויןי *ײט די גיט ןnענnוPפאר סיר

זאכען• נוצאאזע
 פונקט איר, פארלאז יעצט און נין,

o טארנענגער,■ טײנע װי n .מעג־ לאהאל 
pyo y די סון לײנ¥ר אז לױ, j’n y n n o* 

no nטyר y ניט חאנ^ לאלאל >v• 
 איך װאם דאס, ארױסנאננ גיים טיחאט

>oy איז זיי פון ליינער איכער. איצט 
iy< נים j» o ry ד סיטyלאג־ 10 ױגיאן ר

)p ,tn m r Vײנyניט האס ןײ סון ר 
 •אסירוננען, י לyיo אווי ארכנ^אכט

״ן ניט זאלעז זיי ויעאכע  דעם דורך ז
יאחר^. לyפי אזױ סון ט׳פןי

o סארלאי איך y i ,י א«ט ן ^  ניט מ
ly* ניט ז,ŷװםריד נאנצמז אין in e i נין 
 די דורף װאם ,oyn oy*>i« ניט איך

in זyחאנדלו« yטvyל y n באאמט דיy 
tyoopyj e םאר n אפאינטעט, יאהר 
 זײנען vלכyװ טעטאדען, די *וליעב נאר
ז.nװאyנ טnװענyאנג

oy איז lyo,^ װאלט איך װען דאם 
 אעטעחד די ןyהאלסyנ טײ¥ר אזוי ניט
tyo וואלט איך ומן דאם ױניאן, דער םון 

 װאלט יאוספראמיםלער, לyDאני נעװען
iin שרײבען nyyovy’ סייז iy i .נוצלאז 

 איך nyj זײן, ניט nv» ןאל זאר די װי
pyuo רײבעם א מיט lyo ’ iiy j אין איז 
i” oy^ זעחר א n y o n ’nmv א אץ 
i סון ױניאן n ’ J io ’D i j y n o  yo^oy 
jyno זיך y y in » in » «  ty re y iלyסyנ־ 

yo,) אומאד אטאלי האט םעז אויב און 
 םאר־ דאס iyo דארף )זyם”pחםליכyנyנ

jyonyj .נוטסוטיג
 anvsavo די ■ זypבאדאנ װיל איף

 צר נרויםעז םyד םאר 80 לאלאל סון
ײ וואם טרויעז, ̂ונען ז o םיר ה p jy ry j 

יאהר. 10 די סזן םארלויןי אין
 האט איהר טיילארם, לןידים נוד־נאי,

 ארנאניזאצײ yהינyDסoאםp ypnnoe׳ א
טייער. איחר וזאלט אז.

הילסמאן, הערי
.80 לאהאל עקס״סעקרעסער ______

 ייטי־מפגעער א װעגען
ארבײטס־װאך.

: אין נאטיצען אייצרע אין ,oyny* 
 .*צצצםבעד, . IV031 דעם םון טינקײט

 וואונ׳צ נוכפעז מיט אוים זיף איהר דרילט
n באצונ אין האפנוננ און n אײנסיוד 

 ארבייטם־װאד שינוי־טאנעער א סון רוננ
 די אנצי'נצנדיג טרײה ללאולמאכצר אין

 געזוים סראנע. דיזצר איז זייטצז נוםע
o םאר נוט איז n האבצן צו ארבייטער

j ע ר ע כ י ן ז ע ל ס י ן מ ע נ ע י נ ע ד י ל א װ כ ו ע נ ע ו נ ו א פ
̂ן) ליא. ק. דר. פון (®עליעמ

 איף אז #|y3«n צװײ באלד שוין
 םון נאכט דצר אץ נעכט. קײן ניט שלאןי

 ״גע באנדיטצן צטליכצ האבען גײ־^אחר
ט א מאכט  אפארטםצנט, םײן אין װיזי

 חאב איף—ניט: איד ש**וי 1א 1דא pc און
 אוועק־ טיר בײ ם׳ח^וט וואס. אױוי ניט

 און װאנדyםגטג yגאנצ די טy׳גנב׳yנ
ttלy נל זוון ?אלדרצסyנyp.װאלט טס 

 װעטצר- מײן אונטערגעלײגט זיף איך
 ס*ר״?*וט, װײכ׳ס ס^ן אדזגר לyטאגט
 מײן אדצר חריזען; ■*ר א טײנע אדעד

 װאלט צוגצדצ?ט און ררעס, א װײב׳ס
 מיין מיט אחןר הצמד, א מיט זיך איף

vw א װײב׳ס to, א מיט אחנר ytn*p ̂
[t «אר א מיט אתנר v m א פױט אחןר 
 טיט אתןר ^אפצלוש, א סיט אדצר טאי,

 װאס־ניט־איז מיט אדצר אמבחגלא, אן
 צוג^נכע׳ס, אלץ אכער |yo האט —

 האבצן גנכים די וואם םאד אלץ, אלץ,
 ״דזשענצראל אזא געמאכט סיר בײ גראד

 אז מחשבות׳ן, ניט. איך וױיס קלינינג/
 אין װאהן איף װײצ חןרפאר, איז דאס

 »אליס*סטײשאז,8 א פון שכוגות נאזזצנטע
 יהלטByג גנבים די דצריבער זיך האבצן

u הויז אין םיר בײ n y r r/ ױ r ו y n y •אנ 
דערש•
ײן נים זאל זאך די װי  בײ ס׳איז #ז

ױי כאלד שױן םער.  איןי אז וואצצן, צו
yp| ארױס ניט po ,האב איך וױיא חױז 

 די אחח מלברשים אנדערע ?ײן גיט
 און םחאג. איןי וואס *•אתשאםעס״,

 אײ״ םײן ניט. אויך איך jyp שלאםעז
 לוםט די ווון הארט צו איז בצט זצרנא

 איז אאארטמצנט ד״יטצד סטים םײן אין
״זירא״. אוגםצר גראד עםליכע מטצגדיג

?r איך m פײן אין נצכט און םעג 
 ?יגחנר n האנען (דארם מסעל בײבי׳ס

מ לי גוי מי איבצתצלאזט כאסש נגבים •

o n (?וואס םון טראכט. און שםרויחא 
 סון יאר?? נױ אין הײנם פצן טראכט

 פא־ און רyרויב פון גנבות. און ננבים
p ליסלײט. c םון און ראלדאפני?צס 

ס׳טראכט רyנ1wrאםיp יאליס
 םון גיט, כאפט פען וואס מצרדער, די פון
 רםאפטyד מצן װאס אײנבחנכער, די

 אויטאמאבילען, גצגגסטערשע די םון ׳ניט
 ״םאױ־ רyד םון ניט, סטאסט מען װאס

 צוקלאפם מצן װאס כרעכעךכײאליצ״,
 מען טראכט וחגג אײז איז Pא — גיט
 ;אפיעלק הארצרײסצנדע די םון אױף שױן
pc יאר?ער נױ ידי צו םאליצײ אונזער 

ײ, אז בימצר,  יאר־ נױ הילסלאזע די ז
iy p ,הילסלא־ דער איהר, זאל^ ביתצר 
iy t העל פאליצײ, יאר?ער גױyc״םא־ ז 
ױ כצן  דעפא?ראטי״, סאר זיכער יאר? נ

 די כאפען איהר לפעןyה חײסט, חאס
 בפחילה קען אלײץ זי װאס באנדיטען,

 םא• הט?yסארשט איהר כאפפן. ניט
 כאפען םאר גצהאלט ?ריגצן זאל ליצײ

yכא די אבצר באנדיטען, iזײן זאלען ר 
 איר.ר םאליצײ צאהאצן װעלכעי ר, י ם

 ?לאו?מא• א װי פוג?ט ס׳איז געהיואיל̂נ
״באס ״סר. :באס צום זאג^ זאל כצר

 םאד א פאכען סאר פײדצ מיר צאהאט
yo דצם רyוכt סעל, :»o? ,זײט פאכט 

אלייך. איהר מוחא,
 םא״ אז זחעלםען. איז הצלםען מילא,

 םאלנען. איהר סוזט פאראאגגט, איןעי
 ניט ypirc איהר סיר זאאען ױאס סאר pא

 ביזי. אזוי ז^ך איז פאאיצײ ? העאסצן
 װי דזשאבט yרyװיכטיג גצנוג האט זי

 זוכצן דאחי זי פארברצכצר, כאפצן
n ,oy הינטזןרשטצ אין שנאפס iyryp 

 Ift םאראל דצר אויף אױספאסצן דארןי
 ארעםסירען דארזי ױ דור, מנגען אתזצר

*dopw/ יאהרצן די דצרגצהן דאחי די׳

 סארכרױ״ װ^וך אין רוח טעג צװײ גאנצצ
 ^ונער איו #אושן ניצאיכ^ א אױןי כעז

 י״טאדגע1סינ א א״גצושיחוצן ראטזאם
 ארנײטס• צאחל די־ װען ארנײטס־װאך

או דצר אין זyשטוגד  אג״ מיט jyogtw װ
y iy i כלײכען טרײד אין ?^נדיציאנען 

ט ניט ער ^־  ברצג• גיט עס װעט צי >' ג
v מעהר נען i w\ נוצען װי i מעדאא די 

 װעא איך ■!ײט. yD^nv איחר זיך האט
•̂  פיגף• א סון חסמגות די אג^יגעז ד

— *רבײטס-ןואן־/ טאגיגער
 אכט״שטוד אן pc רטyזו ערשטצנס

 נײןשטונדי• א — אדבײטס־טאג דיגען
 די אז וױיס, ארבייטצר און,יעדער נער,

 האל• צװײטען דעם נאך yטונדr שינשטע
 וױ ארנײט^ צו שװערער איז ט*נ כען

 רוח טאג חאיבער א נאך און שריחערדיגע
 צוסריד^שטע- גיט ivp װאך דער אין

 pc באקװ^ןאיכ^ט די סארכײטצז נדyא
 .opyt אנ^ט^ט אוחר סיגף אחײם געחן
ly סיר p jrw חוי•טזyכאT א צו TP“ 

 אין םאג ןyדyי אדבייטס־טאג צערען
 אדכײט דער נאך שטונדעז די וױיא װאך,
 זויכטיג *inyt ארבײטצר דעם סאר זײנען

 געחן סאטיאי^ זײן מיט סארברצנגען צו
^ אין סחוחא, אין מיטינג, א צו ^1ט
y אנאנדצר אדער רטyאגצp א צו iy i ̂

 סטאפענדיג סארוױילונג. שאפטאיכצ
 און אוחר opyt ארבייט רyד |tc רyאב

ג, ^י אוינ  בראנד אין ביישפיא, צום װ
 חןרי ?ומט ׳בראג?ס רyאד ברוסאין װיא,

y אום אהײם ארבײטער r r| און ■^y־
 און רy0סא אפ סטy רy ביז »וך ר;yט }
 ארדנוגג אין׳ אלגעמײן אין זיןי כתננגט 1

 שוין װערט ארבייט, טאג זyרyשװ א נאר
שפעטאיך♦
 ״אין ןyהאב םיר דארסען נס,yצוױיט

 אויס ומטp ?אאו?םאכער רעם אז ?יכעז,
 אזן &יזאן אין אװערטײם ארבײטען צו
 ןyאנגcאנ שוין זיך װעט אוועדטײם רyד

y װעט אאזא, זעקם. סון o w w| צו 
 אכט נאך האלב אזשר אכט ביז ארבייט^

 אפ סטyמ׳ אהײם*אוז מ׳שמט ביז pא
 אזוי |.nyv נאו זײגער דער שוין איז

;P אסיאו איהם באײבט ארבײטעגדיג  ״
 ציײ yטעגאיכ א איבערצוגעזען ניט צײט
 פיוד ניט p'oy3?g אין iyp ער און טונג
ז.yבyא צױױאיזירטען, י^ין רען

w נ̂סyדריט i־iyc נ מירyמyאין ז 
ן זyבאדיגגונג רעyאנד אנבאטראכט  /י

 כיזי די כארא?טער, סיזאן זײן — טרײד
n םיט y i די מיט ראש ^ ש  <וצן ספע

y צו גרײט איז באס יצדער cn| חיאוי צו 
u אבי טײװעא רעם o 'rw־y r'T  |y:uy 

 ov pm הרבים, בעונתינו נון, ארדערס.
 כאס דצר װצז טאנ, סרײצר א באײבט

 ו שאם, אין זיינצן משרתים זײנצ אאע םיט
אונזצרע סון סיאצ אז מצגאיר דען איז

 אויג אן זyהאאט דארף זי פעדאצר, אריטע
 מאא עטאיכצ דארף זי ראדי?אלען, אויף

 פאליס אין רעפארט ןyבyגBא טאג »ין
 אזוי הײגט ל.אט זי אז דעםארטמצנט,

y אזױ pא אyםי 'c> ,און גנבים םערדצר 
^B»3y; ניט — האאדאפני?^ש

 ביזי אונזצר אויף רחסנות גאט׳ס א
 בירגצר אנשטענדיגצר יעדער פאאיצײ.

 שװצ־ איוזר צרםיאצן הצאסען איהר דארף
y העל^ח איהר ס׳הײסט סאיכט, yר i« c| 

באגדיטצן. רyורקKי גױ די
 אויפ׳ן איהר? iyo טDאyה װי אבער

 שאאוי־ דצר צו אז שײנט, ב.ל'<ז ערשטען
 טyװ פאאיצײ אונזצר פון קראנ?ר.ײט

 רyאב העאפען. ניט טאטער ?ײן שוין
 טראכט מצן אז אזױ. נאר שײנם דאס
 צנין, דצם «אין טיסצר אביםעל ארײן זיף

 וזיאפס־םיםאען, סארשיחננצ סען גצסינט
 •y: סמש פאאיצײ רyאונז װאאטען וואם

o yn yo n i חום און שפאט דעם פון Ptin, 
 פריװאט און צײטונגס־םענש יעחנר װאס

"t איהר אױף גיסט םענש in p D y.
ױ  סאנ־ רypיאר נױ די |yjyp אזוי ו
 אין אריינסאאזח זיכער אבסאאוט דיטעז

in פאליצײ? רyאוט סון וזענד די y t 
 אאגטcyאויסג באויז ןycדאר oy אייכט•

m פאאגעגדש רעזyװ vy:
 אנ־ זיד רyסארברעכ יעדער זאא )1

pאעyBזיין אויןי ז Bלײצm y װײםען yv* 
m מיט אyט ycy^ wאויסשריסט אזא־ ־: 

i רyארברעכD דער בין *אץי y i ושר און 
mV קןר בעןyגyאנג הןyשט דארו• (דא i 
o ז,yנאמ רyנוי y rm, און yDאyט• פאן 
 ״in האב איך ר).yכyפארבר חןם םון רyס

n דאטום) רyנויy(ג דעםאאט און םאאט y 
d ב^ךױבט אין פארדעט p i און o n דײ 

n פון מענטען־הענדאער y i דער און 
 אזא מיט אדרעם). און ןy(נאם סטריט
PDyy> זאא םאײצ^! אוים׳ן n in סארבחנ־ 

^ רyכ סג  אװעיד זיר און גאס איז ארױ
 פןואיס־העד?װא־ סון טיר שטעא^ואר׳ן

D די םיט דערם, iyn חייד. חנר אין
ת ניט, איהר דשנ?ט  נמ םון רyבי

jy אז יאר^ tn א־ װאאט פארברעמר■

m חך זיגדמק״ ניט )איצן סיאנות  ו
ײ כרעננעז צו 1 נסיון him צו ז

B ײעט גץואגט< \וי דאר, a n  i n y 1• 
T «יין ניט ללאולמאנער דצנלצנדער ra n 

 ארנ״טס׳װאד״ טאגינצד פינוי א נעז
n« ואל iyo װצן דאן, נאר אנעד y i® 

w אויוי אךנײטס״װאר די פארלירצען o 
 m פארנלײנצן זאל M אוס ׳צטונרען,

 סיף טאג, * ארנ״טס אנט־שטונרינצר
iv װצלען iyp ד און ׳ןןנח רוויען דאן ו  ו

פוו װעיעז טיר זאלאננ אנצר טאנ.  ?יין׳
 ׳פאפ־דיס״ די אין טרײרס אײנצצלנצ די

« ארנייטען צו ניט טרילטען ז י י ו װי  צ
 יארטעו lyמיטל נאזונדצרע װצלען טענ׳

 אמוער אפצוחיטען װערע; »:נע־וע:דעט
yאונ יערנען און נעװינס tרy טגל^ר  םי

ױ ױגיאן iyT ®יז  אט■ און געםטצן אס ו
 צייט y*no די פארנרױכצ[ ;יצלינסטצן

ye סאר און זיר םאי  ly rPooM B^ y iy i• 
סלאױין, ם. טינלײט.

w o v e לאלאל םון X

 פױיע פאר תאםו» דער
אץ גארפילך אץ רעדע

ענרליונעוואונען
חאא• צו חגכט דאס פאר קאטף רער

ע גארפיעאד, אין ןyארזאטלוג;c טעז  נ
ד טאון אװ אוט רyד װאס דזשױרז/  ח

 אינטעמ^ןןאגאיל דער פון יארטטענט
 עטליסן yDvyp די פאר יחרטcyאנג חאט
’DJ איז ז#yװאכ n p y i Y ^ iy ג^ואחנן 
ש*סאא*» סיט

p חיאוי רyד ,םיט c ױ  דזשױרזי נ
אן סטײט ש ^רײ  די חאט אײכאר אװ ם
ly שאנאאyרגyאינט w ip y j T ? i: y ןן 

■D '»ny םאסטי• א דארט חאלט^ צו 
 וחד זyחאאםyג װעט מיטיגג דער טינג.

אג, רעז ט ^ אנ  ^אנואר- טעז13 רעס ד
ן אין רײױױי m ^ריסאן 154 חאי ג y 

 סטראי• שטאדט םון בתים בעלי די כאטש
n; ניט װעט טינגימ דער אז שעז, tny• 
 ײיסען געלאזט חאבען און װעחנן טען

y די אז ̂דyיט,ארכ זײערע i ’ jy מעא״ ,1
d םיטיננ, צום געהן װעלען כע jn  |ypyii 

lyDOpyj צוריקגעגוסמנז גיט טאג ty iim 
 זי־• וױ מעחר דאף איז ארבייט, דער צו

 גרוי• א זײן װעט מיטינג דער אז כער,
 װאם קאגיױ דער וױיל ערפאיג. סער

 אננעםיחרט האס שאנאלyאינטערנ די
 נאנ*ע די רטyרודyאױסג האט ׳ןyדארט

 די פון רשטאגדyװיד דער און שטאדט
 םאד• י צו זycגעחאל בלױז חאט סyכאס

lyo^m o זypשטאר y i ,װעא• אינטערעס 
 צײנען גארפיעלד &יז ארבײטער די בען

ױניאן. רyאונז צו ארויס
 מיםעג סון רעדנער די סון רyאײנ

ײן װעט  פון גאח רyנישyאיטאלי דער ז
pyoiypyn, .וחנא״ יאריצא, גאאטאמצ דר 

 םיט געשטאנעז צײט yנאנצ די איז רyכ
 בא״ די געגען ?אמוי אין ױניאז רyאונז
רערע. סרײע םאר און סעס

i י ....=
 אוז נעםונען ׳pco שום באי זיכער, איצײ

D i6 3 y i? ״ ״ י
 זיך רייס^ באגדיט^ חברח א װען )2
yבאנ א איז ארײז r pשcyאץ אדער ט M 

ײ זאא^ חויז, ירױואט  צוגעחן כא ^ודם ז
 נעקס• דעם איױמען א׳יז סאזyאyט צום

״חןוא• :חאשון בזה סטײשאן פאאיס זyט
o פאליס ^או,1 iy p!  m זײנאז טיר ? ״

i װאס אײנברעכ^ yבאנד p w ז'ףי 
i אין זyריםyארײנג ײואס נאר n און 

 ״ארבײם״״ אונז. םון רyאײנ בענ?. רyד
 דושאכי דער ן.yאסטp־yאסp בײם איצט

 האאבע א װצגמסטענם געחיערשן מוז
^ שטונח!. ז נ  און די ױעען נעסען או

 חנר דארט, און דארט וואחנ^ מיר די,
 חנר ^ויז וױיםאמאביא רyאונז סון נוסער

 נעםען, גענויע די אז גיט (ער רyד און
 גוסער), אויםאמאביא דעם און אדרעס^

iy אײר׳ שוועחמ מיר p,1י ט״ן V D• 
 אוגםווואמנט״♦ סאאשטענדיג זיײגען

ipp איםיצז(ר vױי y ̂זyאcי t n  n i 
n ס׳איז אויב באנדיט^, o n  PP60, או  ׳

ײ ip *חן זייגען ז cm i, ארײנפא״ רועלען 
p ־uyr< די אץ לען c אונזyצײ? ר אי א י

D סעררער א װי גאכתןם )3 ly n 
 ?יך זאא ״דזשאכ״, זיין טלם םארטיג

 קאיידער די און הענד די אויםשםיחנן
o מיט n נעםען בלוס, ערסןוררעסענ׳ס 
D האנד אײן איז in רעזואאוחנר. הײסצן 
i טיט און n סער o ער ואל ^ױי n •גע׳ 

v o v 'n nארױסשא ןy■yגאס, אין ן ^ ױו  וו
n סםריט, טע42 קארנער בראדווײ, n %ױ 

 װענינסםענס אוי«י זyאyשטpאװע דארט
מ ופיין m כםעם בין איר צייט• שטונ

 •אאיס• m וחנט סעװער וײזעז אז זיפער,
in בא mo מאן y n in  mo איחם «און 

*p n ^ D in.
סםיישאן •אאיס יעחגר זאא )4

 פאך רעגיסטער א אפיס אין אײנפיזזר^ן
 5בא«נ א ארויסלאזען און רyכyםארבר

l’ אז i n y י3גא ײח געננםסאר
ר יגסcyנ װאס דיט, ץ זי  גרייפמנד *
m v, מן צו מחויב איו t ש r r r ״ * 
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נאפיצעו ןױמײעאנאל :
קורס״ װאלםאךס דר״
דר. האט נאכמיטאנ שבת יצצטען

