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ס, אונזערע ד ײ  פאר קעמסע נייע טי
ײטס בעסערע  נײע באדיגגונגען, ־ ארב

א־ או־ױסטרעטונגען  פארשטאי־קטע פ
עס. צי אזי אךפ שטעהם ױגי  אי^זא, זיך םאר

 אוגזערע צוזאטעגגעהײען כיוזען מיר אז
ת,  ;רײהען אונזערע קיעםטינען םחגו

א, זין, םארשטעדוט  װעיכע רי, אז אוז
 װע־ אװעקגעשטערט מוזען עס, שטערען

ב רען ױסערהאי רײהען. אוגזערע א
אי אין ק א  פון ראקאר דעם אין ,22 י

 אױסגעקוםען אונז איז דרעסםאכער, י1
שליסעז לידער 19 אויסצו טנ  דעם םון סי

ס אי א? באארר. עקזעקוטיװ ל
 געטאן עס כײר האבעז םארװאס

ט8 האט װאס ר סי > א
עי װעגען בריו־* דער איז אט  אויס־ ד

 צום געשיקם האבען םיר װערכעז שליסונג
; $א?אל

ו.0*2י3 — /29 סעיצ.
סעקרעטער, *עחגחוךץ, איוידאי

,2*2 אקא**‘’ סאנערס דרעס
יאײ־,. ;ײ ׳סם. טע21 װעסם 10

:ברודער נועיטער
 דזשענעיאי• פון אינכשרואייפ ביז איך

 אינפאימירען «ײ ייײך בא#רר עקזעקואיװ
גע־ אפיעל דעם איבעי נא*לוס דעם זועגען

 פריחער־ אייער מון ענם׳ייידונג דער גען
 איז עס וועשען ב^איד, עקזעקוטיוו דיגען

 קיאגען איבער חאנ^לען צו אויסגזןקוםען
 סעמבעיס נײ־ערװעהלטע פאײגענדע געגען

בןןארד: עקזעקוטיװ «ום
 גו־ ;:ערי דײװיש, יעטא בײלין, בעסי
א4* טערםאן,  רײװ ,ױיישבעױ״ דזש, קליין, ינ

ראזען, מא^י פאדזעי, אידא ם$ר#זאװ,
דאר־ סןזי-א חייקין, סאניא װאי־ענס, סעם
 ראזא קונמץ, ראזא קערעװסקי, םערי נער,

 ראטשא״ד, בעי־א ,,אסאששק הערי מערסקי,
 ־אלא און יוײנזך, סטיינבערג, אײרין

װאלקאװיםץ.
 שאאיד עקזעקוםױו ‘דזזזענעראי דעי
 מעם־ אויבענדערמאנטע די אז נעפינט,

 צו־ ארין און באװאוספזיניג חאבען בערס
*רשי־ געגען פארבראכען ריקהאלטונג

 קאנסטיטו־ אונזער פון ,3 סעק*אן ,8 4קעי
פאלגט װי זיך ל״ענט װאס *?ן,

נ. ל. א. דער םרן מעמבער ״קיין
ט קאן י. ײ.  אין מיטגליעד א זײן ני

 איר־ פון אדער לאקאל, אײן םיז םעהר
 ארגאניזאציע אנדערער װעלכער גענד

ײד, פון  דערזעלבער און אײן אין טי
צײט״.
אר־ געגען פ^יבראכען ייד15 האבעז זיי
 קא:* אונזער פון ,7 סעקטאן םדן ,8 םיקעיי

זיך: לעזט ײאס סםיטושאן,
ט זאל מעםבער ״קײן ארויסנע־ ני

 אן אירגעגד צו אדער ׳באס א צו בען
 ברודער א אויסער פערזאן, אנרער

 בא״שלוס, װעלכעז אירנענד םעםבער,
 1לאקאל דעי פון םארהאנדלונג אדער

 פאר ספעציעל איז ער סײרען ױניןןן,
 אן דורך נעװארען אויםאריזירט דעם

מוננ שטי ױניאן״. לאקאל דער פון אפ
 באאיד עקזעקוםיװ דז״ענעיאל דער

 עםר פארברעכען םאר׳ן אז באשלן^סען, חאם
 ױ־ אונזער םון געזעץ פונדזוםענםאלען

 אן אויף געהאנדעלם האנען (יאר און ני»ן,
 און זיכערקײם די םטר**עם ײןם אומן, .

 ארגאניזא־ גאנצער אונזער ג»ון פעסםקײט
 םעםבערס דערםאנטע די חעיען ציאן,
 קענען צו קװאליםיצירם, זײן צו אויוי
 םים־ אלס ,22 לאקאל פון #סם אין זײן

 באארד; עקזעקוםױו דעם אין גלירער
 ;לאקאל *ון אמט אנדער אן איז אדער
אונ־ אין אםט איז עס װעלכען אין «דער

 פע־ א םאר ױגיאן אינםערנעאגאנאל זער
דע צייט. «אחר דרײ פון רי̂ן

 דאס באאויפטראגט דערבײ זײם איחו־
ן *י ע ז  און אגגעקלאגטע, די װיסען ^

 אין פלעצער זײערע ערקלערען «ו אויך
ײ עקזעקוםיװ דעם ,22 ל»ק«ל ®ױ ב*#
לײדי^ פאר

 באארד עקזעקוטױו דז^יענעראל דער
 אוים־ עלעק**נס #ז בןףיל^סען, אויך חאט

 ■לעצער לײדיג־געװארענע די צופילען
 22 ל#ק. פון באמרד עקזןןקוםיװ דעם אין

 דער װ#ם צײט, דער אין פארקוםען זאלען
 ב<ך ײעם באארד עקזעקוטױו דז«ענעראל

 אײך ײעלען םיר און דעם, נואר ׳•טיםען
 דעם וועגעו אינפ^רםירען גיכען אין

 איבןןרגעבליבענע די זאלען דערװײל
 בויןארד עקועקוםױו דעם אין מעםבעיס

 אלם חאנדלען, און זיך םיט ■אר^יםללען
;22 ל#קאל פון באאיד עקזעקוטיװ דער
 פון געאזעפםען אלע אנ«יחרען ז#לען און
 צו־ אויך און ;ב^איד עקזעקוטיװ דעם

 מעםבעים נײע פאר זןלעק^נס די גרײמען
אויםגןךילמסענע. די פון *לאץ אוי§'ן

עקזעקו־ דז׳יענעראל פון נאםען -אין
 ברידעיליך איך, נארבלײב ב^אריד, טיװ

, אייערער,
(® ^רי• טע ױנ )

באראוי׳ אב.
רער. םעקרע*ער־מרעז*ו לךאגעדו^ע

m ױ ה ן ו מנ ^ םיטנלידער 19 די ו

עי םון  די געכראכען ^רגאגיזאציאן אונז
 ױניאן, רער פון געזעצע םוגדאםענטאלע

? דעם אין אנגעװיזען וױ עוי ביי
 באארד עקזעקוטױו דז׳טענעיאל אונזער

 די אורטײל, דעם ארױסנעבעז םאר ה^ט,
 ספע־ א אונטערזוכט. גוט זאך גאנצע
 דדעע־ םון באיעטיםט קאכייטע, ציעיע
ױיס די באארד, עקזמיזוטױו ;עראל  פרע־ ו

ײנכערג, י. זידענטען  און העללער רזיט. פ
 אונטערזוכט ארץ ה^יובעז רײזבערג, ה.

ט. אין ארע סגעפ  מיטגלי־ 19 די װען אוי
אך ה^ובען דער  ל#קאל אין עלעקשאן אן נ

 עיר לאקאל דעם אין םיעצער םארנומען
 עלר פריהעריגע האבען באארד, זעקוטיװ
שאסין כיעטבערס, זעקוטיװ  קאטץ, בענדז

ױטץ דדעאזעוי ראזען, פערי  און ראבינאו
 ארײגגעטראגען לײכאוױטץ, דזשולױס

 דער אז םארלאנגט, און זיי, אויף קלאגען
 זאיי באארד עקזעקוטיװ ארױסגעהעגדער

ען, צו זיי אנטזאגען זיך אליי ט  ביז אינס
 װערען. אונטערזוכס װעלען קלאגען רי

 באארר עקזעקוטױו ארויסנעהענדער דער
ט זיך האם אג טז  אױפצונע־ ס^אנען די אנ
ט. יע זײ האט און סען אליר  די אינסס

 צו אפעי^ירט דערםאר האבען אנקיענער
 אינ־ דער צו הערפעריטאפט, העכע.י*ער דער

שאנאל.  קאםיטע, באיטטיםטע די טערנײ
 אל־ איז רײזבערג און העללער םײגבערג,

 דעם איבער האנדלען צו אױסגעקומען זא
 די הירינגס. געװע; זיינען עס .4אפיי

 נעװארען געריפען זײנען אנגעקלאנטע
 אנ־ יעדער נעװארען. אויסגעהערט און

 די ;עהאט האט טיטגליעד געקלאגטעי
 פא־־טײדי־ צו זיך געלעגעגהײט בעסטע

נעז.
> געװאדען באוױזען איז װאס

 דער־ די פאיבו־אבען האבען זײ אז
טע אנ ! געזעצע פ
 גענען־ א ארגאניזירט האבען זײ אז

אי דעם צו ארגאניזאציע ק א !י
 ט י נ כייט צוזאפען זײ, אז

 דע־ פון ס ד ע ב מ ע מ ן י י ק
 גענענ־ דעי אין האבען אינטערניײטאנאיל

אי׳ן זאכען *טיפט2יבא ארגאניזאצ*ע  פ
!יאקאל
ױיזע די זײנען אט  : באו

 די פון עלעקשאן דער נאך גלײף
 םון עסזעקוכױװ דער צו פעפבערס 19

 געװען איז עס אײדעד נאןי און לאקאל,
ג ערשטער דער טינ  נײ־ער- דער פון פי

 בלויז זײענדיג און עקזעקוטיװע, װײלטער
עי פון טײל א  הא־ עקזעקוטױו, נײער ד

 געהײ־ א געהאט פעפבערס 19 די בעז
טינג, פען ט 208 אין פי ס  סט., טע12 אי

ט איז •װאס  העדקװאדערס, ױגיאן די ני
 װער בא׳טטיפט זײ האבען דארטען און
ײרדעענט ביזנעס זײן זאל עס  דער פון א

 דערענאטען זײן זאיען עס װער ;ױניאן
 פעם־ װער און באארד; דזיטאינט צום

דינג די אין בערס  לויט קאפיטעס. סטענ
טוציע, דער ף קאנסטי ד א  רער טאן עס \

 אן בײ און באארד עקזעקוטױו גאנצער
טינג עןsאפיציע  עקזעקוטױו פון פי
ד. אי א ב
 19 די האבען האנדלונג ריזעד פיט

 אויסגעשלא־ אלײן נאי־ ניט םעפבערס
 עקזעקױ ערװײיטע 6 אנדערע די סען
אך האבעז נאר פעפבערם, טיװ ײנפ  א

 אײגענע אן זיף האבעז זײ אז געװיזען,
ע,  ארגאניזאציע דיזע און ארנאניזאצי

 באשליסע און בעאםטע ארויױ צװינגט
 ױניאן. גאנצער ״יער אויף

מעהר. נאר
 נעגעך דער םון מיטינגען די אין

 בא־ אז נעהפם םעז װאו ארנאגיזאציע,
 לא־ אױם׳ן זאכען ארויםצװינגען ^ליסע

 מעכד קײן ניט זיך באטײלינען קאל׳
!אינטערנײשאנאל דער םון בערס

בריעו*, א םון קאפיע א איז אט
 19 די צו געװארען געשיקט איז װאס

 געגען־ארנאניזאציע דער םון מעםבערס
:לאקאל םון

:ק#םעראד םײערעול
 ניײער- די םון מיםינג סנעציעלער א

 באארד עקזעקוםױו ״לינקע״ װעחלטע
 געהאלטען װעם ,22 לאקאל טרן מעכבערם

 םען4 דעם אװענש, 7.30 םאנםאג. װערען
םםרים. טע12 איסם 208 אין דזטון,

 װעלען געאזעפםען דרינגענדע זעהר
 םוז אײגער יעדער װערען. סארהאנד^ם

 איחאלם. איז עם ײעלכעז אהן קומעז,
דעלעגא• באארד דזשאינם פאר עלעקטאנס

ײע־ קאמיםעס װיכםיגע אנדערע און םען
װערען. םאינענומען לען

 גרוס, חבר׳עען םיפ
(אונטעיגעצײכענט)

םיללער, ב.
לינ. דעלעגאםען שאפ ארגאגײזער

 איבערדרוק^ן געקענט װאלטען פיר
אר עך זעלבער דער םון בריעוי א נ עג  נ

ע, ר װאס ארגאניזאצי  םיל א האבען. פי
 צו רופט מען װאו בריעױ, יצענגערעז

גנ א צו הוםען מי שםימען צו פי ד בא י  ב
ס ע שעגםס נ ײדז  און לאהאל, פאר׳ן א
טע די אז מעלדעם, םען וחןו אנ ענ אנ  ז

i « r w ד דעלענאםעז י געווארען איז ל

ם ̂ י p נ י ם כ
ײל א ײד לער פון ט  עדיױ ױניאן ״טר

שאנאל ײ אן איז װאס ינינ״, ?ײ עפי  אלנ
שאפט נע  יױ אלע צו גענעדקערםער

ײבער דער ניאגס.  די םון אונםעחצר
ט איז בריעף ר קײן ני ע פנ ע  קײן אין ם
אל, דעי םון לאקאי שאנ ײ  און אינטערג

שערפאן דער געלוען איז ער  די םון ט
ען מ טי עי פון פי  געגען־ארגאניזאציע ר

שא״ דער צו און י*אקאיז צום איגטערנײ
ע דיי נאל. אצי  זיף רופט גענעךארגאניז

ל/ ד/דעגאטען ״שאפ אן י א דער ל ‘י
ט עס האט קאי  אינ״ די ;עו־װײלט ני

אי אנ ש ײ ט עס האט טערג  געטשאר־ ני
ט האט זי ;טערט  געזעצליכען קײן ני

טאגד;  דער םרן כיעסבערס קײן גיט ש
שאגאל ײ  און ;איחר םיהרען אינטערנ

 פון גענופען האבען ::עפבערס 19 די
ס איהר אנ ש טראק ט  װי און װאס אינ

א- אוים׳ן זאכען ארויפצוצװינגען אזוי  י
יאקאל, םרן אינטערעסען י־י געגען קאל

עסען די נעגען טעי  פעם־ די םון אינ
בערס.
‘קלא די קלאר. ױיגען קלאגען די

rm m r E ' D £ M

ען געז י באגריגיעט. דינ i י p P W t* 
ט אפילו עס האבען טע  ד
 imp איויסגערױזען ניט אויף ארן

 פונדאפענטא״ ^כרעבען זייער >וױ; חדטה
v ^ y i y t v י פון ע  ״צטע־צן *יז 1ױני* י

ט די ײ כ ױדאן. דער םון אי
בען פעפבערס 19 די ל״  פאראור• נ
 פאראור• אלײן זיך האבען זײ טײלט.
 םיט אנגעטרױט װערען צו ניט טײלט

םאראנטװארטליכקײט.
 עקזעקוטיװ דזשענעראל אונזער

 דעם האבען געקעגט ניט װאי־ט באארד
H םיהרעגדע די אלס צוםיױען, y n iP 

 אינטערנײשא• גאנצער דער םון שאפט
 צװײ• » ביז קאנװןןגשאן אײן םוז ׳נאל
 פאי״ זאכען אזעלכע װאלט זי װען ׳טער

געדולדעט. און שװיגען
עי געטאן האבען פיר  פליכט אונז

 אונזעדע אי*ע םון אינטערעסעז די אין
ס. פעפבעי

א,ז אב. ר « ׳ג
 סעקרעסףןר-טרע^ורעח ד^ענעיאל

י װ. ג. ל. א.

אײנצדשסשלקן האנפעױרען לאסאלס כזזםםאנער
כאארד ־זשרנס אײן

)1 זײט פון ״־(יג־־וס

ע, קורצער א :אך  vsh זײגען דיסקוסי
ל געװען אגװעזענדע פי טי ש ײנ  די אז א

טעיונג ש ײנ שאיגט אזא פון א  באארד דז
ט־ די םאר נוצען נרויסען פון זײ; װעט  פי

אר איע םון גלידער אנ ש טערנע  לאקאי*ס אינ
אן. אין  גע־ םארשטאגען איז עס באסט

ט דעד דאס װארען שאינ  4זאי באארד דז
 : ס4לאקאי פאלגענדע די פון באשטעהן

 הא־ די ,1 4ייאקאי ױניאן פרעסערס די
 קלאוקפא־ די ,73 לאקאי* ױניאן טערס

שערס און כער  50 לאקאל ױגיאן, םיני
ט און דרעס וױיסט, די און  פעטיקאו

ײקערס  םראנע די .49 לאהאל ױניאן פ
ײגקאוטםאכער די םון  7 לאקאי״ ױניאן ר
 װערט עס אפען. נעבליבען דערװײל איז

 7 לאקאל דער דאס םאריטטאנען אבעי
שייסען זיך קאן  דזיעאינט צום אנ

ד דער װי גיך אזױ באארד אי א  װעט ב
װערען. עטאבלירט

 אויך פען איז קאנםערעגץ דעם אויף
שטענדיגוננ, אן צו געקופען ײנםאר  א

 24 לאקאל םון סקוירטםאכער די דאס
 דרעס־ די צו װערען אננעשלאסען זאלען

 דרעס די דאס און ,49 לאקאל פאכער
 לא־ אין איצט באייאנגען װאס קאטערס,

ט זאאעז 4(! קאל ר עיי ספ אג  װערען טר
.73 לאקאל קאטערס צום

 געװארען אױםגענופען דאן איז עס
אקאלס אייע די אזוי װי פראגע, די  י

 רזש. דעם אין םארטראטען זײן זאלען
 פען האס פינקט דעפ װענען באארד.

ט קאנפערענץ דער אויף זיך  געקענט ני
עען,  נאך װעט דעם װעגען און איינ

 צװײ־ א װערען אפנעהאלטען דארםען
קאנפערענץ. טער

ש א אפעדז ט  קלאוק די םון ס
טראקטארס. קאנ

אג ט אנ  טען1 דעם םריה, רער אין פ
 קאנטראק־ קלאוק די האבען אקטאבער,

 םון םעםבערס די באסטאז, פון טארס
ס קלאוק דער אר׳ אקט טר אנ ײ ק ס א ט  א

ע אויך און אײשאן כ אנ  ״אינדעפענ־ פ
 שעפער. זײערע צוגעםאכט דענטס״,

ש א ערקלערמ האבען זײ  גע־ סטאפעדז
שאבערס די גען  ארבײטער די — און דז
 שטעהן געבליבען זײנען שעפער די פון
דרויסען. אין

גע־ זיך חאט באארד דזשוינט דער
ט שען פוז  צונױםבריינגען און ארײנםי

שאבערס די ט דז  קאנטראקטארס די מי
 קאנםערענץ דער האנםערענץ. א צו

 און טאג גאנצען א אנגעהאלטען האט
 אויס־ אן צו געקופען ענדליך איז םען

 אויף םריה, דער אין דיגסטאג נלײך.
ש, נאכ׳ן צוםארגענם  זײנעץ סטאפעדז

 געװארעץ געעםענט װירער שעםער די
ײטער די און  צוריהנע־ זין האבען אדב

ײט. דער צו ר,ערט ארב

אי ק א ם 12 ל ר אבלי ט ם א ע  דעפענ
ד. פאנ

 האט 12 לאקאל ױניאן פרעסערס רי
 סעפטעכד טען19 דעם טאנ, בײ שבת
ײ ספעציעי^ען א אפגעהאלטען ׳בער  ם
 א שז^ען צו פראגע דער װעגען טינג

 דער ױגיאן. דער םאר םאנד דעפענס
טיננ  םוץ נעװארען אײננערוםען איז מי

א־ דעם םון באארד עסזעקוטױו דעם  י
םיננ דער און קאל  זעהר נעווען איז םי
ט. גוט אזוכ ב

םי־ דעם אויף עולם נאנצער דער
 וױכטיג װי באגריפען, גוט האם טיננ

 א האבען צו ױניאן דער םאר איז עם
 רעקאםענדאציע די און דעםענס־םאנד

 צו םאנד אזא כאארד עקזעקוטיװ םון
םיג איז עםאבלירען שטי אננענוםען אײנ

 געװא־ כאשלאסען איז עס געװארען.
 םינ,ש פון טעקס א ארױפצולײנען רען

 לא־ םון םיטגליער יעדען אויוי דאלאר
 דעם םאר געהן זאל געלט דאס און קאל,

טינג דער םאגד. ספעציעלען  םון פי
 נע־ אדרעסירט איז לאהאל ■רעסער דעם

 םון פאנעסאז, װײס־ירעז. םרץ װארען
 םון פענעדזשער דער לעװין, י. ברודער
 םראנק, פאיר ברודער און 49 לאקאל

שעי עקטיגנ דער שאינט םון פענעדז  דז
באארד.

ען קלאגעס די עג  ״ליג״ די ג
ס םכער מע

 זייגען צוריק װאכען םאר א םיט
 צוױי געגען קלאגעס געװאיען געפאכט

 כרױ באארר, רזשאינט צום דעלעגאטען
 שרועסטער און שאפירא פאריס דער

 בא־ פעמבערס צוױי די קיפניס. אסתר
 ״טרײר״ױ- זאנעגאנטען דעם צו לאננען

 ?לאגען די ליג׳/ עדױקײשאנאל ניאן
 הא״» זײ דאס געװעץ, זײנען זײ גענען

 די צװישען ליםלעטס אױסגעטײרט בען
 אינטערנײשאגאל, דער םון פיטנלידער

 און אינטערנײשאנאל די װעלכע אין
 באשיפםט זײנען באאפטע איהרע

 דעם גענען געװארען. םארלוימדעם און
 ארייגגע״ נאך איז שאפירא ברודער
 יזלאגע, צוױיטע א געװאיען בראכם

ט האבען זאל ער דאס  יאהר עטליכע פי
 פירפע דער בײ אונטערנעסהעבט צוריק

קא. קי־אוק קא^ופביא
 ערוױילט האט באארד דזשאינט דער

אונ״ צו באארד טרײעי ספעציעלען א
 די משפט׳ען און קלאגען די טערזוכען

אנגעקלאנטע.
 צוערשט קאט באארד טרײעל דער

 שאפי־ געגען ?יאנען רי אויםגענומען
 נע־ אנװעזענד איז זיצוננען די ב-יי רא.
 עס און סטענאגראםער פאבליק א װען
 אלע געװארען ארונטערגעגומען איז

 גע- געסאכט זײנען װאס סטײטפענטס,
 םאר• זײנען ײאס עדות, די םון װארען

געגען. און םאר געװארען, גערוםען
 םילע נאך דאס איז, רעזולטאט דער
ײחד די אויסוזערען םון שטונדען ש  םאר

 געװא״ געםונען שאפירא איז עדות, נע
 געווא• באװיזען איז עס שולדינ. רען
 טא״ האט אנגעקלאגטער דער דאס רען
 דער־ םריהער דער בײ געארבײם קע

ײט דער איז םירמע מאנטער  רער ווען צ
סטרײה. אין געװעז איז שאפ

 געםױ אויך ער װערט דאסגלײכען
 ?ולא״ צװײטער דער אויױ שולדיג נען
 עדיוקײ״ ״טרײר״ױניאן דער מכח גע,

 רעקא־ ?אסיטע די און ליג׳/ שאנאל
 שא״ באטרעםענדער דער ראס מענדירט,

 אין אמט סײן פארנעכען וים זאל פירא
ױניאן. דער

 די דא זײנען אנטשײדונג דער אונםער
 דער פון אונטערשריפםען םאלגענדע

:קאםיטע ספעציעלער
.73 .ל טשערמאן שײננאלד, רזש.

.56 ל. סעקרעטעי, װײנער, י.
.56 ל. גאדיס, ד.
.12 ל. םײנבערג, ם.
.24 ל. סםיגעל, א.

טיננ דעם אויזי  רזשאינט םון םי
ת אסטאבער, טעז4 דעם באארד,  דער א
 גוכד כאארד טרײעצ דעם םון אורםײל

ן באױז סים געװארען געהײסען י י  א
געגען. שםיםע

 קיםגיס שוועסםעד םו? םרײעצ דער
 םין וחגרען אויםנאנונמז יעצט וועט
באארד• טרײעל זעאבען דעם

i בעאבאכםער. א
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הײסט i m ױניאו אפעודיטארס מלאוק
 אינטערנעשאנאל פזז כאשלוס דעם גוט

מאיאריטעט גרױסער א מיט
 קענען אץ םימיננ דעם ®•צוברעכען פארזוך א ם*י א״דגע סאכען ״יינכע״

סענעדזעער. איס יױואי נרודער נוס חייספ גדפימ חןר — נ-ט.

ד, ר«;ע־׳!וםיוג ןנ ן11 ד«ס #•ו 1ס
ז *סס^נער, ׳ «ן י » חפי » » ן א ת פ ײ  4 מ

rvy»c' » i שון ס־טיננ ' n מ פ  •«* הי
ז דיים*רס ן ד ו « ד׳ןי .1 י «י ם'

 סטייזון־ r* נ«ױ*־«ן #•נעחפיטען איז
ס נ  אג״ זיינ<ן or און חאי ?*םינפ «

ס נ׳זו״וז תז<נר1 ױ ט א  ס־ס־ וןונדע־ט »נ
נילידער.
י הוי*ט־*וגמט דער * o פ n ג נ טי  סי

ר נעװעז, *יז ט חו פ מיי ר פון *ו ־ חן נ י  י
ם ס«רנעט*נ»א די ט ליי נ מ מ • ״ נ  ײפיי

#ן,’ קןרם ד נ אין י ו ז ו י  שארסאס״ רי נ
v o r p ,מר כ סן ב *ך 1W( װאס •ו;י V ד ו * 
אי אן שון נ»טפן ט׳ןר׳ן אונ מיי׳ן רי  ,׳ן
ד. < די צי א אנ מ ע «רנ ט C*( »ינ iv n v 

י ד ו - י ו פ*ר ״ *ן י ד ױ ״ ס אנ «־ טזי •* 
ש^דערט ה#ט זי און ע אױפנע  איחרע *י

עז *ו ל^יןא־׳ס טינ אזיי «| דער פזן נ נ' ו  ׳
ר די דן י י ט; ען ױ»ס פ' ג אנ אי ר נ )יו אוי

(*/4S ך^ף
' ר״ \y p i" 4טוע ױנ**| דער א־ן 

^טעהט ץ זיך, פפר  קענען, זיי װ*ס *י
אקאל ר־ »ז ס י אנ ײ׳ זאלען ױני װ  *וריק
א־יפט דעס זען ע- דער פון *ו׳ עינ ט  אינ

»י *נ אז ייויר האנען דאם און מ ט  די מ
י<, ר ,1 לאקאי■ פון »מ ״ ט דאם א  ח«

ט זיי יוי1 ט איינגענעכ׳ון. ױ «' * םי  ם
i 437 פון יטרים׳וט m r י י פי ר  יייז סנ

ז ױ י ט׳נן12 נ טי ט ען, ־ ענ  ״וי־ דער איז חןנ
ט ס רי אי דער פון ט אנ פ ע׳ מ ע ם ע־ אינ  אננ

נעלוטרען• גוסען

 י1ל װינט־נסטזן־ ד«ר א-ז 1
אי, אונזער «•( פאי פאנ מק׳ ט׳ו  און א׳נ
 כאזוג־ נ׳וװען עס איז יינ<]«"״ רי פאר

«װ״ זאיל דער אז וױכט־נ, רעיס
 *ױ ־ס*:םען4ר׳ פר־הער דעס ריקידיזען

 נע־ ד«רינער eyn חנרה די *ון ׳פריפט,
ט ט נ<יס «־*« אויף ארניי  דער״ «וו ני

ען אז סען ז*ר «ו׳»ריפט דעד אז י  אמענו
טיננ ר<ר ׳ױ נ<ײך יו׳נחןן.  זיף ה*ם סי

oivoryi נרױ פון פארזיץ דעס יוונטער 
םו; ט׳פעיסאן דער ח^מױסיפ, י, ד«ר

ilti ז״ס *ייי ו«יו«

װערען רעארנאנידרט װעט j לאקאל
חנה פה נאשלזס דעם פאלגען ניט פאר

אינטערנעשאנאל
ט סעקרעמער ^ז ױסען עס י אל דעם ו ק # על י צי שריפט. א דורך אפי צ-

ס כיאי^ײטעט די ע- סנ ע  דעם םון מ
ד עדזעד,וט-דו א- ^  דיגען 9 יןוסאל םון כ

y p y \ t/ ' & ע ^ ר  אין װערקצ״; נליגד
 ?ױ װ*ס ?(וסוניסטעז, די פון חעגד רי

 עדױקיײ ױניאן טר^יד׳/ רv"1 דורך כען
ד שאגאל י ס, די כאהערש^ון צו י ^נ ד  ױ

w *  «v” i ״ און ״צושטער :איז  כי
ש׳/ ט סען לסנן און הער  די ד

ען ט ס ד ײ ןײערע דורכפיהדען רו ױע  טיי
y v ר ע ענ ס, n אין •י אג  ײ1 שרײען ױני
עס. וױ דף/ זידיען און אידענ סארק-

װ ״ייגקע״ די טי ^ו קז  םעם־ באארד ע
פון אױפדכם דער אוכטער נערס

i y i ^ ױגי עדיױ ״סרײד״

 אונזער וזעגן כאקאנטמאמנג אפיציעלע
כאנק יזניאן אינטערנעשאנאל

עי מז לעצ׳ חאט אינ^ערנעשאנאל א
שיחט וו^ך טע  אין ״פ^ידער״ א ארױסנע

דער, ױי צו ע;;ליש טגיי  װעיכען אין רי
עי וחןרמ עס צי טpכא אפי ט אנ אכ ס ע  ג

ער םון עפענונג די װענען ער אונז ט  אינ
ה. נעש^ונאל אנ ךנ א ד  ״פ^לדע דער מ

ט עו ד זיך י  :פ^ל;ט ו
עי ״ױערטער םנ ע  :ס

 א*יך סארגענינעז דאס האכען ״סיר
ען צו אז שא״ די דאס וױסען, י  אינטערנע

ק נאל אנ אךכ w זײן װמט יוגי n אד פ

"m

 אפגע־ באארד עקזעקוםױו דזשענעראל
מיטינג יעהרליכען פערטעל צום פאהרפן

םאנ, דאכטאנ ײ  ׳noon טעז15 דעם נ
 עפזעסוםיװ דז׳ןןענעדאל דזןר איז נער,

טי אונזער םון נאטרד אנ ט נ ת׳ ע ס ״ אינ  אי
א, איו נקפןוהרקן a «ו עיסאנ n םןן ם ה  זז

כעז התי טיננ, פערס׳ני־ין  עפענט װאם סי
טו רארט זיד םוי o םריוו, דע־ אין סי n 

די ווען ווײם ר1ח אין אקטאנ׳זר, םען a  

0
□

אינהאלט־שאחדיכניס

.42 נוםער ״נערעכסיגקײט״

a

 ד דאיןס -
סײל*רס ?•ידיס

ס
W T 1.

מי ױני*ו סזןמר »  ניל־ ײשג׳ה װ«רס א י
r*גל*והס סאחןר n —

װטזי די 2 !ייט
^יי! ש ד אי j ג זײט ,נ j n  rw ריז׳ע 

רעילער. רזש. - לנ i0'B1Wĉ י
ם1 ■יד וויכסיגע נטטימז עדױ^ימגוור a ײ a *uw» סיימנשז  P — .רוביז■ ד

 *רנ«ניזיתיןמס־»ר»ב*ו. אוז סרײד «/ זײט
ט1 im ״ p !  a רש«*רם ns דזני

י דרעס מ מ רײיד״ ־־ ׳

smhM ״י w * ״י ״ ־ ס1 מי חןדוו?ס*ר׳ס ne n יי ^י סי א  נ
 םרײד*ײ' דשר יז8 אײסרעכומ ijn vt מ !ייט

i j r j!״יי״ײ״ נןי-^ימ^ייני״ אכ — ק«יי#*מיע. איו נינו9»י) -
יר ®יעביי״ ײײסם׳ייייײ ײיי <>יט 1 ימ̂ע n rn —t^ o א י ךד. — כאותנתנ פ ס 4סי

. .1 — ׳־*רא. ױן הוי׳ז * ___ 3 נ
ס1 ס n ײ מי ײ אונזיר •וז יג נ מ י מ מ נ י  א

V• ישי ייז 't& s y p y K  .? — 7WH 
 ipcpwv jrmr *j ט
 ױיטקז «ו גוס tjo•! n זײט

oo:wo
ס*נסס1"אדוזשיס if יײז ונ 0 1
w י״י יס * m n n p ey m ימל׳נגדאר 

 1 זײס ■וז איוסאו אן.0יזיל0
מ;סזןי. השימח ײנ״יז

ד ״ ס ת־ דו ן

 ח. -
סח נײעס

ט׳ן צוזאמען געשריכען. װערען שורות  טי
 אויך איז באארד עהזעקוטױו דזשענמראל

 רעדאק־ דער סונאװסקי, ס. א«געפ((הרעז
 מי־ דער ״ג$רעכסיג<ןײט". דער פיז ט^ר
 הא״ כי$וײס*ז אין געהאלטען װעדט טיננ
טעל.

 סומען װעט מאריס,זיגמאן ■דעזידענט
ז, הי  •(ורטיאנד, םון צוריק פוןוהרענדיג י

$m$$,רער פון קאנווענשאז חנד םיז ון 
צײכאר. אװ םעדערײשאן אמערימעז

צעצ״ אננעוױזען שוין ה*נען סיר וױ
 אױפ־ םיטיגג דעם אױוי העט יוייך, טע

 וױכ״ זעהר רײהע נאנצע א װערען גענוםען
טינג דער און פראגען, םיגמ  נע־ װזןט מי

 װיכ־ אלע צייט. װאך א ארום דױעחןן
טינג דעם סון כאשצוסעז םינע  װעיען סי

 מומענדע די אין װערען איבערגעגעכען
״גערעכםינקײט״. n םון נומעחון

o אױם ביזנעס n דע־ טען1 חומעגדען 
 געפינעז זץי װעט כאנק די צעמכער.

 סטריט *טע־*21 דער פון קארנער אױם׳ן
יארק. נױ ,vivnv טע5 און

ש^נאל די אדכאנה1 איגטעמע  איז וני
 גענרינ״ װערט כאנק די כאנק. אײער

 דער סון װערען נעפיהרט װעט און דעט
ס אינסערגעשאנאל ײדי  װאיר־ נארטענט י

ײ כאנק דער אין ♦וגיאן, קעדס  כאטי
 נױ פון לאקאלס אונזע׳י-ע אלע זץי צינען
 ארבײ־ אנדערע אייגעע אױך און ♦(ורק

 קא־ א איז דאס טער״ארגאניזאציעס.
 ארכײטער־אוגטעינעהםונג, • אפעראטױוע

 •ריװאכד די׳ ײאס פראפיטעז, די און
 ״סטא?־ די צוױשען םאדטײצעז כאנקען

 דע־ אוגזערע םאי נעהן װעט האלדערס״,
 אונ־ און לאחאיס אונזערע פאדטארס,

 װעט בא:ה אונזער מעמכערשי■, זער
 פינזי םון יזאפיטאר א מיט עםעגען זיף

ײ האלב (א דאלאד טױזענד הונדערט  מ
 אונזערע צו כאלאנגעז װעט װאס ציאן),

סיטגלידער. אונזערע צו און יוניאנס
 סײוױנגס״ אננעהסען װעט כאגק די

 װעט און טשעק-אקאונטס און דעפאזיטס
 אײנריכטונגען בעסטע די האכען אויןי

 פוי־ רוסלאנד, נאןי נעצד איכערצושיקען
 אין לענרער אנדערע און חםעניען צמן,

א.  <ז"\ ?אסטעז ניט װעט דאס אײראי
 פינקט־ און גוט דזןם צו װעם עס און סןי
דועושן. אסענדעט ציך

 טאן קעז אונזערער מעמבער יעדער
 די מאכען העלםען צו סאלגענחן דאס

ערםאלג: נרױסען א פאר אונםעדנעהסוננ
 םיז שערס קױםען הענט איהד .1

 דער פון אפיסעם אלע אין באנס דער
דאלאר. 200 חאסט שעי א מניאן,

.)10 זייש אויןו (׳•לוס

 ארנאנמירעו העלפס האהן ם. פאניא וױיס־פרעז.
פראוױנז דער סעםינהײסאױף עױוהיישאנאל די

שיקאגא. אוץ באלםיםאר םילעדעלפיע, באזוכם ױ

 אונזעד םון אפיס דזשענעראל אין
 אננמיןומען כסדר דינען אינטעדנעשאגאל

 אױוי צאמאלס אונזערע סין םארלאנגקן
 בײ העלםעז זײ זאל םען ■ראוױנץ, רער
 םע־ עדיױןײשאנאל אן אײנשטעלע: ױף

 האט זינסאן !רעזידעגם און שינהײט,
ס  װײס־פרקד״ באאױפםראגט יעצסמנ

 אדױסצופאה־ קאהען ם״ םאגיא דענסין
i n העלםען און אראוױנץ דזןר אוי«י 

n jr tjw אר־ דאזיגער דער אין צאיןאצס 
ײ צו כײט, ^ן ו ז אגי רג תורסען א

a י1אױ רטצעקטשו און n ,עעד וױ שסי

ס דאס עי ײ נעט&ץ װ ײ אין אי;ז נ  נ
שסעהט אכער, יאדק,  א אױף זיך, פאר

מאב. קלענעחןן ש מאס
 ףיז האט צור*ק •ראכען צװײ מים

עניכתז קאהן שיחןסטזןר  אר- דעי צו נ
ײם. ט האט זי כ אזוכ  םילאדעלםיא׳ ב

א. און ראלםימאר שיהאנ
 באזוכט זי האט אהמאבער טע;4 דעם

אמ און םילאדעלפיע  א אדרעסירט ה
שאינס שאנאל־ די םון כדםיננ דז  עדױקײ

 דעם אױף לאתאלס. די פון קאפיםעס
>cm 16 »ויף י^ליס

שאנאל  דיקטירען זיך יאזעז און ליג״ ײי
 אפאזיציאנעלער אױטסײריגער רער םון

 םארװאלטען זאלען זײ אזױ װי ״ייג״,
 דער װאס אכטענדיג גיט ,9 לאקאל דעם

 אינטער־ אונזער םון טײל א איז לא?אי
אי א; ש  זא״ די װעצכער געגען ױדאן, נ;
 ערױקײשאנאל ױניאן ״טרײד גענאנטע

^ן א אן כסרר םיהרם ליג״ ע ט כ רני א  ם
 װאס ,9 לאקאל או םײנט, דאס שאסף.

 אינטערנעשא־ אונזער פון מײל א איז
 די םון קאנטראצ דעם אונטער איז גאי,

 אין לײטע יענע ך׳עלםט און שאכיוניסטען
 פארצוימדונ״ געסײנע נידערינע, זײערע

 דאס אינםערנעשאנאל. אונזע• געגען גען
 ײיחןרשירוף גרויסער א נאסירלץי, איז,
 װי עס, איז אזוי אבער אלײן. זיף איז
 םאיום, דער קלאר גאגץ באוױיזט עס

 האט 9 לאקאל פון עקזעקוסיװע די װאס
 הײסען, זאל עס אננעשטרעננט, אזוי זיף
אקאי דער אז  צו־ דעם צוריק וױיזם י

 אין אינטערנעשאנאל דעד פון שריפט
ד. ״עדױקיישאנאצ דער צו באצוג צי

 דער האם האנדלונג דער אט סיט
 אװעקגע־ באארד עקזעקוטיװ ״ליגקער״

 השגחה דער אונםער 9 לאקאל שטעלט
 פאר״ א אן םיהרט װאס ״לינ״, דער םון

 אינטער־ אונזער געגען קאמוי ניכטענדען
 או זיף, פארשטעהט עס און נעשאנאל,

 װערען, געדולדעט ניט קען האנדלונג אזא
 באאיד עקזעקוטיװ דזשעגעראל דער און

דורכלאזען. ניס זאף די װעט
 1זײנע 9 לאקאל אין ״לינקע״ די
גרויסע די הײםעלע. קלײן א בלויז

.)16 זײש אוץי (אלוס

אינטערנעשא־ נײעו 8
אין ל8לאס נאל .