 P* חורס דין #נגצפאנגעז װאיסאן לפ*
 דעם פאר ואליסיפ״ ױדאן *םױיד

 עדױיןײ^ואגײר דעם pc חעייפט צװײטען
 װע״ נצגעבען װעט תורס דצר סיזאן,

j n אונזער אין נ#נמיטאג שנת יעדען 
 װא־ דער אין אונױוערדטשט, ארבײטער

םחיי• ה״ אױרוױגג שמגט*ן
 דרי װעט קורס דעם פון םאריױןי אץ

 סםודענ• די םאר טאכען קלאר וואיסאן
 אין ?״גצן עס ארב״טער וױפײן םען

 וועיכי צו און *רגאדדרט ׳•©ערישא
 װעט ער נאלאגגען״ זיי ארגאדזאציעס

 יאנד םון טײרען װעייכע אין אגוױיןען
 אזױ וױ און גרעסעו, ױגיאגס די ווערען

 סטודענטען די צו. געחט װאקסען דאס
̂־םיעס באקומען ״אוטיײן״ דעם םון ק

 װעיען זיי און יעיזטשור־סורס דעם םון
 דעם נדט באיןענען ?ץ• בעסער מנען

 יןורס דעם אין װערט װאס םאטעריאר
גצברױכט״

* a און םסיכ#לאגיע אין קורס גייער
לאגיק״

 אוגזער פישחמגדלעד, אלעקסאנדעד
אנגעשא:־ האט דירעקטאר, עדױןײשאנאל

 אוגיװערזי־ ארנײטער אוגזער אין גען
*יסיכארא־ איבער לןורס נ״עם א מעס
 זײן װעט חורס דיזער יאדק׳/ און גיע
 חוץ א אינטערעסאנס, נאזוגדערס גאר
 די באלעהרענד. זעהר איז עס װאס דעם
 רדעדעז קודס חגם /צהםצן וועלען װאס

 *י בעסער אזױ וױ יערגען םיל נעוױס
 איבערצױ ריכםיג אזױ וױ און דפנקען
 וױיסעז זיי װאס ראס, אנדערע נפגען

םארשםעהען. און
 וױיען װאס מיםגלידער, יעניגע די

 זיר ואיען היאס, דעם אן *גשליסעז זץי
 אונ״ םון אםיס אין ענםװערער םעידען

 31 דצפארםשענט, עדױק״שאגאל ןאד
. r r to ,דער אין אדער ,006 רום סקװעד 

 אויר־ סחול, חײ אױרוױנג מאיאמגטאן
 טע17 און םמ16 צוױ״שען •ל״ס, וועג

סםריט• .

 פאבליק ״אדװענסד אין ?לאס «
סםיקיגג״.

 אוניװערזי״ ארבײםער אוגזער אין
 אנגעםאנ־ דך זונטאג יעצםעז האם טעט
 ■אנידק ״אדװענסד אין קיאס א גען

 פון געפירם װערט ין־׳אס חור ספיחיגג/
 נעהאלםען וועט און שורטץ גוםםאװ דר.

 אידחןר־פריח. אזײגער 11 זוגטאנ, װערען
 זיך וױרען װאס מיטגרידער די ואלען

 פארפעוד ניט רעדנער אלס מורםערטיגען
 קיאס. דעם אין זיך באטײייגען *ו <ען
 טעאריע די מען באקומט קיאס וינס אין
 רעדגער דער פון פראקטיק רי און

 רעד־ פאי״פטענדיגע א איז עס חונסט.
נער־״שול.

■  ■/

 פון מ;יםבערס די פאר לעקטשורס
׳ 9 לאקאל אזן 1 לאקאל

 ארא:־ װערען װאס לעקט׳עורס, די
DT«n 9 לאקאל און 1 יאקאל םון 

 כיי־ פון פױטגיידער די פאר נ^ץתפות
jn אױסנע״ שםארק האט ױניאנס לאקאי 

ת און מיטגלידאר די בײ נוםען  יעק־ די
םארטגעזעצם. ווערען םשורס

טעז,14 דעם אװענט, פרײטאג דעם
 אין װערעז נעגאבען יעקטיפור די וואם

 כראדװײ. איםט 175 ׳ראל ״טארווערםס״
 ״די איבער יעתטיעורען װעט בורדן גענ.

 ליײ מעגליכע איהר און !•*דעךםראגע
וזנג״.

 יא״ טען21 דעם אוחמם, םרייטאג
 ווערען גענעבען לעקטשור די װעם ״גו»-
 סענטער׳/ אדיױןײשאנאי ״דמריאם אין
 וועם לאננ נענ. םט. םע10;) איםס 62

אינ* ״דער :טעטא דער איבער רערע;
 םיז קאםף פאליטישאר און תסטריע^ר

אדנײטער׳/ ארגאגיזירטע ךי

■

...

s ׳פאקולכזעם. אונזער פון כדםינג
 נאכמיטאג, אזײנער 4 שבת, זתם

 פון לעהרעד אלע סיטיננ א האבען וועלען
 פון און אתױוערזיטעם ארבײטער אתזער

טי רי ײז װעם דאס סענטערס. ױני  א ז
 בא־ װעם עס װאו יןאנפעדעגץ, זויכםינע

im\ שפראמז tn אגבא״ וואס פראנען 
 עדיױ דער פון פראנראם .אונזער <אגנט

םעטיגתײט. טיישאנאל
o אויױ n אויר וועילן קאנפעחמץ 

 ססידעגמס אונזערע פון תאםיטעם זײן
 אונױוערזיםעם אדבײםעו פה טאוגסילסל

טי די און  קאנפע״ דעד סענםערט. ױני
 דער אין װערען געהאיטעז װעט רענץ

 ספנטער, חעלםה ױניאן דעם םון בילדיננ
סםיים. טע17 אלסט 131

זכדונות
ראדוצקי .h םון

 פרידען- און רוה שבת.
 ;םירען א,ץ פענסטער *ו

 ידנגע די עלםערע, די ס׳חהען
שפאצירען. געםיםדיך פרײ

 וױים פון וומרפען און םלירטען
 ;כליקען ליבליכע *ו זיך

 פארנעהן און װערען פארלאך
שםריקען. צו לינעס װאלד אין

 פריי״ ז׳םען אלײן, םעל איז דארם
 שםערען. ניט װעלען עלטערען
 כױםער און הערצער, פ׳קלאפען

הערען נאלדענע סודות
 ס׳פיחרען װאלה דער איז גרױס
 װעגען. פארשײדענע טיעף

 אהער און אהין םארלאך
שטענען. די איבער זיך צולאזען

 םאנאך, צום אהין חברה, .חעי,
 !װילע דער צו אהין דארם

 אונז פאר םארבייםען אוז טעע
גאװרילע.״ אלטע דער ם׳םאכען

ט, דער פון הילכט אי־הא, אי־הא, ױי ו
הא! עז• עכאם אי־ חורחאי װי

ת דרייםט שפרײזען מיר  ארױף בא
ך אראפ לאזען און ץ זי . םאלען. א

 ראװ, דער איז אם קינדער, .העי,
 — װילע די דאטשע, די דארט

 האנד, אײער אהער פערעלע
צילע. גיט, הערצוז א־יערע און

 לופט דער אין קלינגט חי־חי־חי־חי,
םײדעל־געלעכטער. ?יסע דאס

םאנאך, א םענסטער אין זין־ ם׳וױיזט
װעכטער. א ^לויער דעם ם׳עפענט

ט םאטער׳ל״, העלף, ,נאט נו  )יאהר .
אגעןד׳ אעז איהר וועם גוטעם װאם  ז
ר מי  אויכסען און טעע װילען ,

.טראגען צו ברעננען פרישע

ט  הייסם ער און טאנאך, דער איז נו
ך ן׳בעסעדקע עז צו זי עי ;באז

ן ביז שטיפען און עםען םיר אנ׳  וו
זעצען. דארט זיך זון די ם׳נעםט

ת.  פרידען, און רוח שנ
 j םירען און פענסטער צו

 ױנגע די עלטרע, די ס׳רוהען
אםוזירען... דארט זיך װאלד אין

 דער גענען מימלען זיכערע
®ארברעכעךכװאליע•

)C ןײפ pc (*י*וס
 •'*ע״ אצע אױפזאגען און פעשים רעע
 גענען אױסגעםראכט וזאם ער װאס נער,

 נימער• יארקער דו דל םון דכערהײט די
 אגגעבעז״ פוזאן זאל פארברעכער עדער1

 זיײ ov װער טולס, דינע וזאלט ער חאו
 נאס׳ װעלכעד »ין »ון ךןעלפער זײגע נאן

 או| שםונדע #א«ארטםע;ט םלאר, חױ?,
 זײן דורכצופיחרען רעכעגט ער םיגוט
 רעך אזא אז גיט, *וױיפעא איו פלאן.

 היי^ גרױס^ א דין וחוט דפיסםרירונג
•אליאײ• ואגזער פאר

פיזן־ גוטע עטלינע נ<ױז דיגעז דאס
 נאפען *אאיאײ רער חע׳צפען n וױ נער,

 אג־ סך א גאך חאב איך םארגרזוכפר.
m in, ערנ- די ®ון גיט אויןי דינען װאס 
 חייסען גזמענט יצכדשא, ם׳װאאם, סטע.
 זאמן די אז קירכען, יארקער נױ א<פ

m r קצינגען אגהױבען טאג פון שעה 
 כדי.אױטאואװאהאז גיעקער, אאע אויף

̂אםען װאס •אאיסלײט, אלע די  אוי(י ש
מען בעסער: נאד האתערס. די

 מטאדטישען א אגשטעלען געקמגט וואלט
 זאל װאס סיםי״שמש, םין א והןקער,

 גאסען יארקעד נמ די אעער ארומגעהן
 וחד םאעגם כוען זוי ■אליצײ, װעקען און
 שרײענדיג: ברית, זכר צו אידען קען

 שטעהט גא, חתםוררו גא, נורו נא, קוםו
 כא״ צו הסיטי לעבודת יסאײ̂ג5•אי אויף
םערחנר!״ פען

 נע- װאצם עןרח בעסטע גאר די אכער
 כאנ־ יארקער נױ יעדער :װאס אס װען
 אז ׳חבר א בעטען חסעשה ווחר ?אל דיט
 די צוזאטעגבינחגן םעסט איהט זאל ער

 אי? קײטעלע אייזערנער אן םים הפגד
 נעהסטען אין אװעקגעהן ער אזױ

r סטיישאן, •אאיצײ r ארײנפיזד הײסען 
im םעאדעז און קעיטײן צום: r
 חאי איך גאגדיט, י1ח און דער

 עא אזא און אזא באנאגגען
!םיך כאפט

איף .~,’װי איהר מאס דך ?אגט און
 פאר- דיעזר אז איבערצײגט, םצסם

 יאאיצײ נראותר אונזער םון גחוכער
װערען. געכאפט זיכער וועס

ט
11.

 די אנאנסירט. פריהער שױ\ האכעז םיר
 װאס אאקאאס, אונזערע םון םיטגאידער

 בא״ צו זיך םארםעהרט איצט ביז חאבען
 רעדזשײ דך איצט גאר תאנען טײאעען,
 בעסער אערגען. אנשאנגען און סטרירען
ט! םאל קײן אײדער שפעטער  קומט ני

קיאסען. די אין אײן זיך שרײבם און

 פאבליק אין דענס און קאנצערט א
בראנקס. די אין 43 סקול

 טען22 דעם אװעגט, שבת נעקסטען
 אונזער אין ױנדטוב א ?יין זועט יאגואר,
 אין סענטער, ױניטי בראגקס דריםעץ
 בראון און סט. טע135 ׳43 ססוי פאבאיק
 א װעיען געגעבען װעט עס פלײם.

 דער און דענס און קאנצצרט ׳עעהנער
 מ*ט סארברענגעז. נוט געװיס װעט עואם
 ער־ דער געפײערט װערט יןאנצערם דעם

סענטער. דעם pc ם*מ
b םאר םיקעטס in קען קאנצערט 

 סעגטעך, ײגיםי דעם אין באסוםען םען
 דעפארכד עדױקיײפאנאר פון אםיס אין

 די אםיסעס. יאהאל די אין און םענם
 איז; אבקר םרײ, מען באקומם םיקעםס
 בא״ ארײנאאזען. נים כמז װעט םיחעטס

םיקעםס. םים נאייך זיך זארגם

 דעם םיהרען וועט רעטינג לוםי
 אףפץ ■ײחשענט ױניטי

ב#ז#ר. .
םי דער  און באא םײדזשצנט, ױני
 םען21 דעם פארהיסצז װעט װאס באזאר,

 זײן געװים װעט פעברואר, טען22 און
פון די ערפאלג. גרויסער א

 געװען זײנען װאס םיטנאידער אוגזעדע
 סקווער םעדיסאן אין באא סקוא רענד צום

 גדױס״ דעם געזעהן האבען און גארדען
 םון געםיהרם ״פײדזשענט״, ארטיקען

 צופרי״ געוױם װעיען רעםינג, אוסי פרס.
 זעאבינע די דאס הערען, צו זײן דען

טי דעם פיהרען װעט רעטינג םרס.  ױני
 םיטגאידער אוגזערע םון •ײדזשעגט

טי אויפ׳ן באא. און באזאר ױני
 אין באטײאיגעז זיר זויאען װאס די

 רעדזשי• אין זיך זאאע; סײדדעענט, דעם
 סטריט, טע21 װעסט 16 אין סםרירען

 יאנואר. טען23 דעם ־זונטאג, בעפאר
 םאר־ װעט אזײגער, 5 זוגטאג, יעגעם
 אאע, םון מיטינג ערשסער דער קוטעז
 דעם אין באטײאיגמן זיך װעלען װאם

 אין זײן װעט מיטיגג דער !יידזשענם.
סקוא. רענד םון ידשימנײזױם

 דזשאינט ®ח אינםםאליישאז
בא#רד.

)1 דים פון (שאוס
 P® לאסע די אין עס נױטיג װי וױיסען,

ן זאל ױניאן דער ״  און רײכער װאם ז
 בא• דד קאגען אאע ניט אנער פואער.

mאײנצו־ ױגיאז דער אין געחן צו רען 
 אין שאפ־טיפעראײט די זאאען צאהאצן.

 שאפ״טשער־ דער אױסהמאםען. םדע
 םין געלד חאס צוזאמעננעהפען קאן מאן
 ברעג״ דאס און ׳עאפ אין ארבייטער אאע
 םאר־ דאס ױדאן. דער פון אםיס אין גען

 באזוגדער ארבײטער יעדער אז שפארנ^
 שטעהן צו צײט פאראירען חארםען זאא
 םח אפיס אין פענססערעא בײם אײן אין

 שאפ״טשערלײט די זאאלז ױדאן״ דער
 PK ארבײט די װען איצטעו/ טאן דאס

 אמעםאנגען. ^וין דף האט ש;גסער די
 שאי־טשער־ יעדען םון פאיכט די איז עס

ײן *יז עס םאן. צו דאס מאן  םאיכט ז
 שאפ אין ארבײטער יעדער אז זעהן, צו

ײז אפצאאען זאא  און טײא איהר אדער ז
גיכער. װאס ווערעז געטאן זאא דאס

ױ  נע״ אױבען דאו שוין האבען מיר ו
 די אאײן ארבײטער די ברײגגען זאנט,

 ױגיאן. דער םון אפיס אין םינםעראאך
 די אין געװיס זיד נעםינען אבמר דאך

 מען וראס ארבײטער אזעאכע אױך שעפער
 די טאל דארםען דאס א\ין דערםאנען דארוי

ײ שאפ־טשעראײם. D זעח דארפען ז in 
 בײטראנען זאאען שאם איז ארבײסער אאע

ױ #םשעראײם די זאאען טײא. ?ײצד  די ו
!םאיכם זייער מאן םיטגאידער

n אונײוער־ ארכײםער אין קוךסען 
םעגםערס. ױגיטי די און דמעמ

םי אוגוידע אלזנ אין אודסען ךי יוני
ה חנר״אוגמ גײםאראר אק י

ײי 4<ויממי?מע חנוולאר
> % £* י• 1- ׳

.82 לאקאל כײ לעקמשור א
 מר. וועם אװענט מאנטאנ קוטענדעז

 סיטגלידער די פאר אפקםשירען אעוױן
 ״82 יאקאל יוניאן עקזאםינערס דער פון
 ביים װערען געגעבען זועט לעקטשור די

 דעם מאנטאג, לאהאל, דעם םון סיטינג
 סטײווע־ אין אוהר, 7 יאגואד, םמן17

 די עװענױ. טע2 142 פאסינא, סאנט
ארביי־ ארגאניזירטע ״די אי?: טעסא

געזעלשאפט/ סאדערנער רער אין טער

̂ידזשענםס בױנעס פאר קלאסען  א
ידניאנס. די פון

 חאס יאנואר, םעז7 דעם פרײטא;,
 ביד זײ פאר קלאס דער אנגצפאמעץ זיך
 ױניאנם. אונזערע פון אײדזשעגטס נעס
 פלאסצן יגעײאדעז םאדכזירט זיינעז עס
 גויעק״ ד.אם יײדלער מר. עמליש. אין

 באיתאטס״ און ״ססרייפס איבצר סאור©
 איננממד א) דערבײ גצוחנן איז ov און

וײסקוסיע סאנסצ

W t

4־־״ ;
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 אץ םעםינהײס אלעילײ
סמסןר חפלם װניאו

 אוד שין םענטער העיטח ױגיאן רער
כיזי״ א לוערם י«ה»יס זערע אץ, ״  ײ
טעקינסייט. סארעיידעגארטיגער » סאר

 נײח( אין ניזי נאנץ אי« נ< סודם
 פלי־ טעדיסאל דעם אין דעיאיםמענטס,

ן װי ניס י  •ye יש״ קליגיק• דענטאל י
 סענ־ םיט פול איניער איז קליני? דיהאל

vv,\ ױ 1קוםז ױאם  און אונטערזוכען י
 פאמוםען נעײען י״נעו שנת לעצטען

 םענ״ די אטענרען «ו דאקטױרים םיצד
 מעריצי־ נאר געקומען זיינען װאס שען,

חילף. נישער
 יעצטע די נעײען איז סוםגליינען

 דאס קליגיס. דענטאל רעם *ין װאו
 דער זײט \ואד נרעםטע די נעװעז איו

 ערשטער דער דווך עקדםטירט. קליניק
 הלי• דענטאל חנר חאם יאנואר אין װאו
 ראלאר. טױוענד ארום אײננענומעז ניס

* * *
o n סון םאסולטעט דער <ועט שנת 

 וע־ עדױהײשאנאל אינסערנעשאנאל
 רעם אין סיטיננ א הל«בען פארטטענס

סענטער. העי־טח ױגיאן
נענע■ ד<ורט װעט שגת זעלבען רעם

 רואיס דר. פון לעקטיטור א װערען נעז
 העלטח״. אװ ״דעפארטםענט פון הערים

 סאניטיי־ די פאר לעתטשורען װעט ער
 שפע• לאקפלם. די פון ק^םיטעם שאז
 םעק• דר. יעהטשורען אויף װעט צו טער
 רויטען *טערײןאנער דעם פון רירי,

הויי׳ו.

 וואף אינםערעסאנטע נאזונדעדם א
ײז וועם *ן דעם אין ז  סענ־ חעיטח ױני
 מאנאם. דעם םון װאר לעצםע די טער,

ױ רי נ  אסס׳ן״ טונערסולאזים יארפ ,
 אויסשטעלוננ, אן האבען דארט װעט
 זיך װי באזוכער די לערנען װעט װ*ם

 און טובעחהזלאזים, םין םארח־טען צו
 שוין זייכעז װ<»ס רי איילען דארף מען

 פראםןד קדיינה. דער םון אנגעשטעקט
 אנרע־ נאף און יונאפוי אדאי־&וס ס. ם«ר

 װעלען פאר דעם אין ספעציאליסטען רע
 אנ־ דער װענען לעהציעס קורצע נעבען

 פון זײן נעװיס \ועט װאס נעלענענהייט,
באזוכער. אלע םאר ווערט גרוים

■ ־

 W אינסערנעשאנאל
 דעס חעלפען וומלעו

כאזאר ױניסי -
 ניט שױן איז באזאר מניטי צום

ט ױי  װאכען. עטאיכע נאף אינגאנצען ׳ו
 טען21 דעם םאריןומען װעט באזאר דער
 קאסײ סטאר גױ אין פעבריאו/ טען2 און
 הא- שוי, םיר װעאען באזאר דעם צו נא.
 אינטערנײשאגאא איעענעם אונזער בען

 סו־ באװאוסטען דעם םון געפיהרט כאר,
 װעלען מיר און •יראזשניפאװ, א. זיקער
 פײתשענט, פחאכטפואען א האבען אויןי

 ײאאאנ־ רעטינג. לוסי מרם. םון נעםי־הרט
 ?א׳י כײרע פאר האבען םען דארזי טירען

 אנשאיסען, זיף איהר װעט װאס צו — כעז
? פײדזשענט צום אדער כאר צום

 באזאר, דעם ן1־העאפ; צו רוף דעם אויף
 ענ־ טיט אאתאלס אונזערע אפ זיך רופען

טוזיאזם.
 קאאוק־ דער פרן באארד דזשאעם דער
 קאאוקמאכער א האבען זועט ױגיאן מאכער
כוטח.