ומסערבװי • * •
 איו סטיים, קאנעטיס״וט װאטערבורי,

 פאבריק־שטאדט, א טײלװײז אפילו
 װאירקערס נארםענס לײדיס j״p אבער
 זײנען עם ניטא. סף ?ײן דארט זײנען
 װאסערע א װי מעהר ניט םאראן דארט

 טײצארם. לײדיט און ?לאוקםאכער 150
 װאירסערס נאדמענט לײדיס ביסעל דאס
 דאך דאיפען דא, יע דארט זײנען װאס

 דורןי און ארגאדזירט, זײן אויף אכער
 איםטערן דעם םון איניציאטױוע דער

 אונזער םון דעפארטמענט ארגאניזײשאן
 יעצט טא?ע זײ װעלען אינטערנעשאנאל

ארגאניזירט. זיין
אלםא־ טען10 דעם אװענד, מיטװאןי

 װאיר־ נארמענט לײדיס די האבען בער,
 איז וועלכער טיטיינ:, א געהאט העדס

 שוב׳ בערנארד פון נעװארען אדרעסירט
עי ײנ  ארגא־ םיץ אמאנייזערם די םון א

 טובים אב; און דעפארטמענט, ניזײשאן
 די םון 16 אםים. דזשענעראל אונזער םון

 האבען םיםינג דעם אויף אנוועזענרע
 א םאר אפליקײשאן אן אונםערנעשריבען

 םענטיםענט דעם לויס און טשארטער
 זא• באשטיםט מען ?ען כייטיננ דעם פון

 וואירקעיס לײריס־גארמענט אלע אז נען,
 מיט־ זײן באלד װעלען װאטערבורי פון

 דער נאר װי יאגאל, דעם םון גלידער
 װערעז. גענעבען זײ װעם טשארטער

םינג דעם אויוי  ערװעהלט באלר זײנען סי
באאמםע. םארלויםיגע געװאושן

ײ װאטערבורי אין װעט װאף די  זו
 איױי םימינג, א װערען אפגעהאלטען דער

 ײעיען איבערנענעבעז וועט עס װעלכען
 גארמענט ליידיס די צו טשאדטער דער

 טוביפ און שוב ברידער די װארקערס.
מ זײ און זײן דארט וױדער וועלמן עי  וו

לאסאל. דעם אינסטאלירען
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iyp ד־ n״Pf| סון viyi)M  no opmoo 

iy ײ«ס נסנין, i ip *m| ויי חוץ־ װי o r*  ״
p ד• וױ נינרעס װ«רסרו, א-ן »ן m 

im i»»mo ססו צו t״lyo eviw  y iy. 
iy i״־ in*« tm lyo^yt זאי׳ט ip  m vp־•
ly״ א פצן rוױינמער םאד כאנק * םון '׳ 
 אזױ ׳צטיעען םיעי״ע *ר.5ד* 200 םון

iy״ א ד^אר 1000 וױ ןןויף r/  די ׳
 כעגין םון סטאקס ד» ו*רוס1 אורזאכע
ו, אין חדף אוױ *טימען ״ י  דעי• איז •

 ױײ נעניזס םון §ר*פיט^ n װ*ס &*ר,
jy j •ױיכלץ^ inyt .װ*ס און חױכע 

iy עס נרעסעי ro ץ8 «ר*מיטען, די* 
rarvn  -,rys ״׳עער׳/ יעדער װמרט

p"8 ױען y i ינװעס״ ביי׳צפיעל, צוס*
 װ*ס געיעעפם, 8 אין אר5ד* 100 סעד

 *ז ,oy ודיסט ד*י*אר, 1000 ױעי־טה יז8
i א-ז אר y w : y y '*  i y i אײן פון 

pfn o;nyy נע״ןגעםט, כיוב^ען דעם םון 
 *רא״ iv 10 כאדעכטיגט ד^יסאר איז יייז

 גע״ ו-יזעז םון *דאפיםען די פון ^ענט
y iy?i m v vנדy אחי  *רױס, דך צײגט י

yג דעי אז ryדא־ 500 נעסאכט ה*ט סט 
 ״^ער״ yny> אז oy חײסט פ-אפיט, י*ר
 אײן אדעי דזוי״אר, 50 פארדינט דז^ט

 אויב סונ^ע. רyvאנ1m 3 סון ^ומטעי״
גע־ דער איז כיזנעס דיזער אין

 אױו״ •י־אצענט 10 *ראםיט װײנ^כעד
מ תדען ײ א p? װערט ד»ז ד s יעדע 

500 nDiyii ,אנ״עטאט דאי״אר 
ט ד?י  #ראפיט דעד װ^ורום ד^יאד. חו;

•רא^ענט. 10 וױ גדעסעמ ר*א 5 איז
ר 50 א ^  הונדערט א אויןי •ראםיט ד
ט ״nyiy״ דאאאד דינ  פרא־ *רא*ענט 50 נ

 דער וױםיעא פיעא אזױ 5 אדער םינ^
*i y y t'V"uy ראצענט 10 םון טי•ר*ם• 

 זײנען ׳איהר זעהט דערפאה אט איז.
תן די ײ ד  הױ״ זעחר בײנידסטאקס סון •

m סיר וױ כע, n n געזאגט. פדיהעד
ט [yrivi ס*ר  אורזאכע קײן אײן ני
 ן8ױ:י דעד פון •ראםיטען די װארום

ט זאאען — באנק אונזער פון — כאנס  ני
 די םאדגרעסעיען צו נענוג הױך ןײן

שער׳/ יעחןן פון װעדטזז  כײנק די װאס ״
 ױניאן די אז ׳אמת םידקײפען. טyו1

ך טyוז כאנק  קײז איז ארײנאאזען גיט ד
 שיעסואאציעס, געםעראיכע און נרױסע

ד ז  טוען כײנסס •ריװאטע גדױסע דײ וױ •
 זיך װעט כאגק ױניאן די כ^וא. םיי״ע *ס

 ק^גסערװאטױוען זעהר א אויוי עיהדען
י ײעט זי וענ.1 ז נ י  אויסערגערוײנ־ זײן ז

 אונטער־ איהרע אילע םיט פארויכטיג <יך
 םאכען וועס נאטיר^יך, ׳o»ri !מםוגנעז.

 ריזיגע אויסעדגעװײנאיר די *וםסע^ץ־
 מאנכע וױ הערען, כדר װאס ^דאפיטען,

 גרוי־ דורך 5*6 םאנכעס זyמאכ נײנהס
 אז םיר, גאויכען דערםאר, דידקעס. סע
 א אונזערעד ווען ׳װײט איז צײט די

 אבער דאאאר. 1000 זײז װערםזז 4זאי מער
ט א-ז דאס  נרויסע א נאר חסרון, קײן ני
 סארזיכטיג־ דער דורך װארום ה.5טע

 נעלט די וועלען באנ<ן, דער פון ?ײם
 אינװעסטען װעאען סיטנאידעד די װ*ס

ט זיכער. זײן כאנק, “דעי אין  דעם מי
 זי־ כייט געףן וועט כאנס י*ן3ױ די ז*ס1

װע^מז סארזיכםיגע און כערע טן  די םרי
ט םארזיכערט זײז סעטכקיס  זײער מי

ט און ׳סח  צוםדידענ^םע^מנדע זײערע סי
 מען וױ דױױדענדס, *דער *ראם-טען,

 נע־ די םון שפראך דער אויזי עס חםט
ט. עעםטס^י

 זי״ט מאראלישע די דא איז יעצט
t פראגא. דעד םון o ,היב־ א אז גאויבען 

ר םנ^דער אונזערע םון טײא סז  האבען סי
ט וועאכען 8  אמת^ באנק״כיכעא. איז ני

 *בער ביכצאו, באנס םאםע זעהר ק״ז ליט
 ;,ז איז יע סערסםע האבען דאאאר ■אר א

»*on*«ry3 םאג. רעגענדיגען א אויןי 
i n אסאא ח*ם ען5צײ דיזע םון ערײכמר 

 כאריהםטען כפם כײ נדן 8 נ?ש«*דט
סט אױף רס***װסקי,8י  בר*דװײ. אי

מז איז עס ײעז ג*ד חי ע םאר ם*נ*ס 8 נ

 *װ״5יארס* iy»i( דצר ח*מ חתמח, חןר
8 W8יח •*oyj)* אױף y ,r^nyoר
 סארטיג. און כ*נק ד♦ 898oyn8 8*ח
 נאגוג^ enoyj lyrmy דאר רך 8*ח

yi| סיט y9’5 ytM59« וױיסט איחר און
y p( ,׳ װי ספתפאnyu) חן איו יכע5 די* 

POf P9
V8 די ®v n  y*8i ; אױכ y5y'D 

 y)'8i59 yרytאונ ארטרױצן8 אמו 0®
*ר *jy8( י i צו ̂tyiy ,״נ)*ם p n און 

n iyn/ 8 װ*ס ׳ iyn כאג״ א נאכט אינאר 
VP,— םארװ*ס t d  jy5*i ט  iy9*n ד

jy95yton 8 און! י ע ס י ר נ ח ע  ם
y^n818| אונ צוyfרy א<? w m  y ;y r 

iy5yn "f צי כ  נ^אםטyoגעוױ סעהר ד
ט ױן מ סעחר טי *  אױםיאםונג און ז

*liny’ tyo’n i ,ארכײטער די װ*ס סענט 
y5yil| סאדטרױען, די;*

חי  עטאכלײ דער אין םאר״צטײט. אי
 באהאל־ יגט5 נקען8ב רyטMארכ םין רוננ

8 iyo וױכטיגער *כער אײנםאכער, זאחר 
ט :*רינצי• י ן5 ג ע ז ך * י ז

ן ע נ א ^ צ ן י ו ־ י ד ם י פ א  ק
ן8ט ע ט ס י ע יט מ ל ר ע ז נ ו  א
 פאר- סיר ט. נ ע ח ע ג ע נ י י א

ץ8ג ׳עטײען  סוקסעס דעם סיט אז ׳נוט ;
 אסעריקא, אין כאנקען ארבייטער די פון

oyii אױםהעדען. ניט יולאסעךחאכ^ דער 
 װע- ארבײטער די און יסטען5קא*יטא די

 נעגעננע־ צוױי די םארכי״ײבען אי׳ץ יען
vovyt כער יעצט. כיז וױ צדדים* 
ן ײ t רועאען זאך א o די :אױםטאן 

 קא:ען ניט אוגז ײעי״ען סטע;,4§יטאי8ק
 פאר״ אײגענע אונזערע סיט כאקעסםען

גי־איעען. ®*ר האיעװעטע
 אסערי- אין סײוױנגס־דע«*דט^ ,ד

עי הס לא;  בילי*־ די באטרעםען״אין כ״נ
 כע5װע ׳י*נען5בי דיזע דאייארס, גען

 *רימע׳יעיכטען די םון סעהרסטענס קוסען
 רער מיט װערען באפעלקעױננ, דעי םון

 טרײב־ דעם אין םארװאנדעלט צײט
 איגדוסטריען. אסעריקאנער םון פראםט

 װע־ פאריעײדענמ אױוי װערען דעד5גע די
 קא*'טא• םאר׳שײדעגע די צו צואיהען גען

 סאר׳מטײט אװטערנעסער. ליסטײשע
ך  8 װ*ס קרעדיט, דאלאר יעדען םיט ז8 ד

 ץ5א װערט קריגט, ׳פאפ סטר״יקענדעד
 ער־ ץ5א און םארליינגערט סטרײק דעי
 אר־ די פאר אױסדכטען די װע־ען גער

 ז*לען מאסען *ריסע ד״ װען בײטער.
 זײערע אין גע^ט זייער הא^טען *כער

 דיזע *ם ײערט דאן ׳כאגקעז אײ;ע:ע
 די מיט װערען *נען5נעש םון סעגליכחײט

*■געשװאכם. םיעא קיעםטעז איי^ענע
 25 עױשטע די דערסאר זוכען סיר

*גטייען  רי קױםען זאלען װעלכע ׳װ*י
 אײגענע זײערע אין ״שערס״ 25 ער״עטע
 זײער ס5א ה*בען עס זאאען זײ נעכיען,

ם,  עפענען העלםען ז*י>ען כע5װע איעענטו
 די אינסטיטוציע, נײע גרױסע דיזע

א ג * ^ י י נ ר ע ט נ י נ 5א ו  ן* י י
ק. נ 8 כ

 בוך 8 *פיס אונזער אין ה*כען םיר
 יעניגע די אז ען5וױ םיר ״שערס׳/ מיט
 קאנען ײעלכע סעמבערס, אונזערע םון

 סויםען ען5ז* דאלאר, 200 אינװעסטען
 קאנען װ*ס די יעדעיער. ״שער״ 1 צו

 פיהלט עס װער נוט. געװיס איז כיעהר,
 צו םארצײכענט באגעהר שעהנעם דיזען

 גרינ־ רער אלס היסטאריע דער אין װערען
 ױני*ן - אינטערניישאנאל דער םון דער

*םיס. אין קוםען זאל כא;?,
ט י י ר ז ע נ י י י ן ו פ א  ר

ר. ע י ו ב
 בעטען טען5װ* פיר זאך. 8 נ*ר
 זײ אין האבען װ*ס מעםבערס, אונזערע

 עס זאלען זײ ז8 ״עערס״ סויפען צו נען
 ר* ז8 ׳ניט פארגעסט אונז. פון קויםען

 אין האםישאן נוטער 8 אױך שטעהט
 פאר אנערקענונג און נק8ד 8 —.מאז

- לאקאל אײער  נלויבט .17 לאקאל ־
 דאנק דעם אונז זיך לוינט עס ?8 אונז,

קריגען. צו
סעק. העלער, דזש.

 ױניט־ די אץ שטודירען דאם
אנגעפאננען. שױן סענטערם

וו'נטעינעש«נ*י די »׳: עםורייןן ד»ס
 אגנעסאננעז שויז זיך האפ סענםעיס יוניםי

 אננעגעבעז װערט װאס סגיי״ס «אבריג די איז
 א:־ רי חוץ א צ״םוננ. דע־ םון 4 ז*יט אויף
 נע־ ווערם דארם װאס סאבדזשעהטס דערע

 אויר סענםער ױניטי יעדער אין איז '־ע־נם,
 אוי אנםאננער םאר עננליש, ם*ד קיאס א דא

אדװענסר,
 נאד םאר •ראץ דא נאד איז הילאסעז רי אין

 אוד םוז סיטגיירעי די ואיעז אוז םסירענםעז
 נעיעגענ* דער םים כאנומו ױד לאקארס זערע
 רי איז רזנרזשיםםרירעו זיך קאז םעז וײט.

 איז אוז ײניוונס ראקאי 1אי פון •םיסעס
— רע*ארםםעגט. עדיױןײשאנאר פון אפיס

9 nnim ממרימ אותט

נאלפיםארע די צו כירדוננ װענען װארם »
הלאוקםאכער

 ראס יעצט איז א־בײטע-־ב^דונ;
 *y^8 אלנעטײגער דער אין װ*יט לעצטע

ארכייטעײכאױעגונג. ריקאנער
 צוגענגליף ;עױען s*08 איז כילדונג

 §רױוייע״ ?יאס געיױסען 8 פאר כלױז
 קױם האבען איכײטער םעניעען. גירטע

בילרונג. װעגען חלוכ׳ען געקענט
אנגעהױ־ האבען ארכײטער די װען

 פון וױכטיגקײט די עטעהןיר8ם צו בען
מ  םארכעסערען צו כדי ׳*ןזצ81גי8*

ת ע י  האבען באדיגגוגגען, עקאנאמי״פע ד
ם באנענענט זיך זײ  טיט פגים אל •;י

 ׳גע;לױבט האבע^ ױי װאס ■ראבלעטען,
 לײזען. די קעגען פראפעסארען נאר ?8

 די ז8 באװיזען, אכער האט לעבען ד*ס
 אלײן האט ארכײטער־כאװעגונג אירײצע

 רײ־ םארער׳טטע די אין ארױסגעיטטופט
 בי־ א םיט װ*ס םרױען׳ און פענער הען
 זע^בסט־בילדו:; םון ;ןט־עגגוג;יאנ סעל

 איי״ אן אױף ככח נעױאיען זײ ?ײנען
 אדעי טעהר יײזען צו אוםן געגארטיגען

.180 פיאב^ע־ yiyv.iy ys8 די אט דועגיגער
ד8 אין און יארק נױ אין  אר־ yרyנ

9, ,nyo־yv־^ :jy די האט iwyii89; םאר 
; נ דו ל ^ני ט ײ ב ר  א כניעט ןy^נגענוכד א

 nyo,,3n8 רyדyי ךכאראקטער.8ס80
ט8ג ט װאס בילדונג׳ :אף י  ף5הי רyד פי

ט,א רyד פון  דאס עי קריגט שאנאלŷרנyג
ראס. רyנדyלyטטירידענcצו גאג״ז א אין

y אין איז בא^טיפאר ביױז r 'i; ־,ה: 
יג.,>yטט,דyהינט זיכט

קאוז^, כי. םאניא D:yi'?y^i וױים

v םyר סון ׳'yaypyo עהזעקוטיױ m<y~"? 
טyדע•ארטם יטאנאל  אינםער״ רyד םון נ

 און באי*טימאי• באזוכט האט נדטאגאי,
iy;*‘' r y r 1*cזאל באיטיפאר אין אז ׳ 

ט8פyג : ,ynyrאן ן yרנסטyםארזוף ר 
 רבײטער־בילדוגג^8 םון געביט cyi אױף

 באיעלאסען איז וןcרyר D8D4זויyר לס8
:iyn8ry י8פ פיאנראם 8 *גצוגעהםען 

 באל* אין *iy280pi8>p רי ־,8D בילדונג
** טיפא־.

y די ry 2  yvzny 3 םון ̂DTK’Dpy 
.Dyv זיף ;*iy ::8 r אווענד, פרײטאג 

 םארטנע־ Dyn ׳py3*C7* ;yol9 םyד
ovy? ^װער y iם yijy;p*cםרייטאג ן 

 oyv, ארן py3*op* iyo26 nyi אװענה
Dyi p* םרײטאג iyiyn נדיגטyםאר jy n 

 ען5װע DTt:^py5 רי נאװעמבער. טען2
jyiyii jy3y;y3 טה פיסס םוןyרעזא 

yv-yp py.TPD| 8 איז װאס װ*רםס*ן,
א־6דױקיײ«ע ןןפ ףסטע עםך ןן£ פיטגליך

טyפארטמyד נאל y רyד םון : r ^ : 'K־ 
יאי־ק. נױ אין ׳עאנאל

 ״yii cy אנםאנג. אן בלויז איז דאס
jyp גyאדאנדשמ בט8פyזוײ־ פאר נטס 

 אר־ םון געבים אויפ׳ן טיגקײטyט רערyט
באיטימאר. אין בײטער־בילדונ;

 פרױ, און מאן רyדyי אז האםען, מיר
 טyװ לאקאי*, אונז^ײ צו באלאננט װאס

ױסנוצ^ '0נyלטyז די א 'n:yay5y3 y 
טyשטר אינטערנע^אנאל די װאס  זיר ע

פ. די צו געב^ צו אן ^ ב כ ע פ
גרוס, ברודער מיט

ם ע , ס ן א ל פ א ? PyD.
,4 <אהאל ױגיאן קלאוקםאכ^־

ם אר אל ד
י י

לענדער.. שכדשע אזן פדמז ..
%%8XS&r& דאלארס אםעריהאנער

געװעהנליכען א דורך לענדער, ארוםינע אדן ג»ל*ציע ארדער מאני
דער פון קאמפאני עקםפרעם אמע־־קאן

 אר־בער• אזױ װ־ װענ עקאנאם״שסטער דער א־ז װאס
הי-ש. אלטער דער נאן־ געיט צױט'ד,עו

װי שנעל אװי
װאכען דרײ אין

אױסגעצאהלט. געלט דאם װערט
דדים אלטער דעד נאך דאלארס שיקען אויך ר,אנט איך

ך ר ו ל ד ע ב י י ק
פרײזען. םעםיגע זעהר צו

 אױםשליסליכע האט קאמפאנ־ ע־םפרעם אםעריקא; די
 אין אפיםעם און ריגא אךן װארשא אין פארטרעטער

װיכטי־ אנדעיע און פאריז האמבורג, ברעםען, בערלין,
אי־ באנק־פארבינהנגען אויך שטעדם, אײראפעאישע נע

 אםעריקאז די םאכט דאם װאם װעלט, נאנצער דער בער
 פאר ארגאניזאציע געװינשטע די קאםפאני ;יקםפרעס
אננעלעגענהײטען. רײזע און זענדוננען געלט

 נאהענט־ דעם באזוכט רײזע, א מאכען װילט איהר אויב :רייזע*
 װע־ טענעחשער דעם םיט זיר באראט און אפים עקםפרעם סטען

 אינ־ אין קרינען קאנט איהר אנגעלעגענהײםען. רײזע אלע גען
ם״לען אלע פאר באהן־בילעטען און שיפםקארטען אפיםעם זערע

װעלט. דער סון
 אײער איז ר«זםפאנ* עיס£רעם אםע־יקאז רי םון *פיסעס רי םוז א״נע איז «יײז דזהם

 שאר שרײבט ארער אן, m צײגען םיר װאס ןוסיסעם, די פון אײנעם אין *רער שט*ט
.D'cn װעיכעז אירנענד םון םענערזשער רעזירענם צום אויסקינםטע
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,y;yv; רי קויס א קיטט דא; .4 יײײזסי י-יײ לי
s^ i > ן w »> ו | י י* יי י• י V* י *♦*•■»#«• — * w 1 <• * *י< ײ י ר«
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ט׳ן אפ ־ טי זין ניט רס קו ײ»**»ייי וי*ן ̂»»» ך• < ׳ו - U. י > א ג*ןך א־ז טעטיגהײט יז< ד שאנא'־.
די ן,yבאג^ די ־יקען, פא פון שטודױם Dpyr יא־ר די אין וארבען ««י «י• א'י כל
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ינשטיטוציע א yדyי • ױיימעי אזוי און טיטגי^ידילר צ^־־ול רער אין אי זיבט<:,

oy״ כיי;ן lynyv און zyv צוגרידערט און ^,קי־אב די אין זיך ״יגען יינאײ װאט
ױ ונדער א בא־ זײ ןי * y״;־־ װי דע־־׳ן, כענטע״ס י ױגיט ;־׳;,אונז פיז ;;,קי־־כ

ד פון נ ״ א ׳טײבות י 1 אויך און בײט, ט ײ ־,א־נ '! אינטיל־נילשאגא^ U דע אוז
־ צו ; אנדע־ע־ ־ פון ויעיט דעי אין אי ׳;ט איגײועיw 1ייץײ

די ןyגyבאק oyv ־וין %♦> s נ־אקכ .5 אר־ myi ון ̂נ ייעד. פ ;!,'־'פאי ;;.,קי־אפ די
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 אונזער אן. קוטט סעזאן :ייער דעי
 אינזער װײטער. אנגעקן טוז ®לאגייעה

ט בי  װע־ אגגעפיהרט טיזא; דעם ביוז א״
 איז דאס וױ ערפארג כיעהר טיט :אף רען

 די-הורסען יעצס. ביז געװ^־ען געט$ן
 אילץ און בעפער, און פיעהר זײן װערען

 דעי פון כייטגרידילר צאהר גדעפערע א
 זײ אין זיף דארפען אינטערנע־עאנאר

 צו דאס ה^ופען טיד או; באטײריגען.

ײנען. דע־גי
 הײנ־ דעם ניאנען צו יטט־עבען טי־

 דעם פאר טיז^ן עדױקײ׳טאנאי טיגען
 אני^ל הןןבעז נייר "אס כיזא;, בעכטען
 װאס אז רעם, צו ־טטרעבען נײר ;עהאט.
זײן ט־לטבעריטים אונזער לױ*טער

ט*ט־טטאלצער או; צופדידענע־ אי־ץ
- J » >> Un>! I 1 — w- —• ' O > יי־יו !זייייריײײ^יסל דיויי רוי סייי־ײגי

און
> *' — _C V i | i — k >׳ * t i

 אויפ־ iv• דאר איז דאס װאפ פא״טטענט,
 ד$ס וױר^ן, טיר ױגיאן. זײער פון טו
 איגטערנעישאנאר דעי פין :**טנײךעי־ די

 אנצײנען •טטאיוץ או; פרײד טיט זארען
 ניט אויפגעטאן האט ױניאן זײער ײאכ

אינדוס־ און עקאנאמישעןאױפ׳ן “נא
 דעם אויף אויך זאנדעין געביט, טייעײען

 דעם װעלען מיר געביט. ערױחיײטאנאל
 טעטיגסײט אונזער פאיטזעצען סיזא;

 ארבײט די װעלען םיר און יעצט ביז װי
 פא־ די לויט אויםברײטעז, מעהר נאןי

 דעם לױט און צײט דער םון דערונגען
מיטגלידער. די םון פארלאנג

סענטערס. װניטי די ו.
סי־ דעם מיר װערען יעצט ביז װי

 די אין םעםיגקײט אונזער אנםיהרעז זאן
 די כאנהעטען, אין סענטערם ױניטי

 באנוצענדיג זיך ברוקלין, און בראנסס
 יזילאםען די פקולס. פאבי״יק די כײט

 זא־ זײ צונױםגעשטעלט ספעציעל װערען
 מיטנלי־ די דינען אםבעסמען װי יעז

 געלערענט װעט קי־אסעז די איז דער.
 סאבדזשעקטם, אנדערע די חוץ א יווערעז,

 אין ענגליש. אדװענסד און עלעםענטערי
 װע־ נעלערענט אויך װעט זיי םון טאנכע

ענגליש. הײ־סקול רען
 אױך װעלען כענטעדס ײניטי די אין

ג םיזיקעי־ זײז ע נ ״  לער־ װאס קלאסען, טי
אױף אויפצופאסען ױי ארבײטער די נען

זײעו
כעז

געדננ
זײנען

 קייא־ ט־ײנינג פיזיהעל יי
פון אויפזיכט די אינטער

לערער. קאטפעטענטע
 ױניטי די פון קלאסען רי ןיא
 :ווערען געלערענם װעט מערם
 באױענונצ ױניאן טרײד די .1

 — אכיערײזא,
 אין יערער.

ט  װערען טיי
טעטאדעז די

סעג־

אץ

ס־ײד
 נינטע
צייט

* י סי
׳י■ *- I ״ליײ

דעניעלם, מארגארעט טיס
t< דעם s sr דיסקו־ װעט

ארגאניזאציאנס־םארם, די
 דער פון געיטיכטע די און

 פאראײ־ די אין באװעגונג ־וניאן
 זעלבער דער אין ישטאאטעז.

ספע־ א װערען געטאבט אײך װעט
ענטװיק־ רער איבער *עטודױם עיעד
 לא:ד דעם איז אינדוסםדיע דע־ פון

 געמאכט װעט בײדע די צװי״טעז איז
פאמלײף. א װעדען
 עה^־ איז קורם א זײז ױעט עס .2

ט נ^טיקס,  דע־ ס^לאן מר. פוץ נעפןהי
 סטױ די װעלען קלאם ד*עם ןיא ליאן.

מ באקענעז זיך דענטען  פאחטען די טי
 ווע־ וױ גומ אזוי פראדוקציאן, דער אין
 ;פראדוי^טען די םון ונג6ײיפארט דער גען

 ;לעבענס־קאסטען און וױידזי&עס װענען
 אינ־ דער אין םארשװענדוננ די װעגען

 קריזי־ אינדוסטריעלע װענען ;דופטריע
 פרא־ עקאנאמישע אנדערע נ^ך און כען
עען װאס פראבלעביען, און נעז  שטארק זי

איבײםער־קלאס. דעם נוגע
 עקאנא־ אין. הורס צװײמער א .3
 םים םון װערעז נענעבען װעם מיהס

 באציהט קורס איהר קאפאיד. פילױיא
 ארבײ־ די און ״עהאנאפייהס אױױ זיך

 װעט קורס דעם אין .“טעד־באװעגוננ
 הײנטינע די אזוי װי ײע־עז געלעיענט

 װי און ארגאניזירט איז אינדוסמריע
 צווי־ ישײכות די ארבײט.. דאס אזוי
 ארבײטער, די און אינדוסטריע דער שעז
 געטאבט ווערם וואס םאיזוך דער און
 דעם איבערצובייעז ארבײםער די פון

 נײע אויוי סיססעם אינדוסטריעאעז
 אלץ דאס רועט קלאס דעם אין יסודות.

טי ג*נץ ע וחנרען. דיסקוטירם נ

 cv ױניאן. רק?'־ש,'יא גארטענט דיפ
 און װאוקה דע־ .ױערען אנגעוױזען
א*הר ׳אר;א;יזאציע רער פון

MMy ו •
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בא־ יאון אידעאי*ען צילען, איהרע ׳׳;בױו י י
U  w ע ו - \ j > j .

ט עס <).  עפענען צו געפי־אגט װעי
 פראברע־ די װעגען קויס ספעציעיען א

 דעש אין ארבײטס־םרוי. דער פון דען
 עקא־ די װערען דיסקוטירט װעט חי־אפ

 סאציאי־ע■ און פסיכאײאנישע נאנײטע,
עמען, אבי  אר־ רי פא־ שטעהע^ זואס פי

 פרױען ארגאניזירטע ניט און ;אגיזירסע
־“פא די פון אינרוס־טריע דער אין ג  א״:י
׳טטאאטען. טע

 גאנץ א עס איז זע־ט, איהר װי
ט און טעטיגקײט, פון פראגראפ פײנע  טי

עי די פון טיטהילף דער ד ײ טנ  פון טי
 פ״־א־ דע־ װעט אינטערנע״טאגאל אונזער

װערען. דורכגעםיהרט פיגהטליף גיאם
 די אנבאראנגט װאס :א־ איז דאס

vv כענטערפ. ױגיטי ,י
״ אונזער אין קויטען די ע ט ײ ע  א

״עק־ די װעגען אויך און אוגיװערדטעט,

טעטיגהײט
u !>׳״>

י ד*<«יױ*ו«ס wju *ניאי צוױיסען אקױע‘.

 ערעפענוגגם־קאנצערט דער
גאװעמבעד. סוטען דעם

 װעלען װאס ארטיסטען, די צװישען
 דעם קאנצעיט דעם אין נעהטען אנםײל

 ערעםענונג דער צו :אװעפבער טען10
 טעטיגקײט, עדױהײשאנאל אונזער פון

 דרא־ באװאוסטע די געפינען זיןי װעט
 ראש־ װאלף טהערעזא סאפראנא, כיאטיק

 אונ־ באהאנט גוט שוין איז װעיכע קיס,
 אײ־ שוין איז ןי טיטגלידער. זערע
 קאנ־ די אין אױפנעטראםען טאל ניגע

 אונזעיע פון צײט דער אץ צערטען
 אױפגענױ איכיער איז זי איין סטרײקם,

 זי ענטוזיאזש. םיל סיט געװארען פעז
 און אפעראם פון אריעס זינגען װעט
פאלקס־לידער. אידישע אויר

 געניע^־עט נעװען שוין איז עס װי
 צוגע־ װערט גערעכטיגקײט, דער •אין

 א קאנצערט פון באזוכער די פאר גרײט
 נאך קעגען מיר איבעראשוגנ. גי־ויסע

ט דעם װעגען איצםער  כייד רײדען. ני
 אונזערע פון טיטגלידער די אבער ראטען

 טיקעטס אײנצרשאפען באלד זיך לאקאלס
ײ טיקעטס די קאנצעיט. דעמ פאר  זי
 אםיסעס אלע איז באקוםען צו דא נען
 עדיױ אונזעי איז אוז יוניאה דער םיז

דעפארטמענט. קײשאנאל

 דער אין פאםיױנגען וױכטיגע
3 לאק. ױניאן םעםפעל־םאכער

 איך ה*<ב כאריכט לעצטען סײן אין
 סיזאן איצטיגען רעם אפגעזאגט שױן
 װי כפעם געװען כין איך לעכען. דאס

ט קײן דאס דכער ײ כ ט סעהר װעט אי  ני
 ג/ד טאל דאס אבער איך האב גו, זײן.

 איך דאס גלױב, איך טעית. א טאכס
ט בין  פאל. דעם אין אײנציגער רער ני

ש גאנץ נעװען נין איך מיסטי  גע־ פעסי
 געהאט האב איך און דעם, איבער שטיטט

 צו אזוי אורזאכען םיעלע אפת אן אױף
 שטיל. ׳שא געװען איז אםיס אין םיהלען.

 איז עס אגגעזעהען. ניט קײנעם האט פען
 האבען דױס ן1קי דאס פארשטעהן צו

ט אױך כיעמבערס אונזערע נעצאהיס, ני
ט האכען די  און װאנען םון געדואט ני

אי װאס. פ
 זיך האט װאכען פאר י״עצטע די אין

 גע־ כערזע קלאוקס דער אױףי לא;ע די
 אר־ טעהר געװארען איז עס ענדערט.

ס ײ  עס װאו שעפער די םון םי^ע אין נ
 אנדערע, די אין און צוביסלאך, געװען

 איצט איז געװען גארניט איז עס װאו װאו
 פון צאהל קליינער א אין ארב״ט. דא

 כיען ארבײט שע«ער ישנײדעי אונזערע
 דיזע אין :אטירליך אװערטײם. אפילו

 גע־ שוין יאהאל אוגזער האט שעפער
 גע- ניט זאל אװערטײם קײן דאב זארגט

 מאשיגען אלע לאנכ װי װערען, ארבייט
ט זײנען  מ^אכות. בעלי כזיט פארנוכיעז :י

 די גענעבען או;ז האס נאטיריייך ׳דאש
 פון ארבײטסלאזע ביסעל די געלעגענהײט

 די אין באשעםטינען ̂וו 6לאיזא־ אונזער
 נעװאלט האם בע^־הבית דער װאו ישעפער

ט זײנען דאשינען זײ:ע ארץ אװעיטײם  ני
 געניגענדע א פארנוכיען. .םול געװען
 ארביי- געזעצט טאקע מיר האבען צאקל

שעפער. איז טעז
דעם, פון צופרידעז זעהר זײנען כייר

 ארבײט. מעהר געםאכט זיך האט עס װאס
ט הדואי אי עס האי *א:נ. אן נ

אין עי ,  א געװארען איז אםיס אונז
ט לעבעריגער. ביסעי  פרײערען א מי

 אין טיטנלידער אונזערע קומען פגים
 דױס. און שולדען זײערע צאהלעז אםיס

ט אבער םארגלײך אין  וואס שולדען די סי
 םעסבער־ גרויסער דער םון אונז קומט עס

 און צאהלועען קלײנע די זײנען ׳שיפ
 םאדערען מיר אומבאדײטענד. דױס
 מיטנלידער, אונזערזל אלע דארום אויח

 םולע ארבײטען װאס די אלע איבערהױפט
 זײערע באצאהלען איז קוםעז צו װאכען
 פאר שװער איז עס דױס. און שולדען

 לא־ אײער םאר שװערער גאך און אײך
ט ווען ?אי״, םעי א  שולדען. צוםיל אן מ׳ז

 מאל (םיל אן איהר זאמעלט מאל מאנכעס
 אין תוםען צו נאכלעסיגקײט דורך

 אונ־ איז עס דאס שולדען פיל אזוי אפיס)
 דער־ דױס, נעהטען צו אייך בײ מעגליך־

 א איבער שולדינ זײט איהר װײל ׳פאר
ײט איהר אח יאהר  קײן סעהר שוין ז

 האט איהר לאקאל. אונזער איז םיטנליד
ײט איהר אבער טענות, דאן  געצװאוננען ז

 דורך נאר םיטגליר נײער א װערעז צו
נאכלעסיגקײט. אײער

 באצאהלען זאלט איהר דארום זעהט
ט און צײים, אין דױס אײערע  דעם מי

 אי אוםבאקרועמליכקײטען םארקלענערען
אונז. םאר אי אײך פאר

 איך האב צוריק צײם שטיקעל א סים
 ארום צייט קורצע א אין דאס געטאלדען

א אײנבארופען לאקאל אונזמר װעט

פאבי

ל8נ8נםערנעשיא אונזער פון צענטערס ױניפי
«

געעפןינט. זיך האכען םענטערם ױניטי פאלגענדע די
7:30 אום אז זץ־ פאננען קלאכעז די

צענמער. װניטי -סײד איםט
םאנהעטען, עװענױ, ערעטער נעכען סטריט, פערטע — 63 פק-ל

צענטער. ױױטי װײסטמײקער׳ם
םאנהעמען. סטרים, טע30 איםט 320 — 40 פקדל פאבל־ר,

צענטער. ױניטי בראנקם
בר^נקם פטריט, עארלאט אץ איפט פארק קראםאנא — 61 פקול פאבליק

סקול. היי אױרודנג װאשיננטאן
םםריט. טע17 אדן פלײם אוירװינג

 דײײידאה םר. פיץ פיהרוננ די א־נטער עננליש, אין קלאפ םקול הײ א
 אװענס דאנערשטאג און מיטױאך דינסטאנ, מאנטאג, טיטעט קלאפ דער
ם־ול. הײ אוירװינג װאשיננםאן פון 724 רום אץ

צענטעד. ױניטי בראנקם צוױימער
בראנקם פארקװעי, קלערםאנט אץ עױענױ װאשיננטאן — 42 םקוהל פאבליק

צענטער. ױניטי בראנקס לאוער
בראנקפ. פטרים. טע13ס און פלי״ם בראון — 43 םקיל פאבליק

צענטער. ױניטי בדאנזוױל
ברוקלץ. עווענױס, םאטער אץ קריפםאפאר — 150 פק־ל פ«בליק

צענטעד. ױניטי װיליאמםבודג
 ברוקלין םםרים, מעקקיכען און עיוענװ בושױיק .147 םקוהל פאבליק

 יוניםי אלע די אץ ווערם אװענדס, םיםוואך און דינםםאנ םאנטאנ.
 דארם װאם םאבדזשעקםם אנדערע די חוץ א ענגליש, געלערענם *ענטערס

געלערענם. ווערעז

.................. ---------------------

7wiyjFirn סyטvכyמ ר םי  שכת אויוי טי
ט אין ^ויזטאכער סצטען רעם ײענ  נר
קט עװענױ, זעקסטע 725  אןײ- אײגס •ונ
 Dim צװעק דעם צוליב נאכמיטאנ. גער

 א קרינ^ן מיטגלידער אוגזערע םון יעדער
דעם״ איכ^ר איהם #;זאגעגדיג כריף

טיגג oyi םון צװעק דער  םון איז מי
ע װיכטיגקײט. גרויס א  סי^ וױ שױן ל

טיננ אזא חאבען ט םי  םי^ן און גמהאט^ ני
ך זיר ה^כען כאריכטען און םראגען ד  ח

 פי(י װעי*כע םון #מעזאמעלט, צײט רעי
דורכר״דען. אייך־ םיט זיך וױלען

װיטעט די װ/ םראגען אונ• םח אקטי
ר דער יאקאל^ זער ^ ע צי אנ צושסאגך םינ
 סאניסא• איז רעליוי לאקאל, רyאונז םון

 דארפען װאס םראגען זײנען פאנד, רױם
םאראינטעחר שיטארק אײך םון ןyיעד

סירען.
ט זאל עס וױםיל  דעך פאפולער זײן גי

 טאמנר, סעםיעל אוגזעיע םאר געװיגס
Dיהלyגעגונ ניט איו עס אז ראך, רימ ן 

ט םיטנליחוג* אוגזערע צװישען נאקאנ

 טא• סעםפעל אונזערע םאר באארד טרײ?
 סאכע^ סעמפעל די איבערהויפט כער.
iy װאס j''t דעח אין םאראינטערעסירט 
 צז ?ײן צו סארםעהלען ניט טארען yפראנ
טיננ מעםנער דזשעגערא^ רעם  דעס מי

20^ ^ ט ב א ם י ען פיר א ^ כען אײר ײ  אי
ן.yבאריכט גריגדליך y;K״2 דער

*1אוי אפשטמלעז זיך מיר ײילעז גי;גוי
 אוג״ אין אקטױױטעט רyרדיגyװײם רער
 אן ׳גוט גאגץ וױיסט איהר י^אקאל. זער

ט איז צײט די  װעלען סיר װען לאנג ני
ײ •:*ט^ע; דארש^ (1 םאדערוננען ;,:

בתים. ליyב yרyאו:ז
ט םראגען די אלע זאלען  קיץ זײן ני

״ :oy אין yz^yn געטי* זיך זאלט איהר 
:iv ם מנאקאנ  דאך- זײ װעט איהר װען או

 גאהענסאך רער אין באטראכטען פען
 זיך םליכט אײער איז עס צוקונםט.

דעם. איכער פארטראכטען צו ערנסט
m דעם מיר רופען דערםאר אט r rnד 

 איץ• װייען םיד מיטיגג. מעסכער ראל
םיננ, דעם צו זעהן yאל  א%( שבוז, מי

האל. ברײענט
ט טאר אײך םון קײנער  פארםעודי ני

 און שיעםמר אוי^ אפ אלעס לײנט לע[.
 םמי סיםינג. צום ערשטען אלעם צו קומט

טינג דער דאס ׳אײך םארזיכערען  bim מי
 סעז• אײך םאר װערט גרויסען א האבעז
לאקאל. אונזעד םאר װי נום אזוי זענליך
סי• ערםאלגרײכעז אן םון װירקוגג די

ען םאר װערט גרויס םון איז מיננ אונז
לאקאל.
 קאנען װאס מענשען, דא זײנען עס

ד אלםע זײערע פון באפרײען ניט זיך  גז
ק געוױסע רyאד װאוינהײםען, ם ײ  ארב

װען טוען זײ װאס % זײערע אםילר  או
 געענר םיל אזוי אייח װערמז שטענדען

אי איז עס דאס רטyד  מייז זײ פ
טיג טעהר ײעחנ בײ האלמעז צו זיך נוי  ז

 א אדער נעװאוינהײטען, םריהערדיגע
 סארנ( ספעצי^לער א צו באדערפניש

ארבײט.
1קאיי םיסםער םיט םאל דמר איז אזוי

 הארמד און קילײז םירמע קלאוקס דער פון
ט זיר האז װעלכער שטייז,  אפנעוואוי־ ני

 סעמפע< א נאר װי נײו־יעז. אלײן פון נען
 אן אירנענד אדער שאפ, זײן אין מאכער

 ארויט גים שאפ איז ארבײםעי ו^רyאנד
 קלײן םר. ראס כאפט ארבײט שטיהעל א

טעי  א פאר, קאיער א ארויף גיט איז אונ
ד זיד ער שעםם אטאל איז קאםס׳ פאר  אוי
ט  ארבײט. שטיה א אונטערצולײנילן :י
 דאם. איז הבית בעל סארט סין אזא אט

 אין ער װאס שאד, א איז oy כ׳לעבעז
מאנוםעקםשורער. קלאוקס א

yנשמזז. שנײדערשע א זיך אין האס ר 
yבאם^ א אין געװארע? סגולנל נאר איז ר 

 די איהם אין געשאדט נים ט1װאי עכ
ײד^פע שנ  או| דערהאלםעז צו נשמה ״

אן ארויסגעכען איהם ױני  און ביכעל, אי
שנײרער. ״רעגעילער״ א װעלעז רy זאל

. , ד ן י נ ו יעקטינג״סע<ןר ר

ן אויפמערקזאם לאוקמאכער,

 געווע{ זײנעז וואס קלאוקמאכער, די
 ״פײדדמ סירמע דער בײ םטינטyבא^

 האם וועילכע קאמפ.״ סום איז
 קוםעז n נעבעםען זײנעז באנקראםירם,

ס אין ר געגאסע פיז אפי  יאנ*אץ, מאי
 S02 איז יוני¥ז, דער םאר ילאיער דער

ם דעם איז בראדווײ. ppy דא איז אפי ro 
טער: םאלנענדע רי םאר ט ארביי מ מ

 איזי לעװיז, אברהם ליװײ,
m אראן יזאנסאלא, האנסזזמא n i r |או 

אן. סערא ם מוי

ט י י ק ג י ם כ ע ר ע ג

ײו ‘ ר ם און פ אנ אצי אניז %׳ פראגען ארג
נאלסימאר פון נױף א

 צױ װאכען 12
ט אכ ^ רכג א רו

ט אוגיגעפער  א רי
 באלטיכאר האט ייק

 אלע םיט סטרײק א ׳פטדײק מנעראה
ט ■^•-;װקעם,  DDyp'D ארעסטען, פי

 ניינער״ די ןyכראכyג געסראגען ךאבע;
 װאס Y*אי כלל א — אלנדזשאגקשאנס

ײיט  ס׳װערט װאס און סטרײי״ א גאג
 האט סטרײקערס גענען טyאמעמענר

^ ׳אונז אןיף ת א טינ״ אל ט כ  רט.yםyג ;י
 רyאר סטריײן, םון אורזאכען ךי

 יױ רyיעד כמעט וױיס בכלל, סטרײהס
 צוליכ גיט סטרײקט םען פאן. גיא;

א- *ײם־םארטרײנ,  צו nyo'^ii וױיל נ
v i ^ p\ אונטyז די רyלבy באדיגנונ״ 

jyj אוםפעגליך. געײען פשוט איז
 א אויױ ג^שטאנען איז בא״טיפאי

דיגyשפsאt פון שטופע :yר רyפאראלי־ 
 דא איז דעם םא־ אורזאכען ןאציע.
 ארײג״ ניט זיף jy>yn פיר נאר ןענוג.
 וױיט צו אונז ס׳קאן חקירות, אין ול^זען

^ן #ארםיהרען,  צום צוגײן פיר װ
*ונקט.