ארבײ• עטבראידערי די פון 66 לאהאל
 עמבראידער־ שעהנע צושטעאען זועט טער
ײ און ארטיקאען טע  אויף דארט װעאען ז

 עטב״ מאכען וועט װאס טאשין, א האיען
גופא. באזאר אויפ׳ן ראידעריס

 לאהאא ױניאן מאכער רײנקאום רי
 רעגען־כיאנט״ מיט בוטה א האמע װעט 20
פרויען. און םענער םאר ̂עז

סעספעאמא־ און םײאארס לײדיס די
 םאח»«ראכען האט ,3 אאתאא ױני<וז כער

ארטי^אעז. באזאר צום ברענגעז צו
קאס־ די האבעז אויר װעט בוטה א
.90 אאקאא ױניאז דרעםביאכער טאם

הא״ וועט אלײז 25 לאסאא נאטירליה
 דרע• און וױיסטען םיט בוטהס פיאע כעז

סעס״
 חאד- װעאען פארשירעכונגען אאע די

 די װארום װערצן, דורכגעפיהרט כאאד םען
הורץ. איז צײם

דאר• 25 אאסאא פוז טיטנלידצר אאע
 םאר נאזאר דעם מאכען צו העאםען פען
 די םאן אויך דארםען דאס צרפאאג. אן

טי דער םון םריינם ױז ױני  אנ• אאע און זז
m m אעטעתעשא״ אונזער ®דז אאימאס 
 סאכע} צו בצסס אייצו־ אאצ טום גאל.

ער• נחנסםען פאר׳ן אונםערנעםוגג די

? נצקסט קוכמנן אאקאאס ותאכע

 נימער״ רעדמ נאסיערס
 ענמ״ ■ײנדליכע װעגעז קײט

קאורם. םוןסויױם שײדונג
סםײםס מג״טעד פזן צנסשײחננ די

סיםפאטיצ םארנאטענמג ׳קאורט סוטרים
 ד» םטm̂טוrאויפ©נ חאם סטר״קס,

ע״ ארכײטצר אסעריקאגצד נינצע  גיוו
 אאס כאםראכט ווערם דאס <וײ< מנג/
 ארגאני• די װאס #ליאפ גרעסטער דער

 גצ- װצז תאט כאווענונג ארנײסצר זירםע
 םע- אסעריקאן ,ד לאנד. אין דא תראגען

 לאגג יאהרצז וזאט לײכאד אװ חסיײשאן
 אר״ אז •ריגצי•, דצם פאר נעקעםפם

 דערי• קען׳ און סחורח קײן ניט איז כײט
 אזעל• אלס וועחנן םאררעכעגט ניט געי
 אנטי״טראסט שערמאן cm אונטער כע

 איז װעלכער עקט, קיעיטאז רזי געזעץ״
 אמעגדמענט אלס געװאתן אעענוםען

 געזעץ, אנטײםראסט שערםאן cm *י
 סעםועל םון געװאיען באטראכט איז

 םוז םיוזרער איבצריגע די איז גאמפצרס
 אז נאראגטיצ, א אלס םעחטיײשאן דער
 געװארעז אנערקענט איז ■רינצי• דער
 מ־ דער געקוטעז איז איצם געזעץ״ ®ת

 און קאורט סוטדים סטײטס נײטעד
 פאר־ האנט סיט׳ן מאך אײן םיט חאט

 ארבײטער די װאס סאר ׳דאס גיכטעט
 30 יעצטע די םאר געיןעמםט תאבען
יאחר.

 פון נטm•רעזי ׳גאמפערס, סעמועא
 לעצטענס חאם לײבאה אװ םעד״ אמ. רץר

 אין ערסלעהרוננ, ײז ארױסגעגעבען
 ענטשײלונג די םארדאמט ער װעלכער

 כאראל- וי חאט און יןאורט סופדים םון
 פאר טױט־סלאפ א אלס טעריזירט
 מיט םרייחייט. מענשליכע און •ראגרעס

 גע־ ער חאט אנצוחערעניש פון טאן א
 יראטעסט דער״ אז נאמערקונג, די מאכט

 װערעז מאמעז קאן םינאריטעט א םון
מאיאריטעט." א םון כאשלוס דער

 אז ערקלערט אייר האט גאמפערס
 גע״ ארבײטער צוקלאפט עגטשײדונג די

 30 אנגעחאלטען האבעז װעלכע װיגסען,
 אונזע־ אלע םארניכטעט עס ׳צײט יאחר

 אר־ אלטער דער האט אויםטיאונגען, רע
ערקלערט. פיהרער כײטער

 ו לאתאל םנװ קאנצערט דער
 אץ בײטאג, זונטאנ דעם

ױניאן. הוםער
 די װעט םיטאג, נאד זונטאג דעם

 ,1 יאקאל ױניאז, אפעגײטארס קלאוס
 אין תאנצעדט גרויסארטיגען א חאנען
עווע. טע3 איז סט״ טע8 ױניאז. קופער

 ארויסצו״ כאשלאסעז האט 1 יאתאל
 נע־ ראזענבערג, אברהם םזן בוף א געבען

 אינטער־ אונזער םו; *רעױרץנט וועזענער
 יא־ שרײבט בוך דעם אין נעשאנאל.

 די םון עראינערונגען זײנע זענבערג
 פון אמעריקא, אין ױניאנס קלאוהמאכער

 ױניאנס אזעלכע װאס טאג ערשטען דעם
 און נרינדעז, נענוםען דא זיך האבען

 דער pc מיטגלידער נײע די איצטיגע, רי
 נעםי־ בוך דעם אין געװיס װעלעז ױניאה

װיסען. צו ווערט גרויסעז פון זאכען נען
 געגבען װערט אלזא קאגצערט דער

 דער בוך. דעם םון ערשײגונג דער לכבוד
 נעבונדע־ שעהן א פארטינ, שוין איז בוך
 אםיס אין באקומעז צו אייז אה ביה נער
pc 1 לאקאל.

 דער אין ילאץ צװײטעז א אויוי זעהט
 דעם פאר אנאנסמענט םולען דעם צײטוגג

 קופער אין בײטאנ, זונטאכ דעם קאנצערט,
יוגיאן.

 אריגײ דער באל ״ציימ״ דער
סיזאן. הײנטיגען םון נעלםטער

 יאנואר, םעזDm 15 אװענט, שבת
 גארדען סהװער סעדיסאן אין װעט ,1921

 װאס,ןוערט באל״ ״מאס?ען רm פארהוםען
 נאציאנאל טענלימןר רm פון אראנזשירט

 ״די צײטונג ארבײטער סאציאליסטישער
צייט׳/

 עס װאס פארבארײטוננען די לוים
 אײ־ זײן באל דער װעט נעםאכט ווערען

 װאס אינטערעסאנטעסםע די פון נער
 די יארק. נױ .איז אראנזשירט וחנרט

 פון אריגינעלסטע, די זיין װעלען מאסקצן
 עס טיפען. און כאראסטצרעז פארשײדענע

 אי״ פון האריסאטורען זײן אויד װעלען
p שרײבער דישע k םיהרער. ארכײטער 

 די את םאסען די םאר סײ ■רײוען די
 געײינען טענען וועיעז באזוכער אלע װאס

 חאט דמס אויסער ^oma םון זיינעז
 — באל om אראנזשירט װאס פאםיטע די

im אום nD iv באזו־ יעדער שטעלען צו 
 די אויוי חױןען ניט באשיאסצן, — כצר

o'3 א אדיסצולײגצן סאסטעז, גרױםע r 
 כדי גארדען ספווער םעדיסאן ודן פלאר

טאנצען. צום אננעגעם זײן זאל עס
 Dm p* »ז ערװארםען, ״צז איז צס
 אר־ אידישע נאנצצ n זיך ותט אוחננמ
; צזואםעגהוסען- ױגעגד ביעמר  om גי

ז פארבחנגמז צוואםצן און נאל  אוחנגם י
נצנוס. גימאדנען איז טחנחליכקײם טזן

 אין נאאםםע נײע ױ
104לאקאל

אן ט« דעצעם איז װ vmv> ,1030 דצצעםנער,די 
 ליידים דער אין ונאתלן פ«רנעקוםען איז

 ,104 לאקאי פוך^יקאנא, יוניאן טײ<*רם
 נע־ עױועחלט זיינען פאלנענרע די און

s ווארען
;?אחען ס. — ירעזידענט םאר

;שװאםיל א. — סעס. רעה^ורדימ
זינדעל. ■V — ם׳נתרעטער פיגאנס
וױיסמאז• א. — אנענט ניזנעם

ײ םארנעהוםען זיינען װאחלען די  נ
 נא• גייע די מיטינג. גוט־נאזוכטע! א

 ■אפ• זייער בײ אלע ׳*ױ| זײנען אמטע
 נעטאז װערט ארנײט 1ױני« די און טעז
ש. א. זזישק. נרוים סיט

רעזאלוציע. דאנק ■
 און ראזכאום פון ארכייטער די סיר,

 םאר־ סטריט, טע20 וועםם, 9 דװאחגציוי,
י זאםעלם י  םיטיננ, שאי םפעשעל א נ

 ,1930 דעצעמנער, טען27 רעם דינםםאנ,
 אױם דריפען ױניאן, דער םון אם־ם אין

 נע• אונזער צו ראנה חארצליכען אוגזער
 שאלאכ• הערי טשערמא! שאפ װעזענעם

 שאפ םאר׳ן ארכייט נוטע זיין םאר םאן,
 דעם חעלםען װעט ער אז םארהאםען און

 טאט. און ראט מיט וױיטער אויוי שא■
 ביזנעפ״אײ• דעם אויר נאדאנסען מיר

 נוטע זיין פאר גאידבערנ ברודער דזשענט
שא■. דעם פאר ארכייט

קאםיטע, די
 טשערטאן, שא• טאלטשינסקי, אײב

. 9 <«קאל ?אהעו, איזי
 9 לאפאל מוב, ל.

 1 לאקאל סופער, םאקם
 1 לאהאל מעראװ, ל.

,35 לאסאל גאלדסאן,

 די שנײדען שטאדמאגנאטען
ארבײטער די פון װײתשעם

 קאמפאניע, סטיל בעםהעלעם די
 װאכען צװײ סיט אז םארעםענטליכט,

־ די ארונטערשגײדען זי װעט שפעםער ױי  ו
 20 ביז 10 םון ארבייטער די פון דזשעס

 געטאן אויר װעם זעלבע דאס פראצענט.
 םון םעקטאװ לעבאנאז דער םאר װערען

 אנחדש אלע די פון און קאםפאני דער
האםפאני. דער טון שטאל־שצפער

 א געהאש כלומרשט האט קאםםאני די .
 ״םארשטע״ אײנענע מאנכע מיט םיטינג

 נאכ־ האט און ארבײטער די םון הער״
 וױל זי פלאן. דיזען אנאנסירט הער

 ארבײטער, די אז אײנדרוק, דעם סאכען
 קען מען צוגעשםיםמ. האבעז עס, דױיסט

 פאר זואס םארמטעיען, לײכט אבער זיך
 ארגא- ניט םון םארשטעהער די דעח א

גפקענט האבען ארבײטער ניזירטע

אויסשליסליח ןקוימט
ppno ?ילי װײם

םחןע האלאםביא
םשאי צװמסאסשני

סראוז
נענעדס אח בעחשזס

j ס 1אי סאסייעםים ױגיאנט, «אר i ,בר 
ארבײם^ ױניאן םםריקםלי

יא\׳ת נמ סםריט. קלינםאן 134

ג נ ױ ו ר ד ס5 א ײ  ל
ר ע ט א ע ט

 וו♦(• ר• dpho דירצסם^ שװאר״ו, םארים
r n  tw. ,4ס נין, #סײצר חערםאן םצנ״P

Tel Btu/rtmni I t00
 יאנואר טעז14 אװצגט, פרײטאג

 פארשטלוננ בענעפיט
גערסמץ כערטחמ װאליער, י־זשעני

י ׳ — אין —

םװאט
 יאנואר, טען16 מאטיגע, זוגטאג

 דע״יעוי רעדזשאװצר די םאר כצנעפיט
װאליער דזשעױ

םענצעױן די
 1 םארסינ ענדיױ שטודירעז 1יאמ« נאר
̂ון דעם םון אינטערעסאנטסטע דאס I םיז

ע נ י ט א ם ת כ ש
םארשטעלוגנ) (ורעטיער

y׳”״ u ’ M o i a,,”״

שוואױן׳ס םאריס
אױםםיהרונג

DTW טאססים
m נרויסע m

ע י נ א ש ט ש ע י מ
םענ^לז) (מיטעלסלאס

ײ ה ם#רק םון איבערועצט נ ״ שװײ
 טיצטעראװ אלס שװארץ םאריס

 כערממ װאמער, דזשעגי מיט צוזאמצן
א. גצרסא̂ן לוסי און םישא גערסםין,

 סאםואילאף, מ. רוכיגסקי, י. טײטעלבוים,
 <יאד םאד. סערקױוי, ח׳ םערקױױ, מאד.

1pd וױיזעגםרײגד םוגי און

ם ל י ב ע ה ג ע ט א ע ט
jpo חערי דירעקפןר. געביל, cp«o .4840 ןרפשארד •עי. גאועײ״ 235

 דראטא נײעסטע געביל׳ס ם#קס
נעשיילט װצרט

 זונטאנ יייז שכת אװענד, םרײםאג יעדען
אוחנגד און טאסעי ,

ס ל, מאק כי ע ג
עני ש ץ דז טי ש ד ל א ג

 םרענסיס עפשםיין, מיליאם לאװיץ, *עפי
 זיבעל עללע נראפער, סאד. םינסאף,
אין םינפאף, אייב מאנע, מר.

ן ׳ פ י ז ר א ע ט ײ ל
 4 אין דראמא

 איזראעליראזענכעמ םון סוזשעט
תשײסאבסאן חײמאן pD מוזיק

ד ע ט ײ מ א ג ל א מ ג א נ ױ א ל ם ק ע ם פ י ס
אונטערנעמובג קאאפעראטיװע א

די פון געפיהרט

יארס נױ אין ארכײסער זלײדער
!ארבײטער די סון דירעקט קויפט
. !שאו״ ,אפען דעם באקעםפען העלפם

אװערסאופפ און פופפ
 פון ארדער צו און םארטיגע

װאארעם װאיענע נעםטע די

$ 5 0 $ 3 2 T O
אן קאאפעראםױוער דער  א« BMW יי

ץ אויםגאכעז נים־נױטינע וראפי&ען. יי

סיס סלאדינג אםארנאםײסעו
tsa .בתוװדי iv e^a לא־*

; ־־י
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נאטיץ־ביכעל רעדאקטאר׳ם פון
ען1 $נ די אץ §ר#װ*ק#מארס און §י

ױני#גס.
 אמערײזא אין ארבײטעױנאװעגוגג די

 לעבענס־געפאהר ?ײ\ אין חלילח, אי?,
ױ גיט,  די גיט עס. גלױנען מאנכע ו

 איהרע טיט פדעסע שאייטאליסט״שע .
 גע־ העצערײען שענדליכע און שטענדיגע

v i\ דער ניט ;ארבײטער״באװענוג: דער 
 ארכײטער״ ײן ז טיט קאורט ^פרים

 גע־ יעדען pc אױסטייטשונג (זײנדליכער
 •*V געװארען סארפאסט איז זואס זעץ,

 םינש־ די ניט ארבײטער, רי םון גוגםטען
 גר״עסטע די pc סארשװערונגעז טערע

 רי צוברעכען צו אטעריקא אין טראסטס
 ױדאז דיערע םארװאגדלענדיג ױגיאנס,
 רױ זיי װאס ער,8סחעב־שע אין שע*עו

 — שאפס אםען נאניען דעם מיט םען
 אר״ דער װעלען כוחות סינסטערע ארע די

שאר*!. װאס װעגיג באװעגונג נײטער
 דעד pc ברכורים און מעצער״ען די

 חא״ ג*ט יוענעז סרעסע שאייטאר/וטישער •
 דאזיגע די וױיל וױרקונג, געצילטע די בען

 אלם באקאנט שטארק צו איז ■חנםע
 אירגענד אז פארלױםדערי;, אלס *יגנערץ,

 זאל ״ארשטאנד, אביסעל םיט טענש, א
 גרױבען. מינדעסטען דעם שעגקען איחר

 ארבייטער־ רער pc פארשװארצונג י1
 זייט רער םון צירען איהרע און באװעגונג

pef ניט נאר ניט איהר קאן פרעסע דער 
 ניצ־ מאס געוױסער א אין נאר שאדען,

 ארבייטער־באװעגונג דער װעה זײן. <יך
t פרא־ דיסקרעדיטירטע דיזע װעלכער #פויף 
 מינ־ דעם געפיגט ליגנערץ םעסיאנ/דע 5

 ארבייטער־ אוגזער און שבח. דעסטען
 אורזאכען גוטע וױרחלץ־ האט באװעגונג

 א געפינט זי װען םארטראכטען, צו זין־
 דער אין זיך םאר ־װארט גוט א מאי

פרעסע. דאזיגער
 גע־ זײנע מיט יזאורט סופרים דער

 אויש־ ארכײטער־םײנדייכע !ועחניויכע
 ׳עטערען םיל גיט אויך סען טײט^ונגען,

 וױי־י איהר אין ארבייטער־באװעגונג דער
 pc ענט׳שײדוגג לזנצטע די גאנג. טערען

 ױ־ מא׳שיניסטען די געגען קאורט סופרים
 אר־ דענקענדע װאס עטװאס, ניט איז גיאן

 ערװארטען. געקענט ניט האבען ב*יטער
 ססײטס ױנ. די םון קאורט סוםרים דער
 ?אפיטאליסטי^ע סיםפעל עגד פױר א איז

 םון חױפט״בארעכטיגונג די אינסטיטוציע,
 און םארטײדיגען צו איז עקזיסטענץ ןײן

m w i f i f חאפיטאל םין אינטערעסען די 
 קאפיטא־ די אוםשטעגדען. אלע ־אוגטער

 סוד קײן דערםון מאכט. םרעסע <יסטי׳עע
 סופרים דעד אז בפירױש, זאגט זי גיט.

״געזעל׳שאפט׳/ די באשיצען מוז יןאורט
ר און .  אח אנחויכ דער דאך איז איהר מ

 האפיטאליזם. דער ״געזעליעאםט״ סון סוף
 װאלט חאורט סוםרים דער װען םאלגליך,

 געהאנדעלט מא^יניסטעךםאל דעם איז
 םאררע־ געהאנדעלט ער װאלט אנדערש,

 יװעמעט קאפיטאליזם, דעם געגען טערי׳ש
איז. ער כאעעםעניש

ױ און,  סיפרים דער לואט איצט ביז ו
 ארבײטער־םײנדליכע זײנע מיט וןאורט

 ארבײטער״בא־ דער גענעז עננדמײדוגגע;
 נע־ שװאכער גיט איהם נאר ױט זוענונג
 אילץ װערן צו איהר געהאיםען נאר סאכט,

 אחדות, איהר אין שטאגהער שטארהער,
 אזױ^ באװאוסטזײן, איהר אין שטארקער

 מיט סאיל דער זײן אױך וועט מיר, ג<ױבעז
 װעט אפשר עגטשײדונ;. <עצטער דער

יך עגטשײדוגג יעצטע דאזיגע די  ענד̂י
 דער שון פארשטעהעד טאנכע אױסחורירעז

 נאך זײנעז זועיכע כאװענוגג, ארבײטער
 איםגליקליכער זײער םון איט, צו ניט

ײ אז אײנרײדעגיש,  אױש״ עפעס קענען ז
 ארביײ דעם םון װאױלזײז דעם סאר טאז

 נעזעץ, םון װעג דעם אויןי קיאס טער־
 א׳ צײט צו צײט םון אויסבעטלען דורך

 ארבײטער. די פא• געזעץ גינסטינען
 דעד זײן עגטש״דיגג דיזע װעט אםשר

טױ/ <#וטער  די צובדענען װעט װאס ש
 װעט און ארכײטער, דעם םון מדולד

 ייכ״ אײנציגען דעם אױןי םיהרע; ,איחם
 מיטעיצ אנדער י^ין אז געדאנק, טיגען
 קריגען צו װי ארגײטע-, םאר׳ז
 און רעכט, מיט איהם סוטט װאס אלעס,

̂ע באשיצען צו \ױ  עי װעלכע רענטע, א
ױ ׳:•טא איז עדװאדבען, שוין חאט  נלויז ו
ן ע ויי נ ע נ ײ  סאכט זײן ;טאכט א

. ®j i ,ענט־ סוז סאכט זײן איעיגידיט 
W 'n n a p m םעסםען סון כיאכט זײן 
זםאגד.

 סופרים דעם םין פננמיידוננ ױ
כאסספ״ד דעם *הבײםער מם. גימ

 טײל היבשע א גאר סאי־צװענרט װערט
pc כח, איהר pc און ענערגיע, איהר 

 גע־ מעהר רונ דאס איהר האט װעיכע
 םאל־ דער אין אײגגעװיגט וױיל, שאדט,

w ,אלעס קענען װעט זי דאס האםגוגג 
 צירליך־מאנירליה לײכט, אױספיהרען

 דא איז זי אז םארגעסען אפט זי האט
 pc מעהר ם־ז זי אז :יןעכיפען צו אום
 ־ י ל י ם ארגאניזאציאן אן זײן איץ

ט. ג v ט
 די סון סארשװערונגען סיגסטערע די

ױ די צוברעכען ׳צו מאנופעקטשורערס  י
 באװע־ ארבײטער גאנצע די און ניאנס

 אבי״ איז װאס אײנעם, סאר זייגען גננ
 פון געשיכטע דער מיט באלאנט סעלע

 קײן ניט אוץ־ באװעגונג, ארבײטער דער
 ענט־ די זײן מענען טאנכע םאר נייעס.

 װע־ לאקװאוד־קאמיטע דער pc םילעהוגגען
 pc טאקטיק ױניאן־ברעיערישער דעד ׳גען
 שטאהל־טראסט־מאגנאטען םארשידענע די
ײי איכערראשוגג, אן  עט־ לעצטע די אין װ

 f געסו־ יטאליזם6קא דער האט יאהר ליכע
 טאלערירען צו איגטערעס זײן אין עס :ען
 דאזיגע די אבער ױניאנס. די עס־איז וױ

 מעהר, געװען גיט קײנמאל איז טאלעראגץ
 רןאםיטא־ פאזע. א װי אנשטעל, אן װי

 ױ־ די געהאסט אן אײביג סון האט ליזם
ײ װאס דערםאר, אזוי ניט גיאנס, ײ־ ז  ז

ײ װאס דערםאר, נאר נען,  װע־ קאנען ז
 טאיע־ פון טאקטיק דאזיגע די דורך רען.

 געװארען געםײגט ניט אויך איז ראגץ
 ארביײ די טויטען צו װי זאך, אנדער קײן

 צו געװען איז ציל דער טער״באװעגונג.
 דורך באװעגונג אובײטער די ערטארדען

 ^ניאן צו זיך צו׳חנםה׳נען דורך קוש... א
 שװאכערע, ײ קארומםירען דורך םיהרער,

ײ םון װיכטיגסטע די ארײננארען דורך  ז
 מאכען ארום אזוי און רײהען, זײערע אין
ײ  אײקענען, גיט לזעז מעז אוגשעד^יך. ז
 האט םעלע אײנצעלנע נעװיסע איז אז

 וױוקונג. זײז סארפעהלט ניט גיםט דיזער
 גאג־ אלס ארבײטער־באװעגונג די אבער
 שטארק. און געזונד געבליבעז איז צעס,

 קאפיט%ויזם דער האט דערסאר אט און
 פרײנד־ פון טאסהע זײן אראפגעװארשען

 ױגיאן, דער צו וױלען גוטען און יציכקײט
 אלס אפען אונז םאר איצט שטעהט ער און

שונא. געשװארענער איהר
 ארבײטער־באװעגונג די קאן זיכער

 בעסער דעם. אויף זיך באקלאגען ניט
 בא־ איז ארבײטער־באװעגונג די אזוי.

 איהר אין געװארען געשטערט דײטענד
 pc היםאקריטסטװא די אט דורך גאנג
 דער װען איצט קאפיטאל. pc זײט דער

 װעל־ אידגעגד אהן אפעגער, אן >ױז קאכיף
 בא״וצונג דער אהן צוױידייטיגקײטען, כע
pc ,די םון רײד פרוםע זיסע, שעהנע 

 קאפי־ צװישען שלום־מאכער םארשידענע
 אדער םריהער װעט ארבײט, און טאל

 מוזען באװעגונג ארבײטער די שפעטער
 מעטאדען. אנדערע גאנץ אננעוזטען

 זיך פ.*ן אראפװארפען מוזען—זועט זי
 גע־ כלומרשטדיגער םון טאסקעס אלערלײ

 ביר־ סרומער גוטעי, פון הארכזאםקײט,
 װע־ אזוי איהר האבען װאס גערליכקײט,

 גע״ שטארק אזוי האבע; און געפאסט, ניג
 בא• איהרע סדײהײט^םון דער שטערט

 און פראנק כיוזען װעט זי און װעגונגעז,
 איהרע סײ ציילען, איהרע ערקלעדען סלײ

 םאר ציילען די סײ pא צילען, באילדיגע
 און כראװ. םוזעז װעט pא צוקונפט, דער

זײ. םאר קעטפען עהרענהאסט
 גע״ איצט ביז האט עם װאו דארט,

P ױניאז, איץ קעפט 'R ,ארגאגיזאציאן 
 מוזען ציקוגפט באלדיגער דער אין װעיעז

 גאנצע איגטערנעשאנאלס, גאגצע קעספען
 זײן װעט דאס צי אוננעאכטעט, שטעט,
 ענט״ דער סיט אײנקילאנ; איז ניט אדער

 דזשאדזש, יעגעם אדער דעם סון שײדונג
 גע־ יענער אדעד דער pc געזעץ דעס טיט

קערפערשאסט. זעצגעבערישער
 א אויסגעדריקט ניט װערט דא
 איז אויס, זעהט ארבז װי נאר, װאונש,

 אונפארםײד־ די מוז, אײזערנער דעד עס
 םאר קומט װאס אילץ, םון לאגיק ליכע
 שפעדער אדער סדיהעד יע, אונז. ארום
 אר״ די און דערצו, קוטען מוזען עס װעט

 מו״ װעט אטעריקא אין באװעכונג כײטעד
 גרוי־ דעם אק פילאץ איהר סארגעטעז זעז

 א; געהט װאס קאםוי, ארבײטער סעז
װעלט. גאנצער דער איבעד

 טיר זעהען גריגדע אלע די אט צוליב
 ארבײ־ דער סאת סכנה מינדעסטע די גיט

 םינ״ אילע םרן זײט דעד םון טער״באוועגונג
n w ,אר• זיך האבען וואס כוחות® 

איו עס ®אתיכטען. $\ איחר
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 ארוטועחן, גיט באצייטעגס ויר זאל מען
 אױסרײ״ ניט איהר, באזײטיגען גיט און
הײי ד יןען װארצעל, םיט׳ן איהר סען ױר  ו

 ארב״טער״ די דעטאראלידרען שטארק
כאװעגונג.

 םי־א־ די pא שפיאגען די דינען דאס
ט װערכע, מיט װאהאטאיס, ױ  אונ־ גאנץ י

י אוגזערע באריכטען, צוױיסערהאשטע  י
פארפעסטעט. זיינען ניאגס

 איז דאס אױך אז זיך, פארשטעהט
 לאםיטאליזם pc דיט דער םון אױסטו אן

 דאס רעדרונג. די באשיצעדין זיי; און
 צו־ צו אזױ וױ מיטעי*, ארטער דער איז

ױ איגװעגיג, סון ױניאן די ברעכען  אזױ ו
 אײגיגקײט, איהר צוברעכען צושטערע;,

ױ  זי אז שװאך, אזוי איהר ניאכען אזוי ו
 קאניןי צופ שטעלען זיך קאנע; גיט זאל
כווזות. סאראײניגטע סיט

 םױחסטע די pc איז שפיאגערײ
 מיטלען די pc איינער געװען א, צײטען

pc לײדער, ארבײט. גענען ?אפיטאל 
 געפונען אימער״צו באס דער האט לײדער

 װעט^ער אײגעפ, ארבײטער די צוױשען
לן, םאר א מיט אפנעקױסט האט  ;רא̂׳

p r גע־ צ דערפאר איהם האט װעלכער 
 קוטט ױניאן דער אין װאס איעס, טראגען

 איזע װעגען פלענער, ארע װענען פאר,
 איטער״ האט באס דעד דאס אזוי, טוער,

קאמןי. צום םארבערײטען זיך געקאנט צו
 :יט שפיאגערײ דאזיגע די האט דאך

 נאך וױיל, באסעס, די געהאלסעז סיל
p דא, ױניאנס די האבען אלעכיעז, r אמע־ 

 קאנס־ ?ײן געפיהרט ניט קײגםאל ריקא,
 קאטוי, אונטעראירדישען קײן פייאטעוען,

ײ און  עםעס, געטאן ניט קײנמאי האבען ז
 םאר״ צו נויטיג געװען איז עס װאס מיט

זיף־. באהאלטען
 צו איז אבער צײט לעצטעד דער אין

 פעסט דער צוגעהומען שפיאנעריי דער
 םיל איז װאס עטװאס פראוואקאציע, םון

 װירקיציך ל«אן װאס און געפעהרליך, סעהר
 א pc צושטערוגג דער צו פיהרעז אפט

יוגי^ין.
 דער אט בדיאה א פאר עס איז ••ואס

 װענדט מיטלען װעילכע פי־אװאקאטאר^
 זײן pc ארבייט די טאן צו אום אן, ער

יסט דעם באלעבאס, i קאםיטא̂י
 ער דאס איז, מיטעל עױטטער זײן

 אויף םארדאכט א װארסען צו אן הויבט
 דער איז ער ױגיאן. דער םון פיהרער די

 אין מיסטרױ פון גיםט דעם pc םארזעער
̂כע ואלע, צו מעמבערשיפ דער  האבען װעי

 םארדיגט האמןי דורף געטרײשאפט, דורך
 זײנען און ױניאן, דער בײ געסאכט זיף

 אילס געװארען אויסערװעהלט דערפאר
פיהרער. איהרע
 פאנגען פראװאקטאטארס דאזיגע די

ײ װאס דערמיט, אן  םיח־ די ערקלערען ז
 ענדיגען און רעאקציאנערען, אלס רער

ײ װאס דערמיט, ײ באשולדיגען ז  אין ז
 ארבײטער״בזו־ רער צו םארראט אםענעם
ײ פאר איז רעפוטאציע קײן װעגונג.  ז

 בא־ץ צו ניט אום גרויס, צו הײליג, צו
איהר. פארילויטדען איהר, שםוצען
 שילאנגען דיזע אט געליננט עס װען

 צוטרוי דעס אונטערצוװ־אבען אביסעלע
 םיה־ איהרע צו מיטגילידערשאפט דער פון

 טרא״ אן זיך הויבען עס דאס אזוי, רער,
 ״םײ־ :װערטער די לוםט דער אין גען

 ״רעאקציאנער״ ״בױראקראט׳/ ?ער׳/
 םאר לאטפײן א אן זיך הויבט װ. אז. א.

 גײע כלוטרשט מיט פארםען, ױניאז נײע
שלאכ־װערטער.

טרײד־ױניא־ אלטער דער טויג װאס
 די פאר אוטגיציק אן נאר איז ער ? ניזם

 זײט דער פון שװיגדעל א נאי ארבײטער,
 ארבײטער די האלטען צו קאפיטאל םון
 מו־ ארבײםער די יןײטען. זײערע אין
 אום ניט, און ארגאניזירמ, זײן אנדער זעז
 מעוזר, ברויט שט־קעל א פאר קעמפען צו

 פאר־ איז דאס רעאקציאנער, איז דאס
 אין אלעס םרינציפעגלאז. איז דאס ראט,
 pc ־װערען, איבערגעבויט מוז• ױניאן דער
 צױ מוז אלטע דאס־ פונדאמענט; זייז

 אויס־ טוז נײע דאס און װעדען, בראבען
חרבות. זײנע אויף װערען געבויט

 אבער אױסגעדראשענע, אלטע, םראזעז
 זײער םא־־לארען ניט נאך וזאבען װעלכע

נג ^ו  אײן זיף עסען פילע, אויף װי
 אח סם, מיז א װי מוחות, די אין
 שװא״ pR שװאכער אלץ װערט ױניאז די

 םאדשװאונדען ביסלאכװײז װערט עס כער.
 לעבענס־ אזוי איז װעלכע אײניגקײט, די

 םאר־ װערט עס ױניא;, דער פאר נויטיג
 צום אײנעם סון צוטרוי דער שװאונדען

 אנשטאט מיטיננען, די אױף :צוױיטען
 װעגען םארהאנדלען און רײדען זאל מען
 פאר״ ױניאז, דער פאר װיכטיגסטע דאס

 דרשות, לא:גע מיט צײט די ׳טען נעםט
 קאםױ איבער פראזעז, פוסטע מיט פול

 ניט נאר אלעס, איבער באלשעװיזם, נתם,
 מאםענטאן װיכטיג איז װאס דאם, איבער

ױ:יאן. דער םאר
 װײטער פעסט דעם לאזט כיען װען און

 אױםגעבױט באלד װערט ׳ר.אײננאדיעןיז
 א אין שםאאט א ױניאן, א אץ ױניאז א

 pD סדרה א אן זיר הויבט עס שטאאט.
 םיט פלענער, םון מיטינגען, באזונדערע

 מײ צום םאימיג שוין קוטט םען װעלכע
 שכדרצען צום סיד״רען אלע װעלכע טינג,

 דעד צו און רעזשים, אלטען דעם פון
נײ*ם. דעם pc אויפריכםונג

 בא- די װעלנע טאקטיס, די איו דאס
I צראםע־ דער סאר איצט געברויכעז סעס 
ע4 --------------״ און די ®ון דו

קאסודזם, טיט. דך _ראגט
 פ״אי*איואטארס די און לעגיזיזם, טיט

ך י ן pc טא;טעל דעם אין אײן ^
 צו״ טען או; קאטוגיסטען, pc יעדגצעס,

 צו• געהט פען ריכטיגער, אדער שטערט
 האנען אײנײטער די װאס ׳דאס שטערע

 גאך מיח, שװערער מיט אױפ;עבױט,
 אײג״ זײער אלס לאטןי, פון יאחדען לאנגע
פעסטוגנ. ציגע

 איבער• געסאחר. נרױסע א איז דאסי
 װאו ױגיאגס, אידישע אונזערע פאר חױפט

 ־ײיד״ מעהר האט פראזע ראדיר,אלע די
 ױניאנס. אנדערע אירגענד אין וױ קונג,
 סון יענע אין געפאחר די איז גרעסעד נאד

 סרויען- דער װאו מניאנס, אוגזערע
ײ, הערשעגדער. דער איז עלעפענט  די ו
 די גארניט, pc דאו וױיסען גלױבעע,

 מיט סײער, מיט רעדט אײנער #חערען
 נאסרייאונג, pc רעװאלוציע, pc הארץ,

pc קאפיטאליטטישע גאנצע די שטידצען 
 אוט־ זײערע איחם צו פלאטערען אדדנונג,
ײ סאלט עס און חערצער, שולדיגע  גאד. ז

 קען בחור דאזיגער דער אז אײן, ניט
 מדא״ גוט־באצאחלטער א p?' זאל ןײן,

 מאנױ די סון אדער געדונגען װאקאטאר
רעגירונג״ דער סרן אדער םעקטשורערס

 מיט מוחות אױפנעהיצטע די צו הומען
 ארגומעגטען, מיט פארשטאנד/ קאלטען

 פרא־ דער גיט. העלפט פאקטען מיט
 װעט ?נאקער - סראזען װאקאטארישער

 סאר און זיגער. דער ארויסקוכען אימער
 אסשר, ,p* ױגיאס, אונזערע פון פילע
 בא״ ארבײטער גאנצער דער פאר באלד

 שװערע די יך5װירק שטעהט װענונג,
 מען װערט וױ טאן? ״װאס פראגע:

 סטרא• װעלנער פעסט, דיזען סון פטור
 דעםאראליזאציע װירתליכע םיט שעט

i ױניאנס שטארקע גרויסע, מאנכע
 װען שװערעד, נאך װערט פראגע די

ײ פאר א בלױז אז זינען, אין האט מען  זי
י און פראװאקאטארס, די נען  איבעריגע י

 פוסטע• די םון םארםיהרטע, בלויז זײנען
 געמינט װי נארעןד- פאדשיכורטע סראזען

 אט נשםות, סאדקויסטע די אט אויס מען
n װערהציע pc ,און רעגירונג קאפיטאל 

 די זיך אויף טראגען װעלכע רעאקציע,
 װעלט* (\h ״קאפוניסטעך pc ־טאסקע

i איבערקעחרער
 לויט האבען, ױניאגס סראנצויזישע די

 שװעײ דיזע געלײזט פאריז, pc ידיעה א
 pc אויסשליסונג דער מיט סראגע רע

ײ קאמוניםטען. אלע  האבען ניט װילען ז
 װעלכע גרופען, קאסוניסטישע די זיך בײ

 ױניאן, דער אין ארײן אסען נאנץ געהען
 סראנצוי״ די איהר. צושטערען צו אום

 געפאהר די דערזעהן האבען ױגיאנס זישע
 אין צילען זײערע סאר לעבען, זײער םאר
p ״רעװאלוציאנערען״, נײע די אט r ײ  ז

 1םו װערען צו פטור באשלאסעז האבעז
 זעהר אבער פראסטען גאנץ א אויף זײ

 אױסשליסוננ דער מיט וועג. זוירקזאםען
 אויסגע״ במילא װערט קאטוניםטען די פון

ױ דער אין םראװאקאטאר דער שלאסען  י
 ארײס־ װערט װירקונגס־סעלד זײן ניאן,

 זאלען מיס. זײנע אונטער סון געצויגען
 קענען דאסזעצבע, טאן ױניאנס אונזערע

V טאן עס זײ
 ענטפערען פון זיר ענטהאלטען מיר

 אוג־ ניט איז דאס פראגע. דער אױף
 ױניאן יעדע מוז דאס אױםגאבע. זער
 אויפ״ אונזער באשליסען. אלײן זיך פאר

 דער אויף אנצואװײזען געװען איז גאבע
ױ אונזערע סטראשעט װאס געסאהך,  י

 איבער מיר צאזען װײטערע נ'א:ס.־דאס
 כייר גצויבען, מיר גופא. ױניאנס די צו

ײ װעצען ױניאנס אונזערע אז האפען, •  װ
 • גאנצער דער מיט האנדלעז צו יוױ סעז

 זיך װעט װעלכע ענטשצאסענהײט,
םאדערען.

* * *
 די אץ ענטװאפנונג־פראפאגאנדא די

ארכײםער.
 אױסגע• האט ״װאירלד״ יארק נױ די
 פראפאגאנדא שטארקע גאנץ א הויבען

 געװען דאס װןולט ענטװאםנונג. פאר
 באמת דאס װ^לט אויסצופיחרמן, מעגליך
 אוםשטעג־ איצטיגע די אונטער געװען,

 בא־ צו וױ מיםעל, אײנציגער דער דען,
 מל>חמה־ שוידערליכען דעם גראבען
 עס שטארק װי װאסען, אהן טײםעל.

 רע״ אונזערע בײ װילעז דעד זײן גיט זאל
 קײך מען קען זיך^ שלאגען צו גירונגען
 אהן ביקסען, אהן פיהרעך. ניט םלחםה

 גיםט״ אהן קריגס־שיםען, אהן קאנאנעז,
 קײן איז סובמארינס׳ די אהן גאזען,

 דאף איז פאלגליך דענקבאר. ניט מלחטה
 סוןו א מאכען צו לײכט זעהר טאקע עס
 םאר וואס באדענקט, הײנט מלחטז. צו
ם א  דער םאר געװען װאלט דאס געװ̂י

 אויס׳ן איז װאם אײראפא, גאנץ זועלט.
 פמיט דאף ױאצט באנקראט, פון שװעל

 גרעס־ דער אז זיך, דערמאנט אפגעלעבט.
 דעם אונטער טעקסעס, אצע פון טײצ טער

 צר ברעכען םעצקעד די װעצכע פון לאסט
 שיןז־ אויפ׳ן םארוחננדעט װערט זאטען,

 די םון אויפהאלטונג דער אויף בוי,
 ערסינ״• דער אויף און ארםײען שטענדעע

 #א חבצד., טלאכי ערגערע אצץ סיז דונג
 אויטגעאטעםט, סעאקער די עס װאלםען װי

ײ װען  שרעק״ דער םון באפרײם װערען ז
צאסם. <יכער

 װי שעהן, און גרױם געדאנק, דער און
 עגטוואסר גײ. ניט װירקציך איז ״איז ער
M? די נעהםען ט̂ג rrm vt װערקצייג די 

:J P

 רער שױן מווען דאו איז אקער-אײזעגס
 אין חנני*. ישעיח pc טרוים שעהגער

 מענ״ גאבעלע פילע דיגען צײט או;זער
 גע• דעטזעלבען םיט ארױסנעהוטען שען

 טעכטעע א אנגעשיחדט האבען און שריי
װע• דערטאגט דא זאל •ראיאגאגדע.