 מעגעדזשער דער האלפ^ין, נ-־־ץרער
y’8 דיעם םון rD ^ V H rjH r^  iiyoo־ 

y האט ׳*»יטפע;ט ^n y o באווכט םאל 
ט זיף האט כאיטיפאר; ט גע׳עצה׳  פי

, אקטױוע מעהר רי ס ר ע ^  עס װאס פ
 זאל באלטיםאר אז װערען, נעםאן קא}
 די אין שטעלעןpyאװ אמאל נאך ןיף

jy’n קלאוקמאכער ארגאניזירטע רי פון 
 סאנ־ רײע א :אף און א.pריyאם אין

 רyר םצד בא־אטונגען און םעיענצען
y j. .צו געװארען, כאשיאסען איז נ 

 צו ארגאנײזערס באלטימאר אין שילען
לד.yD די נעארבײטען

iyo28 Din ג א איז דזשוןyגyראל 
 די םיט געװארען, גערופען טטרי״ק

 א פאר אױסדכטען yסטyנ
 ױניאן דער פון רוח ojn אױןי ךענ.

 װאס \-,v*yv אפגערוםען זיך חאנען
 yoojy^p די געהאט ניט האכען סיר

 די רyאכ ארגאניזירען. צן מאםנוננ
אנ^ עען מאנדיצי  אזעל־ גערועז דארט זי

 האבעז זײ אפילו דאס ŷראכ<yפיז מ
שט^ oyi אױף אוגערוסע{ דןי  רוף ער
ױגיאן. רyד סון

־yביט אזא םזל אונזער אכער איז
 באלעבאטים רי װי גאכדעם אז דער,

 פרינצ-פיעלע אלע נאכנעגעכען חאב^
 סערעyב שא§, ױניאן א וױ ®ארערונגען,

 הע־ 8 אויד און ןורבײטס־קאנדיציאנען
 נע־ האט וױידזשעס׳ רי אין נערונג
 םאל־ זי: דעם םאכען צו זאף אײן טעלט

 םאי סלאו?ס איז דאס און ואטענדיג,
ש^ זײ לטען8ר. צו ארכײטער די  בא

 גאט אפילו קאן רעם נקנען און ׳טיגט
 לבסט־yז ס׳איז און חעלםען. ניט אויף

 םים סטרײק א נאןי ז8 (ןארשםעגדייןי,
 םון גארניט װײס װאס ojyoy^y א

 ערשײנונג אזא זאל טרײד־ױניאניום,
 בא־ די דעםאראליזאצי^ 8 נרײנגען

 גע• ןyלyDארD זײט זײער פון טים8צענ
 שםיל־ דעם אויסטײטשען ניט וויינליןי
 א אלס אינתסטריע רער איז יעטאגד

 ױניאן די אז ;ױניאן דמי םון אל;ע0
 האבען זײ װאס דעם אין שולדינ איז
 פא?ט. 8 נאןי דאן ניס. איבײט קיק
 וועלכען אין ?*א*, װיכםיגסםעד דער
 אננעװענדמט איז ענערגיע פיעל ^זוי

 דער םא?טיש איז װאס און מווארע?,
 באלטי־ די םאר קאנקורענץ פון טמראר
ס ?ל$ױ<ז סארע־  איז ׳מאנופעקטשורע̂,

 בא־ די ארגאניזירט. ניט סארכליכען
 זיף האבען שאפ םyד סון טים8<עב

 ארביײ שװארצע םיט ריננעלטyארופג
 זיך חאבען װאם ארכײטער םיט ׳טער

 אין באלעבאטים, די צו םאר?ויפט
ly'o iiP i אוז לײב מיס ווארט, םון זינען 

 אינדי־ נעםאכט האכען זײ !̂לעבעז
tױדוyלy ,״פאנױ גענומען אנריטענטם 

 באלמבאטים, די װ. אז. א. סעס״
 ש?לאפעז, זײערע סיט זיכער ׳וײענדיג

 בי־ סאםפעלס זײערע פארהױםט וזאבען
 מיט װעלם א חאכצן ױי און ילמער,

 די פון באלעבאםים די און >ורכײט.
 אנ־ װאס אויף האבען שעפער מניאן

איז דארטען זעהט. ״איהר :ןװצײנ^
 ארבײם. ער האט ^א•, ױניאן הײז ניט

און ארכײט״. גמען ױניאן די זאל אײך
 דעם צו געלאו״ א נעװארען איז

ypdזײ וױםיעל םרענמנוײג גיט ^א•, ב 
 און ארכײט׳ דער םאר קרינען ױועילען

 1אי ײי אזוי נאר דארט ארכײם טען
 שםונ־ 80 במ 75 םוז צײסאז, אי׳טע די
r t? װאד. א

 אוםםענייד אבסאלוט נעזוען עס איז
Xi שאפ דעם א־גאניזירעז i םרענט 

 ?אנעז, ער ורעט קלאוגםאכער, *עיעז
rti .נע־ זיכער איהם האט םען יעס 

oivP .סאר־ ססײמש, א/ אמאניזירצז

y- <יי^ייױןײי+ P 4> *»»*«ייגעטאן יע

jyj״T

',J'2

םהאמ tam tjyo ווו Y נעסאן ני

 |y3^n פ*ר
ארכײט. y״

 כאלעכאטים די ׳אי־ר זעהט
 װילן קלאסעגבאױאוסט. מעהר כך 8

 א iy:8n קאנילן זיי אז גלדבען זײ
 דאס. זײ טוילן ױניאן, רעי אן נצחון

ט איעפאל גיט ;ןיםאכ אבער זײ. גיי
ןyטאדyפ y^py*.'i םיט םארזוןי א

 זײ פרזגירען דאס איגדירעקטע, אד^י
אי*י;פאי.

 ־y; זיף האט o^:ys83 רyױיסyנ א
אכ־ oyi האייטילן װאס צו :טראכט
ט ריפענט  פאד א V ױניאן דער פי

yoD’ipiKD האט שאפ זײן אין נשפות 
 ביאפ־^ן חירןי זײיער פיט רy װעט ער,
 נענוב״לן זיך האט רy און ױניאן. די
 ?ארפאייײ־ םון iyi8»yo אלסיע די צו

 ,אײנער או־בייט שםיח אײגער ׳שא:ס
 פען וױפיל א־וי^־טײם ארכײט, װאך
 דין װעט •'y וויפאגל פא־ און וױל,

v צו גו־ויסמוטיג 'm 'iir i.] און V" 
איז אז גענלױבט, האט  ט־yם הפקר פ׳

yptrn. באי 8 איז ראסyבyסyװאס ׳ל 
ט לעבמ  זײטשי? םון גנאד cyi פי

 א:־ yi8P^8. 18^' אין D^yi8□״
 ברו־ בײ געװארען טעפיאבט איז פ־אגע

 ?אנט־ ױניאן רי אויב האיפערן, דילר
 ־yj וועיט װאפ ארבײט רי ראלירט

ט אי  ־jy די און םירםע. פאר פ
 קאקעױטש רyד אויב אז ׳איז דע

: •אז ןyלyװ װעם כאס ' '!y טאשינען 
 הא* םודלן רy װעט דרײעז, זיף ןyזאל
.8שא ױניאן ןyנדיגyםאלשט 8 ב׳לן

•%
Dy איבל רא זיינעןyםא;* װאס ̂ז

 װײטא; 8 און נדע8ש 8 איז מאל כעס
 נט־yפy דער אין דאס ארויסצוברײנגען

 דאס אז איז, רעזולטאט רyד ?יכקײט.
ט ר ^ ענ ג ע cy ד i אר־ די םון ם^ראל 

האט און בײטער  דעםארא^יזירעג־ א ס׳
ארגאניזאציאן. רyד אויף טpפעy רע\

^ אויב ׳?וים גלױב אץי ג ר י  אן א
ך8 :yדאס דעם. פון לײדט שטארט ר 

 באלטי־ ציםישyBס א זײז צו אויס קוקט
 נא־ רyריכטיג דער פראדו?ס. רyפאר

 *רייסעםי״. איז לyאיב oyi םון זyפ
 דעם םיט באצײכצנט אויף זוערט דאס

 און פאניס. אמגר סוסים, װי נאטען,
 הי־ צו אנשטאט ׳?לאו?םאכער yרyאונז
 דזשאבס, זײערע םארםײדינען און טען
 iya8n ױגיאן, זײער גלײכצײטיג און

 פריה ד^ר אין אדפה. דער אין אלץ
 נאף ארבײם,־אוז דער צו iyo קוסט

עי ף פען הויבט דינ א,י  \vv און זיך־
 בא־ די רײס־טרעה. צום אװע? םארט

? זײנען לעבאטים  אוםצוםרידמן. שטאי
 איז ױניאז׳ תנר צו טענות האבעז זײ
^ זײ אז זאגעז מען מוז דא ײנ  גע־ ז

 דאס אויב אז סטראשען, זײ כט.yר
 זײ װעלען װײםער, אויױ פאסירען װעט
עי צו ארויםלאזען נים  איז ארבײט• ד
 די אויכ אז װערען, זאגטyנ דא זאל
 ױניאז די אז גלויבען, מלאכות בעל

 צו *WD8P א אין פארװיקלען ?יף װעט
 האבען יחשאבס, זײערע םארטײדינעז

סען א זיי  זײן װעט דא טעות. גיוי
נײעז אדעי :בײדע די םון אײנס

רײס־םרעק. אוים׳ן נעהן אדער קלאױןס׳

 איז צורי? צײט שםי?על א םים
 םון צושריסט א געװארען רערהאלמעז

 אינ־ םyד פון .pyD סאהן, ס. םאניא
 ז^פארט־ עדױ?ײשאנאל טעחגײשאנאל

 אפאינ־ זאל לא?אל אונזער אז #מענט
 סאן צו ?אםיטע עדױ?ײשאנאל א טען

 אונזמריל םאר ארבײם עדיױןיישאנאל
 אנגע־ זיף האט ?אםיטע די םעםבערס.

 אלס װי םעהר ניט yp8D אבער נוםען,
 די װאס מיםינג, רשטעןy צום חוב.

 גע־ איהר האט נעהאט, האט קאםימע
ײם, די iy>n'D קענט  דעם אפה^־יגה

 זײן. נארניט טyװ עס אז פעסימיזם,
 פרובירט, אײנמאל שוין האכען מיר
ען. גארניט אז לס און ט ^ סג דוי  אבער א

ט ווערט זאך קײן  אז iyi''D נעטאז, ני
 אמע־ רyד װי אזוי — זיך ooyj מען

 האנעםט 'y םעי? טו — זאנט ריחאנער
 םון .pyo ׳?אהן פאניא מיס עםארט.

 שון דעפארטמענט עדױסײשאנאל דמם
 אויםגעםא־ האט אינטערנײשאנאל, דער

ן רוםען צו דערט ע ג נ י ן  yרyאונז פון ^
 אין פאהרט זי װי אזוי םעמבערס.

 כאזוכען אונטערװעגס זי װעט שיהאגא,
 איבערצײ־ זיך װעם זי און באלטיםאר,

 מדױ?ײשאן װי זאך אזא אױב נען,
y טyװ ^ r r| צוצײ װעלכען אירנענד 

 כאלטימארער די םאר קראפט הונגס
 אװענט, םרײטאג און םאכער. קלאוק

 א געװען איז ׳א?טאבער טען5 דעם
 מעם־ םרויען אונזערע פון םארזאמלוננ

איז בערס.  yהיבש גאנז א נעװען ס׳
נע־ האט ?אהן םיס אין םאחאסלונג,

ט אי• אויפנעשטיעהט זיך ליל׳  א*א ;׳;טא:
^״ פ ״; ;*,י אז טו ט ;ביא•יא£ג איז טי

i י * ׳* ן j׳ - t •, fs •, y
־ אי טעטנ׳נ־׳ציפ, די אינע־צײגע; ;  ־

l' .-צױ l ־ א*;ט־;.־נעשא:אל דע־ .*דן  ד
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אי צושריפט דיזער
 טי: פו־א קײן ביי־דו;; פא־ *,דא־ ,

",,צו; א-ז ביי־דיג; אז דאבען. ;;,- 
ױי .,;,אי^עט פאר  א •יאי־פכא;, ג*יפ א

;y;yryvy ׳ ן י ד ־ ע ד פל; י ד ־י י  כט̂י
 ־y; ױאכ אינטעיגײשאגאי־, דער פא־

ט ׳ײאשי;;טא; אין יעצט זיף פיגט א  י
פ־ױי;; רי םון עגטודאזב ד*;י געי-עדט.

־ אזוי לאט בײ'ד־רבג פאד ד י
 א־י;־ איר׳ר און ׳קאי׳ן פיס פוגטערט

 ;־,א ניט איז “טיטא בא אז ז א ד־וק
האםיונגכראז. גא;צ־;ן

 קאיזן פיס האט םאי* צײײטען א
 ׳יעבת פיטינכ, iyNy;yn □yi אדיעפירט

 טיפ האט A'ynyaDyD גאגצע די װאו
״בא ;ryoD;: ־,פארג די גוטגעהײסען; 

בילדונכ. פא״ פראגראם
י׳;פאנס 3 פין ynyD yovmv די

yv״o ײ ;;,;׳;;ענ ו אין ױאי־פ^אן׳ טיש נ
טאג iy;;K»:£ זיף ױעי־׳;; זײ ײי  פ

 נאנ* ׳איטאביל־ טען1̂ די;ם אױעגט,
 jyo25 דעם פרײטאנ, מיט פא^נילגייג
 סים זיך ׳לגדיגענדיג און אקטאנ׳לי
מא;, ר.yטכy׳נאװ ;yo2 cyך פײי
 זytיyװ סאנסyל דרײ yoyny די אױב

 װעלמן ^^םאלנ, א• פא־ אלױסצײג^ זיך
 םיט ארא;דזשדע;טס [yiyvt נעםאנט

y •א :אך ‘פא ױאלםסאן דים '-y z ־שון 
פאנס.yי 3
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ד ר־*ו;*אןי,ט־ ־י א : 

־־  ױגיאן ת*אוי־,נ*א̂:
 :יט איז ״יי;" רי אז ׳יױיכ א־י בפ־ט.

 זי ;אפאזיציאךױגיאן אן :א־ לי; קײן
 ױ:*אן־ברעכע אי־זו ;;,דיהטי־ 1ױיי

פאליטיק.
< י•*ז•ייי •*?

ײג דא .יזיר ףיא מ  װי זאך, א ;;,א
 טעמ־ yirrx ריקטיױט לי; ריזע אזױ

 ױג־ ״yi אין האנדלען צו א-וי וױ רסyב
א רי םאױגעקוםען איז zy װען יאן.  ‘פי

 די ןyשטיצ װעגען לינ m,yi כײ yג
ט׳/ ײהיי  אז כאשטירט זײ lyzt^r, ״פ־

 און דא״אר, 3CX) jy3y; זאל 9 ראקאל
ד א:  כלופרשט און ly^ipy; זײ jyj'M רyג

y;זא פאיש^אג, א פאכט jys דיזע זאי 
^ ״סרײהײט״ ױניאן־ברעכערישע ^jyv 

דא-אר. 300 סיט
ש״ די פאי־דאם איף  פאר׳ן ״פרײהי

 ״םארװ^־טס״ פון ;!,אגילגט אז ׳שרײב^
אפט א-נטיערנעשאנאל די םון און א  yנ

בין איך פיטיננ. רעם לןיהאב
 ?ײ״ פון אגי^נט קײן jyry: גיט קײגמאל

 יאהר 18 ליעצטי; די פאר בין איף נעם\
אד רyנyבyרגyאיב אן jyiiyj רyאימ  ױני
 זyהאלפyג איפי;ר האכ איף און טאן

 קיעג?ט ד^יפאר און יוניאן, די בויען
 איהד וױר מען אז זעה איך װעז םיר

ב^כען. צו
ייברוד פיט גרוס, ;

e c פ y ב נ ײ y ׳נ ר
.9 לאקאל רyמבyמ

,מי

 ״גע־ דער פון רעדא?טא־ װערטער
:לכטיג?ײט״יר

 טyכאריכט געװען איז עס װי אזױ
 לינ?ע די אז ״גערעכטיגקײט״, דער אין

ן האכען ע כ א ^ ג פ  לא- פון םיטינג א א
 -pyii8 זיף חאט סעםבעד א ווען ,9 קאל

 צושריםט, דעם פאר רײדען נעשטעלט
 דאס בין איך אז מאכעה בא?אנט איך װיל

w רyד w, אװעסנע־ זיף האט וואס 
 \y2*n "ypr5״ די און רײרען לטyשט
ט מיר  נעווען זײנען זײ וױיל געלאזט, ני

 דיזען בײ זאל איןי פאראינטילרעסירט
טינג ריידען. נישט מי

 ־pyr.H זיך האב איך װי שנעל אזוי
w רײדען׳ לטyשטyנ m n מ דיyמבyרס 

עדױחײשאנאיצ ױניאן ״טרײד רער פון

 מעמבעדס בראגזװילער די צו
איגטערנעשאנאל. דער פון
 םאסײעטי׳/ סיגנינג ״שובילרט די

דרט געװעז איז װאס אני  פון איג
 נע־ ריארנאניזירט צטyי איז ,11 קאל

 געוראורען שטעלטyג איז און דוארען
 אינ־ דעם םון אויםזיכט רyד רyאונט

< ט^ינײשאנאל א אנ ש ײ ?  ארט־Byד ^ו
jyo^ אונזער אן יעצט םאנגען סיר 

 ־yp זע«לבען דעם מיט זא^yס וױנטער
iy םיר און ליאװ, ל. ה. ׳רyר rn גרײט 

y אויםצונעסען ''j םיטגלידyדעם םאר ר 
 איג־ דער פון מיטגליעד רyיעד כאר.

ל, א אג ש ײ ^  גײגונג א האט װעלמר ס
 געלענעגהײט די צטyי האט געזאנג, צו

 א כאר. אונזער אין אנצושליסען זיר
 ניט קען און ?לוב קײן ניט איז כאר

ly cy ^ 'in כ! ?ײןyיאר. נאנץ א מבערס 
 װא־ 4 םאר צטyי איז סאםפײן רyאו:ז
 מאבט און צו זיף אײלט צײם. כען

 ה. טערyרpyס צום אםליקײשאז אײער
סטריט. iKDpyD 219 טשענסאר,

ױנג םער
 ראדיקאלעך שטארקםטער און גרעםםער דער אין

װעלם. דער אויף #רדען ארנײטער אידישער

 $2׳50סס.ססס,ס — פארמאנט
 83ססס, — מיטנלידער

740 — ברענטשעס

 יע־ w»wr רינג אדג דער
 עקאנאטי- װיכ*יגזנן דען
קאםןי •אליםי^ען »ון «ען

 ?וא־ דער »יז רינג ®רב. דער
 אידי־ דער אין צענפער טור
ב&װעגונג״ ארבײטער שער

ער דער ט ײ ער איז רינג ארב ײנצינער ד  אידי־ א
ט װאס ארדען, שער א ײנענעם אן ה  םאניטאר* א

ױו זיינע םאר ױם ט מפ א ס אנ מיטגלידער. ת

ביז pp 18 עלטער אין אריינגענוםען ווערען םעםבערם
יאהר. 45

ט נאך זײם איהר אויב 11א נצײד זיך שליםט ם׳טנאיד, ס״ן גי
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»----- — — גיאד ער׳ייעז לןי׳יגערס
— — — . ~ גי־אד «ען2 קלינעיפ

—— ■—  —  — עיס4?י גי־אד «ען3 ינ
— — — — - ---------®יני׳נעיס

- - -  — — . _ — עי,זאמינעיס
— — — — — - — ס דז׳אאינעי
— — — — - . -------דלײועיס

־־* — — . סאנעיס סאמועיי
► ײיעז) ---------י« •י־עסעיס ױײסט

־־* — ---------ין דענעי ו ויעסעיס ױײסט
— - — — ־ ויעסעי־ס דיעס

— . — — ג-אד עי׳י*עו קאטעיס.
►----- — ------- גיאד *וױימען לאמעיה׳
— — —. — ־ _ . _ ײדליס גי יע=עין
• - — גראד «עז1 יעינערכ «ערס8ר,

— — ;ראד 17*2 //
־־* — גיאד 17*3 tt tt
-־* גי-אד ו=ע; tt tt

גע־וינס
* ענ י י י י 1913 1917 191»; 1913
48% 800 7(H) 0 00 5.40
60 900 S.(H) 7.00 0.00
75 10.50 9 :aj 8.50 .000
60 12.00 io rw» 9 50 8.00
40 14.00 12.50 11 50 10.00
S9 15.50 14.80 1300 12 00
28% 18.00 10.50 15.00 14.00
28% 18.00 10.50 1500 14.00
41% 17.00 16.50 14.00 12.00

83«?/י 2000 18 50 17.00 15.00
85 27.00 25.00 28 00 20.00
24 81.00 29 00 27.50 25.00
18 29.50 27.50 25.00 25.00
24 81.00 29.00 27.50 25.00
88% 8.00 7.00 8.00 0.00
20% 1460 13 25 12.00 12.00
22 20.00 20 00 1800 13.00
19 26.00 23 00 21 00 --

ט ראכ איד y<*עט פי y וײק יאחר*
ty קליץ א עןועמננ o 'fc ײ אידי• » נ

ײטער *ן סוליער* א — אינ
ט א״סנגטלץי ױך חאנ *יך  ריכ- ד

* טיג ױסמדדיי•  האב ציפערל דאס א
ט געדומען ןךר ״ ד  ביי נאר איוזם, נ

״ איחר, ״ן נ  דע־ איז *ל״ן *ר וױ>ב, ז
ט חיים דער אין סאלט נעווען. ד

איז 7 אויף שטעחס מאן ם״ן —
ער * יןוסט און פריח ךץר  כײ־ 10 ז״נ

 א םיט דערצײלט םיר ד חאט — ג*כט,
מן אין *ן,0 *י  געהערט זץ־ חאט עס װ
י שטאלץ, אי באדדעחנן, אי

 מיך חאם אװענט אין ז״גער * צעהן
 ״נוגד םרעחליכער » *יבערגמשלאגען

 האכ איך םאנסיערזאז. * םון אװענט״
 םײן םון שװעל אױם׳ן געשטזנלט ?יך

 םון אידען * דערזעחן חאב און צי^ערל
ט װאוקס, מיטמלען םון ,35 יאהר »  מי

 םארשטירטען א מיט פלייצעס, נרײטע
 ארויסגע־ חאבען עם װמלכמן פון ■נים,
אױנען. שװאחוע םרעחליכע *וױי ?וקט

 אונזער איז עס, חײסט ,Dip אט
 כלומרשט ער האט — ^װאדטיראנט?

מיר. אױף קױןעגדיג וױיכ, דאס געםיענט
 איך האב — !אלײן אץ־ כין דאס —

ג דאס *נשטאט ױי נעעגטסערם. ו
 נאטירליבע זיין קוק, פרעהליכער זײן

עס טיר האט כאגעהפונג  אױםגעלענם עי
n .אירם *

—־ דײטש א אםילו זענט איהר
 וױילע א איז געװענדעט זיך ער ראט
ט ארופ  םונ־ — שסײכעלע גוטען א פי

 אי־ א נעבען איץ־ איך װעל דעסטװעגען
 וזאט דערבײ און — שלוםתליכם, דישען

 םארשמירטע, א אױסגעצויגען םיר ער
האנט. װארעסע אבער גראבע,

 אויםגע־ איך האב — אדרכא,
 שטארס זעהר האלט איך — ^טאמעי^ט,

כם. סון ^לי לו ׳:!
^ען א כדט —  װעט שלום־עליכם אידי

ט עמעץ אין איהר !ווערעז םארםאלען ני
געואגט. ^וםרידעז ער האט —

? גאנווען א ארבײט איחר — טאג
 גים געטאן, םרענ א איהם איך האכ —י

זאגען. צו װאס וױסענדיג
ט דען? װי —  איז ארכײטען ני

ת? א דען  נעבוי״ איז םענש דער תכלי
ױלד, לעסל אדם ארבײטען. אױןו רען
 פנים זײז און *וגעגעבעז, ער האם —

ע אן ראט ט ס ת  עס אנגענומעץ. מינע ע
 שטאלץ איז ער אז יןענטינ, גקותן איז

דיגע רדײ די םיט *קדמ׳  ווערטער, ל^ן
ײ שווער אזױ זיך חאכען װאס  אראיגעקי

 זיך םארט אבער צונג, זײן סיז סעלט
אדאפגעקײמעלט...

אייר! לערנען דאך איהר שענט א, —
 א אנטאן געװאלט איהם איך דאכ —

נחת־רוח.

 טאקי םען דארןי סונדעסטװעגען ־—
ט װעט סען אז עסען. װאמען זיר  ני

ט טען װעט עסען,  צו כח יןיין האכען ני
 מיך חלילה נאך מען װעט ארבייטעז,

װען/ ״ראז^אלע
 םארװאוג״ אמעקוקט איהם האכ איך

דערם.
? ראזשאלעװען עס הײסט װאס —
 צו דערדינט זיך דאך האכ איך —

 — ארביים. טײן סאר עיאלעטען «אר א
ט ער האט  גע־ שטאלץ געמאכטען א טי

עגםםערט.
!שטיק זיינע אן שוין הויבט ער — ״

 געכײ״ כלומרשט דך װײב דאס האט —
 י*כע1אז< *ו ויעח און אך אז — זעדט,

 םיט אויסנע^אזט ױ האם — עפאיעטען,
זיסץ. א

אלעטען?3ע שלעכטע ? איז װאס —
ט ער האט —  איך — אײנגעשטימט, ני

 נרעסטען דעם סיט בײטען ניט זיר װעל
גענעראל.

? עאאלעטען פאר דאס איז װאס —
םאראינםערעסירט. זיך איך האכ —

 האט — םיינע, אײר, ארט װאס —
 אייך — צװײדײטיג, געשםײכעלט ער

װײזען. איז עס װען אײך זײ ײעל
איצטער, זעהן זײ איך קאן אםשר —

 בע־ א מיס װי אױסגערעדט איך האכ —־
טאן. טעגדיגען

 האט — איצטער?... איצטער? —
 זאגסטו, װי — םארטראכט. װי דך ער

 צי איצטעי, וױיזעז זײ זאל איך חאשע,
 םאר־ םרײטאג אויוי אפלײנען זאל איך

אפ. מיך װאש איך װען ;אכט,
װײזען, גיט קײנסאל דארף מען ~

ט זי האט —  עס — אײגגעװיליגט, ני
זעהן. צו װאס ניטא איז

ט דיר געסעלט — עפאלע־ מײנע גי
 געשםײ־ נוטמוטיג ער האט — טען?
כעלט.

— זמהן, זײ לאםיר װײזט, מילא —
נײגעריג. שטארק נעװארען איך בין

 ער האט — עסען, נאכ׳ן שסעטער —
ן אויער. אין געטאן שעפטשע א מיר  אי
 האב און ציםערל םײן אין ארײן בין

געװארט. אונגעדולר מיט
 זיך האב איך אז ארום, שעה א איז

אן האב און בוך א אין םארלײענט ש^ין

 האב םארגעסען, וױ עיאי^עטען גאגצע די
:שעפטשען שטיל א דערהערט איך

? זעהן װילט איהר —
 דער־ ?יך איך האכ — !«ך אך, —
ט אױםגעשטעלט. זיך האב און פאנ

 א אהן געשטאנען סיר םאר איז ער
געשםײכעלט. האט און ראק

ניט, סיינט אײך. איך וױיז כאלד —
ן »ז  אנ־ ער האט — װער, אבי בין אי

 עטװאס דערבײ און ריידען, צו נעהויבעז
העמד. די זיך פון אראינעצוינען

? עפאלעטען םײגע זעהט איהר —
 אן מיט געםרעגס שוין םיר ער האט —

טאן. ערנסטען
 האכ און אײנגעקױןט זיך האב איך

 רעכטען אױם׳ן נעטאן. טרײסעל א זיך
 צוױי געזעסען זײנען קארק לינקען ארן

 װאנען םון םויסםען. װי בײלען גרויסע
 איך געםרעגט. ניט איך האכ ׳חופט דאס
 לעהם, מולטערס די אז םארשטאנען, האב

 אר- רער בײ האט ער װאס ציגעל, די
אננעריבען... דאס האבען געטראנען, כײט

— ? װעה ניט גאר אײך טום עס —
 האכ און אויסגערעדט, סוים איך האב

 די אין גלײך קוקען נעקענט ניט איהם
 גרוי־ א װאס :אר װאלט איך װי אויגען,

אגגעטאן. איהם עולה סע
 איבערגע־ ער האט — ? װעה —
 טוען עפא^עטען ! װעה ׳עט — םרענט.

״. ערשטע די אםשר ? װעה דען ט! ײ  צ
אײננעײאהםען. שויז זײ זײנען איצט

 נעשטא־ איך האב — ! יע יע, —
 עפאלעטען. םײגע זײנען דאס — :פע^ם
אםצוגעכען. ״טשעסט״ הומט אײך

!״טשעסט״ דעם דארוי װער ׳עט —
ט סאך א ער האט — טי אןי ט ע  דער ג

ט  צו כח געבען גאר זאל נאט — ׳הא:
 דארח םען נאכט, גוטע א ארבײטען.

 פריה פארגען דארף מען שלאםען. נעהן
ארבײט. דעי צו אױםשטעהן

איך האב — !נאכט גוטע א —
 צוםרי־ געװען בין ארן געװאונשען איהם
איך :אלײן סיך לאזט ער װאס דעז,
 נלײך איהם קוקען צו נעשעםט מיך האב
ארײן. אויגען די אין

 עפא־ פארדינטע כשר זײנען דאס אם
 בלײבענ״ געטראבם איך האב — !לעטען

 זעהר נאכט נאנצע א האב און אליין, דיג
 געקענט ניט לא:ג און נאכגעדענהט םיעל

װערען... אנטשלאםעץ

|gsĝ ggŝ ŝ sâ sggŝ gsg,

ר צווײ ע ד י ל
.ה י ר ו נ .ל א פון

assl

הימעל דעד
 שעארס ס«>ם«ציםענם סיין איהם

 װאם םים צעחם, די דורך ;עטאן. חנאה
 האט כאשאריצט, נעווען איז ■נים ז״ן

 ער און רויםקײם, א דורכנעשםראחצט
:נעענטםזרם ראט

ניט, איך בין לםדן נרויסער הײן —
 pip ׳מבת נים. אויד עם־זזארץ קיין נ«ד
םםר. א אין ארײן אם<ול אין־

ר — ר  ה*ב — !1םײ זעהר !םײן ת
ט תורח —:נעלויכם אץ־  האם ארבײם םי

.Di’p א אוטענדינ
 ט8ה — !שטעהט ■רס אין וױ —

 נןבראכט האט און ארויםנעכאיט דן ןר
#רה. סון «םוס נאנעען 8

 נוט מאסע דאך הענם איהר ,8 —
 נתיעל כלוםרשט איך בין — !לעמען

נעװארען.
 ער האט — !םארזינדינעז w נים —

׳שטאאץ. םיט נע׳טםייכעאט שױן
נ, זייז ױי נעזעםען, דערבײ איז װאם ו

 ענדליר האט און נעסװאלען אױך האט
:נעזאנט מטרעננסײט ליבער א סים

!עםעז ׳ןןוין נעח חיים, נו, —
 זעםם !זיך אײצסטו ס8וי רם,8וו —

םענ׳טען. 8 םיט םארכרעננ איד א« י״אך,
 איז ער אז סענםינ, נעווען איז עס

m םיר סיט o v .חאט דאם ןװםריחון 
 םודח, זיך בין איך נעםאן. הנאה נדר
 זיין חן נועא «ו לינ זעד% האנ איר אז
 איד םענעמז. םארחאחווועםע ארזןםע ני•

 אז און ׳*ולריג, זײ נענען אטט זיך סיהל
 םארנעני־ ע«עם םיט כאטט זײ I8P איד
נליקליך. װי איך כין םאר׳ןואפעז, נעו

 ביז גערערם, ביםעל8 נאר ד״אנען פיר
 םיר צו שםייכעלע 8 מיט וץ־ האט ער

:מווענדם

 בלױ, לויטער און אויםגעװעלבט װערען נאר דארף היםעל דער
 נרױ, האלב װײם, האלב װאלקענדלאך םיט װאו־ניט־װאו באשפרינקעלט

דיך. איך זעה ד«ן
 אזוי, זיין קײנםאל ניט װעט זיך, דוכט «בער, היםעל םײן

 גרוי און נרוים װאלקענם םחנה « איך זעה איהם אין כ׳קוק אז
דיך. ניט םעהר און

 !נ»ך דעװארםען װעל איך :אויך זאנט הארץ םיץ ;ווארט :זאגט בלוט טײן
p םיין בלוט, םײן *n — ד«ר פאםירען װעט עם אפט. זײ פאלנ איך: 

;זעהן נ»ך דיך כ׳וועל
 נ«ך, פינםטערט היםעל דער נאר איך, װארט װארטען, צו ם׳לוינט ז8

^ םײן הער איך א  װאך א נאך און װאך, א װארט און בלוט טײן ה
זעהן. צו דיך אהן

ע י ו ן ב
 פאל דער געװען איז דאם שםרוי, טיט אםאל איך האב נעבױפ

;בויען זיך רײםט ױנענד װען ױגענד־צײם, אץ
 טאטעריאל, ריכטיג װיכטיג נאר בוי צום םיר םאר איז הײגט -

אויםבױען. זיך געבײדע א איך װיל קױם

 שװאך, אױך איז און שטארק איז היינטינע דאם טאטעריאל, מיין
;אפצובויעז זיך שעהן באװיזען דאך האב
 דארי האלם און װענט די פונדאםענט, דעם גרײט כ׳האב איצט, נאר
װאיען. םיר אין אונרוה בײזע א איך פיל

 געפאהר א אין שטעהם געבײדע םיין װי איצט שוין זעה איך
 צוזאםענברעכען. אוםנעריכפ אױך וועם און

 דערפאר דאך ם׳לעבען איז םאםעריאל טם אזא אפ םים
פארשוועכען. צו אוםצעווארפען, בױען םײן

25 .ראסאל פון ועפאוט סותער
 25 ר^קאל ױגיאן פאנער װײםט די

 פי* גוט־באזוכטען א ^•געהאלטען ה^וט
 בעט־ אין ^וקט^נער טען11 דעם טינג

ה^ל. ה^יוען
טע די אז םיהלען, מעמנערס די  אי

פון  ‘װי דף קעהרען 25 י^קאל צײטען.
אום. דער

v i םענע״ און רעפארט עקזעקוטיװ 
 גוטגעהײסען זײנען רעפארט דזשער׳ס

געװ^רען.
 איז רעפ^ורט ארגאגיזאציאנכ דער

 נעװארען דיסקוטירט לעבהאפט זעחר
 סעמ־ די האכען נאנײסטערונג םיט און

 אויס״ צום ליפלעטס די גענוםען בערס
ס. אפע; די כײ טייגען שאי

 פון צוזאםענקונפט אע קאנצערט «
וױיסםםאכער.

 רעם פאר םארברײטונגען אלע
 וױיסט רי פון צוזאפעגקונםט און צערט

 אקטא* םען27 דעם אװענד, שבת פאנער
 װעט ד$ס םארטיג. שױן זײנען ,נ*,

 איג־ דער םון *דיט^רױם אין ש^יקופען
סט. טע16 וועסט 3 טערנעש^נאל׳

 םאר םאיאנטען גוטע ה^בען סיר
:ם^לגס װי *װענד, דעם

ט ססראמבעמ, פרס. הי פי  זיסער אי
זינגען. װעט שטיםע,

על/ דער סטראפבערג, רוטה םלאך׳ ״
 איהר האבען װאס די טאנצען. װעט

 אז הײסם עס װאס שוין װײסען געזעהן
םאנצט. רוטה

 סײרי באליבטע אלעםענס אונזער
 װעט און אונז םיט זײן װעט בעקלער
 — סענץ ״םײװארים״ אונזערע שפילען

 אנ״ און ״םינועם״ ״װאלץ״, ״טראיסא״,
טענץ. דערע

 בא־ איז װעלכער העריס, אי יפר
 דע־ הוםאריסטישע זײנע םאר װאוסט

דעקלאסירען. װעט קלאפאציעס,
 דנגען װעט טענ^ור, פאדק, פר.

פאלקס־לידער.
הא״ טיר װעלען פראגראם דעם נאף

דמנסינג. סאשעל בען
 ברײ און שװעסטער זעהט, איר,ר װי

 גוט דארט פען •וועם װײסט־םאכער, דער
 םיט ברעננט און קופט פארברעננען.

 דארט זיף װעט איהר םרײגד. אײערע
 און פרײנד נייע און אלטע מיט טרעפען

באקאנטע.
 װעט דאס צײט. די נישט םארגעסט

 אקטא־ טען27 דעם אווענד, שבת זײן
 ארײ אינטערנעשאנאל אין .1923 בער,

סט. טע16 װעסם 3 טארױם,
א ד י י ׳ א ד ל ע ם נ ע ז א ר

.25 לאקאל םעקרעטער

 אוגםערגעמונג טעאטער א
צװעק. וױכטיגען א פאר

אקטא־ בײטאנ, שבת הײנטיגען םאר
 געװא־ אראגזשירט איז טען,20 םדע בער
 ?לאוק־ א םאר טעאטער־בענעםיט א רען

 װעל־ ,1 לאסאל םון םעםבער א פאכער,
ן»א געװארען געסריפעלט איז כער י  א

אונ־ געווארען דעם דורף איז און סטרײק
ארבײטען. צו םעהיג

 צו צזועק דעם פאר האם 1 לאסאל
 א אראנזשירט ברודער דיזען העלםען

 קעסלער׳ם אין אונטערגעהפונג טעאטער
 עס װאו בײטאג, שבת דיזען טעאטער

 פיעםע די װערען אויםגעםיהרט װעט
 װא־ דזשעני םיט “אפםער םוטער׳ס די״

הויפט־ראלע. דער אין ליעד
 סלאוס״ יעדען םון םליכט רי איז עם
 אונטערנעה״ דיזע אז זעהן, צו מאכער

 ברר דער כדי ערםאלג, אן זײן זאל םוננ
ײערען. געהאלםען זאל דער

 אונטערנעהמונג דער ם*ר טיסעטס
 לאסאל םון א^יס אין באקוםען םען גןען

 אק אדער םטריט, טע21 װעסט 100 ,1
 םון טאנ דעם אין טעאטער, קעסלער׳ם

__________עהםוננ.אונטערנ דער

. דער ארקעם־ מאנדאלין ר. א
טער.