 איחר און זוטנעמ באראגעסע די רען
װאפען!״ די טיט ״גידער װערק: נרויס

 האבען *יעכען, דעם גאך דאך, און
 גרויסע די םיטצוטאכען דערלעבט םיר

אמאצ, װידער איז װעלכע װעלט״מצחםח,
 געװא- געפיחרט געחײסעז, האט עס וױ

מלחטות, צו סוף א מאכען צו אום רען,
 ילענדען די אן זיר מען גורט ׳איצט און
 גאנצער דער איבער און נײ דאס פון גאר

 טעטיגהײט פיבעדישע א אן געהט זועלט
 װי באװאפענונג, גרעסערע א גאך פאר
געװען. איצט ביז איז עס

גצױ• צו אוממעגליך דאדום איז עס
 ^װאירלד״־פראפא- איצטיגע רי אז בען,

 שיקזאל בעסערען א האבען װעט נאנדע
פראםאגאנדעס. פריחעריגע אלע װי

pr ניט איז דעם סון אורזאכע די 
 װעלט דער סון סדר דער ווכען. צו וױיט

 אהן אױסקומען ניט איצטןקעז איז ער <ױ
 זײן האט קאפיטאציזם אונזער װאפען.

 אוגועחג אצע געװאצד. אין װארצעא
 די חאבען װעצכע די, אפיצו רעגירומען,
 זײער יניקח, זײער ציחען צו פרעטעגזיע,

 רעגירטע, די סון וױיען דעם םון מאכט
 אויף בצויז סװי כצ סװי זיר שטיצען
 אצע הינטער חױיט־מאנט די ;געװאילד
 גע־ װידער איז געזעצען אונזערע

 איהר װאו זיה קערט אמזר װאו ן װאלט
 םון הױםט־סאקטאר דער איז זיך, ווענדט
 איהר קענט װי טו געװאלט, נאר צעבען

 עגטװאסנונגס״ איצטיגע די אז גצויבען,
 די-טינדעסטע האבען זאל סראפאנאנרע

V װירקונג
 סײן ניטא איז עס אז איז, סאקט דער
הערשענ־ די װעלכען אין לאנד, אײנציג

 אין זיך נױטיגען ניט זאל ארדגונג רע
ר װאםען א ר ס ח י ־ א ע ג י י א

װא־ אײנסאצ און ך. י ו ר כ ע ג ם ע נ
 אפצו־ זיר שװער איז זײן, מרזען םען

p שטעלען r ניט און אהער ״ביז :זאגען 
 גע־ ״הײםישע די איז הייכט וױיטער״.

 געגוג איז עס אז גרוים, אזוי נאר פאהר״
 טויזענט 200 סון ארמײ אן האבק צו

 ״נעסאהר״ די װערט מארגען סאלדאט^.
 חוגדערט -אנאד דארף מען און •גרעסער,

טויזענט. י
 קײן ערװארטען ניט האז מעז נײן,

 הער־ דעם סו• זײט דער סון ענטװאםנונג
 קלאס, אײנציגער דער קלאס. שעגדען

 אויספיחרען געקאנט װירהליך װאלט װאס
םאקט, א פאר ענטװאפנונג די טאכען צו

 זאגט ער .װען סלאס. ארבײטער דער איז
 סארשײ די שםידען צו ענטשידעז אפ זיר

ir םארד״װאפען, דענע i גאנצע די װאלט 
 צײכט־ Pcmr געװארען געלײזט געRםר

אופן. םטען
שעה;, מעגציךף דאס איז אבער

 ער* אבער מען קען געװען, װאלט דאס
 איז, ער װי ארבײטער דער אז װארטעז,

 װאס דאס, טאן צו ענטזאגען זיר װעט
 םאר זיך, םאי־ שעדליך אלס געפיגט ער

 געזעל־ גאנצער דער םאר קלאס, זײז ״
שאפט?

 גע־ דאך װאלט אלײן דאם בנאטנות, ״י״
 בארעכענט, רעװאלוציע. גרעסטע די װעז
 םאב־ צו זיר נטזאגעןR ארבײטער די װעז

 פראדוצירען צו אנדערע װאפען, ריצירען
 ־— װ. אז. א. גיםט־שםײזען, אלערלײ

̂ט אלײן דאס װאלט גרעס־ די באטײט ני
 זי כאטש װעלט־איבערקעהרעניש, טע

 מען װאס שטילסטע, די געװען װאלט
םארשטעלען? נאר זיך קאז

שעהן, זעהר געזוען װאלט דאס ייע
 אײנציגע די זיכער געװעז װאלט דאס

 װאלט װעלכע רעװאלוציע, ראדילאלז^
 םרײהײט, אין פרידען געבראכט װירקליך

 ערד. אונזער אויף װאוילזײז pR גציק
 גענארט, ניט זיר בײ זײנען מיר אבער

 נאך דערוױיל איז עס אז וױיסען, םיר
 ״זיך דערמאנען מיר דעם. םון װײט זעהר
 גאר זיינען םלחמח סון צײט דער איז דאס
 גע־ געװען זײגען װעלכע די, pc םילע

 אװעק מלחםה, םון געננער װיסענהאפטע
 װײל מונישעךסעהטאריעס, אין ארבײמעז

 און םארדינט, נוט גאנץ דארט האט םען
 רענ־ ראדיהאלע גאנץ נעװען זײנען דאס
 סון ערװארטען מען הען װאס טו מען.
ארבײטער? געװעהגליכען גאנץ דעם

 צו ?לאס הערשענדען דעם םון יע.
 צו אײנוױליגען זאל ער אז ערװארטעץ,

 דאס־ איז ענטװאםנונג, סון פלאן דעם
 זאצ ער אז ערװארטען, צו װי זעלבע,
 אר״ דעם אויף זעלבםטמארד. באגעהן

 צו ענטזאנען זיך זאל ער בײמער־קצאס,
 מארד״• םארשידענע די פראדוצירען

 םעגליך ניט דערװײל אויך איז וראםען,
 אנ• םיר מוזען דערםאר האפען. צו םיל

 פאר פראפאגאנדע גאנצע די אז נעמען,
 קײנע ברײנגען ניט װעט ענםװאםנונג
 אונזענ גיז רעזולטאטען, םמשות׳דיגע

 אין אזא, וחױען נים וחןט ארדנונג גאנצע
 קײן ותם געװאלט־םאקטאר דער װעצכעד

 איבערלאזען ^יי^ען. ניט 1,*י0 יע^דא
 אנאנדער, סיס אלץ םימ קאיימאליזם חנם
 װאס עםװאס, איז דאס װאםען, אחן נאר
םארצושטעלען. זיך נאר םענליך נים איז

קאפײטאל גוױס פון פארשװערונג נײ־ענםדעקםע 8
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תנגאייגדו לי פון ו

םאר^װערונגען. ג#ד םארשװערונגען
 םון דך מען דערוױסט טעג עטליכע יעדע

 גרויס מניאנס. אויןי סאדשװערונג נײע א
 רענט פאריײי-טע מיט גיט זיצט .קאפיטאל

 װערט שלום צו מלחמח סון איבערגאנג דער
pc אויסגעגוצט. גוט קאפיטאל גרויס

 געװארען געשריכען םיל שױן איז עס
 םיז און באװעגוג/ שאפ״ ״אפען דער סון
 קארפארײשאגס װאס סארשװערוגגע; די

 האנדעלס״ די סון חילוי חגר טיט שפינען
 שטעדט, פאישידעגע די pc האמערען
 איצט לאנד.׳ גאנצען פון און סטײטס

 סאר־ א געװארען אויסנעדעקט איז אבער
 װי מעחר ניט אטת, #איז װאס שװערוגג,

 סון קײט לאנגער דער אין רינגעלע א
 װאס אכער ״אפעךשאפ״־םארשװערונגעןן

 אויפטערקזאםקײט. באזוגדערע װערט איז
 אײזענ־ די סון סארשװערונג די מײן איך

p קאגטראלירט קארפארײ^אן, באהן c 
 װעלכע ױעגען סירטע, מארגאנ׳ס פ. דזש.

 האט אינטערנעשאנאל מאשיניסטען די
 מא־• אינטערשטייט דער צו געװעגדעט זיך

קאםיסיע. מערץ
ײ אלע אין איז טאנטאג לעצטעז  צי

 גיא־ די אז ״סעגזאציע׳/ א געװען טונגען
 אנגע- האט אינטעדנעשאגאל שיניסטען

 קארפאייײ־ אײזענבאהן מארגאנ׳ס קלאגט
 סארשװערוגג: דאפעלטער א אין שאן
ױ די צוברעכען צו סארשװערונג א אין  י

 אינלוסטריע, אײזענבאהן דע״ סון ניא:ס
 ;ארײנגערעכענט ױניאז מאאױניסטען די

p r םובלײןום, געגען םארשװערונג א אין 
 פאר ■רײזען די העכערען ?אנען צו

 אויס־ איז הלאגע די טראנספארטאציאן.
 עהאנא־ באהאנטעז דעם סון געארנײט

 אזא סון איז זי און לאוק דזשעט מיסט
 א געדארסט ױאלט עס אז כאראקטער,

 סאליטישען אוגזער אױםטרײסלען ביסעל
 קאיי אינטערסטײט די אויב לעבען.
 איז קלאגע די װעמען צו ?אםיסיע, מערץ

 דעם מיט זיך װאלט געװארען, געבראכט
 קאנ־ דער. םאראינטערעסירען .געדארםט

 איז אײזענבאהנען, סון סראגע א נרעס.
 ״םרױואטער״ א פון םראגע א ניט דאך

 קארםא״ פריװאטע מעגען אינדוסטרי.
דעם? איבער בתים בעלי די זײן רײשאגס
קלאוסםאכער? זאנען װי נאר
!״ אםערילא דאד איז ״עם
 עס מען װעט אמעריקא pR און
 אנאנדער סאמעסען. כאלד טסתמא

 םארטומלען באלד עס זועט סעגזאציע
p r פון אנקלאגע סערקווירדיגע גאנצע די 

 בלויז װעט ױניאן מאשיניסטען דער
 קא־• דער סון רעקארדס די, אין בלײבען
 געװארען געשיהט איז עס •וראר מיסיע,

 א װי װעלבע, צײםונגען, די אין — און
 אטאל זיף האט זשורנאליסט באקאנטער

p זוי מעהר אויסגעדריקט, 'R לעזט טאל 
ניט... עס מען

 מא־ דעד םון א:קלא;ע די איז װאס
ױגיאן? שיניסטען

 דער pc סינאנסירען די אז ערשטענס,
 אן אן םיהרען גרופע מארגאן פ. דזשײ

 װאלט דאס אכער האטפ״ין. אנטײױניאן
 רעגײ א צו אנקלאגע ?ײן געװען ניט

 די * פון רעגירונג די רונגס־קאמיסיע.
 הײן ניט איז שטאאטען פאראײניגטע

 איהר ארט עס pR רעגירונג ארבײטער
זוען מיט, ניט העלסט אלײן זי אויב ניט,

ו דאט עס ; 23 לאקאל pc באארד י  אײ ז
 אדמיניסטראציע גאנצע די בערגעביטען

 װי שעדזן, װי דאך, און ױניאן, דער םון
 אינס״ די צוגעגאנגען. איז 6אלע שטיל

 טשערמאן, םאר װאהלען די טאלידוננ,
 דזשאינט צום דעלעגאטען סעלרעטאר,

 רעדע, שלעזיגגער׳ס פרעזידענט ;באארד
 דער אױןי אנגעוױזען האט ער װעלכער אין

 דער םון םאדאנטװארטליכקײט גרויסער
 האט אלעס דאס — עקזעקוטיװע, נײער
 א און שטארקען א געםאכט אונז אויף

 הא־ סיר אײנדוױ׳. אגגענעהטען העכסט
 זיך געםינען םיר אז בחוש, געסיהלט בען
p r אגװעזענהײט דער pc ,יוניאדםיהרער 

 באװאוסטזיניג סאלהאם זײנען װעלכע
 דער אוגטער םליכםע^את זײערע איבער

^ג םון סיהרערשאסט  איז ױניאן די װע
 און ריכסיג װערען צו געםיהוט זיכער

 אומ־ שװערסטע די 'אונטער׳אינטעליגענט
 אד־ נײע די גראטולירען םיר שטענדען.

 צו־ געשענקטען דעם מיט םיניסטראציע
 דעד םון זייט דער םון איהר צו טרוי

 נײער איהר־ טיט ױניאן דער איז ױניאז׳
אדטיניסטראציע.

 שטאכד האט אינסטאלירונג דער נאר
 דער װאו באנקעט, קלײנער א געבונען

 װאו װאוילגעחן, געצאזם זיך האט עולם
 טאסט־ נעהאלטען געזונגען, האט םען

 האם שלעזימער •רעזידענט <ואו רעיען,
 העכסט־איגטערע״ אײניגע נעשילדערט

ײ מעלכע רוסלאנד, טון ביצדער סאנטע י  ז
ד כזנו  םארעשענמליכט סם איצט ביו גי

צעועםאגיע־מײםטער, דער urn גצײאחנז,

m יו
מײם• pnuri סאסנרסייססצד^יו אדעד־

לאגג. ח. םון

 אוגטערצו• באשאיםט קארוארײשאן א
 אין ארויסצוגעהן אדער ױגיאן א טיגעװען

ױגיאן. דער טיט קאש« אפעגעם אן
 רער אז• אן, אנקלאגע די אבער װײזט

p אגטײױגיאן ^ r p ײ םאמאנ׳ם סון  אי
 געפייורט װערט סעאגסירען זענטאיחן

 די אין »ז pR <זחל pc חשבון אױפ׳ן
 אויך איז שותשים טארגאנ׳ס פון פלעגער

 ״פעלקען״ צו מעחר װאס ױאונש דער דא
 דער לאו?, פובליקום. אלגעטײנעם דעם

 נא״ דעם אין רעדט װעלכער עלאנאטיסט,
 אינטערנײ־ מאשיניסטען רער פון *מען

 ױניאן אנטי דער אז באװײזט, שאנאל,
 ?אר־ אײזענבאהן טארגאנ׳ס סון קואםפײן

 זי• עולם דעם אפלאסטען װעט פארײשאן
 דאלאר םיליאן סוסציג און הונדערט בעז

דרײ :ציסער אנדער אן אין ;יאהר א
p איז דאס דאלאר. ביליאן פערטעל i r 

P ניט ’ P איז דאס געשעסטעל. ?לײנער 
 זאל טען װאס ציפער ?ײן גיט אויף שוין

 םען אומבאםער?ט. פארבײגעהן קאנען
 טא־ די און דעם. װעגען טראכטען טוז

 אונטערזױ אז םאדזןרט ױגיאן שיניסטען
כוגג

 קארםארײשאן מארגאנ׳ס טוט <ואס
פלענער? איהרע דורכצוסיהרען

 דער־ ױניאן ושיניסטען1ט די װאס אט
? צעהלט

 אפ־ אנגעפאננעז מען האט פלוצלונג
 פאברײ באהן די סון ארבײטער צוזאגען

רינד־ געטאכט װערט עס װאו #הען פיי  ״רי
 ארבײט די און באחנען, אויף ארבײט

 ?אמ״ ״פריװאטע״ צו אוועקגעגעכען װערט
 אנטזאגט שוין זײגען איצט ביז פאנים.

 עס אין ארבײטער טויזענד 32 געזוארען
 ברעסערע א נאך אז ערױארטעט, װערט
 דער אץ אגטזאגט װערען זאצען צאהל

צו?ונסט. נאהענטער
 פארװאס ? דאם טען טוט סארװאס

ײ םארגאן־מארפארײשאן די ניט װיל ר  ״
p׳ באהנען די פײרען״ r סאברי?ען די# 

איצט? ביז בעטאן עם האט מען װאו
אײנסאך: גאגץ

 זײנען באהנען די זואס ׳צײט דער אין
 דעגירונגס־קאנטראל, א אונטעד געװען

 דיזע אין ױניאן מאשיניסטען די איז
 האט סען אנער?ענט. געװען םאברי?ען

 פאר־ װינשע, אװזרע מיט גערעכענט זיך
 ארבײטער די םארלאנגען. און שלעגע
 אן אלס אנער?ענט געװען !ארטען זײנען

 געתאנ־ האט םען און צד ארגאניזירטער
ײ מיט דעלט  ױניאן״האט די האלעקטיװ. ז

 ?אנ״ ױניאן אײנגעסיזזרט צײט יענער אין
 שטונדען די םאבריקען. די אין דישאנס

 דער און שטונדען ױניאן געװען זײגען
 באשטיטטער א געװען איז ארבײטס־לוין

pc טאשינערי״, ״אומםארטײאישער דער 
 סון מענעדזשמענט די און ױניאן די װאס

גערײאט. האבען םאברי?ען די
 ארויס זײנען נאהנען רי אבער זײט

 עס און רעגירונג דער pc רשות דעם םון
 ״עסענט־ די געװארען אראםגעגומעז איז

 בא־ אײזענבאחן דעם pc סאי אויג״ ליכע
 אײזענבאהךפאב־ דער םון trd און טריב

 קאר־ פריװאטע די זיף האבען ריקאציע,
ײ אז ארומגעזעהן, פארײשאנס  א האבען ז

 סון אזיןי װערען צו פטור נעלעגענהײט
 א טיט ארויסהומען גלײף ױניאן. דער

 הא־ נעװען עפעס װאלט ?אמח דירעקטען
 קארפארײשאן מארגאן די האט טאטנע,

 די מיטעל: אנאנדער צו געכאפט זיר
p צושליסען םאברי?ען r װאס ארבײט, די 

 אנ־ אין באשטעלען װעדען געמאכט דארף
 *ריפיײ פרױחאטע אין םאבריהעז, דערע

רינג״־םאבריקען.
 ״ריפײרינג״• פרױואטע אין רארטעז, _

 האגד־ צו סחויב ניט טען איז סאברי?ען
 ?אן צװײטענס, ;ױגיאן דער מיט לעז
 ?אסט ארבײט די אז וױיזען, נאכהער סען

 חשבון דעם אױןי און טײערער דארטען
 םרײז העכערען א שטעלען שוין מען קאן
טראנספארטאציאן. פאר

 רעכענען ?אםסאניס םרױואטע די און
 אזוי טאל פינוי און םיער כאועען די טא?י

 ארבײט דיזעלבע װיפיל ארבײט סאר םיל
 מד דאס האט םען װען גע?אסט, האט

 גוסא. פאברי?ען אײזענבאחן די אין סאכט
ט m?* ע?אנאמיסט דער ױיז  ׳אן טא?ע ו

ײ צום לא?אםאטױס א ״ריפײרען״ אז  בי
 ואייזענבאהן אן אץ זזאט װאס שפיל,

 םינף.טוײ ביז פיער pc גע?אסט םאברי?
 •ריװא־ א בײ איצט וועט דאלאר, זענט
 צזואגצע ארום ?אסמען ?אטפאני טער

דאלאר. טויזענט
 גרוײ דער אז אויס, אצזא ?וסט עס

 זאגען, צו זא , ״יאבצי? רער עואם, סער
 ױגיאדםײנדלײ דער פאר באצארילעז װעט
p •אליטיה כער c הארי$ד מאתאן דער 

רײ׳ןואן.
 וואצט סאשיגיסטען די פון קצ*גע די

1פי קלאגע א יוערען נערארפט דעדפאר

 טא?י דאס ױניאן טאשיגיסטען די האט
 גרױ״ א נאך איז עס אבער באצװעקט.

 .דער װיר?ען זועט דאם ן$י #סרא;ע סע
 בלי׳בען וױיטער מסתמא װעט ״םאכלי?״

ד סאשיניסטען די און שטום און שטיל  י
 װע״ שטיל אויך װעט זי — P'>R ניאן
 ברירח^ אגדער »ן האבען װעט זי רען♦

 גדעס״ די ױניאנס, אונזערע דאף זײגען
p אשילו טע r כאװעגונג ױניאן גאגצע די 

 אן צו ?זמט עס זוען טאכטלאז אשילו,
 PR כוחות אין זיף סארטעסטען אמת׳ען

 מיט זיף חאגדעלט עס װען נאו, סםעציעל
ױ געזעלשאפטס־איגדוסטריע, א  אין עס ו

 רע־י מיט און אינדוסטריע אײזענבאהן די
 אוג״ רעגירונגס־ און גירונ;ם־?אמיסיעס

טערזוכונגען!
p 'R אג• די ואזיפטאן אכער װעט זאןי 

 דאס ױניאן. טאשיניסטען דער pc ?לאגע
 א:?לאגע די װאס ״פאבליסיטי״ די איז

 אינטעליגענטע טאכען װעט דאס ?ריגט.
 דעם, װעגען טאן צו טראכט א ארכײטער

 ערסאלגען, די סון געװארען איז עס װאם
 צױ געהאט האכען ױגיאנס טאנכע װעלכע

 ארוט״ זיף װעלען זיי טלחמח. דער ליב
p א־ויף אז זעזזן# r אוג״ האכען םרט דעם 
 ניט ערסאלגען אםת׳ע ?ײן ױגיאנס זערע

 מד פיל אזוי דאך חאט טען געהאט.
 ״װאר די און מלחטח דער דורף אז רעדט,

 פונ?ציאנירט האט װאס כאארד״ לייבאר
 גע״ ױניאנס פילע זײנען מלחמדז, דער בעת

ך; צו ?ומען ײ איז עס זי  ;עלונגען ז
 איג- די אין טיסער ארײנצודרינגען

p דוסטריען r ײ אזעלכע ארגאניזירען  טי
 סען ײעלכע צו איגדוסטריען, די סון לען

 איצט צוקומען. געקעגט ניט פריחער האט
 םלוצ״ די pc װערט עס װאס טען זעהט
ערסאלגען. לונגע

 מען אז געהאט, מורא האט טען װען
 די מען האט #פראדו?ציאן קריפלען ?אן

 און סאבריקען אלע צו צוגעלאזען ױניאנס
 װען געגען, געשטעלט ניט זיף האט מען

 סארשטארקט דארטען האבען ױניאנס די
 א האט טאמער און םאזיציעם. זײערע

 איחר מען זזאט געבריקעט, זיף ?אמפאני
 זי אז וואשינגטאן, פון געגעבען װאונ? »

שטערען. ניט ארן שװײגען דארף
 האט װאונח דער אז מען, זעהט איצט

דעו ס׳װעט *װארט, :געםײנט אויף װי
צײט״... אינזער ?וטעז

 גע?ױ װירהליו איז צײט זײער און
 ױניאנם אונזערע װאס ביסעל, דאס גמן.

 אײנגעבוי־ זײער מיט דערגרײכט יןאבען
 מלחסה, דער פון צײט דער אין געגהײט

 נײה צוריהגענומען. אויף איצט װערט
 צוריקנעכאםט ברוטאל נאר גענומען, ניט
דערצו.... געלעכטער צינישען א מיט און

 מאל אײן האט גאספערס םעמױעל
 כאראיקטעריס״ געשפרעף פרױואט א אין

 האבען מיר אז אויסגעדריקט, זיף טיש
 ער בײביס״. ״װאר זײנען װעלכע ױגיאנס,

 זײנען װעלכע ױניאנס, די געםײנט האט
 דורף טלחמה, דער ילורןי געװארעז גרויס
p זיף־ ארײנטישען דעם c לײ־ װאר דער 
 אינטערנײ־ טאשיניסטען די באארד. באר

 בייבי״• ״װאר אזא אויך איז שאנאל
 די האט מעמבערס טויזענדער צעהגדלעע

 ארײנג/ד אינטערנײשאנאל מאשיניסטען
 באארד. לײבאר װאר דעם דורף ן1קרא»
 און פאריבער איז מלחמה די זייט אבער

 חנ׳רלען ניט סעהר שוין זיך דארוי מען
 אויס״ אויף מען האט ארבײטער, די סיט

 רי סיט צערעמאניעס מאכען צו געהערט
ײ װערען איצט בײביס״. ״װאר  בא• ז

 קא״ נרויס װען און טמזרים םאר טראכט
ײ געבען צו נאר םיהלט פיטאל  ברי?, א ז

 מעהר טאן נאןי וועט און דאם ער טוט
ײ סיט סאי ברוטאלער האנדלען און  pR ז

ױדאנס. אנדערע אלע סיט סאי
 סון ארויסטריט איצטינער דער אויב

 אט האבען װעט ױניאן מאשיניסטען דער
 די בײ אויפגעװעקט געדאנקען אזעלכע

 מיח גאנצע די זײן װערט װעט ארבײםער,
 האט אניוצאגע די צוגרײטען דער זואס

p געקאסט. 'P אן רעזולםאטען אנדערע? 
 ערװארטען. ניט אנ?לאגע דער pc סען

 ?ארפארײשאן מארגאן די סאר?לאגען
 קאמי״י מאםערץ אינטערסטײט דער סאר
 הײסט ?אנגרעס, סאר׳ז אסילו אדער סיע,

ײ פאר טייװעל דעם סארקלאגען  1ז
שוױגער...

*

%

pi.

 ־ן דעם םאר איהר טוט װאס
ז ? באזאר ,ױניטי

 ?| ב«ד ױניטי דעם םאר איהר טוט װאם
 ף רי פרענען דארפען םראנע די ז»ר?

 V* .פין ווסער״חיים חגר &ון םרײנט
26, >*V און פר״נט זײעחנ fttWtpiia 

ײ וואס f ז in a x a.\



 מאנופעקט• דרעס ױ פון פאדפרונגען ר
דעריזדאו צו אסס׳ן שװ״וס

ױאליגםקי. אשיפ פין

 מיר אבי ! געװאגט האבען ךי אין
 דײד אילע די אז געמ״נט, ארץ דאבען

 כיא• *דרעס די װאם םארער^גען, מכח
 איני־ואר־ אסאסיאײיטאז, נוםעקטשורערס

 iv געלךיבען דאש זץ־ האט סארייטעד׳/
 אױסנעײ זיעען ױניאן, דער צו שטעלען

 אין נעבאיען באמדכיעשױת, סראכטע
 צױ און רעפארטער א פון םאנטאדע דער

 פרע־ יזאפיטאליסטישער דעד אין שמירט
 נע־ *רעזענטירט טאחע כױר זײנען סע.

 יא:. טען10 דעם כיאנטא!, יעצטען װארען
 אסס׳ן די און םאדערונגען, רײהע א מיט
 דאס רטון, פיט ארויסגעיןופען עגדריך איז

 פאדערוגנעז איהרע דאס באפת, מיינט ױ
ײ און גערעכטע, זײנען  ארױס װאקסעז ז

 איג־ דער pc בארערפניסע נייע די פון
 סון פאדערוגנעז די זיינען און דוסטריע,

 םאר רא:ד אין בראזען װאס וױנטען, נײע
 חא־ םארלאגגט און צייט... געצטער דער
 :םאמענדעש כיאמםעחטשורערם די בען

I( אױף פראצענט 20 םון רעדוצירונג א 
 צושטעיען זא; ױניאן די װיידזשעס; די
k ו־איאי, טויזעגט צעהן םון סעחױריטי 

 דעם אפחיטען עהרענהאםטיג װעט זי דאס
 בא־ זאל ױניא• די )3 ;*אגטראסט

 געגען פארברעכען םאר װערען ^טי־אפט
 ניט זאיען עם )4 אפניאך; האיעקטיװען

 פרײזען קײנע װערען איבערגעסעטערט
 ;כייטגלידער אסס׳ן די םון שעםער די אין

 א האבען זאי ארבײטס־נעבער דער )5
 װעי־ פילאנות בעלי באשעפטיגען צו דעכט

 די )6 ;זיי פאר ארבײטען נאר וױלען בע
 אד־ אנטזאגען סענען זאיען בתים בעלי

 א:טזא;טע די און צײט יעדער צו בײטער
 שע־ די ב.״ן אװעקשסערן זאיען ארבײטער

 ארנטער־ װעלען קיאנען זײערע ביז ׳פער
װערען. ?וכט

 םאדע־ 6 םין צעטעל דער איז דאס
 מאנוסעקטשױ דרעס די װעלכע רונגען,

 ענטפער אלס צוגעשטי׳דט האבען רעס
 ױניא;, דער םיז פונקטען 14 די אױף

 דער פון בא*רד דזשאינט דער װעיכע
 אױס־ האט אינדוסטריש דרעס און װײסט

 און מאדיפיצירדננעז א אלס געארבײט
 קאגט״ א:טען םונ׳ם *ױםבעסערונגען

 אויטגענאנבען, ערשט איז װאס ראקט,
 װײסט דער ן א אסס׳ן דרעס דער צוױישעז

.25 י:אתאל ױגיאז טאכער דרעס איז
 ארױסגע״ טאלע האט ױגיאן די אמת,

 װי פאדערועען, דדײסטע :א:*ן עטעלט
 אר־ ־״צטוגדיגע40 א pc אייגםיהרונג די

 די ;צײט טעג סי:ױ אין בײטס־װאך
p רעװידירונג k העבערונג pc ס די  סקי̂י

 גע־ ;װאך־איבײטער אי| ישטיה־ פאר
 שײ טובים, ױם נעזעצייכע םאר צאהלט

 םון פארילויו» אין ארבײטען ארבייטער די
 םון באםרײמנג די ;ניט אדער טוב ױם א

 יעדער אץ מא^ינען 14 װי װענמער ניט
 פארלײטע בתים, בעאי די ;פעלוטארי

זאיען פ*רפע א םין אדע•
 בא־ די ;ארבײט;ץ טארען ניט וולײן

 אלע pא לײט ױניאן בלויז םון ^שעפטיגונ:
 סאנוםאלד קלײדעד פרן אפטײלוננעז פאך
גלײכעז. דאס און מור,

 אסאסי״ די זיך האט אבער דערפא*
 כדט ̂עעטעז צו װאס גארניט אײישאן
 :ע־ ײאי*טעז מיר םאדערונכעז. איהרע
 אסס׳ן דער םץ פאדערוגגעז די דאס זאנט,
 סצד םלײסיגקײט פוז פ-אדוקם א זײנעז

 נעזוכט ױיאבען װעלכע איהרע, םיהרער די
 פובדאכיענטאל־ די פודיבערצושטײנען

 דעם םון פאדערונגען רעידאלוציאנערע
באארד. רזשאינט
 גי׳ד דאס װא^ט -װער עינםט. גאנץ

 pc יאהרעז פיל אזוי נאך דאס נלױבם,
 װעלען לײדע̂ז יכײם און קעכיםע ביטערע

 אדױסקימעז װידער מאנוםעקטשורעדס די
 ״הײער pc לאזנוגען פארשימעלטע די מיט
 פארשטעלטער א אין אפילו פײער״ עגד

ײ װײסען םאדםע?  דאס ם,%נ דעז ז
 אזױ האמןן ײעלכע ארבײםער, אונזערע

 זיד סאד עללןעספעז צז נעװעז מקדיב סיל
 סא; מאדנענדחנעז פאל׳ז דכעדהייט דאס
 לע־ א פייאץ צדם בארעבםינדנג די און
 טאנ צז דײגט ;אך זײנעז מאכע;, צו בען

 םאר לײבעז די דוי לזזןמפעז צר כארײס
 לעבענס־ p* פדעצ״םעז גרױסע דמעלבע

 מא־ די אלץ נאך נלײבעז '1 *ינסעדעסען
 פון בײטש םיט׳ן דאס נופעקטשירערס,

 אוץ שעפער די פון ארבײטער די זווורםעז
 צז םורא באשעםענדיגעד דעד אונטער

ײ װעלעז ברױט, שטיקעל דאס םארלירען  ז
 די איבער װאלטען און שאלטען לאנען

 האדץ זײער נאר דױ לעמונט. ארבײטער
ײ דעגקען ? נלוסטען <ועט  דאס ערנסט ז

 פיוד צו צזרײן זײן אימשםאנד װעלען זיי
 אלטע די צו אינז־וסמדיע דדעס די רען

 האלדױשנײדענ־ און סװעטינג םון צײטעז
 די דאס גלזיבען, כדר ? קאנקדרענץ דעד

 נעוױם װעלען אסס׳ז דער פון םיהרער
 אפזאג^ זיך הדעת ישוב לענגערען א אך1

״י סײדען םאדערדגנע;, דאזינע די סת  ז
ם «יז ®*ריארזוז mrp די האמז ?אלזס  די

k «ץ מיש״םאש מצםיגען m r rm o%^

שסועםעז לורצע
a

 רעדאקטאר דעם *וױ׳םען
ונ לעזער די און 4 4 י י

□
 רעדוציהמ א טכח רעדען ,ד טערוננעז...

ײ װען ׳צײט א א־ן וױידזשעס פון  גיבען ו
 איז אינדוסטריע דרעס די דאס ׳צו אלייז

 דרעס־ די געבען צו םחױב און שולדיג
 מאנען צו לעבען אײנשטענדיג אן טאנעד

pc אלעמען דאך איז עס ארבײט... דער 
pV באװאזסט, t יעבעגש״ פון לאסטען די 

 געפא־ שטארל יעצטענס זייגען כדטעל
 דער pא צײםונג;ץ... די אין — נאר לען

 דער דערוױילע גאך זעהט וױרקליכקײט,
ט ארבײטער  םאױלײכטערוגג. קײן ניט וױי

 שוין האבען טאנער דרעס די םארקעהרט,
רע אזא דורכגעטאכט גיט יא;ג  צײט ביט̂י

צײט. יעצטע די
 איי פוארדינםטען, םכח מען רעדט און

 די אזױ יױ #שטױגען צו וױרהליך דאך
ען מאכער דרעס און װײסט  דורכקױ ק̂׳

פארדינסטען. קלאגעדיגע זײערע מיט מען
 דאס יױיםען, מאנוםעלוטשורערם די

 52 די םון פארלױף אין דורכשגיט, אין
 מאכער דרעס די װאס יאהה pc װאכען

 זײנעז ערנעהיעז, זיך און יעבע; דארפען
 אינדוסטריע דרעס דער אין װײדזשעס די

ױ קלענסטע, די םילײכט  װעלכער אין ו
T ס׳פאדעיט װאס סרייד, אנדער ס׳איז t 

 נעשײןמ״ איברוג, ערפאחדונג, קעגטגיס״
 די אנער טענה׳ען פראקטילוע. און קײט
 וױידזש דאס טאנופעקטשורערס. ס דרע

 אויזי מאדע דער אין יעצט איז רעדוצירונג
 און פאבען אלע אין ליגיע, גאנצער דער

ײ געשדטען איצט װערען טדײדס ױ  ו
 מאניםעקטשוחדם טעקסטיל די : דזשעס
 האלב א און 22 ארוגטערגעשניטע; האבען

 װײדזשעס קלאגעדעע די םון פראצענט
pc אנסרעגענדינ ניט אפייו ארבײטע•*, די 
ײ בײ דך  t מיט פארהאנדלענדיג ניט און ׳ז
טרייד. איז ױגיאנס די

 דאועיט דערום םאקזן מיר ״זײנעז
ױ טרײד נאדעל אונזעױע אױ,* שטאלץ  י
 םון פאדשטעהער די ענטפערעז ־— ניאגס״

 ‘,ג׳צםײנשאפם צום באאדד דדטאינט דעם
 טרײד נאדעל די װײל קאנםערענץ, ליבען

 אומשטענ־ קײגע אונטעד ײעיעז מניאגס
 אפ־ נים אעטש האלבען קײן אפילו דען

 צו״ ״קײן פאזיציעם. זײעדע pc טרעטען
 אוגזער םון לאזונג דער איז דיסטריט!״
 אין ארטי/ נאדעל-אדבײטעי קעטפענדעד

צײט. שװערער יעצטיגער דעד
 זיך מעגעז מאגופעקטשורערס דרעס די

 וױידזש־רעדוצײ פון חלומות זיסע חאום׳עז
 זיף זיי װעלען חלומות אאע װי — רוננען

 דרעס די זייפעךבלאז. א כייט ענדינע;,
 פרײױ געגען זײנען מאטפעקטשורערס
 א גאד שוין איז דאס איבערסעטלונגען.

 װאל״ מיר װעיכען, זועגען ענין, וױכטיגער
 א אנשרײבען געטעגט אדן געקאנט טען

 מאנוםעק־ דרעש די ארטיקלע;. סעריע
 מעטאדען די גוט גאנץ וױיסען משורערם

ײ װעלכע מיט  סעט־ בײם זיך באגוצען ז
 אדויס־ סטדאשונקעס :פרײזען םון לעז

 אויס־ אױםסײד; ארבײט די צושילען
 צוױנגען זיי pא אדבײטער די הונגערען

 דיסלױיםי־ ;פרײזען זײערע אגצדנעטען
 פאר־ ;קאסיכעט פײיז גענעז נײשאנס

 די איבערדדעהעז און :זטערס די בײטעז
ײ טועז ודאס און סטײלס,  צו אום ׳נ״ט ז

ױ־ סעטלע״, בײם פרײזעז די דיקטירעז  ו
ײ לעז  אג־ איז באװאדענעז דערםאד זיך ז

 איכדשטענדען קײגע אינםעד דאס דיטענט,
 א׳בערגע־ נים פרײזען ארבײטס זאלעז

װערען. סעטעלם
 א איז טענד. די דאש זיך, שארשטעהט

ױ אזױ יױטד׳דינע.  מאנופןגקטשו־ די ז
 פארקוי־ »זן :אלטענט דעם פרײזעז דערס

 באשטימטען א פאר מלבוש דעם םען
ײ קענעז פרײז,  צא־ ;יט גאכדעם דערום ז

 דאס דען #מלאכה דער פאר כיעדזר לען
 ביז־ זײערע פאר רואינע געמײנט סsװא

 וױיסען םארשטעדער ױגיאן די נעס.
 םדײז״ לעניטירע pc חילוס דעם אבער

 איז סםענדארד ױניאז די װאו סעטאיכנ,
 איבערםעטלונג pאי און באזים דער
 כאפ* זאגענאגטע די ביז נױטיג, ניט איז

 סטדא־ טעראר מיט סעטאינג פרײז לאפ
אונטעדנעשלאגעז״. שונקעס

אנגט דואס םאדעדונגען, זײעי־יע אננא̂י
 סעלדױ א איעלעדען זאל ױגיאז די דאס
 זי דאס דאלאר, םויזענט pc 10 ריטי
הט״ דעם א&היםען עהרענהאפכדג רועם  ̂ק

ױ ראקמ,  בא• זאל ױניאז די דאס «דיך ו
 סארברע־ א פזן פאל pH װעדען שטראשט

ײ־ — אגרימענם קאלעקםיזועז לעכעז כעז  ז
ײ נען אדגינעל. וױדקליך ז

 קײינע pm tn דערװײלע װײסעז דיד
 *׳יינטצאנ־ האבעז זאלעז וועלכע ׳מניא;ס

 מננו־ pc פאדעידננלז אזעלכע אדיןי מז
 דאס זיכעד זײנעז מיר און פעהטשורערס

 אודאי װעלען מאכער דדעס «יז וײיסט די
ײן  נאריש־ אזא באנעהן צו לעצםע די ז

יו״ דאס כמ, אלטער אז ם׳איז
 מאנופעק־ איז אנריטע*טס מאכעז ניאנס

ײ. ברענען טשירערס  «<חר איז װאש ז
o רער •ייעטנאוו^} אוגג jrn םאנוםעק־ 

דער דאס טגהא̂ג דער ווסה׳ן םשורעד־ס

"""" Q
« חאבצז םיר — אחיעכר. נעפייגם ני

V ו^אגייפוי. *>ן ב^ולדיגען «ו *ײד 0 
̂•.* חןבען f אויסדריגליה געז t קעז דאס 

 ^ריי• דעס דן• אוונןןואופפ גאגץ סאפידען
ijn ( ל*עןחא סיד כעײ. p  t -מאגוסקײי 
 «אר געברוינען. ני« קעגען םזך װ^פ #«ען
 דעס סימ *וואמען *ו ׳ייקמ וװקונו• דעד

 מימ ענווע•*?■ ען6ועמ*6געב « נזאגוסקריפנז
 סא״ דער און ®דרעש, ןגגע^רינענעם אײעד

tempon *געאיק* אײך װע  חעיעז׳ וגור̂י
ב דרוקגןי. גינו יוי

ו צושפיגד •ימדישעד מי — tp מ. י  י
 װי 4אײ ליבן, גןו דור«» B|n ׳ר,עריער דעס
:js« אונו h, #אמת׳ גע׳יילדער•. «לענ® ני 

 «ו* אבעי׳ אונגעװעחנלױ, אביסעלע איו עס
f ד®® ׳געװעומליכע ד$ם גערעד^ ריק iw 
̂לןןגםע, גומ ̂ד זיך גויפיג* ב ז ♦*J ד י  לײן י

 אמי ךארום ךעלען םיר שילדערונג.
 נויפיגעז דעם ח#בען װעלען מיר ווי

דרוק. צום וויבערגעבען דןס
װע״ ואיעיענפליכ• ער*» eyn — ג. נ,

 ב»*ד♦״ קענעז !וידןד .וועלען מיר װען ׳רען
פריחליגג. ?ומעגדען דעם סען

 עס ״נודחג איין בלױו — הא־־ז. ם.
!ניט מייג
 צודיק. או איחם עס ׳ייק* — בלום. ש

 אין אבעו וואס״װ^ס, אין ty ׳איחם עדקלער■
lyayv■ אמןדיקא* אין #אונז בײ איז IV 
dvi n — גערעטעני*, אפת׳ע tv איז עס Vta’ i 

 איגד די פאר גויאװעגדיג?״* טיגדעספע די
 אײע־ יאעפו דעי ׳אמת דעם״ פון פארפירונג

ה נוימיג* רער  ע«ען0י חיגע h א:ער זי
 יד אין ?ivid« אזוי וונקפ זיך נוי»ינען

ר, •*ר  ‘״פו״̂י װײס*, איחר וױ ״און דייי
/O'vh עם בעגיגס רי*י  די װען ׳ג#טייליד ׳

 אױסואחס• געװען װןלפען לידער .יי/ייקטענו
 געמאנמ גיט געוױס מיר װאלמען ׳גוטע װײז
 פאדעפ^טלינט. עס װאי״מען און װעזען ויל
 סיטעימעסעע, גאנץ זײנען װי »זוי גור
 גע• מיר פיחלען װעניגעד, cvucy גאך און
אייזד ערשילען צו ניט באדענטיגא זיך װיש

ן ן » i ד p m o ן ז י י t»׳ מיי«4«ריח׳ ו  מ
« י י ״»«. «יז נז*רב״« «ײ m י

utttm *>ן ן1י yt ■ it ■ m s ון■ W 'V i t, 
#a«ft ,אווז |f אי״ 1'•אר לײנאןר איו עס 

חאי״ יעם נילפער
 ,1*9 אין ו>ן9 א»ז y 1711 *נן/, ואא נ<ן

ו ן ד ״ ̂ר ipgn לגתחילח ̂ר ווען י  אין ג
1J l|V• אימעי
T געוינעז t דאײ <ועפ סען װןלנן

W ̂ן (טער1• חי*צז מ1י אי  ײיז 4א«*|ו
̂ו דעם אוי^  די — אשניח גיטעי• * דא א

« 001 פארלאג;, א״ןר ױויאן.  אײד לעפ «׳
ly דעו «ון *«ר j ’ w s ©»י#ל ך01י׳*-ארגײ 

צז אײנג^יר• י װזי  וןיגײטס״ ־י«טונדינע40 ו
f l f l l גץ א איז#> yir.pw, י1י1 1י אבער 

T t נאריי נןר n .דאה לוייסא איחר מאנען 
jjn איטטיגע די אונמער אי jy trtt iv 02 איז 

i i r v ו נטליי ן י מ ״ ̂ט. װעגצן י  41 י1 ד
T« יאפ ידנײט, ׳יאוגיעז m it h  t i •גלײ 

m, צי ןנעי ״ t«g i״g ו n T n i 11* אמן•  ״
 001 10 ארב״יממ ואר׳ן נעטעי ויל •על
ן «אל ״  יעדער .0 *ין ײי יע^ 0 אין י

rsyo י3«אי-«טא געזני^עז א jy )2P*

פארום קאמױניטי כראנקס
v םירען r n v\ 7,30 זיף.