 רער אונטער רעהוירסעל לעצטע די
זעהר איז פאםארעללא םר. םרן לײטונג

נעװארען. דורכגעפיהדט גוט
 אירגענר אויף שמילען װעלכע די אלע
 שטױ <ױלען און אינםטרוםענט וועאכען

 פערזענ־ םעלרען זיך זאלען סוזיס דירען
 ר. א. אין אװענם, דינסטאג יעדען ליך
 צום שריםמליר, סט. גרענד 439 ׳שול

 1239 אלםערמאן, ה. נײטען םענערזשער,
י• נ. בראנקס. ׳םט. םימםסאן

הורםען 49
 ««ראד ענגלי«ער דער אין קורסען 38

 אפיאך אידיעער דער אין קורסען 11 און
 םיו#ו, עדױקײ«אנאל חיינפיגען דעם ®אר

̂נםירםנ זײנען  דעם אין געײאמנן אנו
f *̂ס •אםפלע  עדמקיי*#נאל יונזער װ

ארויסגענעבען. חאם רעי»ר»םענ«
 און ני«ליכער » וויו •אםפלעםו דער

 ייז #מיס אין «רײ באקומען עס םען
 װעםמ 3 דעפארםסענפ, עדױקוי*אנ»ל

y»l6 ,■יארק. גיו סמרי
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 דער געגען 9 יאקאל פון מרידה די
אינמערנעשאנאל. גאנצער

 י*אקאל פון םעפבער־םיטיגג א אױו״
 סאיא־ א האט סאנטא; פ^ןריעצטען 9

 200 — םארז^פעי־טע די םון ריטעט
 צױ באיטייאטען — פאר 82 און געגען

 דעי פון באישיוס דעם ריקצואװ״זען
 ױג־ די צו נאצוג אין אינסערגעשאנאל
 די צו ;עהערען װערכע יאדפױטנליז^ד,

ס, םאר״פײדענע  :יוזען זיי pypg אז יינ
 זײעדע אין םעסכער^י• די אױםגעבען

 די ױניאגס. דיערע אין ארער ליגס,
 צו גיט געשסיפט jyogn װעיכע ,200

 איגטער־ דער סון באישלוס רעם סאלנען
 מו&װיליג רערמיט חאבען נעשאגאל,

 לא?אל םון סײ אױסגע^יאסען זיןי אל״ן
אי. דער םון סײ און 9 שאנ  אעטערגע

 װאס ;עװאוסט׳ זיכער ר.אנען וײ װארים
 *gn מיר נאיעלוס. זייער מײגט דאס
 גע־ קלאר דאס סאר אונצעהליגע בען

 דער־ ״נערעכטיגלױיט״. דער דורף מאכט
 דעם דורף אליין ב. ע. ג. רער ogn צו

ט פון בריןי רעזידענ  לא־ רי צו זיגםאן י
 סאכען׳ צו קר$ור פארפעהיט ניט קאלס

 פאר םײנט באשלוס דעם גים־פאמען אז
ם־פ^גער די  *Bg yrpjyoKOgc די גי

 אינטערנעשאנאל. דער כדט נרעכוגג
מ9 לgpgל דעם אוױי טי סי  האט נופא ־

 ווידער ם״נבער;, י. וױיס־פדעזידעגט
 pyrrgp דער װאס ערקלעהרס, אסאל

 אונםאר״ טעיכע צו און םײנט, באשלוס
כע  די פיהרען װעט עס פאלגען ם״דלי

 דעם פון #רדער דעם םון צוריסוױיזונג
 דער־ באארד. עקזעקוטיװ דדמעגעראל

 האכען װעלכע יעניגע, די אוױי איז פאר
 oyn םון צוריקוױיזונג די םאר נעשטיםט
 םינדעס־ דעם געפיגען צו גיט באשלוס,

r עס זכות. טען g ניטא, סםק שום קײן 
rg די װי ׳טנעל, אזױ jyogn נעשטימם 

 רער פון באשיוס דעם פאמען גיט םאר
 גע־ זיך זײ האבען אינטערנע׳טאנאי,

ה. םחוץ שםעלט  זיך ה#בען זײ יסחנ
 איגטער־ דער םון ארויסגעװארםען אילײן

 װאס איצט, איז םיאנע רי נע^$«נאי.
אחאי נאנצעז דעם מיט זײן זאל  ?9 י
 היב־ גאנץ א איז ^אקא^ דאזיגער דער
w ,טוי־ 8 ארום פון לאקאי^ א י^איזאל 
 צװיײ קײן איז עס און מעכיבערס, זענד
 װאס הונדערם, צװײ די דאס ניט, םעל

 רעבעילען אלס ערקלעהרט זיך האבען
 אינטערנעיטאנאי, נאנצער דער געגען

 די נים פאל קײן פאר רע*רעזענטירען
 איצט׳ פראנע די איז טױזענדע. םילע
אי װאס ט געיטעהן ז  לא־ ;אנצען דעם פי

 אױס־י יאקאל גאנצער דער זאל יזאל?
 די פאר לײדען און ווערע;, נעיטלאסען

 םיפ־ װאס הונדערט, פאר די םון זינד
> איהם רעפרעזענטירען

 זײן צו עס ?זײנט אויבעךאויף סון
 טויזענדע די צו אונגערעכט ביסעל א

 איז אבער, .9 לאקאל םון מיםנלירער
 די אמת, אויסוועג? אנדער אן דא דעז

 זיכער רעפרעזענטירען הונדערם ■אר
 די באלד װי אבער, ילאקאל. דעם ניט

 םײ םון אװעקגעביליבען זײנען םױזענדע
 הונ־ סאר די געלאזען האבען און טי:ג,
 זײנען ערנסטעס, זײער טאן צו דערט

ײ, ט און אינדירעקט, נאד כאנדזו ז  ני
 װאס דאס, אין יטולדיג כאװאוםטזיניג,

P און אונגיוױבליף־ ■אםירם. האם 'trn, 
 עס הײסט .אםיציעל אבער איז, דאס װי

ך האט 9 לאקאיל אז םארם,  ערקלעהרט ד
 דער גענעץ רעװאלט םון צרמטאנד א איז

 אינטערנע^א־ די און אינםערנעמאנאיל.
 אנ־ קײן זיןי, דאכם דארום, האם נאיל
 םיז װערען צו פטור אום אױסווענ, דער
 לא־ דעם םיסדעפרעזענטירעז װעלכע רי,

 פאר איהם האבען וועילכע און ,9 קאל
 נא־ שיעכםען אזא געמאכט וועלט דער
 נדשארםצר דעם אוועהצונעהםען װי סען,

 הייסט דאס ילאקאיל, איצםיגעז דעם םון
 רעארנאני־ גלײך אין אויםלײזעז, איוזם
 די װעילכען םון לאקאי, נײעם א ?ירעז

J די עיעמענכמז, ױניאדברעכערישע » r־ 
 ױניאן, אונזעד םיז וועהטאנ דער און דע

אױסגעיטלאסען. גענצליך ב^ייכעז ?איל
A

צײט, די נעקוכיעז ענדליד איז עס
 א ווערען אױסנמפיהרם מוז עס וועז

 ױנ־ אונזער פון רײניגוגנ פאדפםענדיגע
ס זיןי האם עס יאן.  אז געגלויבט, ני

 עס ררעלען שרײער הונדערט ®אר די
ז וואנעז.  אז רעכענעז, געסענם האס םי
ק ױי נאסד» ײנ  געוו$$ידינע אזע^כע ז
 op אז אבער טוםעל״םאכער, אאס בריות,

ײ וועילעז האנדיעז, צום קוסעז וזעם ז

ײען, װעלען זײ און בא־עכענען, זיף  האנ
ט. וױ ״ ךי א ד  זיך האט עס אבעי ױ

ד •אר דאזיגע די אז ארױסגזןוױזען,  חו
 ױג* דער אין ^צטיעוט מיעוט א דערם׳

 נארעכעגען צו פעהיג ניט זײנען יאן,
ע זײגען דף, צוס׳  וײ הפקר״ױנגען. •׳

מאי ניט האנען  געטאן, טראכט א צו
 ?ײ פאר םאקגען די זײן קענען עס װאס

 װע־ אין טויזענדע, פילע די םאר און
 טו געחאגדעים, האכען זײ נאמען טעס
 די םון װעג אנדער קײן ניטא דאר איז

 צױ דער רורף נאר וױ װעיען׳ צו פטוי
 אינטערנעיצאנא^ דעם םון ריקרוםונג
 אר- גלײ• און ^אקאיל, םון ט׳עארטער
לאקאל. גײע□ א גאדזירען

A
ך מענליך איז עס געוױס,  פארצד ד

 זאל װעיכער װעג, אנדער אן ׳טטעיען
 דאס און צי<, זעלכען דעם .צו םיהרען

 יא־ סון םעםכער^יפ גרויסע די אז איז,
אי 9 קאל ײף ז  אין איבערנעחסען גי

 אויס^ליסען ^אקאי, דעם העגד איהרע
 ;אױסנאהם אן אהן ױניאדברעכער, איע
 דער סאר״טפארט געביליבען װאיט דאן

 אכער האנדקען. צו איגטעמע׳טאגאיצ
 אכיסעל איז דאס אז םורא, האכען מיר

ײ דער םון ערװארטען צו 5פי צו מעסי  א
 םיר וױיסקן דערצו סעםבער׳פי■. נער
 נע־ נאנץ געװען װאילס דאס אויב ניט,

 איצ־ די איו לײדער, װארים, ׳זעצ<יןי
כילוםרעט אדםיניסטראציע םיגע

 1מעמ״^ דער םון נעװארען אויםערוועהיט
 סעםכעײ די װאילס דערםאר כעחטיפ.

r r ט  װי ברירה, אנדער קײן געהאט ני
 װאהיעז. סוםענדע די ביז װארטען צו

 ניט אינםעמעיעאנאיל די אבער קען דאס
 איז װאס םארברעכען, דער וױי( דולדעז,

טיננ דעם אױף געװארען כאנאנגען  מי
 םאר־ א בלױז ניט איז ,9 ראקאיל םון

 םון,לא* םעםכער׳טי■ דער ;ענען ברעכען
 אינטער״ נאנצער דער געבען נאר קאל,

אל די כדי און נעשאנאל, אנ תע^ טע  אינ
 בעס״ און װאויי צום האנדלען קענען זאל
 סוז מעםבער׳טי•, גאנצער דער פון טען

 ילאסען.1ענט? און םעסט האנדילען זי
 געװען װאלט םאל דעם אין זיןי װאקלען

 גאנצער אונזער םאר םײ אוננליק אן
 ילא־ דעם םאר סײ איז אעטעדנעיטאנאיל,

 טאג״צױטאג םון װאלט ער יןאל.
 ;עװארען, דעפאראליזירט אילייז מעהר

 בײיטפיל ׳שלעכטען זײן םיט לואלט און
ס, אנדעדע אויד דעפאראיליזירט אקאי  י

 אדכײטער־כא־ ;אנצע אונזער ׳יע ׳און
װעגוגג.

A
װערען, פאריטםאנען קלאר סוז עס

 עצם אין זײגעז ױניאנס אונזערע אי,ע אז
 אײנ־ די ארנאניזאציעס. כרײוױיליגע

 די איז ױניאן יעדעד םון מאכט צינע
 סיםגילידער־ די װאס זעילבסם־דיםצייאין׳

 די זיןי. אויף ארױף ^עגט אלײן מאםם
 רע״ ?ײן שםאאט׳ קײן נים איז ױניאן

 אױט־ געװאלט דורו קעז װעלכע נירונג,
 זא־ געזעצע אנגענוםענע די אז םיהרען,

 שםאר- די װערען. אויסנעסאלנט לעז
 אין באשטעהט ױניאן דער םון קײט
 לא־ יעדער מיטגליד, יעדער װאס דעם,
 אויסצוםאל- םארפליכמצט זיך האם קאל
 דער אט געזעצע. אנגענוםענע די גען

 ■ינמם״ אױסצוםיהרען וױלען אלגעמײנער
 די איז בא^טליסע אננענוםענע אלע ליר

 דער איז דאס ױניאן. דער פון סאכט
 ױגיאן. דער םיז װינקעלשטײז סאמע

 װנ־ דער ײען אבער׳ מאסענם דעם אין
 רענ/ך לאקאל דער אדער יאךמיםנליד,

 אנגענומענע אלגעםײן די גענען לירט
 געזעצע, און רענולאציאנען בא׳שליסע,

 עקזיס״ סאםע די טרײסעל א ער טוט
 אין ױניאן די און ױניאן, דער פון טענץ
ט רעז ניט, טאר פאל אזא  םילד. זײן ני
 םאדעדם זעלבסט־ערהאלםונגס״םריב דער
 העכסטער מים און איהר, םון עס

 די אױוי אױםיאסען זי מוז ׳טםרעננקײם
 םונדאסענם סאסע דעם םיז אפהיםוננ

pc און ״נאר בארעכקנט ײניאן. דער 
 קען אנדערש אז אײנזעהן, וחןם איהר

 לאסאל אײן האט הײנם זײז. נים עס
ם  דעם פון באשלוס דעם אױסנעםיהרם ד

ען כ., .V נ. מ א ל ױין וועם מ מיי ײ  ב
 וואס״ דריםער. א צוױיטמר, א םאלגעז

p r t טען, אנדער^ש עס קעז  אױב באט״
 פוץ צוזאםענםאלען גענצליכע דאס נים
ל דער א ג א מ ת ע ם נ  דאס ווען און ? אי

ט •אסירמ, ײנ  צופאלעז דאס דאך עס פ
 איז עס באזונדער. ױניאן יעדער 4פי

 מוואכ״ םינדסמע די אז קילאר״ דארום
ל$ר רעבצילישען א צו באצונ אין קיים

ס׳ irijffim פאר אג מי י י • • p n 
ט איז װאס י ו נ סן פ ד t י r o  im ^ iw 
ט פיל אזױ ו י ן און נ ״  סשף דצפ אין ו

ao man pi n  pt אחמ< lirp W 
l«tf gsj jn פ»ל »f» אין m  w 
t סון טילדפײט, פון f 'p a n v w פצססע 

ט חנר םון חאנדלוגג ענטיצלאסצמ  די
ל דונר pפ ^ו ^ ש מ ר טון ד דוןר v* ^ג י  *י

ר  fio Hvriivnp n פאר urn צי̂נ
my אומער פון נאגצ<ז״ט דצר *  m m 

m ^ w y ry ta,^ ר ס״ ייח •  חנמומ ד» •
ד ov װעינען ררעגען ?*ל,1ל דעם םון א  ה

ו דע^ט י איצט. ז
A

r o אז oy ד דןי װעלען ס
dy םינען rjyo אויפחױ- װעל^ װעלכע 

ן ז jp געװאיד-גצשרײ א נ w ץ אזא  כ
מ, דען חען וױ וױ -אנדלו

ס׳ אזױ וײז די ה׳ ױ ר  קע״ אזױ אנער אכז
r נאר נען ^ wן ©dytrjy ײ  UW1 נ

yi0(• חןר jyo iy e ,o-», j , u n w p n- 
סט םימענט ה מצ א ץ דעס פ א  נע- םון וי

 פצגשען, אדער ;פארשטאנד ודנטען
א- סינדעסטצן דעס ניט האכצן װעלכע  נ

ס װאט גיױי, אגיז  װאפ איז און איז, ױד
שטעחט  ריכטיגע די אפת׳ען רץר אין נא

 *ועיכע פענשצן, אדער ;ױניאדםאראל
 זײנצז די נאר ׳נוט זעהר עס וױיסען

ע ט׳ שו  איז ציל ױערעס דעפאנאגצן, ו
צונרעמען ײנ ר  און טופעל פעהר װאס י

װענוננ. רער אין כאאס א ײנ  ארב״טע
 גע־ זײערע און סצגיצען אלע די אט םאר

 ױניאן די הױכט געפילדערס און שרײען
ז ניט פp צו י  .y .3 אונזער דך. ןyיyי

אי האט ב. ם ט ה״נ  פיג- H צאהלטyג ני
ײ די צו אױםפערקזאפפײט דעסטע  םא

 האט ױ נאס. דער פון קויות •צײדענע
 *ya האט ױ וד אזױ, געהאנדעלט איםער
 װאױ< צום פליכט, איהר אי? עס פיהלט

 ױניא!/ גאנצער דער פון כעסטען און
 סינרעס- רעם אײן גיט |ynyt מיר און
 .V .3 דער איצט זאל װארום נרונד, טמן

 סערםעל-יעוזרלי וויצסיגען דין אויף כ.
טינג כען האנד״ שיקאגא אין מי
ב ילען, ױ  אױוי באשטעהן ?אל 9 לאקאל י
 גע־ אנגענוםען איז װאס באשלוק, דעם

 «אר א םון םאנטאג םארלעצטען װארען
 חאנדיען און ס1חסמר-סעסכע רטyהונד

 גאנצעד רער םון כאשלוס דעם געגען
ך װי אינטערנעשאגאל,  oyi גמנען אד

 פעס־ גרױסער אײנעגער זײן פון װאונש
כעדשי■.

,1 יאקאל צו גר#טויאציאן אונזער
נא־ דעם געהאט אױך האט 1 לאקאל

 יאקאל װי יאקאל, ״ילינקעך א פון מען
 דעם אז צוגעכען, םוזען םיר אכער .9

 עס וױ ער, האט שם שלעכטען דאזיגען
 דאם םארדינט. ניט ארױט, זי־ך וױיזס

 האט ער וױ דעם, םון זעהן צו קלאר איז
 באשלוס דעם צו כאצונ אין געהאגדעים

ש^־ דער םון ב. ע. נ. דעם פון  אינטעתע
טינג, גרױסען א אויוי נאל.  סאס-פי

 םאר״ םארהאנדלען צו אום אײנכארוםען,
 דעם אױך אח ױניאךםראנעז, שײדענע

 איז אינטערנעשאנאל דער סון ארדער
 נעװארעז אננענוםען אײגשטיפױג כמעט

 דער םון באשלוס דעם אױסצוםאלנען
איגטערנעשאנאל.

A
טיננ גאנצער דער אז האפען, פיר  םי

 עס נערעכט װי כאנריםען, וױרקליך האט
 אין כ. ע. ג. דעם םון באשלוס רער איז

 םיר ;ױניאן^מםערער אונזערע צו באצוג
 1 לאקאל םון םעמבערס די אז וזאםעז,

 באשיוס דאזינער דער *ז באגרײםען׳
 ע. ג. דעם פון געװאחנן אננענוסען איז
 גענען צױלהכעיס־געםיהל א אין גיט כ.

 צוליכ אױסשליסליןי גאר װעמעדעס-איז,
 װירקזאסקײט פולער און גאנצקײם דער
 איז דאס װען נאר, ;ױניאז אונזער םון
 זײ סיז םאנכע אםילו ווען סאל, דער נים

 דער םון כאשלוס דער אז דענהעז, סעגען
ט איז אינטערנעשאנאל  ריכ־ אינגאנצען ני

 זײער איז לויבענסוועדסער דאס טיג,
 און קענען אזױ נאר װײל האנדלוננ.

ע האנדלקן זאלען  בײ ױניאךלײט, אפת׳
 ױניאז, דער םח װאוילזײן דער װעםען

ס אלעס. איבער איז נאנצע, אי
A

 לא- םון האנדלונג לאזיגעד דער םון
 קלאר, ארױםנעוױזען זיך האט 1 קאל

 פרא־ •וסטע און טופלער עטליכע די אז
 פארפיהרט האכען דואס זען־קנאקער,

 נאנצער דער אז נעדאנס, צום םאנכע
א איז 1 יאקאל  רעפרעזענ־ עליכם׳דיג, י
 אז ;1 יאלואל ניט אוםן בשום טירעז
 אנשיקע־ בייזע א נאר זײ זײנען ניכער

ױזי ניש  לא־ דער אז pא לאקאל, דעם י
 פוץ נעפיוזל דעד הערךגעזונט. איז קאל

ט צוםרידענהײם אונזער  יעצטען זײן פי
 עס װײל גרעסער, דאס איז באשילוס

 ווען אונגליה, אז געייעז ײיחןליר וראלט
 רר סאםע דער איז וועלכער 1 לאקאל

 אינםערנעשאנאל, אונזער סון קעדכײן
ט זײן צו ארױסגערױזען זיך וואלם  ני

 לא״ די איז איצם געזונט. רעכםען כײז
א: גע די לאקאלס. אונזערע אלע אז

 יארק נױ אין גרעסטע די pא בעםםע
ױ אױסער און  און דורך זיינעז יארמ, נ

 אינםערנע״שאנאל. דער צו לאיאל דורך
 וועאכער יאתאל, נרויסער אײנציגער דער
ך ארויסנעוױזעז האט ם ד  איז לאיאל, ני

ט אױך אכער עס איז .9 יאקאל אין ני
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y >*ל oy fg dirrgf טצמצש^גאל i•
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m ודחור y i /iny»rון עט• Wy^g

g׳yoj־yoy| פון iy i גח<yoט רy3oyד
,r r

n נענעזען וועג אױס׳ן 22 לאקאי
fjnjm'

^ oyjyooyug צוס טרײ ל ש א כ
^0ױססדפל0 ,3 ע, j חןר חאט  ת ס

T)gg3 iv פון טy^rמאיאד o w ip y  oyi, 
 -H3 אופן gfg אױוי און ,22 יאקאל פון

ט נ טי ךJyג די ^  iwggyj yo^nj n צ
g ער rg קאל,0ל om פאר w e y j  ?gf 

pg  ggti m 0PJ0f>g jg pg fyiim
ס נאר גיט ױ  ס0װ ;אר ^ודאן, חןר י0י
iny איז jjy j yjy3gioryjOMN ig פון 

Ofo« און ןyJכונyטרr אלע ^ g/ מ י ת  ו
ס ס ע  »ן יgJואyyמyDאיג רי אױס צ״נ

ל *Jg vדyרo y ^ g r ;g n g  yo^jny y«
cnysoyo yנyoלאwyנoאױ vru$i די

ך |yjyp n^ipyipy iyT סון ס ד א״3 ד
 g ognyi ניט |y3gn ״i rg קל^נען,

 po oyygi• fy3^-)ny דורף pg דורך
v 3קאםיט רyד g ogr ŷסט שטי  ״yj א

n פון װארמן  po i ’>©yj ,,3 .y j  om 
nysj^D  /  |y D jrriy ii-D ’ni, .דוש n• 

ערג, .n pg לער n אדןי סיזנ g o  o n 
^ הער אנ מ די ה ף yקלאגטyא ת ד ד » 

ײ rg געװען, ד רער צו ןmynyr ו י ױ  ט
אן ג; עדיוקײשאנאל ױד  האפונו ךעי לי
r i g טןסווט ygo-.nyo n  rg .w aym 

ײ פון in באשםיסט jyj?״ ו g n y j צו 
fy ז״ערע o o rig ’j r אױוי g מ טי  סון מי

ר חןר מ אזי  pg עס דאס אוױ, ליג, ד
 TT ,י rg נעװארען, קלאר ןyמyלg רgם

A דגע tP iw  oiy3oyo ivoipyrpy 
o די לויט y ^ p r o o rg םון g ח י  נ

oס nדאס זואס קערסערשאפם, דער 
 ״go צו טגטל ױי ,ji:y; שױן r^g אלײן
ד פון פיהחןר אלס כען,  oy װגיאן, ת
ט rg געװארען, קלאר וױדער איז o סי n, 

ט םיסינג צום קוסען די װאס n סי g o 
מע  pg װאס אלץ, װעגען באשליסע ט
ײ רױנען יװיאן, די גוגע  ח Pimg ו

Diy3oyo v* די פון מעגליכ?ײט v iV Y 
ivoipyrpy o סון n סאכען צו כאארד 

 שטיס*♦ וײוןר מײגונג, זײער גילטיג
dy םון jynoon פון באשלוס רעם לויט 

o n .י חאכען כ. ע ח א ט0געד* ד ר ת  נ
 דא| pg ל. .v י-. ט. די םארלאזען צו

yo>gii| געקענט וײ ^ ער עגדיג  םער• די
 ?ײ װעלכען םאר שלעכט, אדער גוט םין,

r געווארעץ. יויסערוועהלט ^ינען o g j״ 
 און אינםערנעשאנאל די װאלםען ליו,
 קלאוק״ די po באארד דזשאינט דער
 mi rg ,Dogiyiong דרעס-מאכער און

 שלעכםעס. פיל אנטאן קענען ניט זייילען
 צו oigrojy ױן די האכעז דאס אבער
 אױסנוך האט ב. ע. נ. דער pg טאן,

̂ r נעמאכם סבםל באשלוס, ױין םיהרט
ד גאר און באארד, עקזעקוטײו אלס ח  קי
מען װעלען ליך in פאמענו im נײמ 

ו כאארד״ עקזעקוטיװ אן םון װאהלען  ני
 עקזעקו«יװ אלס םונקציאנירען, דאן

 0װא מעמבערט, עקזעקוטיװ די כאאדד,
 בין האכעז װאס און םארכליבען, דיגען
 fy;gr צו װאס װענינ גאר געהאט איצגז
 •go די װאס קאוןוס־מיםיננען, די צוליב

 אס• האט ivoipyrpy דמם פון ׳אריטעם
 םידד דער אונטער זײ׳ אחן געהאלטעז
ל. .V / ט. דער םון דערשאפם

A
בעס• די 22 לא?אל האט איצט און

 גאנצען אין קומען צו נעלעגענהײם טע
i צו ’r. ט אײן םון צט ער איז די  אי

 באארה דזשאינט דעם אן אנגעשלאטען
 ורעלמנר ?לאוקמאכעי״ױניאן, דער סון
ע אן װערעז איהם םאר <זע\  םעס״ אמת׳

 וועם ער װען נויםען, זײנע אלע איז טוננ
 runyiig דער םון יאזען. גאר איהם
 צ0לאס סון פעסבערשי• רי האט זײט

 אױס• נעלענמנהײט בעסטע די איצט 22
 וואס ,ivwpyrpy נײעם א צואװעהלען

gr^ נױת; שום אהן נעםרײ דינעז איהם■ 
 טאג־םעג״ זײנע םאר זארגעז זאל װאס
 prPgr ?עפ װעסען אינטערעסען, ליכע
 אלערלײ פון םארטשאדעם זײן נים

 •VP דארום זאלען וועלכע און חלומות,
טrנע און קלאר דענחעז נען  איבער ונ

ח ײאס אלץ, ד די נונע א ^ ײ ב ר  אאס ״א
שי• נרויסע די לױךארבײטעד.  מעםבער

 זי און לעסאן, איהד געהאט שוין האט
 pg םארזיכםמער םיל איצט זײז דארף

 דכער וועם זי װאהלען. קוםמנדע די
ט rg געדענקעז, m םאל אלע ני  g r^g 
 g פאר נאדאנםיע א ציננעל שליםענער

i קילארעז n jy p jn אי  אג״ הויבמ, rg ;ח
עען זעזgרD pענrנעבלא  בעסטזן• \m זי
אי איז rg סימן,  |fc װינד, g בלאזם ק
 ורמני• זײנעז *ארשוינען ^yrg דאס
ד ײי גער, ענ ת ^ go ווער אי n n J g• 

 וועםמס ױניאךכאאםםער, □Pg סענד,
 די ^וױוי אױפצוסאסעז r’g עס םליכם

ip o n ro j 'g םער. ,ד פון ײ מנר אינ  זי
r ױי האכען r גענונ 

n״r .אלע y פדיהערעע

,riK«r;־.-*OK7r!
«ן וײ »זן ־^ד־נ׳ון, *•\ מ  אזיס־ faff י

ן ״ - י * >m, מ פרי > !׳ו ס ״ ױ ^ ד  י׳
־, , »tױ,. ! ,O f f  I די IS ’ JV'fc’J"

• ״ ״ , i s ,n v m s y s  i m
»oy'ד  , i t o r \ i  oyn m m  ?yt i r , v 

s y n  ;m r y v o o m נױפר׳״ס ס,חר
׳ י ײו א- ר

טרײד־ױניאן דער פון אױפלעבונג דער צו
קאליפארניע אין באװעגונג

דער פץ •רעדדענט ,יױחןר כוערסנא
אװ פ, *,

yכ yo^ny p«p r^g> "  oyjMp ב
ט  OIVBOV, לyvoyo דאס ,jyry; ד

^ oyn רyDלg רyד y iP ^ r iy g ^ s ig 
ר ^ in װ y n  itfnyiny רעוײ *לס• 
x דענט  ,g nyi pc וױיל ל., אװ ig’״ 
w די סער v v m m i*  W T 'n, װעיכע 

yryo t; ס ^ ט ס g i רyoױg טיי f lײ-3ר 
©g n y׳j jn m מ דא זייינען א  וועגיגע, ג

 עטװאס lyyyropg |yjyp iy^g? װאס
jyjyj oyy o rv סעמועל D iyiogi. 

 איז, זאגען jyp jvo 0װא ,yypy<g ראס
 רyױגנ קײן ^רyo נים שױן vg רy ראס
 nyog יאהר. 78 לסg r’g iy דאס ;ראן

g \ypיoיצyען׳ ר ע rg אגוו״ז נ  יאה־ די
i אױף on'g ןyרyDr רצן : y r ’g װעל־ 
jy3 ן אופן י  װאס VD^Pi’oyD דין י

 גע?עגט on’g פאר ^גנערער א ױאלט
ד ז  אין סירטg• עסװאס האס ׳1 טאן מו

טg ד^ד ײ  ויאס nyig ׳i;uyiig3 דyרנ
̂ yo״3ig דער מיט שײכות g האט

מ, ^ו װ א  ניט דןי זאל רy ogr אדף נ
 טעס־ דעם סיט אפגערוםען כילייך חאנען

o מיט נט,yפgדyן n םון םײער Ig 
 נים דען ער איז און ̂ ׳יינבען אסוז׳ען

yo’g,̂ ,דארט ig r דארף סען og on’g 
 עלטער זײז דען האט pg ? נױטיגסטען

פעהד g אױף כאטש U3goyi איהם  האר׳
y מזגהר יוײנגעחוויטעז, iy p y iv, וױםיל 

טינ איז עס  סון װאױלזײן oyi ngo ;וי
iy חןר o ,l3ig״jju y rg r און ? 3 g עס 
ס  גאפוערס סעםועל דאס ׳פאקט g ד

o:go עלטער זײז םון גענרױך גוטען 
דצ, און עסטי  זא־ צו אפט OJgr און וי

g Ig ogr ,oy^yrg jyiאון ינגערער 
r װאלם דנער-נעאכטעטער,1ומ r קײג־ 

 גע״ װאלט ווער pg > ערלױכט נים פאל
 וױ •רעסע, דער pg נעהער grg סייגעץ

ט דyלטg חןר דענ עזי  ם. א. דער סון •י
rg ?.ל

A
rg ^ o g  T’g oy פאל אלע גיט *yp 

jyi פיר jyyjgi pg !אײנפארשםאנע 
ט ױץ מ .on’g פי  ער rg ױך, דאכט או

ס ך שייי  רע״ c^g אױף אפט צו שױן ד
; םון סעל ע ^ ר ק א ז  םון lyo^r םיר ^
 צױגרוײ g צו שרייבט ער rg סײנונג, דצר
yo מ ו ם י ^  קאמוניסטע!, היגע די צו ב

rg pg ער ?עםפט זײ׳ בעגען קעםםענדיג 
 דא איז װאו ׳אבער וױנט״מילעז. געבען

 װעלי־ מיט װעלט, דער אױןי טענש דער
 קענען פרטים אלע pg זאלען אלע נען
פיג דיץ שטי  נוײ ;אר עס איז און אײנ

? ט די טי;  סיר װאס איז, זאך חויי
, rg םעסט דינעץ o r m y r g סעסועל 

 אײ iyoy< און לייב מיט איז ;אפפעדס
jyoynyo ײטער־באװענונג דער צו:™ 

pg צו* Kיהרy שטרעכוננע! העכסטע*; 
 גרויסע g איז רסyמ«gנ סעסועל דאס

p-׳ocg צום ^ ט  *DEg^yryj דעם אין נו
 ארבײ־ דער אין און ככלל jyoys ליכען

 זין דעם pg און בפרט, טער־כאװעגוננ
JדgטולירעI סעסו מירyצו גאםפערס ל 
r42״ iפרעזידענט אלס אויסװאהל, טען 

ל. אװ פ. .g דער םון
A

 jgp• לעצטער דער םטyאנבאטר װאס
 'V3 האט זי װאס אלץ, װענען ווענשאז,

 האט זי װאס םילעס, jy:yr pg טאז
 כא־ מיר iypyr דאס אוננעםאן, נעילאזעז
 באזונדער^ א אין קירצליף האנדיעז

אדטיקעל.

ען זציױ מ ־ו ^ ארכײטער״ רyד אין מ
•jyogn yoyi אװעלגעיצטעלט װידער 

 ױניאךחורכן, םוג׳ם כילד דאס סיר פאר
r װ^פען g ב חאנgגyגyט  קאלי- pg נ
א מי א  צוריק. טאנאטען עטליכע סיט פ

טזהJyגyלyנ דער צו  קאנװעג־ דער םון י
 אװ Igשזריyדyם lypnyog רyד פון שאן

 געװארען אפגעהאלטען איז װאס לײכאר,
pg ,אלע דינען אלעגאז, וארטלאנד 

מען ױניאדםײנדליכע טו  ארױס;עקױ צ״
ט פען ̂נ פי ,y5ט,םrורטyנײעס, '׳ rg די 

g. .ם rg .פעפבערס, פארלארען האט ל 
 טו;געןז,צ די נאר מעפבערס. פאטעז

ארנ״טער־ דער pg — צײטוגנען ,ד וױ
r וסע טאה נוםא גוגג^ואכ T ׳עטארק 

ט אנ  רעפאיט ‘דער דעם. יבץרא פארטי
 סע• דער םון קאונסיל rvDipyrpy םוג׳ס

 םאר־ האט פען rg אז׳ ווייזט דערײ׳טאן
 אױך איז גלײכצייטיג סעםכערס. לארען
 בילדינג־ דעי אז סעלדוגג, g געװען

ט טרײדס  rg פ. א. דער םון דעפאיטפענ
״ האט ל.  ױג־ אלע פון כאי־אםוננ g נ

 ספע- א אגצופאנגען באיעלאסען יאנס
 -gp אין אמאניאזציאנס*קעפפײן לעןyצי

 אט אז אלזא, פיר, דאכט ליפארניא.
v v i גרױסע א האכען פעליױגגען צוױי 

 איבער קען פעז און זיף/ צוױשעז שײכות
 םאילא־ װארים רעדע!. און רעדען דעם

 ל. rg פ. א. דער פון פעפבערס רענע
ט  ױנ־ די פון םעפבעיס םארלאר^יל פײנ

r yopyr o w:  rg ם. א. דער אין iy״
 כילדינג־טרײדס םון נא־זזלוס א pg ל.

 קאלי־ צו נעחפען צו יךT דעפארטפענט
ט פארניא g אױפלעבען פײנ i־.iyo די 

ס,  םאר־ דארטינע די צוריקקעהרען ױדאג
ץ דעריבער זועט פעפכ^יס.* לאיענע  ד

 װארםען צו פאל א נאך איגטעיעסאנט
 אין ױניאךחורבן דעם אױף ?,כל א

?אליפארגיא.
לאנד, אין װיגקעל אײנצמער דעי

יאהר עטליכע םיט ױניאנס װאו
 אײנ־ אסת שטארק, אמת 1געװע צורי?

, ד׳ויר אםת פלוסרײך, ען נ טי ^  אפת־ ג
n״r אץ וױרקענד v ,טרײדס jyryj r g . 

 נע־ טאסע זיןי האט ov קאליםארניא.
 ביל־ די בילדינג־טרײדס. די םוץ נומעז

ען ױניאנס דיננ־טרײד  גע־ דארטען דינ
 אנדערע אויך שוין lyo^r מעכטיג, ײען

 :עװא־ ארנאניזירט לײכט אינדוסטריען
 געװארען אלץ םון אבער r'g עס רען.

 םרײד־ױניאנס בילדײננ די חורכץ. א
iv פאריארע! האבען " i ,מיט און גלאנץ 

 ״ױרדים״ נעװארען אױף יטוין iyj״r דעם
טרײדס. אנדערע םון ױניאנס די

אך דעם צו צוקוקען מײז  ױני
 גע־ פיר־ האט קאליפארניע אין לעבען
jyr'r נאר ױניאנס, געםאלעגע :אר ניט 

r הארץ די װעפען בײ ױניאנס, g ארויס־ 
 בילדינג־ די בײ סאלע געװארען. נעריסען
 ;לאקאלס דא זיינען עס נוםא. םרײדס

i עס y r r עס ;קאונסילס דיסטריקט דא 
r'K די דא Tעלבy ארנא^אציאנס־פאר־ • 
't װאם מע, k משחית דער אײדער געװען 
iyrg>y3pyrg r האט שאפ׳' ״אפעץ םון r 

 לא־ די ;פארנינטוננס־ארבײט 1זײ סיט
 און דיסטריקט־קאונסילס די און קאלס

סgציgrרנאניg םארשײדענע די  פא׳טי־ נ
 װי םעהר ניט איצט אבער lyo^r נעריס

סקעלעטעז•
נימא. זײ ׳איז איז ז y ב ע ל הײן

 ציר־ צו אויםנעהעיט האט בלוט דאס
 ארויסגעםלוי־ זײנען נשמות די ;קולירען

די. םון נעז
ט אהן יוניאנס ײ ה די ענ ט ש ט ס ב  אלײן ^

כא־ אהן ױניאנם באשליסעז; צו עפעס

zh pc א ר א ז.)נ
י.) װ. ;. ל. a ;כע?.**רעז׳•ירער

 אוג״ צו עפעס אלײן ראלטעד-םעכטחײט
װע אהן ױניאגס ;טעינעהפען  אידציאטי

 r'g דאס — טראט א שטעלען צו אלײן
ogr ט האב איך  גיט און נ^עהן. ךאי
 זיף פיט געװען כין איף ־װען סאל׳ אײן
pg האכ איך װאס איכעמעטראכט 

 האט געהערט, און ;עזעהן טאנ דורכ׳ן
 ביםער־ און הארץ די פארקלעפט פיר עס

<ייען. די pc געריסען זיף האט קײט
 עס האט ^אפ״״םגפה ״אפעז די יא׳

 אלײ6 די צושטאנד. grg צו געביאכט
 איהר פיט סטײט pg y^pgy^ טייעע

סינדיקאליסט  -y: עס האט לאא״ ״אנםי׳
 צושטאגד א — ׳צטופע אזא צו בראבט

 pc צושםאגד א ;דענענעראציאן םון
דרט זײז אני  באזיצען ניס דאף און אינ

ארנאניזאציא!. פון כח דעם
פענ־ א נאס אין אן מ׳טרעפט *וען

 פאר־ הארץ דאס װערט קאליקע, א ivj׳
ט פענשען א זעוזט פעז װען ;קלעפט  פי

 ארא־5 אבער ליגם װעלכעי אברים׳ אלע
 גע־ ריהר א :יט זיף קענען און ירטrרי

 פארגלי־ פארבײגעהער דער װערט בען,
 — ארבײטער־םיהרער אז און װעיט.

 רא־ אדער קאנסערװאטױו rg ער צי
אי לוים — דיקאל,  םא־ איהם אין r'g נ

 ארבײטער־בא־ דער pc פולס דער ראן
 שטוי־ םון פארנליװערם װערט װענוג;,

D ער װען אױפיעגוננ, און נו;ג oynn 
 אין ױניאךגארםעז צוםראטענעם דעם

קאליפארניא.
 גע־ oy האט ׳שאי״־פגםה ״אסען די

 הא־ װעלכע לאקאוטס, דעם. צו בראכט
 ;ארבײמער די אויסגעמאטערט בען

r האבען ױעלכע סםרײקס, r אײג־ ניט 
ט דערםאר און געגעבען תי א  נעבראהם, ג

 רהאנדyאויב די אפען״שא■ דעם האבעץ
 די װאס הערען צו אנשםאט נענעבע!.
 האכען גנען,8םארל צו האבען ױניאנס

 און דיקטירעז, צו אננעהױבען באסעס די
r^ ״ אן םימ דיקטירעןoyn y r''g קנא־ 

 ^אינדאסטריעל דיער האכעז ךײ םעל״.
אז/ ש ײ א  גוט שוין פאסם װעלכע אסאסי

 ניט קאפ א <gr ױניאן קײן rg אױוי,
,iy2 קענעץ inD,iK. אי־ די עפעס וױלען 

, r פחען בײטער, , rך  דער צו װענדען י
 n און אסאסיאיישאן״, ״אינדאסטריעל

 עס םענען ארבײטער רי צי באשליםט
 ארבײםס־נע- װילען :יט. אדער װעלען

 ארבײ״ םוץ פארלאנג א נאכקופען בער
nvo בלײבט oy ״אינדאסט* דער פאר 

שאן״ סyרי  צי באשטיםעז צו אסאסיאײ
 זyרyזו iyoyiy30g[ זאיל םארלאנג רyד

nyig .״אינד די ניטgסטריyאסאסי־ ל 
 רyטיװpyלgp רyד r'g דאס — אײשאז״
 און שאפערס״. iysg״ די םון כדשחית

 פאר־ שנײדט, און שנײדט משחית רyד
םארטיליגט. און נדטyל

g iy:''r oyפנyפאלyז D îyooyo פון 
oriy ױניאנס. די j ! די v o 'm פא־ 
yo. די y3y:goiry:sg, ט  סירטyרyאי:

 נ־yטאנ־ט איהר רyאויס ארr קײן ניט
,. rg און ז.yבyל רyליכ r chyr ױנ־ די 

'lyoyp o:g טאן, גארניט v i" i ' ,r rg\ 
 צו ױניאנס די אן י1 פאנגט מאכםלאז,

gDרלyrg.ז
o איז 'ry j, ביל־ די װאס גוט, ׳אלזא 

 א. פון נטyארטפByד דינג־טרײדס
r: ל. rg ם, r  oony אױם־ אז םאר 

 קאליםארניא. אין כויאוננס־באװענונג
 בילדינג־טרײדס די אין בונגyאויפל אן

oyr בר פיוזעןyננyאויםל זyאיץ בוננ

y iy i;g .אן טרײדס jroy>D,iK: ]אי 
ל^ םון סטײט דעם pg קאליפארדא, פי

y>’c ^ו.שט ױניאךלעמפ jyonog r r 
טום.yאופ

gבyד פלאנט אזוי ווי רyבילדינג־• ר 
טyארםפfiyר טרײדס  די אנצוםיהר^ נ

V ארגאניזאציאגס־ארבײט
 םאר■ צו i^vyry: ׳איז באשלוס אײן
 אסאסיאײ• לy,אי:דאסטרי̂ די םארגען

 ארגא״ אן אלס איהר םארםאמען ;שאן״
^ פאבט ogr ניזאצייל, צי א ר פי ס אנ  ק

,r דף ;yo דאס  שריט. רyוױכטיג א !,
gבyמיר ר iyo,,r ,די וױיט װי דאך 

 װען ,iyny; לאורטס די און רענירוננ
מ עס ל ע ר r ^נ r אײנצוצgםyקאנספײ ז 

oy^g<̂ ארבײט/ױ״שונאים םון!
 yםיהרטyג גוט ,yגרײטyצונ גוט
y אין סטרײקס נרויסע 'ngE ^gp וחנלען 

ט ׳דאס ז.yנגyבר אויפבויאונג די אכ  י
en ניט און םיר, y ^g  oy»y.

ynyoya ארכײםס־קאנדישאנס jyp 
 קאנםערענ״ דורך iy;'*,po'rig אםם פען

 דינגען דורך םארהאנרלען, דורף צעז,
r r  ; r r־iyp נ א אויףyװיסyסיטוא״ ר 

lyoצי 'ry; g pg y מאםענט g 
תגyג rv צום װענדוגג yגyי rya, בער* 

lyanno^iK ם»ר״ די םון שטיםוננ די 
 האלב־גע• די pg רyסיםנליד חלש׳םע

^y^y^go ,ױניאנס Kרײנטרgנyאז ז 
 װאס ר,yרצyה yרyזײ אין אופרוה

 דאס — דערםרישעז pg Iyבyנאל זײ
iyp א נאר ;i^ rroo*o i־lyogo yo־ 

i באותגוננ.
oy pg א איז lJuyrgo'iyDgo,

r נױטינט װאס r די צוױשעז איצט *gp 
y ; רyארבײם ליפארניער o 'm סטרײקס 

.DyiD'g זyנדyגgשל מיט
y y 'i] אינם דיyרנyשgױניאנם נאל 

 אונ- דאס נרײם בילדיננ־טרײדס די םון
 אינטערנע־ די iyj''r ? זyד.םyרצונyט

 םרײדס <goyD די פון ױניאנם שאנאל
 אױזי > אונטערצונעהםען דאס גריים
ס די װיםיל ד ײ ר ם ^ א  צענ־ 1ד.אבע נ

א, אין דסyט רני א ם ^  נרײט די זײנעז ?
oy צו pg lyony^yojig מיםארבײטען 

g p םיט 'r ,ryoy^g אלעמען. םוז טייל
 ניט זיד ivp סעז jyr צײםעז, זgרgם

iy;y;i;go מעםא־ געװעחנליכע די מיט 
iyi ; םgרgז yרםyנעװעהנ״ א װאו ̂ר 

 צײ״ און גארנישם סײנט םעםאדע ליכע
o:yD ד אן נלײךyאיצט דורכםאל. ם 

 grg r'g רניאgליםgק אוץ צײט, grg איז
 yTgoyo y^נליכyװyרנyאויס ig ארט.