נז«ח.

 װע• שארעשענטליכט װע■ — ג.—ש א• א.
 ®אר־ װעיען עס m ®ריחער גיט ^ער רען«

 חא• מיר הןס זאכען/ די -רוערען עטענטלינט
 טטעחט: piD■ אין ווי ■ײחער. טון נען
®דיחער. ®¥לט דער פריחעו/ קומט עש װער

 אײער אין איגלמעכטען די — סלאוױן. מ
 דעם איץ ®איעוענטליכען םיד ■װעלנען בדיןי,
c זײ:ען ׳נומער ira װעל־ אזעלכע, ניט או*ן 

 בא• קענען ^דבײטעד דענלד-דע זאלען נע
ײן w אייכפלוסען  סדן •לאן דעם גןגלן ז
 אױב אי־בײטס־װןך, נ׳לטעגיגע v אײגפיחיעז

̂סעס די  ׳אײ»ױליגען 1י*7ד גור ז^ען בן
cvn בטאזטיכז© יט1 װײט נאך איז דאס Dgn 

5vבאBרעtלעצטע די אז ארגוטעגט, ׳דעם ט 
 טװע־ עטװאש ארב״טמר דעש iv קומט ׳סטוגדע

«DV ער׳נטע דז װי רער,  ״1דאי ,nriJt***0״
 1220 ריכםיגער, *וגעגעבען װערען ?ש

 ל7ד Dvi פאקט, דער עס איבעדװעגט דאד
 ירײען שדלען * דעדפאד קדעט ארבײטער

 געזזען װעלנע יעיז^ען, די װזןגען טאג.
 אין אדער ׳סקול אין ̂דער טיטיגג, א צו

 געטעחרליך אזןי יט1 עש איז מעמטעד,
 גע*עחלט קען מענ׳טען דיזע ®דן טאחל ־די

̂ן חעכסטענס װעדען  חעחרעגד חוגדעיטע, א
טויזעגדע. צעמנדליגע אום זיך ט4ח#גדע

 ױעלנע רי, מעגען אויך ;ילט זעלבע דאש
 ®ונדעסטװעגען בלאגזוױל. אין װאוינען

n גיט מיר ^ינען tv ׳״בעי tv זאל סןן 
ײן קענען גים  ®טוגדען צװײ אין פאדמיג ז

ijn סיט ילץ איז סאסער פיט׳ן x tw, און 
 סקול אין מיפיג;, א «ו געזזן קעכעז דאך

אר״ םילע בעז9ר- טע»טעד. אין אדןד

 קאג־ דעם ברעכען װעט באארד דזשאינט
 עזזדענ״ גים איהם װעס אדער טראקט
 זאלעז 4 לעמז אין דודכפיהרען זזאשםינ

 מסײס מאנומעקכדסז,-ערם די אזױ גאר
 *גרימענט אין שטעחס עס װאס אלץ זײן
 דט אודזאכע סײז וועם ױניאז זײ אח

 די יןדיג. ךײ מים םארפיהרעז צו האבעז
p אױוי דעדום װעט ױניאן P דט םאל 

n פאדשרונגעז די נאכגעבעז  pc ראנױ 
 דאס באשטעד״ץ, װעט און פעקטשודעדס

 זאל אאפאך ס§יזמטירדער נײער דער
 ״,אדביי די יטובת ווערען איסגעבעסעדם

אינחסםדיע. אונזעד איז טעד
חױי װעדעז 2תא:פעי־*עג» די  0די

 זא״ «ז שווער אבער ס׳אח פאדמגעזעצם,
 אזנז פאד האדש מארגעז דער װאם געז,

 ®אדהימד• די דאס סזנגייך, אגג^רײט.
 די ותדתז. אסכעבדאמצן װעיעז לתגען

 יאדק גױ איז מאכעי דרעס טויזעגמער
 קאיעמטײ זייער איז צוטרוחח פויעז מיט
 אדנ״ חא^ונמז גדויסע n ד־ינעז ׳כזז וועז

 נודל דעד זואס מעג, שװעדע די *ר\ זערע
באשנדסס. אונז או0 האם

ײ  n!צױימוז yrngo — צײסעז ז:
 פאדזד מר שטעלען מאנדפעקסשודערס

n רוגגען  i t ײמאגס I אבעד װאזז s r  i t 
 *וריקמקזק קאנ?ן *'r דאס דענ״ען. «דעלמ

n דוימעדס m ע- דעד די ן

י ו ק ח ס נ פי
ן דאקטאר7ל ו #דראמאטלמ די ו

• f«N װאס *ר/1א״ ן1« •אר#אסער י  ו
ק1צ ל^ג  0 אץ 1ןרע117« געאוילא יי

בדןדױ״, ײין^ ■עאטןר

איכער ריידען װעמ

ליטעראטור/ אידישע ״ױ
7י8 ווערעז פאדגע״טעלט וועט ער

לואיסאהו לודודג
ן קריטיתער דראםאטיה ו ן״ דער ו אי ג״  ״

 דרי• יינסקי׳ס סון *ער7ייב*די דער ן1א
עגגליא■ אין ן70 #

»יכער רעדען װעם ער
פינסקי.״ חד טון דראמעז ״די

 אװענם, זונםאנ רעס
פען16 דעס

 סקול, ה«י מוריס סון פודיט^וריום איז
ר^וד. ג«וכט<ון און סטריט טע166

טערמין מזײטער דעד
די (14

 סא־ אד8 ססול ושנד
זדסענשאןשען צ־אלע

000^
2H*ot0 T זועט t]

®עברואד טען4 דעם
 ינטחאלגיען ײעמ און

קיאש״ ״פארט״םײם נײעש א

דעד יינעד יסעז4? 1אי

^ קא<יער»נדדחןר ט עגו מװ

 םעארזד אזן אראקס״שזמ «אד •לאץ א
ארב״טמד. שאד לערנען טישען

אין ױיסקינ•®? סעחד סאקלסט

י נ. סם״ #וםען איסם 7

י ■0 7

3 - 1
V . ♦ י׳ * ■ י ״ •»- ״ - « *

10 [,m 0 i f  m  • ij w ifi י י♦ «אר 70>1נ
 7ג>ג7«ינ.י״« I ל«#11 ר#7רג״י ■אאחד*אתל

ו1##ארג״ט ן נעװיגס. גרויסער v נעװען ו
A .נזחןנאינ- די ל״זױ• איחי — ק^ 

gיזנט *ױ ♦♦*״* mi ,r\V9p 0t>0i0 מס 
 נןך און חעלטח-סענטער דעס ן 1• אררעס

י ורינצן״ ^עינע  A30 «יט א״ד ײעלען «י
ױ ן1א •עיען, T געפועו אי t ןו מסיחען  נ

vנ’vײעל• אין גיסעיעה ♦עגע ן7איבערצולעז ל 
י עס 7« י י וגמײעו י  אראיקלען 4נ#*יצע י

9t*0W »ין i'*i0Hi0 901 װעגזח A 'i0
מי א״ערע — ג-״םאן״ פ  17ה*ל* לי
 #גזדעגטע־ די «אר נענוג «1« ג♦* ««ר ס♦,•

•0X איך ן7ירמ07»דר 1# 1« ®יגןט
ױ 11» ורעלש97# סטעמוטען  אזיר ״t 17װצל «

r ig!*?♦ .וריק*
צי — זאץ. א. י י  *»ען7ל זחרען-אנעגט י

 ו. איו גדאילמ חי« ייחד uni )׳ט«ג9ר7דן:
ס ti« ,**fpim׳ חירינ״נ׳  0 7 t 7 r r im 

 סיר אנעול. ר7סר״כ1ג7ג ®עחגער g געװען
i* ? i r א״גלאדוסג ד♦ «יר ױרקליד1 א״ר

, י 1•ײא יי מ f י  fUt»«t» מיגזןו דער אין 
#סאלײ יעס אן tn 0300101» 00 חא• *♦♦י
 ׳•״*•יל• די געמסען ivn װעלנער 4|י1 נעז

oe «ןנץ ?ינס• iiv, סיט טארגליגען איחש ן או 
״ op חןט נןטירליה 4י»׳ A03*'**' *0י  או
^07«»• *pir-a ,װ' סישגעשטיפט * 33V, 

 ד״דען נור סען• קען ,T* י♦זי 1איי זאו
 סיט געעוילט ח»ט ייחד יו♦ /1»" דעגעו

ארדיק. ס״אנען י»ר » 1בלוי
 •ip 10 131* ס*ר אונמעגליד — ש. מ•
 17לא011- «יר נןטא ׳«ארל^ג אייצר יילען

א1גע זעחר #ון עחר1 עס מ .17וי
אר »ון — נאםען* א אחן  אין נדיף י״
 איחר t# ®לוס׳ «ום קוסען מיר סרוען ענגלי«

T חט7t »יחר חען ׳גוט זעחר ט»ן7ג וןל•1 t 
u « יאקיאי׳ נוימן v סיי m w־rn*»o־ 

 Dgn tv« 00 איחד װזןם גטליד7ח»« י♦®*•
*'*10, t 07 n jשל » «עט״.9-1* װעיען וי

 אין רניטvג געיעען םיר — וױנדי. ט׳
[1 קענען זאל יישס ארסיקעל, י7»״  «ון "
טי׳/ די «אר נוצען I7*®jnt®♦ דזס *ױגי

fo ןאראלאנ א״צי n jrn w n fן י7 ן  דער ױ
e« »ח קאסייע r ^אר• ר7י 1* אינערנעב» 

 סיר ישלטצן cv*4® גרויסע די «ון ױאלטינג
קזך 1מ»סע גמיסע »ונא\יס«יחרט»ר. »אר
 ן1א ׳י*1לטונגס•ארבvו1«אר די iv» *,ג «ען

 *ווערע̂ז *וגעגענען no קןסיטע״ v 0' יב1א
#t 10 רי געט^ אי«ט ביו ח»ט װעלנע ׳די• 

 די אונטער בעסטע סvד ן9געט ח«ט ב״ט,
אומאטענדען.

 ן1א איז באגײסוגג די — טשענסער. ח.
 עש אויב אח, סעחר ג*ד איבעריג. ג*ג«ען

י ״יד׳ אז* ך1סעגל tאי  cvn ׳י«לעמיקע י
ן9 געט^ ניט יןלטDvt •lg 1 ל«0ח איחר  י
 װע״ סיר ױגיאן, אייער ניט ׳אײד ניט גומס
 פון ב^רינטען די דיוקען גערן nynv לעז
: אײעי «ון לעכען און טי<טיגקײ» דעי  ,IV1״
1« צ״ט «ון *ואיקןן ♦♦t־ oyn איחר װען

 דעם «ון ניט t»« עס — רעזניקאװ. .1
̂לגט און װערט׳ םינדעסממן  פאר• ׳t:iv פן

חןוט איחר רזןלכער1 *ייט, אײער נ♦® במינג•

איי׳ «♦» 4 •»! 1* ױ W •איתו װא it•• 
#a יעחיג סינדעסטען i t 0ס,]

? מ• ג  901 סלאשות נעיי די «יר — !-,יי
ד, »יז»^זןן קײן ניא בילד י7»ײ י י י  90H י

t♦♦ 1אויטסײדי די טאר ניט. אל״ן װײסען« 
 ו»• י«■1איבערח גילד 7ג»ני חן^לןש מעלט

 אײן גיפ דארופ זעחעך סיר אינםיעיע^ 1קײ
 •03S0 איחס ח«ט אױ/ד הארום גמגד, דעש

 »•n ,01 v* גומד װןויגער נ«ד ®ריבען.
o n מיר tאוצוענטלינען. עס שלען•

•03 איו פראגע דער װעגען — ב, דזש.
 t רעדי״ויע דער פון זײט דער סדן ייען

• v מיט לענגעיע p «״ ' l i t, חא• דאן 
 סר3003 ן1א בריןי, א פארעפענטליכט סיר בען

ןי פערט  •03 סיד «לאץ. דעם אויןי איחס ױי
 אוין• זאל ארטיקעל אײער t» ניט, פינ«ן

D0i יעגין דעס ®טעלען קל*רער םינדעסטע 
 m30 IV פון פראגע די :®«ר»כטען זאל *דער
^i •»לגליך אט^דיונקט. ימי v n םיר 
T t דערסי• אארגעחםען צו בעמ:טיגט ניט 
ילאץ. נקסעז7י9בא זעחר דעם

צוקונפם אייער פאר זארגם
אםשםאדען און יאהרען שפעטערע די דנען אין האבען מוז ®אמי־ליעדפאטער יעדער מענש, רעכטדענקענדער יעדער

 ®אלגענדע ױ אנבאטראכט אין נעהמען מוז איבערלענונג מיט מענש יעדעד -1 ג ר א מ האנען צו ם נ י י ח
:פראגען לעבענס װיכטינע

u k i־h םאלשטענדי• די און צור,ונפט אײער דנען און האט *חו
פאמיליע אײער ®ז םאחיכערונג גע

. אקאונט אינטערעסט אז עפענם
איין*. פאר ארבײטען געלד אײער זאל און סטײטס, ױנײטד אוו כאנס אץ

פהאצענט

אינטערעםט

m m אין םױינד אטת׳ען אן מיט םארדכערען דר וױלט איהד ף 
»> I איהם ברױכט איהר װען צײמ א אץ

הײנם דעפאזיםאר א װערם
פיהלען צו פארגעניגען דעם האט און סטייטס ױנייטעד אװ באנק ױ אץ

אעדעסענדענט.
s i אײער םץ םארדיענסט םולען דעם האבען וױלט איהד ןד ל ף 
m < ל« t ,בארעכטיגט זײט איהר װעלכען צו געלד

, wגעלך אײעו ט
םולע באקומט איהר און םטייטס יונײטעד אוו באנר, די אין

פראצענם

אינטערעסט

ט 4% נ ע צ א ר ט ® ס ע ר ע ט נ י 4% א
מעהר. און דאלאר ioo פון סומא׳ס פאר

 פראמינענטעס• אױ טיליאנערעו גרעסטע די םמ מאנכע דינען וועלכע באנת, דיזער פת דירעהארעו און אפיסערם די
 אזוי ניט זוכעו זײ דעפאזיטארם. אונזערע פון אונטערעפען די דנען אין חאכען נױאו־לן, און געשעפםסםענשען טע
דעם באקומען זאל דעפאדטארם אונזערע םון יעדער וױצוזעהןאז איעקונפטע פינאנציעלע אײגענע דיער םיל

פארױענט נעלד זײעו װאס נדל כערעכםעז
 ס נ א ב די םון אײערבאנס־ביכעל איבער איהדרעכענט און פאראיבער אמ יאחר דאס אדער מאגאטען 6 די װען

ו ו ד ן ע ט ײ נ ו ^איחדמבמ וםטייוףיס י  פראצענט םיער <♦)אז׳געװיםעןפארגעניגעןצוזעהן א ו
נטערעסט י װענעעראינטערעסט. באקומען איהרװאלט װען מאכםארסאסףםעהרגעלדפאראייו,וױ א

פארסאגם סעהר דאלעו א איז פארךיענט נמהר. דאלעך א
אין אסאונמ כאנס א םיס יאחר אןדאםנייע פאבגס

ספײםס ײפעו
M e m b e r  F e d e ra l R e a e rv e  Sjratem

, םםױם םע32 און עומניו םע5
— :נרקנטש הו»רלעם
םטריט נםמ 16 און עװענױ

:נרענטש דעלענפי
ס, ס מ מ ע ד ל ח י

1
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פראגראם
6דע פון

ט ר ע צ נ א ק

נײסאנ אוהו ו יאנואר, פען16 דעס זונםאנ,
אן קזועו- אױ ץני
עװענױ דריטע און םםרים םע8

 בוף ראזענבערג׳ם אב. בר. םון ארױסגעבוננ דער צו
ױני#נס״ זײערע און קלאוהםאכער ״די

(1

םאפראנא-----------------------ערײנער עםטעלע םים
קאנצערטינא--------------------פיראזשניקאף י. טר.
גאריטאן--------------------------װערנער אוגוםט םר.

ווגמיגי--------װיזידאימע א. *•אולירען מיר איך געח j .וויעטריי <וי#ומ ב.
 פאספער ד. — ראפםאדי וזונגאריאן )2 שריינער עםטעאע םיס
חענדעלװעמוס ענד װינדס יע מי חיער ». ®יראז^וניסאוי י. םר. < גרעיג---------לאװ דוידדען ב. גרעיג-----טאטהער אלד דחי ג.
װערנער אוגוסט טר.

(3

 לידער שאלקס רוס״יע *. )4
 אלי אלי נ.
j *סי:ג *•*גי

שרײנער עסטעאע םיס
לולובײ רא׳ייען )6

 פיראזשניקאף י♦ טר.
 *ובערם — גענגער דאועל דעיר *. )6

לאסס לאוולי א נ*ט טי םעל ב.
&#רס״טח

סאנכ באאםסבזענ׳ס .וואלגא נ.
װערנער אוגוסט מר.

 אאנדאן, םאיר באראנדעס, י. שאעזינגער, ב. קאהאז, .3* נענ. :דעדנער )7
ראזענברנ. »ב. און ■ײן מאקם םײנבערג, י. באראף, אב.

מעמבערם צו םױי טיהעטם
ם: אוגזער אין באקוטען צן פי 303 רום םטריט, צמע1 װעסט 100 א

טעאטעה אױישע n דאש אין
עװעגױ טעדים&ן און םטריט םע27

ראלע גרעםטער דער אין ?:ױשפילער גרעסטער דער
» 9$ •

!שיילאק אץ שימישיופ .

יאנזאו אזטעו ועם אװענם, ױנטםאנ■
־ו
.■ שעתםפירס װערען געשפילט װעט

ר ע ז ד א מ פ ױ ת
ג י ד ע נ ע װ

שײלאגן אלס שילדסרוים רזדאלף
 סטריט, טע15 איסט סקוהא, רענד אי[ ״םארװערטם״ אין באסוטען צו טיקעטס
 קאשע, שטרונסקי׳ס אץ אײסעאום, אייבאר בראנזוױא אין ;*קונדס״ איז

 אין בוך־האנדאוננ, גאטיג׳ס אין סםריט, טע13 און עװענױ טע2
 סטאר דדטוארי סטױרנס אין םך־סטא;, מייזעא׳ס

סטאר. דראנ עפשטזדיג׳ס אין און

•f‘־ י

צום טיקעטס גלײו תויפט

//

ן ע ק ם א ל מ א כ
m אװןנס, שנת  a n יאנואר

נארוען tod מעדיםאן ־
£ סענם. « טשעש העט — סענט 75 נוקעטם

די טאג יעדען לעזט פרײזען אמזערע • , ן ט״ אי ײ צ

זעחר װערען :ר פדויען פאר דעזײנערס
פער פקל

 םיעל און לערנען צו לײכט
!םארדיענען צו געלד
 אויס* מוין תפבען <ײםע חונדערטע
 יעצט און םעטאדע אונוער נעלערענט

געלד. םיעל ויי םערריעינען

- קורם א איצט נעהמט
— ךי אין —

סקול מיטשעל
ײנינג אין  םיםעס טרױען, פאר דעז
 קורס א קלײדער. קינדערשע און
 כאל־ א םײגט םקוחל םיםשעל אין

 נע• גרויסע און פאױשאן דיגע
חאלט.