 Ig ;ארט רyר pg צײט די רטyדgם
 נ^שײנ־ א שװאוננ, ןyהנליכyװyרגyאויס

 yDgr;''oy; א. ארויסטריט, זyשאסכליכ
הםונג.yרנyאונט

lyoip oy oyr דעם? צו
נעװאונ״ yלg oy זyלטgװ סיר װי

!שען
 םוז אנשטרעננוננ אז אהן װארים

 noyo אלץ זyהארצ אין יאוש רyד זיד
 דאן און — ארײנפחגס^ ^דyפ און

 רyד ׳or>o'oyB רערyםינסט ־iyi קופמ
 P'r סבטל דער האנד, רyד מיט מאך
 אין רגסטעy דאס איז דאם און אלץ,
בעז.y־לIgױני דעם

 אז ,ovi צו lyoip װירקליד oy זאל
 זאל ?אליםארניא רyהנyש רyד אין גראד

Tף ^nyoDj'o א י  אײ םארשפדײטעז '
eyp? ארבײםער׳ס די רyב

ס און pr y:v: דא איז עס ײ ס ^נ  ש
ױ — האליפארניא איז n אויד דארט פ n 

 5hyw און זונינער װערען זyבyױניאדל
:ny! *

ן דאס ע ק נ ע ד ע ג
(פעליעס•!)

לעכעדיגען. פון

ײנ מיר צו זאגט  g םרייגד, א רyס
yoyo y־oyo:r דין ogr סזןנש r איז — 

:םיױ די
^ סיט  'V3 אפשר iyo o^gr פדוי

o;yp לyבyםײן׳ און גוט ז jyr זײ Pgr־ 
ט טעז  םון טבע y'org'o די ;עחאם :י

I VP3V1V3•
 רyד r'g דאס — iyp;yiy; סgד

 pg םרוי׳ רyד פון אומנליק גדױסעי
rg , r r  Doyorngc'o ד אױךyנ*ך ר 

n y o y ii^ ד םון אופנליקyפאכײלי^־ ם
.ivzpy

igo o םון מדה *שעהנסטע ד• n איז 
og ס,gד r און םארגעסט. ער o g i איז 

״ז אדך גלי?. ז
iv מאז א  .;,i jy o r  ooyngD איז 

םרױ. »ו|.חןר י1י«יה דער
 זײן אפילו ooyngo םאז א לסשל,

 נע־ רyבg םרוי g נעליכטע. ערשםע
ס איחר נוט זצד״ר דענקט ^.. םאן׳ ב לי ע  ג

 נעםעז, די בײ א^עםמן זײ opiyivi ײ
n כײ און n r געלעגענחײם nדםgט נ

 װארםט ŷליבטyג רי pg די איהם ױ
 ־y; ליב <gog טgה רy rg ד,gפ איהם
 װערט ד iyr pg חןר, און רyד האט

:פאז איהר n שיקט ,Dyo אין
r r  ny; — סײדי׳ן דײן צו!
n y ig

— oo;yp זיך ;iny דײז צו ,IMpy3 
Tדיך װעם י iyoya ^באהאנדל!

 װײב. זײן מיט יךr צו?ריגט סאן א
gבyם פאר א אין רyװען ארום, נ yר 

! yo'g בילט ,r^ םארגעסט yר oyi 
pg pnp םgרגyאפילו סט cyi ״םאר״ 

".ogr
 pg קריג. ryiy' opjjny; םרוי א
 טrgל pg רyאיב זיך בעם ,r װען אפילו

lim p ^’r, ליג פוח איהר אין בלײבטyז 
הרט i אופבאיי nפארדרום. ־

 די סרינ, Iyדyי opjjny: םרוי א
מאכע i' םוז או n y .א בײ װי קריג 

 יעדער איהר בײ איז סטאטיסטי?ער
 m ױ חשבון. pg םארצײכענם ברתז׳ל
o p :n םעד?יױרדיג 'n y קליעיגקײם

^ םyד r'n ברוגז lyosny oyi םון  ל
vo\ :

g נאף װאך iyi' חתונדז ogn איהר 
n (go האם ;באלײדיגם ;oDgoy א 

gpלםyj'D y ; אױס; דף האטyרyדם g 
g r^ װאס r*g ג :יט איהדyפyלyז ;y־ 

ז.yרgװ
 ער איז חתונה רyד ךg; פאנאט א

;lyorpy צו ^yBאהײם. ט
 טgה חתונה רyד נאך jyogr םינױ

ן.y;ירgפyלyט איהר jyoyngB ער
rrg י  pg .װײטיער

 טאנ יעדילן פאן א o;gr םרוי א
trלyכטyr''2 ^yo*.yr y ,*^װ^יט ;g־ 

; ^y װyרטy.ר gבyד רyםאר־ סאז ר 
:oy ooy װי גלײך ony; ^v פון ארויס 

r רy מיהם הפחות לכל הױז. r דאם 
ז.yסyרנgם צו

 און׳ ניט׳ לgײגפp ooyr.go םרױ א
r , w . i v i, צו אן זיף שטרענגט ;y־ 

\.v n v i
g פדוי :ojjny ביױ א מאן׳ס איהר
opgr 120 ביז '.png
o םרוי א p jn y i 10 םיט װי 'png 

ogn p ' pw װי באםער?ט זי Igo pn'g 
ogn שגזדיכעל א igbyj צו g צװײטער 
חי pgp. איז ױצענרינ פ

^ אז ,op;ypyi ויpם א ם ײנ  םיט א
14 'png צוריק pn'g r'g אתיןי מאז 
 grg ...nn'g פאר רyוהpם ̂‘v״ איז

!באלײריגונג
 Dgp — jyoy;pK£ jy;yp ניט דאס

ד חולאת. yoony םרוי׳ס pyp איז  צ
 'Trg אלץ op;yny; 'r װאס ,oyn ביל

 דעם אין igo oyn און p'r ױ בראט גום,
 נוםעז nn'g צוליב ;הױינ פוץ םײער
ך זי לטyגyרB זכרון  y;'p;yot^ pg ד

ברוגז׳ן... און מחלוקות׳ן
 און א&גערוהם זיך האט n;"PD מײן

onypy; pyp'r :
קאץ. א צו םרוי א םארגלײכט מעז

rg אוץ 'D .םתי א אמת ogn אין p'r 
 אוז y;nyt̂ — לאץ א סון פדוח po א

^ ס׳ או  H איז pgr איין איז רyאב םי
 bin ניט Dgn 'r — rgp g װי ניט

ppor ly^'vyp.
.p y, וחנן r' װאלט oy ,װאלט נעהאט 

pyn םg'ל נךעדז! א געװען זyבyךלyם'
pg גלויב, איך oyr oy rg אמאל 

ט א מוםצן  צרנא"ד 'ipb ד' iyr יצ"
 ?.yoyngD iyo'in;g װעט מאן םיט׳ז

 ־o'P דער jyo'injg ערשט זיך װעם דאז
 םריי• און םאן צװישען לעבען טינער
p דאס איז איצט 'p נישט• לעבעז 

* אויד Pn'g גלויבט נו, אזוי



* »—3 i f* ,ר ע כ * •* 1938 10
■ -

ױניאן־כאװעגונג רזמדמר דער פון מעמוסאוד דער
wmmm₪₪₪m₪₪m₪₪mm₪₪₪₪₪m ,j#aa«p י» דר, פץ &,4ן*בל?#רעיפ. ביי״ H —■ ■■־...

 ״ײאיש :אירען בײ ‘װעיטעי א פאיאן
״פמחה״. נ״עהר אי־ץ עױ*ם, װעגינער

 פאר* אי^טינע די צו צונעפאסט
 איב״טעד״װעי־ט, רעי אין העי־טניסע

 אינא* די קיענער ״װ*ס : ד*ס הײסט
׳«§איטונגען״.., כיעדןס אלץ ניזאציע
נ*ר, ׳וױץ בילינער א נײצט איז ס*ס

 אטת. םמיעסיגער א באדויערען, צום
yr'gyB גרויסע סי אין gv 'g לענדצר 

 ארנײטער־ארגאניזאןליעס פעכטיגע מיט
 ״עיאלטומ?ן. גענוג םארגעיזופען זיינען
 די געטיאגען אנער האבען צסדים ביירע

 האנד״ זייער םון סאראנטױ^רטליכקײט
ף nrgon or* תיכפ האכען און ילונג  ד

 ׳עפאיטיגגס* זײער אױססיהרען גענוטען
לינ?ע אפנעיעפא^טענע סי :פר^גראם

 האכען ^י־אגען, זיף גענאנגען זייגען
 און ^טרײקען פאי^יטײעע אראגז׳פירם

 אפנע־ די ;״פוט׳עען״ געכיאכט האבען
 גע־ האבען וױדער, רעכטע, שםאיטענע

 -בור ךער טיט ״בורג־םסירעך א סאכט
 טיגיס־ סארנוטען האכען און זיעואזיע

טער־פאסטענס.
 ביירע םון װער ױיכטיג׳ נײצט ס׳איז

 vh קלאי געװען. גערעכט איז צדדיפ
 גע־ גוט גאנץ האבען ביידע אז נאר,

 תםיד דיאבען זיי טוען. זײ װאס װאוסט,
 ?ייעס םון םאיגען ^װערע די נעקעגט

 ני״עט טאקע ?יף זײ האבען האנדיונג.
ען, די צו געאײלט אזױ מ טו אי  און ^•
 זיינען געגענזאצען די װען דאז, נאר
 ׳צױן האט טען אז נעװען, גרױס אזוי
 האט געהאט, נ״עט ברירה אנרער קיין
געיפפאלםען. זיף מען

 אר־ ״פװאכע םיט לענדער קלײנע אין
 אנ״ דאס איז בײטעײארגאניזא¥יעס

 ?וװאף צו זײנען צדדיס ביידע דעריע.
 ניט האבען לינקע די אױםצוט*;. ע#עס

 גיעסערע נאר אםילו סאכען צו כח קײן
jg״■ םון סאניםעסטאציעס, ro i" ״&וין איז 

 רעכטע, רי םון אפגערעדט. איננאנצען
 ״בורג־ קײן ניט קײנער םאדערט וױדער,

ען/ ד רי  סלײנע צו א האבען זײ וױייצ פ
מ די איז באדײטונג. ײ םאר מפאלטו  כי

^ט צדדים דע  קײן סיט פארבונדען ני
 םון זין אין טעטיגקײט אונםיטעלכארער

 'עפאיטונגס־ רעכטען פון צי <יגסען
 האלט :נעלעכט חי — איז •ראגראם.

 צױ נישט ױך! מפאלטען אײן אין םען
 זיר, כיען שפאיט מאכט־פראנע א ליב
 םון •רינציפ דעם צוליב אזױ גלאט נאר

 «ראס־ א אהן לאזוננ א צוליב ׳ע«אלטוננ
 מאכטלאזער דער םאר איגהאלט טימען

 װע־ רעכטע די ארבײטער־אתאניזאציע.
 לינפע די םיניסםארען, קײן נישט רען

ט ווערען ע  םאיסס-קאמיסארען. קײן ני
מם זיף ישפאלט פען אכער םצוה. י

ל/ םון מזווה דאזיגע די נ טו אי פ ^  ״
 דער איבער םארמפרייט זיר האט װעלכע
 רעזויטאם א אלס ׳םגפה א װי וועלט

 וועלכען אין גזלחםה־םסיכאז, דעם םון
 זיך האט אײראפעער, די ס׳לעבען
 םון קעיפער אין אײנגעםרעסען שםארס

רוםעניע. אין ארכײטער״היאס רעם
״■ ״ — ״

 ר?ר סןי־ו יוגיאנש די אין רייסע-י־ען
^י0 אמסמעיידאסעי יןt פיאגע ם  ‘41'נ

®i  ijrrp' $ ׳#•#Jiie4 —
y באגיאבפ *ײ>ז»י18 די r o רינפוו״ 

 צװײפן י1 רודפ׳פ אײנ^ ;גען
ײ0ס — זי. דיסקיעדיפירט ק ^ג $ ^  9נ

ריכפוגנ^ן. ®ון

איו ט׳ ם׳ ס או אוו | אז נ י r י m n 
h א ט8הער׳ן

*ס, צי א ? ארסו;י ט*ר- " ויף װאס נ
ט און צנטװיה^נרט יזוטאחז טיג צס ארפ  פ

jrem רי y אך צײט  *Mf פלדופח, דער ;
D און צוכראכען גען n yeyoriv ג^ווא׳ 
ןר פון ר*ן מ. ̂ד רו ד ע  ר
rםא צו sטעגדיגyד̂׳ ׳פאכטי*אזיג<ןײפ ר‘ 

א־ y r י ט י ל א • די כען אגין מ  א
 געחאט םrגי דאגה יyאגד קײן ציעס

y צו זיף װי o ? « ir; : אין iyMiiy, אץ 
ײען ?...yopyr אין ׳די
ע די כ י ל ט פ א ע ׳ ת ר ע װ ע  א״־ ג

 די אכער האכען (ױניאגס) ױ7£נאניזאצי
v i'ym 'ti ני־יצט ?יך ״פפאי־טען םון םארע 

 D'njyo'yj : האנען זיי מיטגעפאכט.
 נײ־י אונז ^פאלט רעגירונג די זפן כל״

 רעכ* די סײ לינקע די סײ ׳קעפ די רען
טארען  צוױ* ״עואי״טען ניט זיף פיר טע\

jy r .ד איז לאזוננ דאזיגע די דף״ ײ  א
 אלע םון איבײטער געװאיען. ;עהאלטען
ט נעװען דינען ריכטונגען אײנינ  אין םאי

 דך האט דעם צוליכ און ױגיאנס די
כח דער אננעהויבען אויך כאי׳ד

 די אי*בײטער־וױ^. פאראײנינטען םון
 רyאנ פא־־טייען עע,יט>יפאי yjyצודיס
 סיט fvpip צו אננעהױכען יפױן האבען
 ױגיאנס^ געבליכענע נאנץ די אויוי חנאה

ף ס׳האט װעלכע אין מ א געפיהרט ד א ; 
ארנײט. ני״שליעה׳דינע

 די םון םאר״ן#טעי*זנג גרױסע צו א
ף פען טאר ױניאנס ^ ניט ד כ א  סןי מ

ט jyj?״ הכל ר ױ ד א ת  איע אין געװען א
ט ׳|yD»nv ױניאנס  ivwvŷ דעם יוי
^ אין כאריכט ג טי צ מט (זץר^סם, אי  ני

ײט דJypטו 50 אריכער סך קײן  ̂רyארנ
ר צו — y^jyon אין און ע ^  כא־ עס װ

^ אױף איצם לאנגען ױ טראנסילװאני  נ
 כאטרעפט — כאראכיעyב און קאיױגע

^ט ארכײטער צאהל די  וױ װענינער גי
י אלענםאלס אכמר םיליאן. אײן ע  1ד

 yגyלאסrעrסטyפ א גמױען ױגיאנס רי
 גע־ איו ענטוױקלומ זײער און גאגצקײט

באמ*ארויוי. גאנגען
 ׳צרות כא^יערט אכער ם׳איז אז

ױסט  א פון םראנע די ארױוי ■לוצים מו
 איגטערנאציאגאל. נעװערק^אפטליכען

עען באװאוסט, וױ  גמ־ צוױי םאראן זי
ען װערהמאםטליכע אל אנ אצי ^־כ  — אינ

 אין ציױיטער דער מאסקװמ, אין רyאײנ
 צענטער סאסקװער אין אמסטעידאם.
 ארום קאפודסטען, די זיד םאראײניגעז
 ױניאגס די זיף גרווירען אפסטערדאם

 און סאציאליסטײ*ע מעהרהײט א םיט
פעפכערס. סאציאל-דעפאקראטי״*ע

ײ דעם רוםען קאםוניסטען די אפסטע

1 **W W i l W i l  iy s m ר״ «11״*
r v i ' m״ t i w  i i * 9 « n i t  ♦i 

ן ױ ם י m •1* ױ  Y M r( ״1י ״•
W M 11 !4י• W 

f א tf f f ר די * ט ״ נ י - י • י ק ן י י
ר^ y טי ^ itrM iiy jy i  &yi — ט ^  ח

i i i M r w n ר • ן ח w מ r u f l f t w-
ijn רי m & M m

W,(< אױף אײיין y i j f  »jyyy
r  oyטyט « *" »nt י r •  1<f

f ראט כיו^יוס y r ^ t ^ i  n -ט מי  •« ו
י רyדJא מ # * י מ מ א  אט• טDyפ

i |^ m y # e אי אג ^ א מ ע ט ) י אן אי נ  ח
#י וו ^1ר| ר • חן ײ״ n •ון אראפט • ג  אי

iyo און ijyfyv־r ! מ• ד ^ ט אי • 1TH•- 
^,פראנמר פון *גפאל^ רי לןגד

ײכט ? m ' f i i m רער פאר y ry o^
ד און .o^g^y די &#ר ח> ד. ׳למ -yi ו

ט ^י yr אי| י *f 0y| <ך Di^y/
^ װײסט דאס דאך.״ פ

ס iy>gp^y^g די א; ף חאנען ױד  ד
 *ססטעדדאפער אן tyoאמ^אלא ני״צט

א א»ן דא א-נטעמאציאגאל, פ א ײ  א
ן זאנט  איחס ראלט איחד אז אמו, כ̂-
ו*ל pnyDr צו פאר
/ זײן ו ס אז ^ w נ m חן אג ע;- ד  אי

: אונז פון <-yiy> איז פאי^ס ^e r ’vny, 
ײי אז ו ט ראט ו ^ ; gvywg 10 i«p•^
ג /זyר י ד ^ נ ײ י A; נ y ^ r y a n  o r 

עי אן אז ױ\י, דאכט פיר ג ײןי ד ע ס ד י ז  י
ן מו ך א אטyגoאױ װאלט י  ע4•־ לטyכ
ט װאס Jyרyדyי אױף ח^ופות  אױזם װאי

y fg ,nty y»־;i( די ןyכyגyג o r ^ yר 
^ זאל כ ר/ נ -g gfg צו ע־ ט ײ נ  טו;גoyDי
ט לר׳צי יgנgK״vר;yoגיא ,ד יד  דעם פי

pyry |y)^v;^K זיך זאל צד א»ין אז 
 רyד און oרדאyטoog אין ;yטר>רoדyר

 אוכאןיזעגנע. ןyכ41בל זאל
gפoטyרדאD וױיט אײך איז jig דyר 
gפyי  נא״ איז nogr*.yD4,r» יyאגpי
.oO;yi

, !,g ,rjig םאר • ד מ ו  og• איז ר
ŷ  T ig DgnyoDטgרp די און ׳וױיט 

•y r^g ^v ^g עי פון פױסט  דעדרונג ד
ם •ראפיט״הונגע• *yכ^וטינ דער און  פול

DO^go^igp וחןן נאהע;ט. גאר
o׳t 'g אנyר jy o ig u ry ^^n g די c*־-y:g

i w n אן ױך אגמייסמן ,o m y o o o g 
 lyognv ,fyoyrgg דאס פען האם
ט ס^ דער פי קו ס  y^gnc דער ארום די
 : Do;yt6ry; דאס אױפגעמדנען זיד ראט

j :^ g « « r !
 ׳קלאיע די ;עפעהלט גייצט ס׳האכען

y r m ׳פחות y ^ n האכyט ז װ רוי עי  נ
האיyד / ^לוס״ דעס זyט>י ס׳ ד י ז נ  ‘הא ״

^ט, אײר ״ריצט ̂ט/גהyט/yנ ?יי כען  ני
ײמ די ק דג  וױכ״ איז ױניאנס די אין איי

 אנ־ יyגאלgיYgמyטrא אז וױ יyטינ
ע אױו״ y^g פיר יצלוס. כ ״ גי
 ײאס .yt>y< סײ /yכטyר סײ צרות,

י טױג ן ט g ^י ס  ?״ נ•^y^yא■-דרp y•ו
ם די איי,ד די םון מטי  iyDg איז yטי
ט ^  די פון דיצט lingny; oiynya ני

*y p rון נישט ׳® h רyכyD. אין און

ײן בירנער אזלזנכוחנר גאר א ו . ו  י7ד םו
 ׳ty-*5i®”« די יארקזןר. גיו דורנ׳פנימליכער

דיג תג ײ ־ אלנוערע ®ון סויל םי«׳ן ר אלייי  י
 עלעיד ?וםענחג די או איחם, ערקלערען קעי׳

ײ •יל חעככארװיכמיגען זײנ^ן «אגס  װיכפ
 ײו) קאנגרעסלײ*, פון װאחלען די װי גער״

i‘• *י אנחויבען oy זאל איחם r, ן  ער ױ
 אז• *וי^ ווע© און גיט, זיך רעדז^יסמרירט

 אלס סליכ■ ײןז *רןילען קעג^ן גיס *ו«ן
 yrnio »ו» פאר ערקלערונג די כירגער.

א: נאר זײן קען •ליכפרפארנאנלעסיגוגג ײג  י
yט גלויבס ר n ני  inyo .אחוץ פײסוגגען 

ojn ײחרונג די חאס  אז געלערנ*׳ איחם ער
oy די tm ^ rn ן די און אנ נ לי סנ ה ^  די י

 1?ײגא לזייען׳ װעלען װאס *נדערע, אלע
 װעריםדיגמ — אנדערער דער װי אימצר

ojtfgp. *קלײבזןגי* ראס לוינס װאס חײנ?

 אווי נצווען ניט אלץ נאך Dy װאלס
ם fm די [yj»u ^לזןכ®. אנ  ,wrnojy סיייו
א1י װעלכע װאופחניס, נײע דא אבער וײנען  א

 bio• ®וין װאופחןן, געזואל• יע דוקא »ןן
ױ «ין oy® Djn דערפיחלען צו אוס רפאר^  ײ
o איז יזען.8סי »סערי?»גער אן it אוםגליק 
 דארן• «ער1ורי נײער דקר »ו ,rytyj 9 ךא

 יײ• עקזאםען• לי«ערארי«עו 9 19נ9דורבס
 עקזאםינערס ליסעראריפאג ךי איג® בין גצן

ס9^9ן־»ינס»91קי9ל9 די !צווען  און ;י
n t f קאאא״ק ועוור ני® וײנצן טלײן זײ װי 
 *ינד » גאימז *קזאנמו וער ®יז עבדי, ®וי^

ױ ו חאי *.w 1«נדי ל ן נ  r»Mp יער9כ9וז t ן
rq 9ויג9י די נ^יסל׳® rs 'w p f. איו TP 

p n  bo m̂p■ «ױס וי  םיד 19 סתול-»ו«*ריו
ו o מ n ן ז ײז ד•• ױ י ײ 9 ״ ג

nryo r*y®. ן 9§יל י  דס9װווו« y*״ די •
̂גן פי » ויך יל  A99i 9עקס«י iyog 19® 19 י׳יו

 י9 ^09«י*»ל 9 קדיגען ו9 אוס #סקוחל אין
 ?יעען וױחלי, ,9ר9נד9 ן.9ג9לײ lyayp זײ
®yp9 גאנץ ®ay■ זײ און ׳*ור9לי«עי אויןי 

 װי- יול«ע די ז9 לבינו, בינו דורך. לקן90
y די און ני® לען ^ i 9י•  ױ» ני■ פעז ו

asio«bv  y®p«*nyj 9 ®•nyn ן י  לן^ער דלס י
r 057090.® פון iy m

 י9• ג®9לoypyii" 9* אין ׳װ9ג9ר9ב ם
ח yo»w»B די ®אר רפואח םין ?«9 רו  אין ו

ןן ytrn»« jny,>« נ©:9יוגי אונזערע י נ י י
 ארויססרזך זןן9נ9ג אין ,19ײגי 9 לס9 זאל׳

iy® ײן •אלי^יק. פון  פון איגדארסירזןן ק
 jyo® קײן תאצדית^ען. 9לכ9ײ אירגןןנד

 179׳9גר קײן ר»ײען.9י די ®ון ?יינעך י9®
«ונג.9 קײן י90 ד9ב יעדער ״  םיגד ד7ר7זונ

ן גליד  §אר lyofp זיך iya 19ימי י3ח יו
 #װיל ער uroyii «אר ׳יסיסען וויל, י9 09ײ

jy**yn ®ס׳ן איילו און לד9ג נזי  ?ול#ק׳ סי
י ל9ב9 װיל, י9 וועםעז ײי י  לס9 19י

w n י9• בלײבען ע91ל ד  ווזיןי *ר#ל.”נ נ
 *$ררי*ג ױגיטן די ײללכע םלונגען,9לו9פ
 אגי־ י7י9 9ני909יr« 1א9ליאי9• קײן י9■

« .ir«m לרלויכ® ני® 9«י99  »ײן סי
n« ר«/9ײ y 19ײני »i r^ ויד iyj««9yvf3 

ן, ?ץלכע9 םי® כלויז מנ * ג  װללבע •#ר יויי
י9• וער® ז9ר־ױני9רבײ«9 19

מ 9לכ9וי «VM«fpy ן9ױגי 9 ײעלכע י  1ג
i 9 ראס ן9ײגי 9 o nדער עקזיס»ירזח״ ו 

• או«ן ב׳יום »יו ן9«ל י ^ד קײו נ  n ,,ני
ען מ ^כי ח ®ג מ « M גג9ל 1י ur ז P II 09י 

^sr 09ײ ׳09י מלבע. P9א* ■לאנ® #וו■

ר דער איו ׳«אר ױ ו  ״9®ךײד״«ו;י לגי/^יספל ,
/ ס׳ י90 די ײליגען גלגלן ניו  ־9ײ ליסםען9י

 די ®.foypyji ניסזןוי אזוי י9גי 7ל9 1בע
•yjnn אויכ ׳גאר איו oy ן9 איו י  איצ® י

ojn i ?יר ijnnjrppmy סלגליך t סארס 
ען לזן9 •ון iyn ׳גיום9זנ1®רײד-י ײי  װעד® ז

ו ארויפגעףװאונגען י  *רינ־ לס9 ׳19ױגי יי או
 ‘9• 1"י כאסײליגוננ״ ypn׳•®# די דוקא י§,9

? ליסיקס

7י80יי7?«9ר9נ גיגץ 9 9 oryo, אפילו 
iyn י? yo; זײן • י ^ יוסת׳ע׳ ק״ן ג ײ  מ

ר9ןידדי70 נמןסיוס, פיליפ ל/ל®79
iy®**n* i •ון f i איו דאס רסײ.9 ספײסס 

jynyj אין njn « י  אין י7?ינד די iyn ד
ע דוסלאגד  אין חרנג^ר פון ז7גד«*ארנ ן7זי

iy i : y m *  n, ניז oy מז9 «9ח חוי ע  ״39 גג
 אײנ״ ®9 איז אסלריחא. •ון ■•ײו קוסזןן

^ ל9©  ®״y ijnfiiyji ■arwyjuyggny וייג
 זײ אום ס?יסל 9 1»י ojni’p חוגד^ר• 7ליכ

9 unyj if^  ־90 וײ ייידזני #בזןד, .iy®y״
iyo אנןן ח מ o «9 ג nי־90 17ר«9«1רי9יב 

ו ײ י ו*י חא® )ו y מ iif0״®c:yofy3 n9 0 »Dfp׳ 
 '9ה י7קיגד די נגץריג.הו ז7זײג ויי אויב

19 ^y tts y y i  jyo חונ- חר71 ?*♦בען זײ 
90 j n y i» 19 גענענען י90י09ק דזןר ו*י 

nfy 90 ד7ק*נז־ די ז9 א®.3 ו9 19» ת»לס* 
i n 90 װי 19»7ג iyo® וײ iyo*my3, »חא
ijn ו*י י90קאס» חןר m ®״;אך :געפרעג
jn ילץ y u io״  חאבזןן קיגדער די אלן ?

oyt«3yyi:« 19 ל909 ד93 *79 1.® ^.9״י
 ״179י9ח 179393 1םי*׳ ■®אדק, מןר9 גא•׳

o n  *go ״ ר90קאסי m 19 097 ז y jy i. 
 t** בײ oy סא® oywy׳•• iy®i3»o 73»לי7

ד ח u•ג? ײי jn, ו י7סלע י7?ײ אויב י  י
on 90 ײ און ׳»*יל®.71 י■3 לץ9 19* ^ P״

i n ד ײז o* ײ n  iny*y מח7י י.7ג«*7 ל
oyr*on o n  *go m 39173 יס#ר09ק:■ 

fg ju 19 סילס ״®ו« n u r rey r ig o  o n י? 
gtי*ד ל« t**tr tn y jן ״ o ױ n 3 די«p״ 

gn ,}*my* ®gi in g n  o n® 1073• ?יד• m״»

o n ig  n ^ a  i n  n  n n ז7חאנ «»!
irm n^ Dig r m y i ,ק»מי h  »gn

• n n r w n *  n r r i f i
y i» w  w ^ y r•\ ע ײד  iy ׳ן7ריכטונג נ

^ ט נ י ו ר י • yy^^figrpum yi ygjg; h
j)Dyiig5

yol7 oyi| סyט •yנ  דןי חאנען רyמ
D^yogfigc 9 די pc ^ g jy p y iלע

o)g^P אין y<)y*n קיױזעגכורג אין 
 האט 33ir*yi די און (טראגסייװאגיע)

 איהר אױספיחחון געכוסען תיכף סך
pg w r t o ' V ,איז װאו חאל  פאר• ס׳

iy i  \ m m ,חאט פאגגרעס •pyiig V t 
ט ^ i ו n פ ײ- צ pפאיי » y i» ט  g סי
oygjgj 3נgדy ,ט ײ סי איי • iw ן7דדױס 

י *ן 1י ;* ט ?י  איז (gpc דער סיליטער. ו
ד ן נ ן • מ ו p אט מ rv in g iy o  i iy 9 ^ ri 

ען yD0>HDii3 די פ*ט טי iy* די סי j;y 
iv• •ון o m y c o o ,איגטערנאןױאנאל 
ף iy* רער םיט jyn*gg• ד o o n פרײנד״ 

 אטסטעד- םון *גחעגגער די •ו ׳סאפט
ט ד9 אײן #ח ד, )דאס מ  זיף לאאזען גי

fy^oii וױיטען דעם ארגאגיזירען, און* 
og חנן טי  פון אויגעז די אין ק^ספר^סי
ײטער ד* o• »ון טדנ n n, םאר אויך 

jmg \ y » r  o n^ נים זיך זאל ער אז 
ן.yירtגיgארנ און ?אםלען קענען

״ די םון אנחויכ בײם תיכף טונ א אי נ
אב^ \yג * אגגעחויכען זיף ח »ג ס?  די.

jy^m האט ■אליצײ די און ^ װיז א  כ
 גענ• א ״ארדנונגס״טעטיגקײט״. איחר

iy j אינטערגאציא״ אפסטערדאםער סון 
 םארהאגדלונגען. די נעמטערט חאט נאל

iy איהם חאט i קאג• םונ׳ם •רעזידענט 
oyij אױcגgcyדyארלאזען צו רט® oyi 
 •אליס״ 8 ?וםעז7ונ7 חיכוי איז 4חאל
ר׳מאן ע כ עי מ  ארויסנעםיהרט איחם האט .
 זיף \vp מען ״.rytyi םון iy^g* ״אין

ען, ל ע ט ^ א י א פאר ogv פ מ ו האם ט  ס׳
סנ חי  םען .y:yv□ דאזיגע די ז7דופ7א

tg ,jv חאט n ry j ססםערדאכ^ר -די■ 
jynyo^ ׳טוץ״... ■אלי«ײאישען אונטער 

עאפט ד* עד׳  lyiŷ■* בײדע צװימען פי
 סי• צו םינוט םון ארםט9םאר« זיך חאט
ט נוט. ס פד  רvhvtu* די האבען או
 גענען •ראםעסטירט אפסטערדאש סון

oyo פ,אר נ ו ןyשMי י  פאליצײ. דער םון ז
 מען »ז /ן7געכעט זײ ד-אבען אוסזיסט

אי י ז שט ד חעלפען/ ני  ארכײ״ די ״
 ארד• אלײן *ןווין ררעלען גאטען7טער״דעל

 טעג צוױי זיך. צוױמען iyDgo ניגכ
 ״y* םיט נערדען אױסנעפילט זײנען

iy^o r און *yiy^ry1אי ׳שטענדיג און ן 
i כײ iyny: ■אליצײ די j n צו האנד 
 אפסטער״ םון oy3;yo:g די ן״y5לy״ה

iyogo ...איגטערנאציאנאל
?p o ;yoyט פען אז ׳ ס ט הו מ  צו ני

p״i טארהאנדלוגגען די אז און סווי 
 דער ה^ם רעזולטאט, א אהן כלײבען

ט ^ ד י ז ^ ם • o-־3J9P םונ׳ y װענד אין  א
pc אנ ציױיטמן v^ קאננרעט־ט " i ' tל *y* 

*iy די אז פאלדען, :yo :g ער־ פון ט ס  אפ
אל דאכמןד אנ צי א ערנ ט טiטי אינ  זיןי זyאל

ם ער נעננער. די םון או א D* ה ijn g o y׳ 
ם םון געגנער די אז א ד ר ע ט ס פ  זאלען א

םgא■ה ד1כאז א זyי ס. רyנ תן אנג  n ס
סg טון אנהענגער ס  אלײן זועלען םKרדyפ

ן זיר צוױשען ג ^ םז ר א ען. די ם םוננ חו א ב
 פיע״ דער אױטגצמירוננעז איז דא
ײ דער םון סעסם צ אלי  אפנע• האט און י

J ).12 זײ® אזיןי וס4(**

 םײל :7t«ny«3»n דעם ®ון ■ארחוןנג 9 179
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i לרלב 171173 איז ׳73כיס f 7ל9 ®אר עסען 
oyo3»p — 19 «90 ריקא709 מאס ׳»««י« די• 

y*9׳»p.® ח  גע• סמריר®39כז7ד איז י1?9 *
o, די ®אר 170911 n * ’? 73073310 yr*oio 

 171393 אין איז חיסעל אין ®9* 079 *9
 נא״ איז איחם 19 19» ת*לס אלן ׳ז9סילפל

 דלר ®93 33ירו37םרר7H90 די 0729 איז ריא,
 פון תפללת די •007309• 09וי פלמןכמינצי,

i זיך ײענדען זײ מען ,73^073310 די f .איחר

r «ד9ל r n f o n אימער ך9נ ׳»ע®9סצר 
o n 7לכ7י1 סלחםח, 9 םי» עולם yii® זײן 
^ פיל פיל,  איתר ןל®iyo 1 אויב ®רעקליכ

 דעם לס9 אין נס,7ײ»99ב 17רהי»9פ «•3
פאר״ 9 י9פ ער םיסעל ן7ריכ«יג

 ׳ריה»7אם אלן ד3לא337 י׳»ען װ9 ■■ענדיגלנג
n די י93 ײל11 n «iy3yp •9 ר7037ל 9 הי  17י
י  9 י9י 09וי ליק.3אום 9*9 ®ױ ל•7ײ י
9*1^07390 o n 73 איז oy3»?90 oyoײע״ 

07371 •o»»o9־ ! oy®o»3»o פ׳ן 19ם  Ifttr םי
 73סיכ«« די לץof 9® »90 07 ן1א ׳7ל7ק

 ל•7ל1 די 09י אי?, 0729 סס9 די רפלאס.
 io®i9*» 0911 179393 איזזס ן709רל9® חא»
 170 גיט איחם. n געהאס ל909 »90 170

y ;711 *יסם, ®2י1גל r 9o®o oy« • י  סלחםח״ ס
» ײיסקליך איז oogfyj ד« »»92  תצנד די םי

iy»g«i93gיב«1גל ניגעס711 ד93 און ׳ iyo 
 ג»9»ל ער ס9ײ סכס׳ oyo 19 דפזאח די אין

 זויyii oy■ 9 19 ,073*« איז oy אלן י.9פ
ג37װ  איתם oy• m יקא,0709 1»י 19»אויפ י
7«יל 11י יל070 «07290 רד9ל ׳9:ס907ל7

707039 1 yooyrrnorno y®oi®ioyopo»o •

393 o n1ײ י7ל7»סיפםף»« י7יסס«092 ץ 
ojor»o»« יל11339#? י*ר»ל כלל־יילער׳ *«t

v אםעסיקא. אין ®0f3 לס9 ®9«יי iym rw i 
 ימנזm 3»* אאד־יקאנאי ny»3i« tg ויד,

»«iy®3»ng• -o n  «g on ד ד כבו י דוי י  ב
uroypדייד ׳ ■inrreeg, די תי ngo «ײי

1

S?nlג י ם i11 ונ
״ —י — — ־י ״ --------------

פרעסע דער אץ אינטערנעשאנאל אזנזער פון עניױם
 אונזער װאס ׳לוננ7»טי yooyE די

ל א אנ ס מ ^ ט ג  בא־ צו |yoi;y; האט אי
 באהא^ט^ע די יװיאן דעי pc זײטינען

; ^y:^oy ,י7ד פון אנענטען די ׳צונאים
עדױקײ־ ױגיין ״טר״ד ר7םארמאסקירט

אי^-  דו״ א יױ jyogODy: האט סיל/ נ
 די pc ר7לאנ □yo אין ה־מ־* pc עדג

y^y:9'cyc9oi זיא ״קאםוגיסטער ycg* 
״ האט קי־אןי ךער ױקע צו־ ייצלט ז

ט, ^ r זײ און מ o״Iv ן  lytror.p און ד
 די אױף אײגפאף זיף lytgoo ךי ׳זיך

y צו D;yr גדיכע ^ ^ o g c; פחות די 
pc דער צו באצוג אין א־כײטער די 

no9׳yדי םין כוגה '־ gגyט  דע- פון זyנ
ד ױגיאנס. רי אין ״לי

־MI Iiyryז.'ryo ױאס אב^-
ם’r̂ זײ ioyo װאס און  די אױף ןyפ

 ױניאן־כא־ די סא־לױמדען און יודאנס
 אדױס, זיך ׳װײזט בויט׳ער איץ ׳אפטע

טyאג די ואס :yפון ז oyo זאגענאגטעד 
 א נעהאט ראנען ״ײ; ״עדיןקײיצאנאר

 פאי^יטיק לזאפוגיסםײע^^ oyo pc פיסיע
 סאס ױאס ױניאנס, סי אין סורכצופיס״ען

טעז צו — מײנם אי ^  צוכ־עק־ צו און ״
 איצט ״טרין אײ סאס ױ:יא:ס. סי יען

 װאס יױיסען װאס סי, אי־ע פאי קיאר
 א־ב־יסעי־כא-וע* oyo אין זיך כוט עס

גוגנ.
ysy:8 סי פא• *Dyc90E קאפיניסטען 

 װאסים ׳קי*אפ ;רױסער א o*vy; עס איז
 דעם iyc9s3 קעגען :יט מעהס *ועט פען

 און ׳רי:" ״עסױקײ׳טאנאל oyo פיט עוים
 און פאיצװײםעלט. זעה־ זײנען זײ

גג אויס ^ו ױי צו אי  כל 5א זײ טוען פ
 סקא;־ אי זיײנען װאס פע־טים, סמינים
 א איז סאס װי עכערליר,‘' אי סאריעז,

 סי און לינעגס yכ,טא;*טעני סי יטטײנעס
 lypioo זײ װאס פאדלױפדדגגעז נעפײנע

 געגען ״ס^יײזײט״־יאםוגיצע זײעס »ין
ל אונזער א אנ ש ע ^ ט ג  כא־ איהסע און אי
ט אפילו באנסע סי האט עס אפטע.  ני

 ױניאן סי lyro^nr^ צו איגעסאיטען
 ^טאסס און oyoyp;^ ooy? oyo אין
 אפ״ ׳יסעסי*87םאסםעס־ oyכטיגyooסא

ro :ypro אין oyo א ״סרײהײט״ ooyi 
lyc'^oiyr ,קאסםון ,oy2fi>yv פאס• האט 
שט^ט  גע;נ- שיסמ ױניאז סי װי נד

 אט ז.^oyפאסט אוין״ ישיסען צו סטערס
 ״םסײהײט״ oyo פון פסאװא?אציע די

 עגטסיסטוננ :iiy: |ycioy:D*ioK האם
oyD גאנצער oyo אין "ng״yDyoB. סי 

 ניט אםילו שוין סערםאנט *םרייס׳ײט״
o y o 'r  oy:y* iy:jni ooyo»»׳ oyo oyc9 

 םםזס־בלוט־בלבוא □y:y« םון ססאנסאל
 גסויס, אזוי איז ױניאן oyi:in געגעז
jy סי אין סאס rn p פרן oyr:iK טסײס־ 

 ?ײנפאל סאס פען װעט ױניאן־באװעגונג
ת ניט « סעז.yם

״ סי װען צײט oyo אין ט ײ ה ױי  ״ן
 סעם איױפצואװאסשעז זוכטyנ האט

ל בו  אויןי םאסטעד־עיסעסײ oyo םון ^
:i ױניאז, אונזעס  סעס אין ער^ינען iy״

 עסיטא־יעלס, אײגיגע אסבײטעס־פרעסע
 םאנגעל אויס סעפאלט׳ האבען מיר װאס

אין איבע־ינעבעז גע?ענט ניט פלאץ׳ אין

ײן. ל• פון שט פיגקעל

 -נ«וי ײ־יזי/״אונזעי אנזײי װילדע• דעי־
 עיע39רצועסי1 די £ו; מעינלס^נאי

 גענ־יינע >« א•? עס — ״קאסוניסצען״.
 ארבײהעד׳ די זייגע — י־ןיײייקייו׳יע

ערי־ געע’«עב£9»י »* ̂ - י־עגע.
 זײן אייני; ׳*׳ע־־ען וואש כא־יע״ס

׳3 ;,א .8׳

99 * • • •
^ cyo אין סי טא  צױ סאן Doyp עסי

 געיטיכטע yלypטונ גאנצע סי גליסעסט
 אנ־ װעסט עס און שיסעסײ, יענעס פון

jy םון אז נעװיזעץ, ^y n שטאנספונקט 
 קען באטראכטען פאסיסוננ סי זאל מען
שלוס, צום קוםען ניט אוםן ב^ום פען

 האט באנקעטען דיזע •ון אײנעם אויף ש* איז
so «70:71173 *יך f3 o n לא־ :טעס9באק דעס 
 עס״ איחם ז*ל ער ׳רסײער7אונם ל7סעםו יער

 װאסום אורזאכע, די קען, ער אויב קלערעז״
 “Ofe אזוי זיך ס.אם חעלט 071:93 דעס איבעי

pofcr® האס דעס n נאך זײט אידען די 
 אזין״ װאונדעסט מיך בנאםנות, סלחםח. דעס
 ׳:יט iyo עס װײס אונםעסמײעס. קלוגען דעם
0911 •f  of אוים• זיך האט עס האס פון ים 

 ״393 דעס איבעס םלחכדז oyo זײם 1709373
oyi דער «9 ניט, דען עס װײס און לט?7װ 
90: ^07 Ofn מעכםיג »זוי י•[9 נאד איז 
 דעם אין יn םלחםה, 070 ך9הס,נ9י 5 ם׳1אי
 איז ס-ז»ע9װ פו ? ?ער9מלחםח״פל מע9ס

 בלינד .Dfo ס73זי9י דעס װען ׳װאו:דעס דעי
 אויןי אויס זיך יסט3 ׳איז עס װי .ױילד, איז

 קימםאל ט9סי װעלם די װעםען ׳17איד יד
 2לי11 *וי9 ■ונקט חאם73 ליב ס3סי7איב יט3
i װי חססונות, 72«יםלי373אײ נץ9ג 70?”* t״ 

םעלוח? זײערע ליב

 '7ג װיל3:9י Bfn ײיח ם7373עלונ3 9
 ,oof® הענרי װעגען 7י7ר *ײן אי; כט9מ

 ■רעזידענם־ 9 ויבט׳4:• ם?: יn יויז״ מ^נער
90’o:9P® ײנם צײט דעסזעלבעס איץ 1 אי  װ
oy אויס oyoם9ח װע־כלר ׳07סםײ7או:ם ל7.י 
 '39לײבעל־ 9 איז איתם 17373 :ס9סאס 9

 בא־ דעס בערנ׳פםיין, ן9חעסם 091* יזלאוע׳
7039P,ט9ײ ליסש,9ז»וסנ אידי»־ע:גלי»עס ״ 

 ׳רער1?ם»7גופ9ר״ם9«9ם oyo 1737: כט9מ73
 ־09® :ים 17P איד ס9״ײ םים.7נטיס9 לס9

 װאסלם איז, ®,3f*7i יל11339* חאם ,107»»
 ,D3yO’?yo■ 09® ם t י ו ל 09ײ מאז׳ 9
 אלנ״ Vyioyo סון ן ע * י i ל « 3 9 *1*
®oy»’Ooy. 2אוי OfO ם3 איו 1ם ׳«i*9 י

ס1« ?יך oy ל«9ב#ח חארום  אונ״ םס. [1■ י
o ׳07’«007® n 3072 חעסםאן ®ון 07י9ל- 
1®**r09«9ם דלם «39קל7339 ®9ײ ס7לכ7װ ״- 

אנוי לסoyo 9ק«»ו°7

 ־9חוזק'ם זײן עע:דיגטoy 3 090 — זיכעס,
 — ,ooffi נרי7ד, ן7סויס3 אונזעס ®ון כעסײ

 םסיהעס איהם װעם אונטעסםײעס םס. ס9י
1 8 9 3 07»פעם 0709  ״009c סי װײל ,7
ofp 1 7090 סי ניט אומן ב»ום איז:?*v- 

סםע..."

 לכבוד ט7:ק9ב on עסם3 די װי»ען1 יע,
 סם9ד אויך איך גע«ין וויל339* על9איזר

onfo  :17093 oyo .איך אויב חילקװים 
 7ס»טDfo 7 עס איז ,myo קײן ני« ד9כ*

90> 1711 O’OfO געפינען זיך ל9* חילקװימ 
 הויפפדטעםא די i*n ,33םלו9*09® 8 אויף

 לס9 אידען׳ די ןi® ל9»יק* oyo 171173 איז
 Dfo ל9* !יוניזם. דעס יך1א ן1א אידען,

 דער־ זיך ענסליך ם9ה הילקװים *9 סיינעז׳
 איז אזוי, איז Dfo אויב איך? לם9 טיחלט

 עס און סאנם,7אינםער חעכסם װיסקליך עס
 ם71ו הילקװים סיס9מ ?9 נים, ספק קײן איז
 װאס וועלם, oyo 09® 17390 באקאגם גיך 093

 0709 איחם, אין עקוםעז309® *יז ס7זעלכ9
 זײן ן7סופ73סויסof 9׳o 0911 ,dPpm אויסער

 »יק- דעם אין אינטעסעס ל־נײעם739»« :ץ9י׳
איסען. לס9 אייעז׳ ®ון ל9*

®9די װעלכער ׳17סריג9ק דז»יםטסײם7ם
 םי־9ליס־ק9י אונזעס םיט סט»עפעם9® *יך

 :־93 07אונז םים און ב^סם ענרײם נעס9»
9® oyi'ם90ליס * איך ב9ה װעט, בבלל, נ ס  םו

 3םבר» 9 אי* עס »נײדען.99 ם37«ל :ץ93
tf זײן לירען09• םוזען סעם ליב11 ל9* ער 

 פאר׳ן 07009® זײן אין םם.9־07סיכט
 סם,7סקלi73nofp 7 ריכםער האם דז»9ס*«

19 oy ם3 קען  Dfii ליםלײם,9י די יבען 1בל י
iyoip 07 ל®9 איחם ®אס c fo  07 .nny־ 

 בוםלזך זיינען זײ •ון לפם7ח 9 *9 סמ׳7קל
ח 0073  נבים.3 ן73זײ לפם7ה 7070:9 די »
איזום יעס9ל ענסײט׳ם חם73 י־ונדoyo 3 אויף

oyo עי ט7״ג ײ ק טי;  אז סעגקען, כייד .״:
 איצט דאס ״:פעט צו :*ט :אר איז עס
 זאיען מיטגי־יסעי אונזעיע :סי טאן, צו

א״ױסנעױפען. סאט בטע,sry; yiy*sg0 סקאנ־ יע;ע עגטסיסטונג דרערכע וױסעז
 אױף אפירו ױניאן אונזער ױאי־ס

 אין וי־רי;ש ;עםיסי*ט זיך טינסעסטע סאס
ד, װארט, סעם, ײי טי א  דאס נעװען :

 דערכיאנען. צו טי: כיעסס עס גייײבסטע
״ סי יז*באי*ס ט ״ ־ י ־ ד  עס דע-־דאגט ״

 כייר זא״ען װאס צו טו ;יט, טעהס יצייז
 אז ׳נ*ט אבע־ יייי־עז טי־ ■ טאז דאס

s8o:9 יענע־ pd םון yo״סרײהײט״ ־ 
 אזא *:עסען. פאסגעסען :יך אזוי זאי־

:וע־ ;עיצי־ײדערט :סס־ סא־ף סקאנדאי
ױט־ yn:" •0 pc פרצױי אין ־עז  פא־י
yo• !

 סעפ־ ןyטT פון ;,אײסנאב oyo א*ן
ר y״*'c ״די האט oyטבyט ע ט  א־נ״

 iy:yv ט^סיער ־y, אן ׳אטoyג “יעטיכיע
oyo ::עי אױף פאסלױמסו  ׳ױ;יא;' אינז

^ysyp cyo oyor*' : 1 ״א.y:"*2v, נא־ 
 עס ױע^בען א*ז •סאװאקאצ•^/ סײטע

:yv־oyoyo*x iytp*v^ D גyט א: : ז
 אוץו ״•לײדזײ®״ דעד ®ין 1־9&39 ״דער

 ו:אי• :איסע:ט יײדיס אעםערנע׳יאנא- סער
 בא׳טייידי;::: אידיאמישע די ,19ױגי קעיס
 כעעיקט האבען זײ אז ,oyon’c די כעכעץ

07003:73 n ]?דער פאסטעי׳ן, עימאסד 
 17290 זײ מעלכעס קאסטון, אוםפאסעעםטער

 זײער אין ער»םײגען2אי ׳פענ«ליכט7פאס
 סי ofii איץ געמײנחײט ן 1א סי»קײט9כ

ז2 19עם3 האט אלײן חנסה  ofii 1 im ט1אי י
 1711 17290 לפע7י1 ,0103 707003’• רע7א:ד
 ,19י31י די 173702H 11 זוכם73 אי* עס

909 173fOינס• די אין 1א£יל וואגם.73 ל® 
1 yoyo070® ן7ײם p י7אריחםם2'3י07טסוי 

 עװא־3 1709373 נים אי* סי3אײסז«ע ס״ילקיס
yo; *יוי 1א ץ1«ם •יל י1א oyo א:יזיסםעס30א 

ט2 די אי!ם. װי ג313ע11סא 07איבײט  7ססט7י
 נעס־9י1סעאק די ארסײםער, סי ®ון »ו:אים

 זיך ען29ח ן73ײםונ1 קאויטאליסםיאזע סשע
 סי לסיגען1»9ב 11 ט2י1עסל נים ל9קײנם

אנס1 י די •ון •יהסעס ײ עחנליכ? אין ני  »ו
 לינען27ג איז עס נס.73סע2סאר דעיליכע

 ״װאסקערס דעס און ״פסײהיים״ דעס פאס
 17׳וס232 סעם זיך ו»אפען1אײ: •אסטי״
009,070 pc מ^סס9ואק1•רא םײנסטע73 סי 

אװע-2 ײםער2אי אניזירםעס309 דער אין

אט סאט ױגיאן סי אז  אין האנט א געי
oyo /וױיל •ציסעסי vp ]yo\ זעסן, גיט

אי יוגיאן די אז  oyay אירנענס ןyהאב ז
 אכער, iy:y:fo טאן. צו סאס סאטיװ א

o:giy3 !,y אין *וערט n i ^ ’oy, — 
jyp טען oyi׳i א ;jyoi ײ םאסױו  די נ

 pc אסאנזי^יסעס סי סאש נופא׳ ײנקיל
Dyo טיננ  lyD^yii אןיןי ׳ציקאגא, אין טי

 Dy iyog? ,jytMpyrijc איז ,,oyo^• סי
p ’s9 lyz^o ,טא־ צו כסי ג^מטײסדצס 

jyc אפ:אט, זייעס םאסטיחןס א פאס 
oy*jDfD. און cyo jy:yr א־ן ;־טיװ 

y cyo^ סי א ט א;טyנ סי : ז
ן............ ע גענגפטעי די מ׳באטי־אכט װ

oyo’®זעהט ם3יי דעם אין ״ iyo קיאיי, גא:ץ
 M- זיך OfO ױ:יאן י7ד פון •יחרער די אז

iz ׳ןcא.יי יײגען קע;ט7ג נים ®אי־ קײז v אז 
 »אר- א אויןי DoyoD::y: pc אינעיפאי אן

:”־,זאמ : yn* ,אזי-1 זײעי־ מאכען ר7׳*כאיר
 ל7זיי צו 7’8פימיא iyroo*io9 0709 7לי

ע4ואיםי,נט9אי'8א*מ די בײ 0:70711 אדבײט,  י:
 o.oyז זיר ofo צד ײכען11צ דעס ן 1® ר7•יסי*

 געסאנק דעי־ :׳;::׳ענ?[’אי״ געקע:ט ט3’לי
יסאי■7נ’א ר7םעם9«־אויסגעאזסיט90דיא א אז

3:1371193 יינקעד דעי pc אט3י9 דעם אויז
oyn זײן אןן מאיםירע־ א »י1 17390 איהם 

 אײ:־ די 7מיסי יכער4י־ri א one — ים,ייב9
 מא־ א iy:fo גער,ע:ט 17290 ו־עיכע ציגע

 7*רי7דעכ2•אי אזא יחסען811סכ1ד 1טי,י
 האבען ווע^בע די ן7זײ: נ:א:יסעפטאציע

 בען9ס 7יעלכ1 די :;,,ןארזאסי, די '״טyאיא;ז
 ן 1א אין א״ץ איבער ־זיכט,73אי די געסאט

 ױניאן ־,yo pc פיהרער סי האי. אױם
 װערען y;iro פריהער רפט9אד2 װאלטען

K״oyo 4* *ײ,f האנעז y3־o:y לען9אײ:פ 
 17390 י:קע4י די •ון oyo,o*e די געדא:ק. 9א*

j רע7זוי ם*ט אסבײם, ס73םי1אי ביז זײעס מיט 
ו « ם  איממאינט־ און 07י1:ס*ייא9ק ל:ע3/

p נסלונגען90 װאסםלינע i r 17**1182 לא^ג, 
if ף1א 3פעסי זײנען זײ ."Dfo 700307 י

 ר7ז7סקאנסאלי סעס װי נ^כדעם און
 oyo געגען ^לינקע״ סי pd בלוט־בלכול

ײט גאנץ זועסט ױני^ן םנעחגסט, בס  אסו
טoע oyo זיך םארענסיגט  סי מיט ^yריgי

yponDr yo:y:^gc ,ניט ײאס װעסטער 
 ״פרײ״ סי םון כאסא?םעסיסטי? yגוט א

ע איהסע און הײט״״ כ טיי אי װ ם אנ ס א ם  אונ
:ארויסנעבעס

.........9 oyoסאל: oyo pc ״ורײהײמ״
 געםײנע א ן7נד7אומ»ם 7*י9 אוגטעס איז

■P’lfpfiifO• 173 חבר.ס זײערע אויבfo 
 *יסעריי די פיחסט73סכ10 ניט אלײן 1יל8א

 ■oyo צײ«ונג דעס סון ן73ל020פא oyo װעסט
 אויסגעםראכם Dfo זי — 07:7̂? נים מיט
מ'4בי א ®»ר»פרײם אדן  דער אויף לבול3ו

 אוס־ קײן סן9 גונג71או3 ארבײםעס 071:93
 פיטאליס־9ק די גרונט. קײן pof און זיע
iyo אנ־ קענען עטע:דיג כט7ל םיט װעלען 

 ■ארםי״ ooypofii״ די ?9 דעם אויף װײזען
ען׳/ 1193״ סאט 1739309 7איהס דורך  אז יז

 און מעידער זײנען סיהסעס 07ײם20א די
 געלי- זײ האט ײז"11״בא דעם :ענסטערס.

07או:ם וועלפע ״ססייהײם׳/ סי סעדט
 ארבײםער־ אן p« 7״מאס סויטעס דער

“.3ייםונ1

 ן7םDyo ,oyoyar 14 ייאר א טיט
ry ao y c iy c א-ז lyi'^oy אן oy:’>:ny 

oyט  ogo-״ יאסקעס נױ □yo אין י־y,רgי
.oaiyv.אױף ״ oyo איז עסיםאריער 

 און צאסץ םון lyogryi םען1איױסנעס
i סי iy:y; יסאטזןסט f ,: r־oy2yo2 םאס 

cyo בוי1בי בי  אינםער־ oyijiK אויף ט־
ל, א אג ^  ״jf^oyo oyonc oyo jyjyn נ

□y׳*'□ ־oy,, סאסםער׳ן. אױף
V '-*ony  oyo*? ̂פ̂ איןgדװyירטס׳ 

ען א*ז ב רי ^  oyo»: אן םון ביסער א נ
בyז סער \viyv oyn# מטאנסיוגקט,  oyי

 דאסם װאס װארט, oyoy* אךן ט׳לסא.
 פונקט, צו□ סיכטיג אזוי איז דך, געםינט

 Dy«y לויבעןoy ניט זיך iy:yp םיס סאס
^ן. ס קי צו y אי n ip 'o y  oyo> איז oy* 

v v v\ אונטער ysyp cyo^ : איבײ־ סי״ 
3ii3yiiH2*oyD אויסראט מוזyסי ז yp’^P 

 איהם iyr3 םיר און ױניאךבסעכעס״/
 אסן ׳Doy3 און ׳טטעהט ער װי רyאיב

ם;3 עי ײן זיך פאר ooyo oy ־ו : אי
 עעלכע באװעגונג ר7ארבײט אידיעע ״די

 און גוטס־טי; ׳ײיטסאי־דיג3 *,אייעםא איז
כ א האכ טאיעיאנם, ױי ‘א3 ען37סאיבי ן7ג

173:93.
ײן.4אי זיך געגען עז3רע3אר8 א

 באװעגו:; ייםער3אר דער pc זי:ד די
 װי אזוי אין ;סיגקײט7;י3נא אין סם7א»צ3

 8711 ייד,4' סון מיטער די איז נאכ^עסיגקײם
 י7אי־בײפ די ,זי יז3 צײש אביכעי־ ז7נעס עס

3: 1371193, oyn ײנטען  ם9ה זי -811 ד^ס :אי
poynHC.

ו רי̂.א ט7נאדי73אײנ זיך ט9ה עס

ft

קע
^גר אן־בר  .33137HH2 ײשעס2אר דעי אין יוני

 pc :אסען דעם אין of.o yp 007073קלי די
 09ײ יע",1לו8״רעװ א pc און אידעאלען

iyo 3״ 17״*rאמעריקא. אין מאנען״ ־ of.o 
 oyo 1701:73:9 33i;yiiK2 ס7ײט2אר די

א 7,קליר דער סון נץ9ט ן7ל»7םײ»
 די ofo קיים3י 1070013 איסר אין *פאס.

 ה*ד, קײן נימ ל9ר,ײנם 33באװעגו א״בײטער
 ן,7סארדארב lyoyn אזוי לקן9ז :י»ען7ם אז
 pc 1709: oyo אין רײדען זײ 0:700711 אז
 א״3 דאך זײ זאלען 3313711*2 ײטעס2או־ ן9
ט3א  פונדא־ איסר n 173903070319 ן7זינ

 אז קומעז«73אוים דערסאר *יז Dy םענם.
” *oof ל9ז ר7סרעכ ירניאן 7,קליר די in 

 די װעסים די װי אזוי ז737גסיז* נד939:אב
כ3אר oyo pc סאסץ  עס .3313711*2 ר7יי

פוף. lyoyn 9 029073 0729 מוז
oy 17 ם1אי איזC1P73 ייט,1 א lyii »ד 
 און lyoyn 173*117.1 ^ארן״ ז7דאר» לינילז

 Dy oyn ר,9קל װיםען דאיסעז :ס9י::י די
 די — oyn און עו:אים 7זײעי זײ:עז

.03פרײ
 איז ױניאנס סי אין אז מעגסך, דאס א>ז

r^f 07ייט2אי סי און רבען9ס*רז־ אזוי 
oyoo’B קליקע די װי קאי־ץפם אזוי זיינען 

 17117:929092 אייז אין 17^מ9ס ינקע״‘״'
יאסי־? ”in זײט

אן די אז םע^יך, Dfo איז  און טוער עני
178ליlyoof 73’ סך א *17290 7ועלנ1 פיהרער,

:1707173 iy :” * ,o’ i די *ין oyooio, ען2הא 
 אויפצו־ ם27סעסל 17290 זיי ביז :עבלוטעט

 זיי אז ,3313711*2 72רלי7ה oy?:i* בויען
סס?7סט3ע;pc 3 ח:סים און ים2גנ זיינען 9̂7

 קײן זײן ניט קען מען אז אםת, דאס איז
אין ם3*יאנ2 םען סײדען מאן, עססליכעס

יקע דער  פיידען און ״דינקע״, די pc ק̂י
73 033702 iyoמאסיא? דיזער סאי אט לט 

װעלבע םעגעען אז ליך,3םע Dfo ׳איז

ד «Dfii »09 *יינעם, »לס ®גסלסגסז. ם יי  :י
oyi סײ ®i| ן72 חעסםאן »יו * i5* רנ  r p ® y” 0 p ײן ^oy ,r א,ין ריכמעי. f ז p o ’ ii איז 
לז ״יעם אני * ג » ד ?fc*4 ן7יי י ? ב ך י י728 1* ד ס פ fo•4.*?* 9» י ifp o  * c o  7Pg סיכטעס

 סן73 :אםיסליך, דאך, lycofo פאליס און
 צו 7ל9 ך9ד זיי געסערען .0390 אין 0390

 if זיך, *יקם מי םו מ»וחח, עס2ל7ז סער
 בים,ofc 33 ליס9■ סי ס^םען ל9? סיכטעס 9
f 370*17 פאס ?Dyp’30f292 א״ין עס33לי i f 
 .1דול״חוי דעס ץ9פל oyo 0700037093 1אי
i 9 הםבע, כדסך יט3 ממ* ifo 1אי עס f סיכ־ 

n, 3 093 אל1 טעס i f  iy?3yo173 :אס יטfi 
 ר7אר2*םיר109ק3או אונזעס יף1* ^עלכעס

ליס.98

 ערװאכט ט90 יעןif *398 אויס, ooyi עס
 ־90 19 ם2חוי p* היחנעס־סלעם, איחס םון
ט3 .070390■ דיסקליכען1 172  of3 17290 י
ofogopn 9 p 9 זיי i*  oofoליגי,9ס1ם 9ל 

ך1א עסען3 יי1 093  ־ip 8 17ב8ח לד92 י
 ײם1 םעסיקא.9 אין דא מיס וױ קלוקס־קלען,

 'P9 אין 17קל דעי װי עחעסם,3 חאכען יי1
ס1א יךofo 1 םא909ל  73יי1 םיט ט3כע”עצ3י

*oi 3 ז,7ט9ן־ם70ל70 b ” 1 1737P17010 יט
 ’vypp. 11 919 ו:קם8 17290 װעלען ”1 1בי
ך1י17קל אני*עס8» דעס ofo חײסט, עס  גע־ י

72f די לס9 *טללט, 3C’i* yo*oy, 11 1צ- 
”yoy 11 פון םײלעס די יסעל29 17290 i 

91 73’Oiiyiyo.073 דעס ליםי?עס’ifO 17קל 
ifDfC iy *וין» * ’3f■* oyo ־9 ט7*9סטס• 

 די לכען711 אויןי ג׳3םיסי דעז7י 17270211
םי*98  9 י11 םעחס ®ליידצרען ײעלעז ס37לי
I’073 *398 0דל .70310* 72ל90 f l *י7י 

o 109 קלען fo3 9 1719יםגעלfO,אין יפעהט 
 לט911 אסVtoy2 Dfo 11 19 ,0391 07 עלכען11

17*391* lyo’DfB 03fpy3, 1אי, iyn דער 
 ־1יב־*«1ט ■ון 17370*92 לם911 ם3709ל08י

70, Dfn אלען? •i7D8®0f םי1נ די  ־73 ע3י
yiyf. ,טים לם911 םייל, סײן אס8 איך 

9 1  ocii’170, גאנץ 171173 ן7קל םין 9
ך1 לם911 i ן708*ל73אנ 0f3fi י f ,לם8 *יחם 

071070, iyn ך  ער ז8 זיכער׳ 171173 לט8י1 יי
oyn ®1073 :י oy®” n, גס,7ליםי*8® די װי 
”oy אין װ««ל i ריםיק? ■•njnyo yoym* p 

1*73 99 ”1 iya” i oryy’o ’^fi, ב1א נים י

 דאס, oynf גערעסט. ע:ט1רא8 100 צע3א3
i Dfii” נעהםען *p oyi:i־קלוס־^pפאר ן7ל 

9 dko ,oyooio םאסדעפטיג. יסעל29 1אי

ט1.ל  ■73 9 האט ,ynpofo pc 82*092 9 י
 ין,03 ה. װ. אם,37ל7ד 073סעסי?א9 070*11
ף1א 3*0370**0  1 אי רעס3;9ן־ק7ויעס2 דעם י

ynpofo 17093 דעם אין •p 07009 דעסc־ 
 חאט *t פאם* *,p*oyof אין רטיי98 ס92לײ

 *יהס לס9 גע*יקם יט3 ל9יינמp איחס !יפעס
i 9• עסעדט3 *סארק ,07,070*09• f  o f9יג' 
*9פ די 17373 םף9ק ן7יסם1י3 םי ס  '3טע 7*י

l7i:yo אין p*oyof.* עס o f i עסקלערט 
 יי:עןiyoD**KC 1 די דאס סעדע, זײן אין
103 9 fo יסע o.ofcy3, און DfO א־בײמער די 

oyoofB p* ׳אין p*oyof* פאר־ זיך םוזען 
ע 73*190 די ן7עג3 173י3”א  Oft' כר8ג

 אט״37ל70״ oyo ®gn o*n ניט, איך *םעה
opynifo אין 3*037010 רעדע, זײן םים 

08p 9 11 ynpofo17373־ e סאמיסטען די 
 19 איז, 0729 אמת סער I *p*oyof 1אי
 — י־םער9פ און 2y3p*»oyo9 229**070 די

vofD איינ־ :ים דעם אין זיי מיט בין איך 
 7070703 4םיי 9 פאר לסען9ח — 17:90*09®

 ־9• די װי ,i70D*3io*p ע3הי די 009673
 oio*n באמת, ooyo3i*n םיך *ון *יסםען.

oy:*p*2yt3* 073*190 oyo דעלעגאם of.o 
•093 oSoyeof 173711 סערםאנען צו oyo 1אי 
יקא. 0709 תעגען yoyo ײן1

ך1 0371192 עלם11 סי און  ענ־ סער ך.9ד י
 17לאד733איי ך911 7017«* האם 3י3ר,ע י7לי*3
9 n 10 131* יי2 — דינער»  ־392 9 07 170 •

oyp — ין* Dy.033’pi2 איםיןך 7ל9 ץ8ל8י 
*9רי םי ס  1P73- זײנען Dfii ,17*ט37דעל 7יי

p *  on883ybgni 8 V i*  iyo 19ד39ל. 
iy * ’i i i ך1א זיינען געסם 7נ7ל*ד7*ײנג די  י

171173 p■ oynyorng• »i פימ- ,03אירלא 
1* oV*oy*i3”3 ץpyo װײ םים» ’i i  onf״ 

p n 1זיינע yi»i 171173 173’ 1*09® צװײ 
p* oyis’pisoyp יג37ק t0g*t׳*D ?18»רי.

i
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י י ך י**̂י «יj י י*ע:ע א 4<M|“u יי*ץ^1«*.ײ ־* ׳־ ׳ 'r t# ״0׳׳
־,Kt כא־• ’זײגע ייאש איבייטעי דעכ סאי

. ; r - ";׳"1 צו רעטעי
,ז ,דא ;*־ י :׳,:, * ־י ז • א : י 1 * * ן * י ' י •M S י « י י •איע דאש ינ א• דיגי־:י.  ̂( OH t*' •*ײ ״י י -־ * 0 ■**■'־ 0 י• — ײ

דא: ג״ן
c י ־ א “ ע “ ד * • י י א די ־־אס זיינען ן,־;י

י י ^ י־-אט "ז ו־׳ — י *״«,*«* ’ ליגען־ניאד^גא;י
? ־ »־ ;ו י א * ] :׳א־ ט  " i * ן * /״־־ ״<* י י «* *% *• י * *״ - ״ י■געא איז עפ װעי * — 0 > «’ • * ־י ! ׳ • • י• 0 * ■ ■ / י HIM י י■ «י• • זזי ר,אפ ױעי א ־ • א ;'י י דע־־־^אין זאו.ען

 .ג דע * >” ז [ 'C חאט־^בזאנד ״*,
יעדײינד י,אט ר.יען א איי גע-יכוען

 ראיציג ין ש־נגעי א אײנגע״ינ־ט זײ סין
 נטעיעכעז א טאג־בעגי-;; די סאי■ װאםער

א־:ײ:ער די םון
צי,י דיזע אט זײן צו דאש שאי־אךײע; '

> ץ | ’ « M»* M « י■̂ 
 איז י־יג:״ :יאז

איגא;יזא* •טעי’
m י ״ -» s י י• ̂ ״» * י ‘ ׳ >״׳*

אי:־ ;דא־־יזירען,
יא־ איז דאפ װא־: יען, צ־:י; דעט כעיגיאנען
בא־ועג־ןג יע־עי יןc :י,י: ראפ אײגענם^יך

י__ ו ז *'יים־מײ׳דיגע דיזע אהן װי א
ױ:יא:ש עיגעי־ע געדזאט דיר רזאבען ״ליגס׳'

״אזישגעיײגט״ האבען זײ װעישע די װי
אט גייעש, א געװען באט׳צ דאפ ױא*פ

יציאגפ־-י־עיד־א־ אז א« דיזע

אר״ שאי• י־ײט M «1 יי 0 ז ר
די «MSM**•*1 1 1;ער c ר [
• י י •9 די ראש ירע; ז

אי־: רי פון ן יא יצ
ד ן ה0 װי י אז• 1

פרז צױת, ויז L 0 1 -״* י («ץ

״  r Ik* #4’ י 

 ״לינקע׳ די ;רc בלונױביבולים סדן חורח
ע),די:ר די אז פא^צ, א אבער ד^ך איז עס

דיזע
 דעי־ :יט ;ײעש קײן *ייך דאש דאך איז

 גע־ דאש דא־ האט סולקעש סטרײק־ברענער
 ־.’צ־י יאה־־עז מאנערײקע^מיט אזא ראפ
: האט סױי־עס, ער, נ ײי  :־,,*י גע־זעגט ]י

 װי נעץ זײן אין קיאוקכזאנעי מעחי נארען
 צוזאמען. געזעי־זאשט״ ,\ינקע גאנצע די

 דזיסאיגט קיאו^כאכעי־ ־ןc מיטי:ג א בײ
 *ינ־ דעי פ־ן ןרעזידענט דעי• ה*ט נא^רד

 שיײזעש׳ פא־־גיייבען זיגטאן, מער:ע׳ם*נאל,
 ״•יצעי־א* די אין ליטעי-אפיר״ ״®ראבאגאגדא

 ד-אבען ביידע און ״לינקע״ די פון םור״
 אוג־ זיך> סארשטעהט איז, עש געעטימט.

די גע־ע־־ענט האבען זאל סילקעס אז םעגליך
. ft

געי*ערעגט איחם *ון בען0ח
שטענ־ יןc זייגען ארבײטער אידישע די

̂ע םיט געבײנשט דיג  גי־וײ די ■ורעניװז. אי
 ״עדייי־ קײן :יט חאבען דרוקעריױניאנס סע

 ארבײטער אײזענבאהן די ; ליג״ קײ«א:אל
, קיין גים האבען ױגיאגס ״ : ג י  איינ־ :אר \

יגס׳׳.4״' מיט םזכה מען איז יוגיאכס זערע
 די ד.ן>בען דאש מען דארי״ װאס צו

? ,ליגס״
 די צלביענען צ• ה^בעז זײ דארף מען

 פא:א:דערטיאגען צ• ^רבייטעי־באװעגוגג,
ארנץםעי־ די געגען *ר^ואגאנדע־גיפט

 זאיען ״רעםער״ לינקע די אז כרי, םיחרער,
ד דער פון הבתים ב;*י'י די װערען ם ײ ע  א

 דעקיעטען דורך םען װעט דאן באװעגונג״
 גע:רג זײן װעם עס טעקסעם, ארויפלײגען

 איז ימדעי־אגענטען סאילו אגצו׳סםעלען געלד
 אמע* ך״ר אין מרעגעסאויך סם^אפאגאנדע

ארבײטער־נאדועגונג. ריקאנעי
 ױמט^ינםקײ # ד«זס םעז םאבט דערשא,י• #ם

 פיהרער׳ קלאוקםאנעי די אויף סארד־בלבול
 ראמוניס* דעס אין געאזאסען האבען זײ או

 זאגצ דערסאר אט ; פאסטער 4כהן־גדךי מיאוען
 באשעפטיגט האט עזינגער‘*®' אז דאס, םען

 ! גױי־ א “פא כעג עטליכע ״םעסער־הע^דען״
 ?זיײט דעיפאר אט ; ^אמ״ קלאוקם^נער סען
 *4חאי באאמטע סאייער די אז רם, בקול מען
 ״עה־־ די ?זי*אגען צו בדי גענגשגערש, נהןן

! נעבאך ײניאז, דעי־ פרן מעכזבעי־ס ליכע״
 צאן זײערע צו געעיייען איע דיזע

 װעו איבערהויוט ינקע"4״י די מאבען קדאזים,
 אן זײ הויבען דאן אט טםתקים. פעהלען ןןס

ביעכט און גע־ט ״גיט :װעלף װי וואיען
״ ןףיערע ס! אנ ױני

 סקאנדאי״ען די ענדעקט .ר,אט מען זײם
 זײט ;ראשע״ ס^װיעט ארו ,.פיענד־ס די פון
 גע־ דא האם םען אז אויםגעפונען, האט םען

 פון קינדער הוגגעריגע די םאר געלט קליבען
 גיפם־פראפאגאנדיסטען זאטע די און רוסלאגד

 אםעריקא; אין אויםנעגעסען ד^ס חןןבען
ם מען זײמ  ®ון קײעלע די צוגעשליןסען ה̂ז
 געלט. האבען םען םוז ■רנסה׳/ .ליגקעי* דעד

 ארײז אבער קוםט עס דערפאר. זײ אפרײען
 געשרײען אלע מיאץ װײל װײניג, ועחר

 םון װײגיג גז^ץ עולם דער האלט ?זיןןרע
 סארםעסטען א*ן םעהי נאך זײ שרײען זיי.
 א^ע אונניער ױגיאנס די ברעכען צו זיך

אוםשטענדען.
 רי איבעי קריגען םוזען זײ #בער,

I חענט
 אלע װען צײם, ריכטיגע די איז יעצט

זאלען באװענונג ארבײפער דער פון ®ריינד
ך *ונויפנעהםען אגר רעם אויסראםען און זי

 חאם באװעגונג די קװארםמלען. זײערע פון
; םאלערירפ לאנג *ו ״ פײהער הי>ט זי ז

 װי הללדעו שמרויערע דיזע אויןי גזגקוקט
 אביםעלע שפאס דער ^בער שפאס, א »וין»

^נס םאנכע חאבען זײ געקאםפ. גױיער *ן  מני
גלשװאכט.1א

״ רי חו^בען יע«ם ביו מ לינ  געוייעפ ״
 *ו גענוסען זיר זײ חןןבען יעצט בלבולים;

 שמעחן ׳*יז^ דאר^ םען ײ*װ«ה**יע;
ײל װ»ך, דעך אוי^  נ»ר זײ קענען געקס® מ
ם^ן.״ ערגערעס עפעס

 בא־ ״םארווערטס״״ דער אויד אלזא,
 די ניח ןוושםמרתנס־ארבײם רי *ייכענט
 װןורט םיט׳ן ױני^ונם די אין ״לעתע**

 אוץ ״ס^רווערטגד חגר •ו^וװןומוציע.
 Tt נעהען “שסיםע וורכײםער *םריחנ די

ס5«י ̂וכער ^ליםיש, םאגאגרער וױים
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ט מיג א ט כ ײ -י ה•. ס ענ ל ד א ײ  נארען א
 בינע־ די י*ויט אבע• ,״עי״, א; איוזי זײ:ט

t;ט א-ן י_< יא־־אי ־ ײ  א;* אײך פון רעש י
 גאיי־ איוזי־ זײ:ט ^עדזשעי״־ניטע'־ געגעבענעם

איחי זײ;ט ,*יאס אין װעי היינט ״זי״. א
נז י א אז ׳1י7ז דע*פ*ן ױעט י r • א ■ פאײט
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i י:ט געיי אײר עש האט *יאס צ־ ־ « % י || י M י n 1 ו 0 ׳4

עי אי - M • i 9 י :03 ט גו איצפ י0*. אבעי־ ר,ענט איהי
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אנ־ , - ץ י•1 1 ׳ :אטי י• * * * * • • *♦ י י • M*• י ו יז *,H י ץ ד איחם
אין שאפ דעם י W 1 0 W d 1 ,י וי רײ י דעם , געבענדײ

0*0 >< י*ד י•יײ־ ן• דעש ן«.* שײ
 גאגץ האט ב. ע ג דעי־ - אאיעזעי־. ב;
 איחס ד׳אבען ויע^נע גרינדע די געטאכט קיאר

 לאבען דאסזעיבע האנדיען. צ• אז־י ביזױעגט
י ך געטאן בי / דעי דוי ט׳ טיגלײ ענ עי  ״ג

ע דורך עי  אויר א־ן עגטפערס פארשײדענע אונז
,עדימוןר ״., ען כזיי ; ס ם װײ אײ ט, ד ב :י  אוי

*,זי עש ;• ג : טי ע איי־געגד גוי דעי ױ א; ג  אי
ען צייט דערזעדבעי אין טענטען. ײנ  מיר ז

 אײגימעגטאציע, אי־ע• אז נזײנונג, דעי־ פון
ען װילט איהר װעיבעי־ נזיט טײדוג אי  דעם פ

 װאס צו שװאכע. גאנץ א איז ב., ע.
•  פאר־ אין בעלגיען אין אזש פאי־ר,רינ̂•
ך פיאנטעיען  גי*א» א*ן דײטשיאנד״ ט*ט זי

 ‘אײ ®^יפײען׳ יפליטיקם, םכח םח א דיע־זען
ען יע םיר םעגען :ע פיי ע־׳י ט י אין אונ  י

 גאנץ 0 0ד איז זאך רי או גיט, אגדערע
אן די פשוט׳ע.  םענשען, דולדעז ניפ קען ױני

 װעלנע ב¥#סטע, און פיחרער איחרע א-ס
ע, אי ®רן ^ידעיס זײערע נעהםען  *רגאגיזאצי

עי אויסער לחדוםין שטעחט וז^ס מן. ד גי  יו
ס  קל^רסטער דער און אײנציגער דער איז ̂ד

ען אנדערןן אי׳ע װעלכען יגבי ארגומענט, ע  זי
ג שװאך, די לגוי ט קיינעם װעלען א,־ן •  אי־ :י

ײ ןןיי^ר אין ■ונקפ איין בעיצײגען.  י1ב
עי. גא:ץ א אבעי• איז ג טי כ ט ײ ־0ח נאי גי : 

אן די דעלט ני טע די געגען אזוי ױ ;? ע: א;  ז
 גע־ אזוי פונ?ט װאלם זי נאר ק^טוניסטען,

י געגעז סאציאליסטען, די געגען ה^נדעלט  י
 אד אן אירגענד געגען אדער אנאיכיסטען

^רפײ, דער ך װעלכע ן די געגומען זי
צװינגען ח-יצפוז פצו ?,0« איהר ארוי צי  איח* לי

ז דאגםעס איהי־ע אידעען, רע י  דער אי
אן. בביג פא^שטענדיג איז ד^ס ױני  “יי די רי

^ן  קאמוגיכפען די געגען קזןס,? איהר מיט ני
ם זיך ערקיערט ̂ס :י  לא־ דעי ן,פ געגגעיין א

ןי רי װי ונ?ט5 אידעע, מזגיסטישעי א י :  פיצ ו
הי ט זי װאס אונטעדשטיצונג״ אי  אן אג:אי גי

ג, אדעי פארטײ אנדער נ ײני ־ עדקי״ע״ט צ י  ז
צ י הענגעיין. איהר א-ס דעי־מיט ;  די אנ

 פאי־ צו *־עבט א געהאט ױאיטען ק^מוניהטען
 אנ* אן װי ײניאנש, די פון• *גשיצע יאנגע־

 װען ארבײפער־טארפזי, פארטגעשריטענע דער
ײ ט װאי־טען ז ף משיגע געװען :י  דעם אוי

 ־0דיקט די הערשער, די ױערען צו געדאנק
^נס. רי איבער ט^רס ײ ױני  גע* ל«עז0װ ז
 חניפאר, םאקע שטיצע אוין״ רעכט א היפ
ל ײ ן די װ * י נ ך ט^ר און קען ױ י פ ו  ער־ ני

ײן סאר קלערען ין רינפונג״ געװיסע א  גע־ אי
ל דעי־פאר״ טאקע ;פארםײ װיסע  די װיי

אן  איחרע פון ?ײגעם 1בי ניפ פרעגפ ױני
טײ װעלכער צו מיםגלידער,  געהערפ. ער ן»ר

 פון גע־־־״אנדעי׳ט קאםוניסםען די װ^לפען און
, אנםאגג ן  םענטעו, קלוגע רןננקענדע׳ װי *

ײ װפלםען  •0D געקאגט רעכט םיפ געװיס ז
^נס רי םון דערען סען א ױני  פון טייל געװי

ו די װאס שטיצע, דעי * י ג  אזע^כע פאר גיפ ױ
ט איחר, זעחם צװעקען. ל י די װן נ  בא• ן0ױ
 אונטערשטיצען, צו ניפ פארטײ קײן שלאסען

י .ױאלפ ך געקאנם רעכפ מים ו  ^■ז^גען אוי
 איו ד#ש ^בער באלר װי ק^םוניסטען. די

 אוגפע-יישטיצען לאגיש זי םוז ׳מאר דער ניט
םײען, אלע ן צו כאחוי«טען ײעי*כע ואר ײ  ז

 ק^פוגיספען רי טארטײען. ־ ר ע ם י י ב ר 0
ען0פארל אבעי האבען  ׳רעכט דאזיגע ד^ם י

ל ײ ן וו ו ען אן אנפאגנ ו ײ ?ײנ ע ז רוי  » פיט א
י די געגען פארגיכפונגס־קאם• » ו נס.0י  נ

מען ס דיזעלבע צו דארום ?ו $נ  טי* און עני
v טעטיגקײ®, זײער פאר היל,־* דערען n f i  

ך ר^דם0ס ^ ®טערען; קונערנער א זי  די יו
ן באדארטט לפען0װ ־יזני^נס ײ  םשוגע ®אזוט ז

ען ײ וו י ל*ען0ײ ז י  םינדלסט* די געגעכען ז
ן שםייע׳ י י  ?ײער געח^ליען אופן אזא אוי^ י

ן, שוגא. ביפערס«ןןן ב או י ען עם ױ ע  0ד זי
י נ ו ען װעלכמ ן־םיטגלידער,0י V טי P  oy.