 נארםענט *װ סקיל םיטעעל רי
 נריידינג ם״הינ^ חנױיניננ,י«ענמרן

 שליידער. םרויעז םאר םיםיגג און
 חןם סיט יאהר 50 איבער עטאבלירם

עיםאלנ. נרעםטען

ע עען. ניי ע איי רעזולטאטען. כעםטע םעטאדען. געסםע םיםםעםען. ניי
קצאס׳נן. אנענד אוז טאג אידימ. אין אוכםערדיכם •ריװאט

veu .נעדמגו;נ«ן
חנטאנסםר״שאן בױןלע̂ג סריתז א םאר קוסם אדער טעצעפאנירט ארייגם,

אויםמינםכמ. םולע און
אף םאנםאג, :קלאםען אכעגו םוו פרייםאנ. און םי

M I T C H E L L  D E S I G N I N G  S C H O O L
9 1 2 -9 2 0  B R O A D W A Y  ( C o r .  2 1 « ) ,  N E W  Y O R K

Phone, Stuyreeant 0383
Boston Branch t 468 Washington Street, Dexter Building.
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םייקערם סעםפעל און טײלאוס לײױס
\ 3-לאקאל יזניאן

כאסאנםמאבוננ װיכסינמ •
 (נעװעזענע 3 לאחאל פאראײניגטען פון מעטבערס אלע

 אז אכט אץ נעהמעז צו געגעטען זײנען >80 אח 3 לאקאל
עװ, לעתסיננטאן 725 און סט. טע21 װעסט 9 םון אפיסעס די

סם. PC29 װ. 12 אפיס, אײן אין ממופס חאכען
 גרעננען » אױפנעפאדערם דארום זיינען מעמנערס אלע

 דעם אץ דיזס דיערע צאהלען אױך וױ קאמפלײנטם, זײערע
אפ̂י נײעם

3 לאהאל נאארד שסזהסוםװו ארדער נײ
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 מיטינג יאהריגער פערטעל דריטער דער
נאארד עקז. חשענראל אונזער פון

 פיערטעל־יעהרליכער דריטער דער
 בא״ עקזעחוטיװ ודזשענעראיל םון סיטי;;

לײדיס אינטערגעשאנאי דער םון ארד
 זיך עפענט ױניאן װאירקערס גארטענט

 דער אין אזײגער 10 דאגערשטאג, דעם
 סיטינג דער יאנואר. טען20 דעם םריה,
 באס־ אין אפגעהאלטעז מאל דעם װערט
 ביעקאן 121 נעילװױ, האטעל אין טאז,

סטריט.
 אונטער צײטען, געוױינליכע אין

 טי־ דער זואלט אוכישטענרען, גאדטאלע
 םיט װערען אפגעהאלטען געדארטט טינ;

 סעברואר, איז ערשס שפעטער, טאנאט א
 צײט־ געוױסע דא איצט זײנען עס אבער

 אז נױטיג, געטאכט בעז1ה? װאס פדאגעז,
 װערען אפ;עהאילטעז זאל מיטינג דער

 הױ^ט־בא״ אוגזע.ײע און #םריעי אביסעל
 סעין״ און שלעזינגער־ פרעזידענט אכיטע,
טינג דעם האכען בארא,*, רעטער  אײנ־ טי

 אין ד^ונערשטאנ דעם פאר שױן, גערופען
דערםריח.

 אונזער פון מיטינג איצטיגער דער
 א *יז בא^ורד עקזעקוטױו דזשענעראל

 די םון :אועען די וױכטיגעד. זעחר
 ארגאני־ גדויסער אונזער םון מיטגלידער

 ס#ל, דעם זײנעז שטעדט סר א פוז זאציע
 פוץ־ ײען אירגענד װי מעהר םיאײכט
 עס .סיטינג. דעם צו געריכטעט םריהער,

 םארהאנ־ און אויפגענומעז דארט דארוי
 מא״ םון םראגען אזעלכע װערעז דעלט

 פון אינטערעסען די באריהרט װאס מענט,
 םון סיטגאידער טױזענדער צעהנדאיגער

 םיע־ איז מניאן אינטערגיישאנאל אוגזער
קענעדע. אוז אמעריקא םון שטעדט לע

 דא איצט זײנען פראגען אזעלכע און
גענוג.

 סיטואציע די קוסט ערשטען צום נאר
 זיײ װאאקענס שװעיע ;םיאאדעלםיא. אין
 אינדוסטריעאען איבער׳ז פארצועעז נען

דאר־ איז עס !םיאאדעלפיא םון היביעא

אעהאלט־םארצײכדס

ט״ .4 נוםער ״גערעכטיגקיי

 דעניש• ד. מאקס — *ו»ד די .2 זײט
 — יזנייה יונזער אין אלערלױ .3 זײט

̂ער דער אין רעפארטער. סטעף א  רי
̂כער  דזש. — 17 ליךןאל ױגיאן׳ ס

העאאער.
 «ון בא#רד דזשאינט פון םיםינג .4 זײט

אאנ־ א. — ױניאן מאבער קלאדק דער
̂סאיגט פון אי:סט#ל״*#ן גער.  דז

.1 זײם פון שלוס — באמרד
̂רד עקזעקוטױו *װײ .5 ײים  מיטיגגען בןן

 אין שעהנהאאץ. י. ־־־ 25 לזזקאל פדן
 א. —r 10 לאקיא ױני*ן, קאשערס דער

 װײסט און דרעס וזן מיפינג אעװין.
ם ^ינ  םאקאװ. ק. מ. — ב^רד דז

ה. •P — אײנזאםקײם
 אימר און בױרא אימיגרײשאן די .0 זײט

דזשײיואבסאז. טשאראס — אויפגאנע
ײ  אין ל*£אלס נאל4איגטער;עי«י די ב

סגײדער. אב- ־־־־ באסעאן
 גרוייי » גארפיעל אין מיטי;; דער .7 ?ײט

 א. — נײעס פילאדעיפיער ערפאלג. םער
!ראװיזארי• ®ון רעפאיטס נײבאוער.

 .D — 22 ל#ק. *ון נ^דד עקז. שען
r א סנדאר. r t דוד — באלעבעסיל 
ברוין.

̂ר׳ס פון .8 זייט  נאפיץ־ביכעל. רעדאקט
 י1אוי מעגשען די ז״נען גרויס זוי .9 זײט

ח;׳ס ■יאפ.  (יעלײ ? ̂טערען מיכעל̂ז
אעא. ק• דר. — מ«ז)

 א. — רעא־ציע דער \%,t :קמה די .10 יײם
̂ס ?עאדין. ̂מלד״ ״מוזיקאלייטע ד

ראסקין. רעי ־־־ פעל״
 פון קאנפעדענץ סיעציעלער דעי .41 זײט

 ארבײטער דער װזןג?ן ל. אװ t א. דעד
ן לי;ע י ו m אאנג ה- — ל*:ד י  י
דובאװסקי. ב. דר• — געזוגד זײן

 *םועסען. קודצע .12 דים
 אדוועדטײזםזגגםס. — .15 *ון 14 ,18 זײם
 אדױ^זשאגאל איג»עגער׳»ן:יל .16 זײם

* ויײיגאײי•

 קלאויןטאכער, די בײ אי אוטרומיג טען
דרעסמאכער. און וױיסט די בײ אי

 אאגע זעאכע די איצטער איז טײאװ״ז
 דא אױןי- יארק״ נױ אין אונז בײ אויך
 אגרי- דער םארװאאקענט. חימעא דער איז

 ױגיאן קאאותפאכער דער צוױשעז מענט
 איעגט אסאסיאײשאן ■ראטעקטױו די און

 ארבײט ער פאראאיזירטער, א אלץ נאר
 אסאסיאײשאז אמעריתאן די און ניט,

 אדװערטײד גרויסע פארעםעגטאיכט
 פרעסע כעאײבתי׳שער דער אין טענטס
 גאי־ אזעאכע נאף און ״עפישענסי^ װעגען

 געװיס שטעקט אאעם דעם הינטער קען.
 אויםםערק- גרויס םאדערט װאס עםעס

ױניאן. די מצד זאמקײט
 דער מיט אויף עס האאט בעסער •ניט

קעגעדע. טאראנטא, פון סיטואציע קאאוק
 ווערען אויםגענוסעז אױד דארף עס

 איג- קאאוק דער אין סעטעלטענטס די
 און סינסינעטי קאיװאאגד, פון דוסטריע
 אמאניזאציאנס־קאמ■״! דער טאאידא.

 אנדערע איז נאר און םאאטימאר איז
װעסט. דער אין שטעדט

 אױך װעט ארדנונג טאנעס אױס׳ן
 אוד סיז ארגאניזאציאגס־ארבײט די זײן
 אין דעפארטמענט״ ״אױט־אוױםאון זער
 פילע אין טעטיג איז װעלכער איסמ, דער

 יארק, נװ ארום שטעדטיאך און שטעט
םילאדעאםיא. ארום און באםטאן ארום

 די װערען אױפנעגוםען אױך װעט עם
 פאר׳: הײם איעענער אן םוז םראגע

 אינטער־ אונזער פון אםיס דזשענעראל
 אײגענט־ שויז איז פחאגע די נײשאנאא.

 אעצ־ דעם אויוי נאוי געסעטעאטע. א איף
 עיןזעקוטיװ דזשענעראא סון מיטיגג טעז

 באשאאסען איז באלטיכיאר, אין באארד
 און יןויפען צו הײם אײגענע אן געװארען

קויפט שױן איז הויז א  עס געווזאדען. ̂נ
 שא״ צו װי ײעיעז, באשט?!ט אבער דארף

 דארןי מעז וראס םאנד,־ נױטיגען דעם םעז
אונטערנעמוננ. אזא פאר

 זויסד אנדערע דא נאף זײנעז עס און
 באטראכט דארפען װאס פדאגעז, טעע

 פראבאעטעז, אנדעדע גאך און װערעי
 אאמיר װערעז. געאעזט דאר&עז װעאכע
 געפינעז װעט מיטינג דער אז האסעז,

 םרא״ אאע די צו ענטםער ריכטיגעז דעם
 אויןי האט ער װאס •ראבאעסעז, און געז
ארדנוננ. טאגעס זײן

or שעהנער א

foETTn^T■

 m דעם פון אינשטאלירונג דער צו
22 לאקאל דרעםמאכער

 כעט־ אין איז אװענד דינסטאג
 דער ;עװארען אפגעהאאטען וזאא האװען

 דרעסמאכער, די םון מיטינג ערשטער
 אא״ םון טרא^סםערירט זיר האבען װאס
 אא־ דרעסטאנער נײעם דעם אין 25 קאא

 אינסטא־ דער געװען איז דאס .2קאא^
לאקאא. נײעם דעם פון סיטינ; אײשאז

 זײגעז װעאכע םרױען, פאר א פאר
 אאץ גאף איז טיטינג, דעם צו געקומען

 דרעסטאכער די װארום געװען קאאר ניט
 װא־ אאקאא, באזוגדער א האבעז רארםעז

ײ רום  םון װערען אפגעט^אט דארפען ז
 האבען זיי װעלכע מיט וױיסטםאכער, די

 אײנע .25 אאקאא איז באאאנגט איצט כיז
 די אז באהױםטעט, האט םרויען די פון

 דעם גע־גען איז אאקאא דעם םון גרינדונג
 און ױניאן״ ביג ״װאן א םון סריגציפ

^ פראגרעס׳/ דעם ״געגען ס׳איז
 געאענענהײט א געגעבען ר.אט דאס

 גע־ איז וועלכער שאעזינגער, םרעזידענט
 דעס איגסטאאירען צו געװארעז אאדען
 אאגישע זעהר א האיטען צו לאקאל, נייעם

 םראגע דער ■װעגען רעדע באאערנדע און
 װירקונג גוטע א געהאט האט זואס
 ברודעד מיטגאידעה אנװעזענדע די אויוי

 חאם באװיזען, קאאר האט שאעזינגער
 דרעס־ די אפזונדערען דעם דורד גראדע
 באזונ־ אץ װײססםאכער רי םון מאכער

 אז װערעז געשאםעז װעם אאקאאס, דערע
 דער אין יוגיאן״ ביג ״װאן שטארקע אסת

 נױ םון ואינדוסטריע דרעס און װײסט
 בא״ אין דאס אנגעוױזעז, האט עד יארק.

 צװייגען בײדע װעאעז אאקאלסס זונדערע
 אמאניזירט בעסער אינדוסטדיע דער םון

 אױשגע־ בעסער װעט עס װײא ױערעז,
 פרא־ ספעציפישע די אויןי װערעז פאסט

 דאס און באזונדער, םאך יעדען םון גען
 איז װאם באארד, דזשאינט דעם אונטער

 געװא־ געגרינדעט ^נדוסטריע דעי אין
 ז י י א בילדעז אאקאאס װעאעדאאע רעז,

 אין פאא דער איז דאס װי ױניאז, נרױסע
אינדוסטריע. סוט און יןאאוק דער

 זוײטער זזאט שלעזינגער פרעזידענט
 באארד דזשאינט דער דאס אנגעוױזען,

 פאראײניגט אינדוסטריע סלאות דער אין
 אײן אין יצאיואלס באזונדערע דרײצעהן
אז גרויסער  — ער פרעגט — און ױני
 אויך פרינציפ זעאביגעד דער ז#א װארום

דרעס און זוײסט דער אין ארבײטען ניט

בײם מיטינג
קלאוקמאכער ד\ פון נאארד רזש.

 דזשוינט םונ׳ם מיטיננ אעצטער דער
ױ יזלאוקמאכער גרויסער דער םון כאארד  י

 ױם זעהר א געװען איז יאדק נױ אין ניאן
 כאארד דזשוינט נייער דער טוכ׳דיגער.

 אינסטאלירט איז 1921 יאהר דעם פאר
 און םײעריליבקײט, גרויס םיט געװארען

 נע־ חאמ אין אאעםען אויזי האט דאס
 םײ דעם און אײנדרוק. טיפען א מאכט

 םענ״ סך א גאר בייגעװאױנט האבען טינג
 דעאע־ נײע די און אלטע די חוץ א שעז.

 אויך זײנען באארד דזשוינט פון גאטען
 דער םון באאמטע אלע נעװען אנװעזענד

 םיטגאידער די אויר און ױגיאז נרויסער
 אא״ די פון באארדס עקזעקוטיװ די םון

 דדש. דעם צוזאכיעז שםעלען װאס קאלס,
 אײנ״ איז האלל גרוסער רער און באארד,

 פון םענשעז, מיט איבערםול געװען םאך
 דעם אויןי אױסזעהן. טוב׳דיגעז ױם א

 געװארען ערװעהאט אויך זײנען סיטיננ
 דזשוינם םאר׳ן באאסטע עקזעיןוטױו די

באארד.
 א געװארען נענוביען איז צוערשט

 דעילעגא־ נײע איע סיז קאיל״ ״ראאל
 עתזזד פאר װאהל נעװען איז דאן ;טען

 באארד; דזשױנט דער םון באאםטע הוםױו
 אינסםאיײשאז צעחןמאניאלע א דאן און
 <אגע איצםיגער רזר וועגען רעדעס און
ן בכיא באװעגוגג ארבײםער דער אין  ױ

אץ tnonp פארשטאחזנגחג די ותנען

בםרט. אינדוםטריע גארמענט לײדים דער
 אײנגעגעבענער אן געװען איז עס
 פ״יער• די און הינזיכטען, אלע אין אבעגד

 גאנצע די אנגעהאאטען האט איכקײט
געדױערט. האט מיטינג דער װאס צײט,

געװען: זײנעז סיטיגג בײם רעדנער די
 מאיר קאנגרעסמאז סאציאאיסטישער דער

 שלע־ בענרזשאםין •ריזעדינעט ;יאנדאן
 פון רעדאקסאר יאנאיוסחי, x זינגער,

 אב. סעקרעטער ;״גערעכטיגקײט״ די
 אד־ דזשענעראיל סרײני, הוגא ;באראף

 פעדערײשאן אמעריהאן דער םון גאנײזער
 םיהרער אאטע אמאליגע די ; ילײבאר אװ
 הער־ און ראזענבערג אב. ױניאן דער םון

 װידערערװעהלטער דער ;גראסמאן מאן
 און סײנב;רג י. מענעדזשער דזשענעראל

 ״פאר־ םון עדיטאר אײבאר אאננ, ה.
װערטס״.
 גע־ האבע; רעדנעד דערמאנטע אלע

 ארויס״ באגײסטערוננ, נרויס סיט רעדט
 אויך באגײסםערונג זעאבע די רופענדיג

צװזערער. די בײ
נע• איז יליסט דער אוי^ ערשטער דער

 אב. סעקרעטער דזשענעראל אונזער ײען
 אױס- די דורכגעפיהרט האט צר כאראף.

 גײעם םאר׳ן ירעזידענט פון ערותהאונג
 נעהאימען דערבײ חאט נאארד, דדיױנט

 איבעתענע- חאמ און רעחנ ®ײעראימנ 9
)4 דים אויו• (מלוס

 אױפגעמא״ האט ער און ? אינדוסטריע
 טיטוױר״ זאלען זיי אנװעזענדע די דערט
 שע§ער די םון דדעסמאכער די אז קעו,

 יאלןאצ אי| איעשרײבען גיכער זיןי זאלעז
נאלאנגעז. דארםען זײ װאו ,22

 1אי רעדע שאעזינגער׳ס פרעזידענט
געװארען. אױפגענומעז װארים

געחאא• אױןי זיינען רעדען זאכליכע
 וױיס״ ערשטען אונזער םון געוחארען טעז

 יא• x טון זיגטאן, טאריס םרעזידענט
 ״גערעכטינ״ די פון רעדאקטאר נאװסקי,

 סענעדזשצר דער הארוױ״ן, י. םון לןייט״,
 כרודער פון און דעפארטסענט דרעס םון

 דער געװען איז װאס האכמאז, כיאחס
טיטינג. דעם םון טשערמאז
כאריכ״ אײזי איז מיטיגג דעם אױף

 םיארהאנדאונ־גען די םון געװארען טעט
 n דינען װעאכע קאנפערעגצען, די אויף

 פאר• צװישען אנגעגאגגען צײט לעצטע
 םון און באארד דזשאיגט םון טרעטער

 עס אסס׳ז. דרעסמאנופעקטשורערס דער
 איתענד דאס נעווארען, ערקאערט איז

 גע־ װעט װאס סעטעאטענט, װעאכעד
 װעהען םארגעכראכט ײעט װערען, מאכט

 און ױניאז, דער םון מיטגאידער די פאר
 אין װארט לעצטע דאס האבען וועאען זײ

1װעגע רארםען װעאען זײ דער.םראגע,
שטימען. דעם

 דאס זאגען, כיעז קאן ארום און ארום
 אינטעחד גאנץ א געװעז איז סיטינג דער

 רוחיגע̂ר א און שטיאער, א ארן סאגטער,
 דעם אויפשטעאען םון ארבייט די זאא

 מים נאד אננעהן לאיזאא דרעסטאכער
 און װײסט די זאא ; םרישלוײט םעהר
 װערען אמאגיזרירט אינדוסטריע דרעס
 דער איז דאס װי פראצענט, 100 םואע
איגדוסטריע! קאאוק דער אין םאא

 אין אנױםענט נײער
 אינדוססויע דרעס ומר

נעשאפעו
 אגרים דער װעט דינםטאג נעקסטען

 מ פאר װערען פ»רגעכראכט ענט
שטיםען. צו םיטגלידער

r
 זײנען װאס קאנפערענצען, םיעאע די

 1סי געװארען אפגעחאאטען אעצטצנס
 אץ צדדים בײרע םון סאכ־קאטיםעם די

 געבראכט האט איגדוסטריע, דרעס דער
 געאיי• זיף האט טען — רעזואטאטען,

 נאכדעם אגריםענט. נײעם א אויןי נינט
 צו <עקוסען זיינען סאב־קאםיטעס די וױ
 אײנ־ וױדער איז אײנפארשטענדניס, אן

 די סון קאנםערענץ א געווארען גערושען
 חנם פון קאםיטעס, יזאגםערענץ םואע

 כאארד דזשאינט דרעסטאכער *ון װײסט
 אסאסי• סאנוםעאטשורערס דר«ם פון און

 אפגע* איז קאגפערעמ רער אײשאן.
 גײ״ מאנטאג לעץסען נעװארען חאאטען

 סאב־ זײ זואס אױסגאײןי, דער און ׳טאג
 געסאנס, זיך צוױשען האבען קאםיטעס

 םיינם, דאס געװארען. אנגענומען איז
 איו טוײיד דעם אין אגוײטענט נײער א אז

געווארען. געשאפען
 אפגזד גאײר איו בײנאכט דינסטאג

 םיםימ ספעציעיער א געווארען וזאאטען
 ״ און וױיסם דער אין באארד דזשאינט םון

 קאנםעדענץ• די און *ינדוסטריע, דרעס
 ®אד• דארם ד״אט ימיאן דעד םון האסיטע

 p*< אנריטענט. נײעם דעם געבראכט
 מס״ און באטראכט גענױ ?ײנען ■ונקטען
 ק<ײ• אײגעע סיס און נעװארען, יןוטירט

 אננא• אגריםענם דער איז ענדערוגגען נע
כאארד. תשאינם פון נעװארען נומען

 פאתע״ אגו־יטעגם דער װעם איצטער
 סיסגל^ר זײ ®אר װערען כראכט

 ב^שםיסען, צו ױגיאן, דער
פראנע. דאר װארנ^אץ זײער

 נעווארען באשיאסען איז עס
 נרויסע צװײ רופען

 *m 7 דעססווג קומענדען דעם
ר*ר ym% יאטאר, טצן26
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