 •רכײטער־ןױיםוננען םאר«נםװארטלינע
 זעלבען *ום געסוכמנן כײחן ויי זיעען
 םעמים yinvv רי מוםחוכםעגריג יטלום,

 .קןומוניםםעז״, יירןסאסיןונעלע יי 1נ*י
ד #ננעזעצט ויף האמט ומלמנ  nnp א ו

^כײטער־־באװעגונג. איזײאמנר דער אויוי

עם איחר קענט )פ*יױאט־מעני*ען ־*ס0
̂י־ען, יניט גאפ־י־י׳יר, אזעי׳̂ב נץי0 פאײו

ך גיבען טעניצען  חאנדלמגען אזעינ^ דורך זי
 איטפאר• גענצ^יכעי־ פון אדעי ^־עבטאט, אן

ט,’א:ט איג"־ינלײ ן *רץי ־ י  ‘באװא־סט ו.אנץ ו
ע־ אן. דע' צ־ נד׳טאשט c זיניג גי  װעי** צי ױ

עי ײ נ ג איז עפ געיוערען. ז י עי נ  צי אי
עי אזע*־נע אז ׳זאגען אן א א־ן סי״גל־ד  ײנ־

ען  די איז עס א־ן ^עדליך, חענס• זיינ
ט נ ני דער ן•c ײ־  איע אנצואװענרען •0ױ

ײ בזאכען צו נ־־ט-ען  נאך אומאעדליך. ו
ל עטװאם, פי ען מאל װי עי ײ װ • נזוזען מ  װי

 ‘גע װערען ױאש בריןי, אי*ע אז דעײיאי־ען,
 נזיצען ״געיעכט־גק־יט׳/ דער פאי שי־יבען

ן י י  ארת׳ען דעם מיפ א-נפערג^׳ןרינען ז
 דעם «ון גרגז^י לעדזשער דעם סיפ אין נאנ־ען

עי דעי V מעמבער ב ײ  פארלאגגען, טעג שי
ײן א:  דעפ אונטער י0ז נאמען ריכטיגער ?

ען, פאי*עפע;טי*ינפ ניט rבי' עי  דער אנער װ
ען ביז י-עדאלצאי ס y דעס װי V i• ארת׳ען

• II י -7- /
חי ל צ ע אײ ען אידאי - ל״ ײנ נ* ז צי לי

ןc גע• ט גרויכעי• י קײ טיג  קען װעיי װינ
ײו אײנפאישטאנען ניט אײך םזר דעז  V ז

 ׳ח. ד. מען,0נ אין בי*ויצ נײטעגען אבעי
ען,ימ נ; מען עס װעיכע צו טי  עצױיכע כלויז ?ו

ע ;צע0ג די אין סענאען, געצעהי־טע פ ױי  ג
, •ען ײ־־ועלבי*י זא־ רעדבעישיפ י י ו ־ ן חאבעז פי

א-ן ניצען א־ן ?ין ז 0 *r^K גאנץ א ײtf K יי װ
צי דעם, װעגען ־אגע ■ t די ניט *יז 1 *Htדעי־׳

ען פ סעק־צאן* אײניו ניט י אדע יע 4ז^י * מען
מען װי ׳א*ז יאגע c די נאר , י M י* י 1 0 •ד- j• י 2
» גו ען0ז יטינגען ען י עי װ כזי די אז פ, .מאנ
איז אגע. א ך oy וי נא מפ קי דאז ־כט. :באז

ען ױן צו מינגען, נ מי י א ג, צי כ ױי א-ן גוכ
װע־ מיטינגען די אז עי, ו : זי איז י I 0 ׳»־ יייעז
•נג א-ד: גו«ער אין י 1יי)וי)| 1 0 0 י 1 אוגעראיטען 1 / י ***«

איערי׳ײ האנען אבע• צײט לעצטעי דער ז א
עי פאר עס ו.ענזא:ט עי*עמענטען ד־נלע־ע ײ  ז

 שפערונגען גיעספן די ראנעז צו אייפגאבע
 ריכ* די צו דאס אזוי, ׳םיטיגו.ען די *,א-י

י טיגע נ  ניט גאי מען קורט ן*אינעעיעפען0ײ
 םאר* די יוגקט חאבען סיטינגען אזעיכע צו

קונג קעיטע ר ײ טיען גאי ניפ װי פ ז ײן :י  ק
ײ י0נ גוטעס . דעי שעייגען ו אן מי  איז י

 אומשטעגדען, איצטיגע די אונפער דערפא״,
ב וי־יגע, גרויפע א װירקליך  איז עם אוי

^/׳ אזעיכע כען0ח צו טזאם0ר נג טי פ מי  לוי
ג, אונזעי־ נ גו  •0ח צו גלײנער *,פי עס איז ט״

מ פון בען ײ פ צו ו י  גען0ז ׳סון םיטיגגען ד
 א פון שעטער׳ הל0צ שפיספער0ב א פון ׳טיר

ר־ די י0ג װעי*נע צו דיפטייקט, געװיסען  י
*ן0צוגעל י*עןtytyw n• ?0 פון בײטער ? 
 מען װעם םיטיגגען זעלכע0 אויןי װערען.

 אויןי װי פארשטענדיגוגג, א צו קומען גיכער
טינגען, גרויםע די  פארשײדענע איבער םי

ל פיאגען. o *י y i םןנ^טען י0« א פון סשך 
טיגגען, װערען «געוזאלפען0 קעגען  אין םי

 ?יר װע^ען ארבײטער םעחי־םפע די װעלנע
 iyp גוטעס פיל ײעלכע דורך און כאפײליגען,

jn א־יפגעטאן jm,] ס  pam א אידם, איז װן
^4,וז• דור אוגצעי  גרויסע דורך מעג^יך גיט ;

ײ איז «לאן זיגער01 דער סמיטינגען.0מ  אי
ין גענפייך  דעם פון געװארען אגגענומען שו

 װערט ער עפעקםוול און שטאיל ױי ע ג
ען דודכגעפיהרפ, פ ײ ניט. םיר װ

ט חאבען סיר — ע. .2' י י ו ־  אײער ד
 איבעדגעלײענם, י0כאט0; עכ און פאייאנג,

ען מיף אבעי ײנ  דערזע^בער כײ געביייבען ן
ען איצפ, אז גלויבען סיר מײ:::ג.  איחר ײ

 —איבערלײענען׳ י0אם ך0נ איתם אלײן װעם
 צוריקגע־ פעג די אײך איהם וזאנען סיר

חן, איחר װעפ — שי?ט  חאבען טיר אז אײנזע
ען אפיל./ עפעס. נאך יעבט.  װאלט איחר ײ

 קענען גערעכט, ורפ געװיסען י אין געװען
 דעם אי( ׳איצפ פאיגינען ניט זיך אבער מיר

ע0ד די אנצונעהםען פון מאמעגפ ג זי
 איחר אטעלונע רי«ע0מיש-חיס«0ז0םיל

ןי זאך קײן ניםא איז עס לאך, װײסט  אוי
^ דער ע  קערנ־ א ענפהאלםען ניט ל0ז ם0װ ׳ײ
ען Ton דעל  קלײגעם דעם אי־ום אבעי װ

 טים בארג א אנגעװאקסען איז קערנדעי*
ז אינםריגען, פארלויםדונגען, ליגענפ, י  עס י

רי געבען צו טאקפי? פאלשע א װירקליד  
ע01 די ערםוטיגונג מעדעסטע  פארלוים• זיג

 דלס גיאדע פון ארויםשטעלען ם0ד דורך רער
י ,C01 אם^ «ען0טר ו ך ו ענ״ די אוי  אײנװ

 בען0ה געמאפ, פריהעי בען0ה מיר װאס דונג,
ט באװאויגען אונז  !ארעפענטליכע^ צו ני
׳ — אנדערע דאם װעגען צוגעשיקטע. דאש

ען ל ען ײ שריינעז אײך טיר װ נ ײי ע עיי • 
״. ײן נ
 ל0נ* ן,זא שיין אייד חאנען מיר -* ר ג

 ניי* *ע״ע; יזא ענג־ןעי דע• ו״עענפפעיט
 ניט ייר קענען טיר #׳•יט, גינכפיגער. קײן

 )זא:ען די פון אײנציגעי־ קײן ט־ט נאנוצען
 א־ן געחאלטען, יאנג ניט אויף זײ חאבען טיר
 אײך יא;ע דעי אין ניצ דאיום זי-נען טיר
צ*׳ני?ען.80 ויי

ד דער ר א מ ״ ט ס לנ ע  דער סװן ז
ר ע ש עגי מ װעגונג. ח ץניאן־כא

)10 זײט *ון ;שלוס

tnn ער :׳עסיקעל יעצטע דןוס ט#ן
 געזעץ״ םון ;אסען ״אין אױםגעשאדעלט

 דעס גענען זײנען װאס /ענאטען>דעי די
 אז אינסעמאצי^ונאל, אכיסכע־ראכיעי

 ^יט^דט די פארי^זען ״,תיכ, ז^י־ען די
ט׳ן םאהרען אהײם דף און  נעקס- םי
 וױ זעהן, זאל טען כרי און צוג. טען

ט ער ערגכט  ח*ט באפעחל, זײן מיט מײנ
טי טאקע ער  א ארעסטירען געלאזט תי

 דער םון דעלעגאטען געעערײעע גרויע
ע, צי א אניו מ א ױ ע ד די  נאך דיגען װאס ע

 י1הוי אין כיארענט א אויף םא־כליכען
באראטען. צו זיף ־ק^מרעס־האר, םולם
 דעלעגאטען, צוריק־געבליכענע די

 א כערך םאמעיעטעי״ט האנען ױאס
אציעס, אי*ע םון העיזסט מאניז  האכען ןו

 צוצוט^ע״ בא״עלאסען אײג״עטיכיי; דאן
 אינטע-נאציא״ אטסטעי־דאטער צום טען

נאל.
 געװעחגז״ רורענישע רי איז אזוי

 אין נעשטא^טען כאװענוננ יעאפטליכע
 געװארען זי איז געשטארטען צדױיען.

 װגיאנס אי:ע ןיא װען ם^כיענט, א אין
 אויםלעכוננ. נײע א יהלטDyנ זץי האט

 מאכטלאז. איצט זיעען םלעיען כײדע
 אינטער״ אטסטערדאמער םון געגנער די

 ס׳נעםינען װעלכע צװישעז נאציאגאל,
 קא־ סף א אויף נײטראלע די אחוץ זיןי

 אויס־ גישט םאליצײ רי לאזט םוניסטען,
 םון *גהענגער די קא«. דעם וזױנען

 כלוסר^ס װערען אכער אטסטערדאם
 דאס װאס ׳§אליצײ דער םון געשטיצט

 שארםסטע די װי ערגער סןי א נאף איז
 רי איז אוםן אזא אויןי וױיל רדיפות,

 אזױ קאםפראסעטירט. ארגאניזאציע
אן כיםרער דער אײנגעגעכען זיד האט  •י

 לײכט״ דעם דאנק א רענירוגג דער םון
ױגיארםיהרערס. די םרן זיניגקייט

 רוםעניע םון ארכײטער־באװעגונג די
 װעיכען םון ׳קיא# א געקראגען דא האם

 נאנצע א זיף צו קומען נישט װעט ױ
 גמגראכען זיר אלײן יאהרען. םון רײחע

עי און פאליצײ די נרוב! א ײ ד אי  ק
 װען טריאוטםירען. ק<»ס ־ טאליסטען

 דרי״ דער זיך םרעהט ׳זיף קריגען צוױי
טער...

אז אייהר, וױיסט
 n גזגגרינדעם יעצט בען0ח ברית בני די

 עײ די איז דאס אז און חאאג אין אדזש;י
 ברית בני *רדער דער חאס לאדזש שטע
 ׳איחר װ״סש האלאנד? אין געגיינדעפ האט

 געםאפפ װערען סיגארעםס םויאד די ז0
 טעײ אין װאקסם װאס טאבאק בעסםען פונ׳ם

ן קײ ו  טעײ װי טאכאק בעסעיער ?ײן ז0 י
 דער אין סיגארעםש פאר ניכא איז קישער

 מוראד די זײנען דעריבער װע^ט? ;צער0ג
י0 רעטס0סיג םבינים. ב״ טאטולער זו

ע װניטי 8 אונזערע ר ע ט ענ ס
םי אכס אונזערע  זיעען םענטערס יוני

 אונוצדזן פון םיםגלידער די פאר אפען
 נע- דאר® ײער« עס לערגען. צו לאקאלם
ן אנפאנגער פאר ®’4ענגי לציענפ  1א ױ
װענס!.

װע״ לעשאנס זעקס םון קורסען קורצע
 איגפױד זעזזר איבער װלי־ען געגעכען לען

 «101 װעפ עס סאבדזשעקטס. רלסאנפע
עינג. 4פיזיקעי אין ס0קי 0 זײן אויך פרי

 נאהענםסםען ןוין אן זיר שליסט
טי הײם, אײער םון סענטער ױני

\ /
מענשען שוואבע

אבפיחר־מיטלען שם«רקע פון e« זיך שרעקען וועלכע
נעהטען זאלען

ם ק א ל ־ ם ק ע
שמאק ם אין גע ע ר טדדיערער א וױ ט טו ה ע פ אנ ק
 קרעםפען אהן נמםייליר און נעלאםען װירקט עקס־לאקס

אלעםען, כײ באליבם אזױ עם ידז דערפאר שמעחוען, אץ
גרױם. און קלײן

סטאר^ דראג אלע איז באסס. » םענט G0 און 25 ,10

 מען װען ׳שפי*רםיננע״ די אײ־י שטעלעןװיסען צו גוט איז װאם זאכען
ם און אײן, אטעטט א אמז א״אפיא־ זיך י

ױס. אםעטט םען װעז ׳זען אי
*,םארה װעט אטעכיען ריכטיגע דאם

 םען װען אויסער נאז, רער דורך כיען
 עט״ טאנענדיג װען כייד. »טארק’ איז

 גאך טעז קאן אןבונגעז, געטיכטי ליכע
*Vs זאל דאן '׳נא? דורך׳״דער אטעמען ניט

/ אטעמען צו וױ אידר וױיסג• ^
 אדער לעכען^ צו אום אטעכען ריר
 צו אום לעבען מיר — נעזאגט אגדעריצ
 pt< אפ העמט לעכען אוגזער אםעכען.

 אטעפען םיר װאס לוםט, םרי׳עער דער
 עס קערפער. אונזער אין ארײן נעװײנליך

 דע־ געזונט, דעם םאר וױכטינ זעהר איז
ט םראגע רי איז ױכער  אטע־ םון נאר ני

 דער אױך נאר ׳מםט ריכטיגע די כען
אטעמען. צו װי װעג ױכטיגעי

 אין םױל זעלר זײנען כיעניצען פיעלע
 וױיל גראד אטעטען. זייער צו כאצו;

ײן, זיך םון קופט אטעכיען דאס  גע־ אי
 זײ וױ אסעפען/ צו צו ניט זיך די װאױגען
 אכערםלעכ־ דיזעס גערארםט. װאלטען

 קײן ארײן ניט כרײנגט אטעטען ליכעס
ען אלע אין לופט סרישע ײי  לוג־ די םין ט

 צ׳ז־ אױבערשטע די אין באזונדערס גען,
 כאקוסען װעיכע לונגען, טײלען די לען.
עען איבוננ, פײן און לוםט קײן ניט  זי

 פון כאצילען אונטערװארפען לײכט
קראנקהײט.

 אײנאטעטען טיםען פון װערט דעי
 װערט עס װאס ׳דעם אין נאר ניט לינט

 גרױ־ א קערפער דעם אין ארײנגעכראכט
 יופט, סרישער גוטער, פון פארציע כע

 ײאס דעם, אין כאזונדערס און אױך, נאר
 ׳:אז דער צו איבונג גיט אטעמען דאס
ילונגען. די און כרוסט דער האלז, דעם

 קוטען כיוז אטעםען ריכטיגע דאס
 שײדע־װאנט ודי דיאפ־אגם דעם דורך

ט זאי* און כױך), און ברוסט צוױ״עען  טי
 מוסקויען אי*ע צו איבונג געכען אײנכיאל

ס איז עס האלז. אין ברוסט דער פין  :י
 אום טויב, א װי אגצוביאזען זיך נױטיג

אטע־ סוילער דער ריכטיג. אטעטען צו

 א איהר האט
 ס א ו ו ד נ י ק

פיאנא שפיעלט ?
 איהר אין וױיס איהר אויב
 אײנפיפנצעז ח*ר*זןיע ױנג

איױ, צו נעפיהל צןרסייכעז א
v ם«ל איע זאל זי או i ער־ 

 ליעכעס־נע־ םים אינערעז
 ה״סס אייו׳ װענעז םיהרעז

שפיערעו איהר
פאלקס־ליעד די

םן א ם א
lie

וואלםסאן ל. א.
םאלאנםםא• סוג׳ם סוזיק םים
לעפ?«װיםש, קאםפאזיטאר יעז
 שפילעז הלרעז װעט איהו װען
 Vז איתר װעם ׳ליעד דאם

 אײער פו דערםפנעז אלײז
 קינדערשע אײערע >ז םוםער,

 איבעריעכעז װעם אוז יאהרעז,
 םים *וזאסע♦ ױנענד אײזןר
׳ קינד. אײער
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נקלאדען זײס איהר
 םאדערנע אונזערע זעהן און קומען צו

 לערנען פון מעט^דען פראקטישע
 קאפירען מײקיננ, פעםערן דעזײניננ,

 און נרײדינג דדײפיננ, סאטפעלס, סיז
 סעשאךסקעטשיננ.

יאהר. דרײםיג עטאבלירם
אקאדעמי בערקאוױמש רי

 סט. טע23 תאר. א. נ. עזו., טע4 303
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בערקאװיםש ל.
ת סאלדואםאר א ליק

 געיױסער ביי ראס ׳געפ*גען װעט טער
 אט^טאט־׳ש ק^נען שגעל ער װעט איכוגג

 כע,1יעט זײנען עס טיע\י. אטעםען
 קא־ װעיכע אטעפ׳איבונגען, מון װעגען

 אטע־ דאס פאכען צו ארויסהעלםען נען
 עקסערסײז גערױיגרינע א ריכטינ, כיען
 דער אין פאכען צו אײנעם יערען םאר

אויןי הויבט מען : םאלגענדעס איז פריח
 ארײנציהענריג קאפ, איבער׳ן הענט די

 די אוי,* דױכט פען בעת אטעם דעם
 *טעם, דעם זע:דיג01ארויפי און הענט,

 ׳טטעהן העגט. די אראנו לאזט כיען װען
 די װען ׳םיס בײדע אויוי אױסגענלײכט

דך אדער געפאכס, װערט עקסערסײז

 בא־ װאפ מיטגלידער די צו
סענטעױס. ױניטי די זוכען

״ דע־  ביז י'־ ראט װאש י־יאב׳ ‘כ״ו ו
 כי*<כען- דיי•גטס דעב אין געפובעז איצפ

 א־צג• r,c ײעט ,40 כיור סאכ״יל בעגג־ר,
 װאשינגם•! א׳ז נעשיגילז זיך וױיטער און אן

 ;>וטע אוז פרײכ אײרװיגנ סױי, ה*י אוירװיננ
 ,,,ז װעט ״,דיױוירא, סר. -7׳_׳1 רום בט־יט,

י״אס, רעם םון יערער דער
 ;ביד פא־ רערזשיסטרידעז זיך יא; פען

 •,ה אײ־װינג װאשיננטאן אין ;,טאי "*אל
ױגיאז אינזע־ פיז אפיכעס די איז אוז ‘ד־י

 כר^גישע פלז נאז אי; לארז דעם טעז
אטע־ ׳;־טענדיג זאל סען .’קראגק־ײט־;

ט נאראטען זיך פען I «;וטען לז פי
סױרװיםי). רײננ־ו־ט׳ט ׳שא־א-יו

־ב

סיםיזען? א װערען איהר זדלט
ביכעל. דיזען אהן שריט לךץ ניט

V" זעהר זי;יר, איז כירגעי־ א װע־׳;ז צו אז פא*־, !יזנייך”!׳;' זיד שכזיט ניט״נירנע־ 
 ו םאר זיך ער שטעיט ם־־אני!!, נעװיכ־; אויף ;!,“ענטפע לע;ע; סיז דעו א• װײס, ער שױער.

ד » י י׳  ניט עי װערט ג־ט, זיך כי;ו כא«ט זאנען •עױערע צו װי *זוי אין עליאםען. ״י
?”I ני־נער

בירנער. א ױערעז צי שוד;־־ ניט איי אר־״׳ז דעד אי:
 ויערט רעניריננ א״ערידאנעד די אזוי װי ױיכען, יאי רעי אז זיר פאדע״ט עכ נאטי־ייד,

 ראס אים אכער םאריוארטעט, װזןרען ׳צטאדם אוז ספ״פ פיז נעשעפכןז די א־יי יײ נעפירט.
יא^עדזיפ, א ענדיגעז גים פעז דא"י ״יפ׳עז צו

 בײ נײעם ;אנ*ו א א־ויפנענעבעז ליענ אייד נעטשוראריזײשאז וי דאט ־,,!,צי״ דייעז פאר
 איעס אנגענעכעז איז ניכעל דיזעז אין סיטיזעד. אכיעײפאנעי ״דע־ ה״כט ױעייכער כ־;י׳
 נעטשו־ רי «ײפע.־ס. כיםיזעז צװ״םע אין עי״־פע די אױיכ;י;יטע; צי יייבעז דאיף ;;,ט ױאב

 אידישער םארשטענדליכער א איז עיקלערט כיכע- ;זי,רי :,א ;y:זי־־ ־;־«־;זינע :a־*.־”ראי־יז
בי־;ער*שאשט. אננאיאנגט ײאס איעס װע;ען כ»ן־.רי,״ םאיישטענדינעז א ניט א־ן *א׳י3י»

 קאורט איו נעשטע־״ט ווערען ױערכע ם־אני;ז, די ניכעל דיזער ׳;:טהאיט דעפ אויפער
איבערנע־ זיינעז פראנעז יי פאפירען. ן■; ־יס’ב ארויכ:;דפעז ־׳;;,נע 1;י:׳י,ו ;,•׳;;יג רי צו

 קענען וועיכע די׳ םאר נוכשטאבען א־די׳טע פיט ־;;;קיש און אידיש עננרי־ש, אין נעבי;ז
•־.פיאך ;;ײ״.־ע1־ די ;,נ־!: ניט

 ביכער םוז פרייז דער נאס. אידישעי רער א־ייי ביכעל כיטיזעז ;־,בעכפ דעױ איז יאפ
 כענם 17 ם*ר צו׳שיקעו זאי־ען סײי נײ צונעשיקט ;;,'־אב עפ װײע; ױאפ די כעגט «־.ו איז

: אז־־רעפ פא״נענדעז ד־;פ יףאו כטעדפב
NATL RALIZATION AID LEAGUE, 175 East Broadway, New York, N. Y.
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T H E  T U R K I S H  C I G A R E

BOXES
o flO
ao.׳*©

פ4^  פיינסםע די פון פאנופעקטשורער דער ל
י  דעו אין םיכארעסען טערקישע םארטען -

 םא־■ צו פערגעניגען אונז עם פער־טאפם װעלט,
 םיגארעש כעריהםטעםטען דעם מױראד, כען
װעלט. דער אין

 טערקי- בעסערען קײן מאכען ניט קען קײנער
 םאבאק כעםערען א אירגענד פון םיגא־עט שען

 םאבאק, טערקישער רײנער 100% דער וױ
טיוראד. אין זיך געפינט װעלכער

ן אלײן זיך פאר אורסהײלס
ד אדרבא םערגלײכט א ר ן י ן  מיט כ

װעלט. אין..דער םינארעט א איךגענד

 סארטען בעםמע י1 םון מאנוםעקטשורערם
סיגארעטען עניפםייטע און טערקישע

װעלס. רער אין

I



O T T•i ii P i < •i׳i n  h i; ו

אז איהר, וױיסט
 *1•ועי ןר#נעי וולעסכינ* *ון דע^עגוו*♦* יי
 זי־ע^ װעגען י־יזנדאן ייין געװען איז נע

d*p* יי»עי4בײ& ^עזםיתי• דער געגען *#• 
 ג״י.ען בזןזונדעי• *ון ינ*, spy4*** *ױ ליסי

̂ײ כוןזוכען װעי?ן צױניזס.  יןיײ י ווסעיי
ג; עפעגמי־יכע די דא גען ״ני  זײער ®אי ס

 מייאדס באקס א *ז *יחר, װײסמ V אירעע
 סי* אידערע באקסעס דאזין; א ויעיט וייגען

׳»' ג#יעמס

»ײי'ז

דענצויסמ
•W M W! *״

r,K ספרימ נחןאד
__4 I i  ♦ » I

ir;rruי היט*
סױטדן 2545

סקזירםמאכער
!אױפמערקואם ,23 לארןאל ױניאן

נדטינג מעמכער חשענעואל א
סקױרטםאכער אלע פץ גערופען װערט

23 אהסאכער אװענס, דינססאג דיזען
שאר*. אבענד, 7.30 א*ם

עװ. טע2 און סט. וטע4 טעטפעל, לײבאר אין
- «וועק -

 כעאמטע, לאקאלע פאר נאמינײשאגס ערשטע
אנדערע. אלע און לאמיטע רעדח באאדד, ער,זעל,.

. ״____ . . .
װע־ פארהאנדעדט װעלען װאם טר״ד־פראגען די א־יםער

געיענענה״ט א געכען םפעציעל מ'ט;נג דיזער װעט רען,
אקטיװ װערען צ• םקוירטסאכער גוטשטעהענדע אלע צו

וױכטיג זעהר איז אקטיװיטעט דיזע ױדאן. ד*ער אין
קרינט װאם יעדען סאר עהרע א; א״ פיטגליד יעדען פאר
געלעגענה״ט. אזא

גרוס ברידערלינען טיט
23 לאלאל באאדד עלזעקוטױוע

טשעיםאן. גריגבעת, ה. מענעדזשע־־. לינד, מ.
̂עך ױדאן זײעיע צײגען כיוזען װעיען א־״ע — ב. נ.  ביכ

ארײ;גאנג. כײם

דעד
 העלטה ױגיאז

סענטןןר
— ך» —

ל א נ א ש ע נ י ע ט נ י א
ױניאן װאיקעיס גא־מענט לײדיס

ד ע "8 ־ ע ױי,  ע
:.־ע»א־ט«ענט

r איז * 15 v w i t *'זל
̂‘jt-9 ד״ פ** נ*ױז נײןש d•

i םיז n ,ײדאז
ר דער * ט ענ  ד

ט ענ מ ט ר * § ע :ד
צי וױשענ׳צאפט^כ?

 יןאא׳ א אײא ו־ייזע;, <ן*שט
̂ן באדס. ועי־אטיװ

עיןש-רײ, ט?ו*ר&, דענט*ל 10
אדסטעדא. <ן*גד#<ןטיװ און געז

 דעכט*סטען ^סיעיט נ-אריאייטע
טױרדז״צענטס. אוז
 אניעדע H& סעטנערס ■סאר ̂ופען

ט^וג, נ^ױו *מאגיזא¥יעס
̂ױז ז״יגען »װע;ט*״/*טיגדען די  כ

 א״נ• דע- פין רעטכעי-ס די םאר
אי אנ ^ רנ ע .‘ט

מ הערי ע ד אנ ט^-ע-טאן. װ

ך ד ח ע ״ ק : רי ט ק ע  על
ט ענ מ ט ױ ■ ט דעסארטמענט.

*פען. ׳*ײן
 ם־פ נעגענע[ 1ױע־ע ט־־טפענטס

on ״די־ ל׳נס•״, ס*ז •״!4״אי 
 ״«ע• ״עי׳ױטנ*״, א״טערני־״,

רפד־י)״.
ה־אכקה״טען. אנדע־ע ױן הו־ט

יפל. 1 1םי נע־עכענט װערט עס
טר־טמנט. א פאר 1,60 נ׳ז

ט א ל־ פ פ מ א  עקס־דיי ל
ט ענ מ ט ־ א פ ע :ד

 תר פ־ן נענוסעז •ועיען ׳דס־ר״פ
^ און נ־וסט ד  פון ט״לקן אנ

יט״ 5 ניז 3 םין פאר פעדפע־
ט.,־,,8 «ע- לאר

ש דר. שארח די׳־־עיוטטי, פר״ס, מ. דז

•I :•;•X*:״:•:•;■:•:•:•:•:•:■:■:•;•:■:•

THE COLLECTIVE VOICE OF THE WORKERS
T h e In tern ation al L adies’ G arm ent W orkers’ U n ion  en ters w h o leh earted ly  in to  lab or’s 

en d orsem en t o f  T h e  N ew  Y ork L eader (fo rm erly  T h e N ew  Y ork C a ll) because it g ives  
vo ice  to  th e every-d ay  stru gg le  o f  th e  w orker to  m ain tain  and  im prove h is con d ition  o f  life .

It is  ju st as im p ortan t for  th e w orker to  have a N ew spap er as it is to  h ave a U n ion  to  
guard h is in terests  an d  prom ote h is n eed s. T h e w ork in g  c la ss  N ew spap er, lik e  th e U n ion , 
is  a c o llec tiv e  vo ice  w hich  serves th e w orkers during econ om ic con flic ts, and  spreads th ose  
truths ab o u t w ork in g-class a im s and  con d ition s w hich  are g en era lly  suppressed  b y  th e n ew s  
ag en cies o f  th e  em p lo y in g  c lass.

T o  p it m ere ly  our econ om ic stren gth  aga in st th at o f  th e em p loyers is  in su ffic ien t. T h e  
w ork ers m u st ava il th em selves o f  a ll o th er m eans th a t h ave b ecom e part o f  th e  c lass strug- 
g le . F or th is reason  w e support lab or c o lle g e s , w ork in g-class ed u cation a l in stittitio n s, co- 
op erative  lea g u es an d  a ll o th er in stru m en ta lities w hich  w e can  u se  to  fu rth er our p o litica l, 
socia l an d  econ om ic  aim s.

W e have th erefore  assum ed our share o f  th e resp on sib ility  for  b u ild in g  T h e  N ew  Y ork  
L eader in to  a  p ow erfu l and  e ffec tiv e  lab or d a ily . In com m on  w ith  a ll o th er progressive  
groups o f  w ork ers, w e  ca ll upon th e  rank and  file o f  our U n ion  to  co-op erate fu lly  w ith  us 
in  our p lan s— to  b u y  and read T H E IR  O W N  N ew sp ap er d a ily — to  p revail upon their fe l-  
lo w  w orkers and  sh op m ates to  d o  lik ew ise . O n ly  in  th is  w a y  can  w e h ave

A  C O L L E C T IV E  V O IC E  O F  T H E  W O R K E R S -  

A  V O IC E  W H IC H  W IL L  BE H E A R D  A N D  U N D E R S T O O D  A N D  R E SP E C T E D
M O R R I S  S I G M A N .

Read the New York Leader Every Day
It is  L abor’s  O n ly  E n g lish  D a ily  N ew sp ap er.

iv w ,,n m׳ 1*13

ר ע ס ע ר פ
״ «׳•,* ״ « א־חד ׳H *•׳ך, עןנ «י ו

dim•,* יט<* iw'is vm n,
o -,w י*ן װ ריר V0*n*.*B| *1»•׳ 

1/1)0.
 וי״׳נו״ וי ד*פ )ודס*ן ו(ו'ט *׳,*,*

 ני״ און װ*מו*ט ור*ס*ן *ו -»וער*נ
 ■t( י**ט ני( iwsn סיר װ^ס *יװ״*

(*סטגט ׳**■*ר, וי סאר *כט9
 סט׳סימן די װ׳ון ד»ו ,mis (*וואר*ן

 סיט ס*ן נטדסט וױי*ר די טר״ן ן***ן
 סיט *ו קתפט ס«ן pit d;*d*v בן ן
 •רויס• דט «?1 װ״«ר די אוט ו--װ*נט, »

יװריפ־ «רינ*ן
v **פ*;ט ריו*ר ׳ s פין נ*ט«נט S 

ט װןס ׳טט*ף בר«נ*נד* * ד ו  ז*חר.* נ
 •*ר*ט א׳הר זו*ן און (*רוך, אװ*ר*ן

ס  ׳־,א ח״ס*ן סיט און װ*ט*ו ר־ט די
ך נ*ר,ט ן*ן, ״  ײיז l'VJ ד*ו *ריין א

 ׳*עײיר. י״ו פ׳נו דאס װאס ד»ר**ן,
 »ו*ז«ר פון »רנ״ט*ר פי<* וג«ר

ך ו.»ונ*ן n ו או־ף גטקלאוט ד s n־ 
 דאפ־ s פזן אונט«רזונומ אן סװ»נקייט,

ר  ׳פטפרק״ט די דןם נ**ײגט, חאט סו
 יייז חפר־ז דאם ׳*אדט *«ס*גט ד*ם «ון
n א,־-נ*ן, וי * u m װם*ן *רנ״ט*ר 

פ פטנם«ספ׳פסדנר*טײו״.״ »; ון
ט ל**ט* די ה«ונ*ן םיר  נענוס*! *״

 י1»וי וױי*ר־כר*טי«ו רי *וקי^וען
 חאיץ י*ד* נאר ה(ויץ, יטטיק*ר ורןופט*

 און «*ד, *אחל נ*וױס* * זיף א־ן הןט
 פון oyjovv רי **װטריסט איהר וו*ן
 איז האי׳ן, די און װי'*ר״כר*ט«ל ד*ר
ר ם*ר ׳מעדדיר ז«הר נ*רוך ד*ר  נ*״ א״ן

ט!1  מװערע נ«אפ*רט חאנ*ן סיר ו;
*! די ד*כ*ניפ*ר *ו ג«לט  נ*פינ*[ ז*י

 װ״ער־נרעטעל * ס*נ*ן *ו םיטעל ן
$n; ס אכער חןיץ, סחן *ון **ס*;ט* 

»ױס*ו*רנ״טקן. אומר ז*וזר ג«װ*ן איו
א;ז*ג*! א״ר םיר ק*נ*ן י**ט אנ*ר

 יע*ם האבמן טיר דאס ,nnav נרוים* *
 ײיײ m י1»וי •*טענט די*ס » נ*יןוס*ן

 פיי! איז **ס*גט פ״ן ײאס *ר״נרעטעל,
 — ד*ר*ו ג«נרוינם ;יט װ*רט חאילץ

 *”< סןרם »ז■ *רםולר*ן חאכ*ן פיו
 י«יז סיי׳נר. פו) איז;*םסגט װאס ׳װ*נט

 ײסם \.vvvto»יי«*פיפפם תונ*ן סיר
 ■ip די *ו נר*ט*ל וזיתר די *ז־«ו1םט*

 נוט »דויס טוסם or pS •*ר־ליױמנם
!חזוומן איז נזלזתט • — *יכסמ און

 ייז װיױ די»ן וויי*ר־נר*סי»ר די
j*p |*g רי און װיל, ם*ן וױ נױנ«ן זײ 
ooru* י ,52* צ נאר װ*נט ס״ז י

 «ר יי נאװאונדערעז וו׳נט א״חר •ונ^
 פ*טע;ט, נ״עם אוגזפר פון #ריד*;חיים

י*י *י} װאונדער א איו וו«לכ*ר
°ד ״׳2*55, יייי 0רי איז תר*ו און ] ם כרעמלאך 10 אינ*רל*נ*ז m *ם י

on סיר סטייל. *<ט*ן iwavj ״ד" !« 
— wna oowit אי־ יײ״■ םיז 

ת װו ״ ו נ ״י ״;יחיי ? נ
• ״י ״י ״י יייי, יי ג! ״ נ ט . ל ״״ ̂|1ומד מקזןלט עס וועלכע עכס
׳ ״; יי« «,”׳״־. •trow *ו

3 יי״״ל.^ -ייי׳ײ :יו<
י ׳*»• איז ד’»י '”נ ד*ןיי ד
וחוליתם■ rmnt ,ו 4רזםנ4■ ■

טםו ^ * ״ יי ? ״י * ״י ™ ײ __ י n אוז §רמסער ןןילע, #ןזון v 
ד ײי דינזיס, ׳ ו א ו ו ׳ מ ^ י י ; *

םת ם״פיזי נ-ט

n ,Z ״ ”S S W
די2״י ״00ײ׳י

״ יי ^י
לענמר *ז׳ד- ״» ־222° יי׳ײי״ײ  Z ׳ע| י ם נ םר״גײיי׳ ניס*

ב*ס. איתר

T H E  r o c  
V e c e t a b h iv  R ecta

Pure f nd Wholetorm
N« cm *ood, Mr?

Open ,Uy mi tten 
29 S t  Mark• P |., j

at*ip אדסשליסליד
םחעע קאלאםניא

 סשאי צוזעסאםשני
ר װהײפ פהמ ר

אפעױיםארס קלאוק
ם ר ע םנ ע אל «ון מ אויפמערקזאם, ׳ו לאק

..מיטינגען סעקשאן רעגעלע
װערען איגעהאאםען וועאען 7.30 אופ ,22 אהסאנעד אװמנס, טאנפאנ

:יאעצער םאאגענדע די אין
בראדוױי. איסט 175 בילדינג, טארװערטס :דאון־טאון שעקשאן
שאן  סטריט. טע106 איסט 62 :הארלעם סעק
שאן ס סעק ק אנ חםם, קלאב קלאוקמאכער :בר

 עװענױ װאשינגטאן 1581
שאן ױל: סעק סטריט. םעקםאן 229 לייסעאום, לײכאר בראנזו

 לא- אוגזער ם׳ץ מיטיננען רענעלע די האבען טוכים ױם די צוליעב
 אמעקליבען זיך האבען םאלנליך ווערען. אפגעהא^טען נעקענט ניט קאל

 ערלײדינט מיטיננען די בײ פוזען װעלכע םראנען װיכטיגע םון צאהל א
 מיטיג־ די אםענדען צו אױםגעפאדערט אלע איהר זײט דארום װערען.

םראגען. די ערלײדיגען העלםעז דערסיט און גען
בא־ א לױט דאכ מא:ען אויפמערקזאם אױך אײך וױלען מיר

 אטענדען צו פארסליכטעט םעםבער יעדער איז לאקאל פון שלוס
 אםװײניגס־ ׳י;ניאן לאקאל אונזער פון אײנכארופען םיטיינגען די

קװארטעל. א םאהל 1 אדער יאהר, א םאהל 4׳טענס
 גערופען װעלען אויסםאלגעז ניט באשלוס דעם װעלען װאס יעניגע רי

פאראנטווארטליכקײט. צו װערען
 װערען נעסטעמפט װעלען װאס ביכ^אד ױניאן אײערע םיס כרענגם

 פארמײדען דערמיט און סיטיננ דעם אטעגדעט האט איהר אז באװײזען .צו
אוםאנגענעכליכקי״סען.

ארד, עקזעקוטיװ א ו. לאר,אל ב
ש, ל. ט ױ או ר א װײ, ל. ט׳**רםאן. ה םענעדז׳עער־םעסרעטער. לי

כאספאן ,24 לאהאל פון ממםנעדם ײ
ל א ע ש ע פ ג ם נ י ט י ם

מטאטםינדען <ועט 24 אאקאיל םון

אג, ט אנ ען22 מ ה ט ע ב א ט ק עקם ו5 אץ א ם אםטאן סט., ע ב
 רער פון לאקאלס אלע אמאלגאמײטען צו פראגע די דיסקוטירען צו

 2 די אזוי ץױ אויך און באארד, רזשאינמ אײז אונםער אינטערנע?»אנאל
אםיליאײטען.־ זיך זאלען 49 און 24 לאקאלס
 װאס דעם װענען זשענםTאי כיזנעס איז םזןנערזמזןר םון רע־פעראט א

טרײד. סקוירם דעם אץ זיך הערט עס
םיטיננ. ריזעז צו הוםעז צו איעער װי אלע אויםגעטאדערם זענט איחר

סעק. ^•םיגעל, דזשײ

ס ר ע ײנ פון תז

פארלאכנם סר 8 װערען סליױער פרדען
טע א םיןו נו ע u *־!)פ se ער ענ J 1אי ט u n e

 טיםעם טרויען, פאר דעזײגינג אין
 קורם e קלײדער קינדערשע און
 כאל־ 8 םײנט םקול םיטשעל אין

 גחיםע 8 און ן8זיש8פ דינע
געהאלט.

 נארםענם אװ סקוהל נױסשעל די
 נריי־ םי־קיננ, יעטעח חןזייניננ,

 קליי־ פרויען םאר טיםיננ און דינג
 יאר< 50 איבער עאנלירט דער.
ערםאלג נחןםםעז ד*ם םים

 אידעען נייע
 סיסטעטען נײע

ע ט ם ע אדען ב ט  טע
ע ט ס ע רעזולטאטען ב

 או? טאנ אעטערריכט. •רױואם
 נאדינגועען. נוםע קצאםען. ןוװענט

 פומם אד*ר םעלעםאנירט שרײבט,
 פולןר םים בוקצעם סרייען א םאר

איםארםאציאז.
 אין ן8נםטרײש8דעם פרײע

םקול. אונזער
ט װענ אנ, :הלאםען א ט אנ װאך מ טרייטאג און טיט

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
NEW YORK15 WEST 37th STREET.

PIwm: Fin Ray 1674

אינשװמנס
lit זלאוקמאכער *

ס עבענ  םארזיכערונג ל
ט יאהר 20 ענ מ או ד  ענ

ט יאהד 20 ענ מ ײ פ

מעטץ סאור
דער מיט איצט

 אינשודענס לײוז יארק :ױ
קאמםאניע

no פטרים םע23 איסם
.4224 גראטערסי :םעגעםאז

 ייעװע דײלי 2008 :אדרעס ־ויז
.7619 פ*רדאם :טעל• :ראנקס׳

שער הארלעם  פאציאליםטי
ער עדױקיישאנאל ט ענ ס

 םםרים, נ»ןן106 איסם 82
עווע םעדיסאן און פארק ץװי׳מן

האל גרױסען א פארדינגען צו
םענשען 600 ארײננעםען ן8ק

rvjitP iw־,jra,] ,פארשםעלת־ בעלער 
וו. אז און חתוגות נען,

 הםע ם׳םיע און אפיסעם אױך
tn *פען r כיינאכמ ש«»ם ניז םאנ 

. ^020 חארלום ם*לעם*ז:

שורענס אינ־ פייער און
ץ םארא מים שםי םינקעל

י צי אפעלירט  דאם תלאוהמאכער י
 ראוםעז זײ א'יב

 אינשורענס װעלכע אירנענד
ו זיי יאלזז י  דעם אויזי ײעניעז ז

:אדרעס םאלנפנדעז
SARAH FINKELSTEIN  

264 Grant St., New York

אמינירט אויגען ט עקז  די מי
ײעסטע ען נ ט ענ ט טרו ם — אינ

 אםיסעם אפטיקעל נעקער׳ם דר. אין
 טשענםעם. קיץ ניט םען נעהםט

 כןך דר. אז זיכער, עם איז דערפאר
 חילןש אםת׳ע אן זײנען ברילען קער׳ם
די פארשטארקען זײ :אויג פארן

 אוע דאס כאפרײען אץ זעה־קראפט
אנשטרעננוננ. פון

 אונ• נעטאן װערען ארבײטען אלע
 פערזענליכעך בעקער׳ם דר. טער

 םאר• גרעםטער דער מיט אויפזיכט,
זיכםיגקײם.

:מאנהעטען
«װ. yםyזיב 2813 בר«דװײ איסם 213
^0138 («װימעז עװ. סעיז«נד 131

i.oo ymae אוז ) סם םע8 (קאר.
in םם מזו23 איםם עווענױ לענו»ם 100 עװ.> טע4 (נעבעז

:בראנקם
80S ראור םארדאם איםם 202 עװ *ר»ם«עסם

:ברוקלין
ןןותגױ. ייסקין 17«

DfBARNETTL BECKER
OPTOMETRIST OPTICIAN
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אינםקרנששאנאל פון נאשלוס גוס הײספ i ראס«ל ױניאן אפערײפאוס היאוס
דעש

.)1 זײט פון (׳•־־וכ

 ,‘י־אקאי דעם םון ב$איר עי־זעהוטיװ
ע' רי האבעז ק ג \י  ״געטעסטעט״ גרײו ,
ט זייער  ״אנסטרוק־ כיאנע; רורף ײא:

 טשער׳ ;עגען ״אפיר אן רורך און ציעס״
 אפיל דער װען רויינג. געוױסער א אין
 ‘א■ אן צו געױארען גענופען אבער איז

 הונדערט דריי א געװען דינען שטירוננ,
 און רורינג טשערניאן׳ס פאר׳ן שטיכיען

y\ די נענען. 90 א ביױז p r" טוכןעי*־ 
״ אז דערזעהן, גלייך האבען טאכעי  ז
 הער־ קענען גיט םיטינג רעש אױף װעיען

ט שען  האכען די און טריחס זײערע פי
טי:; דעש געװאילט  די כדי אפברעכען, פי

 קעגען ניט זאר צושריפט װעגען םראגע
 שױן וױ אבער, װערען. אױםגענומען

 אייגנע־ גיט זײ זיף האט דאס געזאגט,
 ריטגרידער םאסע גרױסע די געכען.

 איז כייםיגג דעם אויף לאסאל דעש פין
 די װען ‘ראי יעדען דעיצארנט געװען

 רעס אנברעכען נעױארט האבען *יינקע״
 טאקטישע די ניט װען און םיטינג,

טונג  די װאיטען טשערניאן׳ דעם pc האי
 אוגעשניטען. שי^עכט גאנץ חברה־יײט

אי וױדער איז עס  געװארען, קי*אר אפ
 קעגען ױניאנס די אין ״אינהע״ די דאס

 װען דעדאייט׳ נאי״ שטיס זײערע ■רא-וען
־ די צו ניט קוכט םעםבערשי# די נ טי  ד

 זײ זײנען םעסבעוײשי•, די קומם גען.
 שטיק וױידע זייערע די קענען טױט,
®ייװען. גיט םעהר

אױו* דינען צײט זעלבער דעד אין
טינג דעם  די געװארען םארהאנדעלט מי

 ארגאניזאציאנס־ם־א־ טרײד״און אגדערע
 סארהאגדעיט געזאיט האבען װאס גען,

 פון מיטיננ סריהערדינען א אויוי װערען
אהאי, דעם  טופעי־ ״יינקע׳' די װעלכען י

אפנעביאנען. האבען םאכער
 טא־ אױם׳ן פונהטען די פון אייגער

 ענרערוננ רי :עװען איז געס־ארדנוגג
 איז פאינעקוםען יעצטענס איז װאס
 אויוי יאקאי• דעם םון אפיס־סטעף דעם
 ־pvd פ־יהערדיגען דעם פון פיאץ דעם

 ברודעי לאקאי, םיז רעטער־פענעדז^עד
r\yv,\ נא״ באארד עגזעסוטיװ רער חאט 

ט פ טי ױ/ ברודער ^ ױ  טישערםאן דעם י
טינג דער און לאקא^ םון  גע־ האט פי

 בא־ די דעם. װעגען הא:ד<ען דארפט
 םענע־ אלס לױוײ ברודער םון ׳שטימונג

 םיט נעװאיען גוטנעהײסען איז דזמער
.91 געװען זיינען דאגעגען שטיםען. 296

 װאס םראנען, ־ טרײד אילע אױך
 זײ־ געװארען, אויפנענופען זײנען

גוט־ מעפבעיס סאיאריטעט דער פון נען

קאלענדא־ אינטערנעשאנאל
סק-לם«ז. ה. פון

ע נ טי ײנ ט װאך ה ־ י«ד,ר 12 םי די צו

 שאישײדענע ן *ו דעלעגאפזען זיבעציג
 קאג־ ?'*4םיעציעי דעי צו קומען םםײטס
 ג ל. אינםערנ^סאנאי דער פון װענשאן

ײ דויערם װעלכע ױניאן, װ. װ  ײ*ז טעג׳ ו
 £אר*ויגע:עם ל*:ג דעם פון לאגע די װאו

 בא־ גרינדליך װערם ספרײק קלױולאנדער
 דער אז בארינטעט, דײםש .ppo מיראבען.

ן קאסט םםרײק י ו  דרײ פון סוםע די *
ױ ז>ז און דןןלער, םויזענט חונדעי־ם  נ
 בײגעאזםײ^ים האבען לאקאלס יארקער

̂לער םויזענם 150  די סוםע״ דיזער נו דו
 85 ארום געגעבען חאש אינםערנדיפ^

 איז איבעריגע n און דאלאר, טויזענט
 איז אנדערעלאגןאלס די פון ארײנגעקוםען

זr חאלט סטרײק דער ד^גײעאנס. פון י  ו
 בןףפליםם קאנװענאיאן די װאכען. 19 אן

 א «ו פראגע גאנצע די איבערגוגעבען
 םאהרען זזןל װעלכע דר״, פון ?אםיטע

 װעם קאםיטע די אויב און קלױולאנה נאך
 דארןי ססרײק דער אז «לוס, צום קוםען

̂ל װערען, פאראגעזעגט  םים צוזאםען זי ז
 דאס חאבע עקזעקוםיװע דזעענעראל דער

 אויןי אםעסםענט אן ארוימול״גען רעכט
 אינטערנדיאנאל. דער פון מעםבערס אלע

 אקסעלראה פון באעמעחט קאמיטע די
 און 10 לאקאל םון םארמין ,1 לאקאל

לאקאל ראזלנבערג םאלידא. #1 םו̂ן

א חאלטעז דעזיעערם סוט און קלאוק
פון אסאםיאײ׳יאן דיזע קאנװענ^אן.

יםחןלט זיך חאט חנזײנעים אוי•* אלס ̂ג
די אויך ײי חילןי געגענזײםיגזנ גאבע

ײגפיחרוגג פארבעסערוגגעז געװיסע «ון י
״ פ*ד. זײער אין * * * '

 םי- ריויגען א חאבען קלאוקםאכער
 ראםי־ זײ און מניאן קופער אין םינג

 סא• דער פון קאגדידאמען די ירען1§י
 אב לאנדאן, םאיר ■ארטיי. ציאליםטיעער

 •אליי־ ראזענבערג, אןלעזיגגער, קאוזאן,
ײן יעגקין, קאוו.  1וי רײחנז םע*ץ און •

 כיײד־ «ון *וזאסעגחאגג דעס גען
סאציאליזם. און ױניאניזם

 רעלאפענ־ דער לױט געװארען, געהײסען
ד. עחזעקוטױו דעם פון ראציע כאאי

 דער פין ליג;עס א־פפער^עהםטע די
״פרײודיט״.

 אופפאר־ די נעהט עס וױיט
 קא* דעי םון ייגענס די און ׳טעהפטהץט
 ״פרײהייט״, די בלעטעל, םוניסטי׳עער

 אױף װאס דעם םון ועהן אויף כען קען
טינג דעם גאף צױפארגענס  ראס איז םי

ט ארויסגעקוםען בי^עטעל  גרױסער א פי
 םי־ ״דער :גערױטעט האט װאס ׳?אפ
 אפ״ װעיט או?*אם*ײטארס>הי םון טינג

טעי געבראכען  טוםעל״. אמעפײגעם אונ
n פצח א םון חוצפק דער פיט rn זונה 

 ״נײעס רי אין ״פרײהײט״ די דערצעהלט
 כלאוי: םא^גענרען דעם פיטיגג״ פון

 דער פון טעטיגסײט דעי דא;ל ״א
מע טע ט שא;אל'כא*שיןיאי: איהרע אלע פי

m m,\ ןןסנר^״טאחאסיונ( די איז
ג די םון א ט ^ ג א ד

^ד װ lin איגעכראכשן וױד^ר א fH W 
W »ן אוגטער 'b M i* .חנר טוס^נל 
ן *«וןחױ**\ זיף האט טוטעל ״ י  וױ ו

טינג רyד ffifn איז רי ifj w t m ן ו  י
o* וזאט דער n מ טי - פי א י ^ ג
סען.

 רי װאס צײט, ?ויצער דער פאר׳/
 -אגגעהאי כלופד׳שט ראט פאראאסלוגג

ט זאך ן#קי כפעט כען האט טען, ײ ד י  פ
 נא״ איז עס װעיפע אוזן און האנדעלט,

 אלײן םא^ואסלוגפ די דף האט ״עמסען
אױפגעלייזט״.

 אױו״ ״פרייהײט״ די נמהפט אזױ אט
 זײ ׳יעזער םאנאטי^ע איהרע זיכער

 *וסטע און לינענם מיט קארפענענדיג
 פאר• צו vn כונח איחר !האפגוגנען

 װאס ?לאוסטאכער, ביסעיל די פיהרען
 וױרק- סען זי א? בלעטעי*, דאס לײענען

 דער אין װעהרענד אױפטאן, עפעס ליף
 רעג־ יענע כלױז ױ פארםיהרט אפת׳ע;

 װעס עס װעלכען פון ׳?ופ« א אין ׳צען
ן יןןװער יצועטער ןײ ארדסצװןריכען, די

איד אונזעו װעגען נאפאנםםאנונג אפיציעלע כאנפ ױניאן םערנעשאנאל
1 זי־ט פון ס

 נ״אצעגט 8 ברעגנען װעם יפעדזר יערער
 פי־אפײ ער^זטע די פון דױױדעגדס אין

 ײעיען פיאםיטען אגדעיע די טען.
ט  יפער*האײ די צװײפען װערען םאדט״י

 צאהל די דעפאדטארס. די און דעיס
 איע* צו פארקויפט װערען װאס יטעיס,
 און באיפרעגקט, איז פיטגרידעי־. צעמע

 װי לױט װערען פארהויפט װעיען די
 סוכסקריפ־ די פאר אפליהײשאגס די

 װי־ װאס די אריינקומען. װעלען •פאנס
 סוב־ גלײו זיף זאלען יפערס, קר^םען יען

 קױפען לען פעפבער יעדער סקרײבען.
׳שערס. 5 ביז 1 פון

 סיײױננס־ א עפענען קענט איהר .2
 װעיען מיר באנק. דער אין אקאונט
 איהר אינטערעסט. פיאצעגט 4 צאהלען

 באקוםען צו ערװארטען אבער ?ע;ט
 כאנ?׳ס דער פון טײל א װײי פעהר,

 צוױ־ ווערען פארטײיט זרעט פיאפיטען
ס ׳דעפאזיטארס די ׳טען  ע?סטדא אן אי

 דעפא־ א זײט איהר אויב דױוירענד.
 איהר קענט באנק׳ אנרער אן אין זיטאר

 אונ־ אין אקאונט אײעד םראנספערירען
עי אינ־ קײן פארלירענדינ ניט באנק׳ ז

ױז דא^םט איהר טערעסט.  אי״ אוגז ני
 כױר און כאנק״ניכעל אײער כערגעכעז

 יןרעדיט פולען דעפ געבמץ אײף װעלען
 אינסערעסט. ד' און דעפאדט דעם םאר
ױנגס- א מםענען וױלט איחר אױב  סײו

ט ב*;ק, אוגוער אין אקאונט  איהר די
 לאזען צו כאי״ד דאס אוגז נעבעטען

וױסען.
םט אוחר אױב ען דאי ק  נעיד ^

אפא, אין יןרובים אײערע צו ײי ט א אי  ז
כאגק. אונזער דורך טאן עס איהר

אײנגעלא״ איוזר װערט נלײכצײטיג
 װאס ׳סאג רעם כאנס די באזוכען צו דען

 איהר וױיטער. און עםמגען זיף װעט זי
 פענ״שען, געםיגען א״פער דארט װעט

 װעיען יואס און ׳?ענט איףר װעכיען
 װאלט איהר וױ פיהיען פאכען אײף
ײ זײן עי אין זיך נ  די און הײש. ד

ײעי זײן װעט באנק ױיי ׳הײם א  דאס ו
 אין אדכײטע־״מגיאדכאנק א; זײן װעט

װארט. פון זין םורען
׳;רוס ברידערײכען פיט

ל א אן ^ רג ע ט ־־,גא לײדיס אינ
ױגיאן. װאירקערס פעגט

*רעזידעגט. זיגםאן, םאריס
*רעזאוחןר׳/ ׳כארא,ײ אכרהם

פראװיח דער אױף טעסיגהײס ױ-לױוסײשאנאל ארגאניזירען העלפט קאהן ם. פאניא װײס־פרעז.
)1 זײט פון ס

פיט•
אזלפ

קײט
סעזאן

 ׳עװעסטעד
האט ד

 א געװארען אויפגעארבײט איז ;
טעטיג־ עדױקײישאנאל דער פאר
 נאנצען םאר׳ן פילאדעי^פיא אין

 בא־ זיד װעלען ארבײט דעד אין .
 םי־ םון י־אקאײס אונזערע ;,4אי טײלינען

יאדע^פיע.
 איז אקטאכער טען5 דעם

 בארטיםאר. אין געװען קאחן
ט  — םיטינגען אײניגע אדרעסירט דאי

טיגג א  םון פרויעךםיטגלידער די םון פי
 אן אויר און ױניאן הראוהפאכער דער

 איז עס סעפבער־מיטיננ. אלגעפײנעם
 אן אנצוםאנגעז געװארען באשלאסען

 כאלטײ איז מעטיגסײם ערױקײ׳שאנאל
 שוין זײנען לע?ט^ורס די און מאר

 װע־ לעזער די װי געװארען, אראנדשירט
 רעפארט, באזונדער א פון זעהן עס לען

 צװײטען א אויף געדרוקט װערם װאס
צײטונג. דער אין ארם

 קאהן שװעסטער איז באלטימאר פון
 װעט זי װאו שיקאגא, נאף אפכעפאהרען

 אױוי זײן צײט זעלכער דער אין ׳שוין
ײ םערםעל־יעהרליכעז זעהסטען דעם  מ
 באארד עקזעסוטיװ דזשענעראל םון טיננ

 האט װאם אינםעדנזלשאנאל, אונזער פון
 דער אין םיםװאך נעעםענט דארט זיך

פריה.
־Djrr.tr װעט שיהאנא, איז זײענדיג

 סים־ א אײנשטעלען העלםען האד׳ן טער
 װי ׳טיג?ײט1ערױחימ;אךם; םעםאטישע

 עס האבען דארטען לאקאלס אונזערע
צורי?. לאננ שוין :עפלאנעומנם

א אין  אײנ־ געפלאנט װערט עיקאנ
:איבער קורסען צױשםעלען

 צילען און פראכיעמעז נעשיכטע, די
 אדבײטער״באוחד אטעריסאנער דער םון

 njn צו רעפחננס ספעצימלע כייט נונג,
 װאר־ גם1נארכ!ז לײדיס אינםעתזדשאנאל

יוניאן. קערס
 אינסטי־ ע?אנאםיש?ג פאדערנע די

טוציעס.
חנדגעד־קלאס. א

 פארלאכדענטאדישע איז קלאס א
רולס.

 דער אין כחות נעזעלמאםטליכע די
ליםעראםור. מאדערנער

יסיכאלאגיע. סאציאלע
הײננדצױטאנ. אםעריקא

עגנצימ. אין קלאס א

 ײעיען גע;ענען אױף װעלען עס
 צוױי איע לעחטיצויס און קאנצע־טען

v װאכעז•
 דעד פון קאםיטע עדױקײשאנאל די

 סו־ א בא^יטיכט האט אינטעדגעישאנאל
 װע־ עס און צװעק דיזען פאר געלד כיע
ט רען ט איאנזיעםענטס געפאנ  גע״ סי

 די אנצוםאנגען איגסטראקטארס וױסע
ארכײט.

אל ק א ט װעט 9 ל דר אני רג א ע  ר
אר װערען ט פ ם םאלגען גי  דע

ם שלו א אל. םון ב אנ ש ע רנ ע ט אינ
)1 זײט פון (׳ילוס

 זײנען ל*קאל םון םעמבערס צאהל
ט װיס  זײנען און ׳קאםוניסטען קײז ני

ט אודאי D אײנישטיםינ, ני ir ״טרײד די 
ד עדױקײשאנאל ױניאן  םיהרען זאל לי
 די פון ארדער דעם לויט ױניאן זײער

עי פון אגענטען  פאר״ קאמוניסטימער ד
 םיט־ גוטישטעהענדע גרופע א און טײ,

 ארײנגע״ האבען 9 לאקאל םיז גליתנר
 עקזע״ דדשענעראל צום קלאנ/נן בראכט
 עקזעקוטױוע, זײעד געגעז באארד קוםױו

 װע־ אױםנענוםען יועאעז קלאגעז די אדן
 פערטעל־יעהר״ זעקסםען דעם אויף רען

טינג ליכעז  װאס באארד, דעם פון פי
 טען17 דעס מיטוואף, געעפענט זיף האט

׳שיקאגא. אין אקטאבער,
ץ דאס געהכיענדי; אכט, אין אי באמי

ם י1בארא טער1סעקח האט ל י ^  דער ג
אםיציע־ אן 9 לאקאל פון עקזעקוטױוע

םענטקר חעלפח ױניאו פון נײעס
אן דע״ אין טעי העלטה ױד  כיל• סענ

 װערען סטריט^ טע17 איסט 131 דינג,
 םאר פארכרײטונגען גרויסע נעסאכט

ס דעס ע ״  גא;* די .1923 םון סעזאן נ
 אי• און איכערגעפילסט װערט הױז צע

 אײנגע״ זועחגז עס און כעתעםארכט
ע פיחרט  דינען עס רעפארטמעגטס. די

ע געװארען אײננעפיקסט ״  עלעקטרי^יע ג
 זײנען באק״אויװענס גרױסע ;סא׳שיגען

 ;אג״ דער און געװארען, אײננע^וטעיט
 גע- איכערגעטאכט אזױ איז «לאץ צער

 קו- שענען דארט זאל םען »ז ׳װארמן
 דורןי קראנתהײטעז פאר^ײחנגע ריחנן

װאסער. און היץ עי׳עלטריציטעט,

אג ט ײ  אק• טען26 דעם איוענד, פי
 ױג• דער װערען גמעסענט װעט ׳טאכער

 גע״ װעט עס און סענטער חעיטה יאן
ט ר ע  יאהרצײס פערטער דער װערען ט״

 אין צענטער ojn פון גריגדונג דער פון
ער דער ט הױז נ״  אן קאנצערט. א סי

 םאמע״ װערט ■ראנראס אינטערעסאנטע
 װאו עםענונגס־אװענד, דעם םאר כרײט

 פון רעדעס װערען געהאלטען װעלען עס
 אן און ■ערזענליכקײטען אג;ע?עהענע

טעניער  גענץ• װעט קאגצערט אונטערהאי
ויעחנן. כעו

 אג״ אױף דןי װעט אװעגד דעם אין
 אויפקלעה• געזוגדהײטס אונזער םאנגען

 פארט״ װעט פריהער, װי רונגס-ארבײם.
 דינס״ העלטה־סקוהל די װערען געזעצם

 יעדען העיטה־נאכט די און אײעגד טאנ
ײטאנ. 1 פי

 א װערען גענעכען װעט דעס חוץ
/ דר. פון עקסערסײז אין קורס נײער  ס
 געהאלטען װעט װאס ?רעס§ט*ן, װאיד
 Djn פאר אװמנד. דאנעד׳שטאג װערען

 לעדיגע עטליכע פאראן נאך איז קורס
■יעצער.

 העלטה ידניאן דער פון ערעפעגוגג די
 אווענה פרײםאג םארקוםען װעט ססוהל

 אין אזײגער, 8 אקטאכער, טען26 דעם
 סענטעי, חעילםה ױניאן פון אדיטארױם

םטרים. טע17 איסט 131
 רעדעס װערען געהאלטע^ װעלען עס

 דר• פון •רײס, ס. דזשארדז׳ש דר. םון
ח און נאלד^טײן יאנא רע.1אנ

 העלטה דער םון םיטינג ערשטער דער
 דעם װערען געהאלטען װעט סקוהל

 • גאלדסטאן דר. װען אקטאבער, טען30
 ״סעג׳שליכער רער איבער רעדען װעט

 פרײטאנ, םאלגענדען רעס מא׳שין״.
 הײזחנן דר. װעט נאװעםכער, טען2 דעם

 םאכליק פון פראפעטאר עסעחפאן,
 ױנױומרסיםי, קאלאמכיא אין העלטה
 םארט־ איהר ״כיעדיצין, איכער חגעדן
װאכסײטעך. איהרע און שריט  דעם ש

 קרעמפםאן דר. װעט נאװעסכער טען1
 ״קארעקטיװ איז קלאס זײן אגפאנגען

עקסערסײד.
 פאראינטערעסירט זײנען װאס אלע

 Djn באזוכען צו אײנגעלאדען זײנען
 םיזיא״ נײעט אוגזער אקטאכער טען26

 דער מיט דעפארטסענט טהעראפױטיק
 םאר אױסשטאטונג עלעסטרישער נײער

ד אנדןגרע און נערװעזע םארמײרענע  ני
קרענקען. דאטישע

 פאר קלאס ם1ד; פון ‘םיטגליתנר די
 באהױ װעלען ;!קסערסײז״ ״קארעהטיװ

אונטערזוכונס פיזישע גרינדליכע א םען

 װער© זי װעלכעז אין סטײטםענט. לען
 צו קאםיטע א שיקען צו אויפגעפא^־ם

 עקזע־ דזקןעגעראל דעס םון םיטינג דעס
 ״זאל װעלכע שילאגא, אין כאארד קוטיװ
 #לאפאל דער װארום אורזאכען. געכמן

 געגען פארבראכען אזוי האט וועלכער
 אויסנע״ ניט זאל אינטערנעלואנאל,

/ ׳שלאסעז ען ר ת ו
 װעם 9 לאקאל דער אויב נאםירליף,
 עס םײנם ׳װערען אויסנעשלאטען

 װערען קלאוק־פינישערס די אז ׳ניט
אן. רער פון ארױסגעװארםען  דער ױני

 וחד ארגאני?ירם1ר; באלד װעט לאהאי
 נעװען אמאל שױן איז דאס װי רען,
 סלאוה־ די און ,1 לאקאל מים םאל רער

ײן װײםער װעלען םיני׳שערס  םיטנלײ ז
*ן, דער פון דער ני ו ײ װי י  עס זײנען ז

איצט. כיז געװען

ט ש ר ױס ע p פון אר r n!

האםוניזם דעם אױפנענעסען האכען װאם סאםוניספען
«ן נ . ם * » װן) ה מנ

אעהאלם: פאלגענדען םימ
רעכטע; און לינקע םארווארט;

;סאציאליסטעז און קאםוניסטען
ם; און קאםוניזם טיז אי עזו ■אר־ י

ײ ם  חוזולטאטען די קליקע; און -
אלםוננ דעד םון ײ חנר ;שי  פאראי

ם; נעםער  «ו באציאונג די םראנ
שלוס־װארם. רוסלאנד;

ת8 ט 30 ױ ענ ס
ײ הױיט־םארקױן• בוכהאנדלוננעז. אלע איז באיוכמח צו  גורעוױממ׳מם לידסקי, ב

ױ בראדוױי, איסם 202 בוכחאנדלוגג, יארמ. נ

« פון

/

GERECHTIGKEIT—(JUSTICE)

 m ארנײםער
י לינרער, ד ח ^- 

ד, נמם י 1ײ »י  י
ז *תם ותלם  ר

ײ ! א י ר י

חחוקיוי נצדגתי
ארפרע ולא

ג, ױ )J כ״?, (י

ן  ג?רעכ»יג• סײן ן
ר ח*ל« קײ•  זיך יי

 װצל »ון
•ילפזעו• ניי א»תי

יוניאו װאירסמרס נארםענס ליױיס אינסערנעשאנאל דער פח אונאז אפיציעלזןר
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 אױפגענומען װערט באארד עקזעק. דזשענ.
שיקאגא אין לאקאלס אונזערע pc כבוד מיט
 פאסירוננען וױכטיגע די איבער איבערבליק אן םים םיםיננ דעם עפענט זיגמאן ןרעדרענט

אײ־ פון רעפאדט אינטערעםאנטען אן םאר לעזט באראה סעקרעטער — ױניאן. אונזער אין
 דזשאינט דער — געװארען. אפגעהאלטען םריהער דינען וואס מיטינגען םפעציעלע ניגע

 מאם־מיטינג א מיט באאדד עקזעקוטױו דזשענעראל דעם אויןש נעמט שיקאגא םון באארד
 אנ* װערען באשלוסען און דיםקוטירט װערען פראגען וױכטיגע — באנקעט. שעהנעם א און

 בא־ דעם דורכצוםיהרעז צײט טעג צעהן באקומט 9 לאר,אל םון עקזעקוטיװ רי — גענומען.
ליגס. די באצוג אץ שלוס

יארה נױ אין און נרוקלין אין מיםיננעו אדרמסירם דעכס גענ.
 גענאסע װעט אװענד ײטאנ

ברוקלין אין רײדען דעבס

 אק־ טען17 דעס כײטאג, םיטװאד
 זעקס״ רץר געמפענט זיך האט ׳י1אמ8

 פון סיטינג םערטעל־יעהרלימןר מער
 כאארד עקזעקוטיװ דדשענמראל אונזער

fn ויקאגא. האטעל, םאריסאן^ ijn 
 jn*■ פון געװארעז געעםמנט איז נדטיע
 אײדער אכער ועםאן. םאריס ומיעגם

ארט, ?ײן אפ גיט |נו  דאט עי גיט חוי
 כא־ טעקתנטער־טרעזמורער צו !וארם
אי,  ■רא־ די פארגעלעוען האט װעי״כער ̂ן

 םיטינ־ סיעציעלע אײגינע פון םןמאיען
 לעצטענס האט באארד ר1מ װאס ׳מן

יארק. נױ אין אפגעהאיטען
 אן אפ דאן גיט זיגמאן פרעזידענט
 םאר־ די איבער באריכט אױסםיוזרליכען

 בא־ דזשענעראל די לכע1וה ומנרלונגען,
 האבען אינטערנעשאנאל דער םון אססע

 סאכ־ און דוישאבערס די םיט מח»ס
 װענען יאחפ נױ פון ג»נוםע?טיפורערס

 אר־ די קאנטראלירען פון פדאגע רער
ט זאל זי אז גי״ם,  ווע- ארױסנע׳שיקם ני

פרא־ דיזע שע«עך. נאן־ױניא! אין
 — ערקלעהרט, זינסאן חאט — [ם,

r * קלאוקםאכער די פאר וױכםיגע 
ורע̂נ אזא אויזי ײעמןן געלעוט םוז

ז ט ואלען ארבײםער ךי י  צױ לײרע\ ני
נ י  סאכ־טאנופעה־ די םון no«p דעם |

ט נייודערס  ער און דזשאבערס די םי
 פאר־ םראגע די װעט קיסוליןי »ז ׳מאםם

װערען, וננססעו-כפ
 דרעס־ די אז באשלוס, העם װעגען

v d #S צו געהערט יארק נױ םון ױניאן 
a r t שאינט  גןלאוק״ רי םגן כאארד דז

 דער אז ערקלעהרט, ער האט ומכער,
 א און נויטיגער א נעווען איז יט-)©

ױיזם ער און וויכטינער  זאגאר אז *[, ו
ועהען #ojn גענען נעװען זײנען ייאט י>1

 נויטיג געווען איז עס אז אײן איצט
 מאכען. צו באשיוס דעם
 איגטערגעשא־ דער פון שטעלונג די

ליגס. די צו נאל
 ארוט־ אויפפיהרליף דאן האט זיגםאן

 װעיכע ױניאנס, רי אין ל«נע די גערעדט
ײד יד טי  ליג״ עדױקײשאנאל ױגיאן ״

 די םיט ליג״ דעלעגאטען ״שאפ די און
 האט ער און געשאםמן, האבען אנדערע

 דער װאס שטעלונג, די או כאטאנס,
 גע־ האט באארד ע?זעקוטיװ דזשענעראל

ט נומען  אין ליגס קײנע ערלויבען צו ני
ijnריכטינע א איז אינטערנעשאנאל, ־ 
 םיט אײנקלאנג אין געזעצליכע, א און

 אינטןגר־ דער פון קאנסםיטױשאן דער
נעשאנאל.

 םכח באאדד דעם פון באשלוס דער
ס׳/ רי  ארויסנעשיקט איז לכער1ומ ״לינ

 גע־ געררען איז לא?אלס, די צו געװארען
 ,8 סעקשאן ,3 ארטיקעל אױו* שטיצט

 זאגט, װעיכער האנססיטושאן, רער םון
 אינטעינ;גשא־ דער םון םעםמגר קײן אז

 אנדער קײן צו באלאנגען ניט טאר נאל
 טיט־ א איז ער װען צײט רער אין ױניאן

אינטערנעשאנאל. דער םון גליד
 אפא־ אלס ליגס די באט.י*אכטען םיר

 רנעשא־1אינט; דער צו זיציאנס־ױניאנס
 ארן — ערקלעהרט, זיגמאן האט — ׳נאל
 נע־ ניט האט באארד עקועקוטױו דער

 ענט־ איז און אנרערש האגדלען קענט
 פון געזע״ז דעם דורכצוםיהרען שלאסען

ijn- ט װעס און ױניאן  ?ײנע דולדען ני
 און אנגעםיהרט װערען װעלכע ליגפ׳

 פערזא־ פון םרעכידע, םון קאנטראלירט
ױניאן. דער אויסער שטעהען װאס נען

איבערגעגע־ האט זיגפאן פרעזיתננט
מעמבערם באארד עקזעקוטיװ די כען

 די אין םארגעקוםען איז װאם ׳איעס
 אויסגע־ האט סעז װעלכע פיז יאקאלס,
 האנען זײ װײל מיטגלידער, שילאסען

ט ^ ד אנ ה ע  די לויט לאקאלס זײערע אין נ
 האט ער ליג. דער פון אינסטראקשאגס

 ־j;tpj; דזשענעראל דער אז ערקיעהרט,
ד קוטיװ  געװארען ערװעהלמ איז באאי

 און דורכצופיהרען קאנװענשאן דער פון
 אינ־ דער םון געזעצע די אויסצוטײטשען

 קאנװענשאנס. די צװישען טערנעשאנאל
 גע־ באארר עקזעהוםיװ רער האט דאס
 קאפ־ הײז געװעז ניט איז עפ אוך ׳טאן
 צױ די בעגען שטעלונג א נעהמען צו ריז

 די געװען איז dv נאר ׳ליגס שטערענדע
 רזשענעראל פון אויםגאבע געזעצייכע

 יא־ די פאר און ט**ן, צו דאפ באארד
 — סאן צו זאף אײן איצט בי^יבט קאלפ

 דזשע־ םון באשלוס דעם אויפצוםןהרען
 אפהיטען און באארד זמזעקוטױו נעראל

 אינסערנע־ רער פון קאנסטיטושאן רי
שאנאל.
 באייכ־ דאן האט זיגםאן זידענט1פר;

)6 זײט אויןז (ש^וס

 םר דעם
 װ. ױדזשין

 אײנער איז דאס מױזיק. אװ א?אדעם'
 גע־ װאס קעספײךםיטיננען, 4 די פון

 גרײ־ אין אדרעסירען װעט דעבפ נאסע
יארק. נױ טער

 דעם םון יעצט קוטט רעבס גענאס;;
 אנגע־ האט ער װאו קאופט, פאסיפיה

 פאר׳ן אגיטאציע ערפא^גרײכע פיהרט
 און ארבײטער טויזענדער סאציאליזש.

 זײנען יארק נױ גרײטער פון בירנער
 הערעץ צו און באגריסען צו גערן זעהר

 צו זיכער אום רעדע. רעבס׳ גענאסע
 דעבפ־םי־ בײם זײן אנװעזענר קענען
ע,  באזאר- באצײטענס זיד טען מוז טי

ט געז טיהעטפ. פי
װע־ דעבש־טיטיננען 3 איבעריגע די ־
:פארהוםען לען

 אהטא־ טען28 דעם בײטאג, זונטאג
בראנקם. פעלעס, פאינט האנטס אין ׳בער

אקטאבער, טען30 אװענה רינסטאג
 איםט 20 קאפינא, קאםאנװעלטה איז

סםריט. טע135
 אין ,31 אקטאבער אװעגד׳ םיטװאןי

 עװ., טע3 און סט. טע8 ױניאן, ?ופער
יארק. נױ

 אםיס אין קריגען מען קען טיקעטס
 7 ׳ס?והל רענד אין ״םארװערטס״; פון

ט; טע15 איפט  טאםפ־ 167 אין סטרי
 פעקםאן אין און ברוקילין, ׳עװ. קינפ

ם;  די װאו האלס, די אין אייר סטרי
םאר?וםען. װעלען מיםינגען

 אן פאננפ פארבאנד ארכײפער פרײד נאדעל
&ונײס ארגאניזאציאנס בעםיינשאפפליכה

 פון ערעפענוננ דער צו האנצערט הלאסישער &
דעם אוניװעחיסעס ארנײסער אונזער

נאװעםכער סןפעו
אנטײלנעםען. װעט חשײקאכםאן םאשא כידעל־שפילער באריםטער דער

 עדױקײשאנאלא רער םון עיעפנונג די
 אינטערנעשאנאל אונוער םון מעטעקײט

תס  דעם אװענד, שכת װערען נעפי־יערט י
 נרויסען דעם אין נא״ועםבעד, טען10

ר וודיטארױט ^נ  אויר־ וואשיננטאן םין
 צװי• פלייס, הײ׳סקזקןךש^ירװיננ ײיט
סט. מע17 און טע16 »עז

 איז אראנזשםענטס ספעציעלע דורר
 דעפארט־ עדױקײשאנאל דעם נעלרעען

מ  קאנצערט Djn פאר באקומען צו מג
a n סאשא םידעל־שפילער כאריהםטען 

 אײ־ שפילען װעט ער דזיײקאבסאן.
ף  זײ זײנען םיר װײאלין־סאלאס. ני
 װעיען מיטנלידער אונזערע דאס ׳לער

n םרײד. םימ אויםנעחםען גײעס
 אין וחןט דזשײקאבםאן סאשןו אחרו

oijnfj^p Mn סא•־־ די באטײלינען זיד 
א,  וחנלכע ראשקים, וואלף טהערעזא מנ

 באקאנם גום םימנלירער אונזעחנ ■מ
 פון *ריען דננען ײעם ױ פריהער. «ן
 סאלקס־לידער. אידישע אין *נראס1

ס י  גוטע אײנינע זײן אױר ײעיעז _
 קר־ קוחועז אין יחנלעז ייאס «^מאר

a n  innnp אדיױןײשאז סח וחנרם 
ך ד שי Ifow םאסע?. כרײבת י  n rM 

חד נעסאכט כאקאנט שפעםער ו

j רײ• איז קאגמרם אײנםריט״צום®

 טי־ טיט באזארנען זיך אבער דארוי טען
 הײנעם םען וועט טי?עםט אהן קעטס.

 דא זײנען טיקעטט די ארײנלאזען. ניט
 די םון אםיטעט אלע אין באהוםען צו

 אונ־ םון אםיט אין און ױניאנס לאקאל
 וג 3 פארטםענט׳1מ עדױקײשאבאל זער
יארס. נױ סט., טע16

 טרײר־ נאדעל נײ־געגרינדעטער דער
 צו באשלאסען האט פארבאנד ארבײטער

 גע־ פאר פארזוך ?!ישטען דעם מאכען
 ארגאניזירוננס־ארבײט מײנשאפטליכער

 ׳ברעג פאסיםישען פון צענטרען די אין
 פראנצים־ סאן און אנדזשעלעס לאס װי

 געלע־ דער מיט זיך באנוצענדיג קא.
קויפדאץ, מ. פדעזידענט װאס גענהײט,

 װאיר־ פאר שאנאל1אינסערנן רער פון
 מיטגליד א איז װעלכער ױניאן, הערפ

 בא־ װעט קאונסיל, עסזעקוטױו דעפ םון
 דעם םון ברעג ארופ שטעדט די זוכען

 עקזעהױ רער האט אהעאן, פאסיםישעז
 צו באאויפטראגט איהם קאונפיל טיװ

 אום שדיט נויטינע ערשטע רי ן1מאכ;
 ארגא־ געמײנשאפטליכען א אנצופאנגען

 נאדעל־ אלע פאר ניזאציאנס־קעספײן
שטעדט. רי םון פאכען

 העפ־ םון זאריצסי, ם. פרעזידענט
 דער איז װעלכער םארבאנד, דײקערפ

 טרײד נאדעל םון זשורער1סעקרעטער־טר;
 ארויסנעשי?ס האט פארבאנד, ארבײט^־י

 ארגאני־ די צו צושריםט א דעט װעגען
ק^אר םאכט ער װעלכען אין זאציעס,

 םאר־ פון שדיט דעם אט פון צװעק דעם
 םײלװיױ לויטעט צושריפט דער באנר.

: פאלגט װי
 הויפכד דעם דורכצופיהרען ״אום

 עקזעקױ דער האט םארבאנד, םון צװעק
 א אנצוםאננען באשלאסען קאונפיל טיװ

 קעם־ ארנאניזירוננס געמײנשאפטליכען
 די ברעג. פאפיםישען דעם אויױ פײן

 םאכען טרײר נארעל די פון צענטערען
 לאפ װי ׳ברעג םאסיפישען דעם אויף

 אזוי און םראנציפקא סאן אגדזשעלעס,
 פאר־ א אין זעדזזד זיך נויטיגען װײטער,

אינ־ אלע םון אנשםרענגונג אײנינטער
)16 זײט אויוי (שלום

אינהאלט־םארצײכנים

.43 נוטער ״גערעכטיגקײט״

די אונאניזױעו װעלען הלאוסםאנער גאלטיםאר
שמפער פארנליבענפ

באלםיםאר. םוץ נייעם אנדערע נאך

 אונז שרײבט בערנשטײן ה. בדודער
:םאלגט װי באלםיםאר םון

 באל־ רי האבען ̂וריס װאך א־ ״םיט
 בא- נוט א בײ קלאוסםאכער, טיםארער

 באשלאסען כמ^עדפארזאםלונג, זוכמער
 ארנאניזאציאנס־ ?ײער םארשםארקען צו

 רריי די ארגאניזירען צו און ארבײט
 נאףי ױינען װאס ישע«ער נים־ױניאן
 לעצטען םון אתאניזירט ניט םארבליבעז

 רעארנאניזיחח צו אױןי און םםרײק,
 באסאם די וואו ײניאךשעאער, אייגינע
a צוליכ תאנעז n געלונגענעם גיט

 באד'נ־ די םארערגערט קלאוק־פעזאן
גוננען.
 האט ארגאניזאציאנפ־ארבײט די

 אויח בונג1אויםל; אן בראכט1ארײננ; שוין
 םאר־ איו מאנטאג גאפ. אידישער דער

 א לעבען צוזאםענשטויס א געסומען
 געםאכט האבען ניכדױניאן־לײט שאם.

 ױניאךארבײטער. אויױ איבערםאצ אן
 םון ן1געװאח ארעםטירט זײנען עטליכע

 קלײן אזא פאר אבער זײטען. בײרע
גע־ דאס איז באלטיםאי װי שטעדטעל

.)16 וײ■ י1»וי (אלום

אין ד. טאקס — װאד די .2 ײיט
— .38 יאקאיל ױגיאז טײיא־ס רײריס דרע דרײזין. ב.

 כאארר דזשוינט צום רעפארם יעצטער .3 ?ײט
— ױניאן. דרעסםאכער אוז װײםט די םוז
האכמאן. י.
 ארביײ דער אין עקאנאםיע אין קורס א .4 ?ײט

 קאפאלר. סילװיא — באװענוננ. טעי
נאםיצעז. עדױקײשאנ*?

 ררעס אוז היאוה בראנזװילער רי אין r. זײט
םארשײרענעס. באביםיש א. — שעפער.

 בושיערם און באנרארערם עיזזאםינערס, .6 זייט
 עהזע־ דזשענעראיל אישפיז י. ם. — ױניאז.
 כבור םים אויםנענוםעז װערם כאארר קוםױו

 םון שילוס — שיהאנא. איז ראקארס די םוז
.1 זײס

ײט  תלוש. — (ערצעהלוננ). חלום א .7 ז
לירער. ואםיץ־ביכעל. ם.^רעדא^ט«ר׳םא.8 זײט
 זעל־ א. — 7 אנשאננ אז *דער םווי א מ. זייט

 (םע־ האבעו םײנם םוז םיזאז דער די|.
װהילער. ז. - ליעםאז).

ײט  ?פ מ. — איגעװענינ. םוז בויערז .10 ז
ב י. — שאריי אוז הירץ 4רעלשטײ

 רעיארםםענם, לײבאר איםיגראציאו״ .11 יײט
typnypw^אײ אח לײבוור אװ פ^ר^ײיש«ז

ײם  שםועסעז. קורמ .12 ז
ײט  #רװערם^זמעגםס אח שיוסןנז .18 ז
ײט ̂״י ,jr*דװערםײזםענםס. .15 1אי 14 ז ̂וײ״״״י

\


