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v ו$ל יוד^ן n כדי סווי, w] אוםגע״ 
 אד״ >ויה- מים אננעחן װ״טער ״עטעיט
בײט,

 דער װעט דעמרייכען, iv ד^ס כדי
 אײד ^אדעיפיא פון נאארד דז^^ינט

r רופען r ^ v io פון כףטעתז סעסנ׳ד 
̂ר די  נעקסטען םאר ואיזאילס, הילאושטאכ

 דגפאן •רעדדענט אװענט. טאנטא;
̂אדע̂יD אין זײן וױדער ױעט  און jrיcי
 מיטינגען. םעמבעי רי אדײעסירעז װעט

 מעכיבער־ דער םאר עדקלערען װעט עד
 ער ;אמע^ענענהײט נאנצע 1ד ״ע»ו
 דער אױןי פיטגרידער די אנצײנען װעט

 םעםכערס די װאס •אי־יטיק, ריאיסער
pc יױ דעד אין באסרייבען ,ייג״ רער 

 צויעי^םערוגג, ארײן כר״נגט װאס ׳גיאן
 םין פעפכערס די אדן ׳ל,רי; אין האס
 אױשגעסאדערט װעיען יאקאי׳ס יעגע

̂ע פאי פאי* אײן ,װערען  סא־ צו פאי א
 זאי* ױניאן די כדי דעם, צו סוף א כען

 איהד פיט אגגעהן אופגע^יטערט ל.אנען
 פיט םארנעפע; זיך אין טעטיגקײט,

 פאילײ די פיט אנ׳שטאט טדײד־פדאגען,
 איײנגע־ האבען לינקע די װאס טייזס

איגאניזאציע. דער אין כ״אכט

 אר־ אונזעד פון ערעטענונג די
 װעט בײטער־אוניװערזיטעט

 אװענט, שבת װערען געפייערט
נאװעמכעד. סוטען דעם

)1 זײט עון ס,4(«י
 בײם ט&טיגקײט, דער פון וױדערעסענונג

 סיזאן. עדױקײיע^נאל דעם סון אכפאנג
 װע־ געפאכט באקא;ט װעיען נעפען די

װאך. נעקסטע רען
 דאס פעילדען, יעױן אבער האנען פיר
̂טעז װעלען װאס ׳די צוױשען  קורצע הא
 נעםײ זיך װעיען אװענט יענעם רעדעס

בא־ סעקרעטער זיגפאן, •דעזידענט נען
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תאלענדאר אינטערנעשאנאל
םקויטאן. ח. סון

צוריק ימחר 12 סיט װאן־ ח״נ*יגע

 דיעסםײקערס און װײס® ײדיס1' די
 אין אפיס «װײ»ען m אויןי עפענפ ױניאן

a קי■ «ו בעסער אום סטרימ זיבעצענטע 
 ארכײטער. טויזענדער די גו אפענדען גען

 דער אן אג^יסען זיך ?ורעז װעי*נע
# * 0• ױי-ייז

ױגיאו קלאוקמאגער באאיד דז׳גאינמ
דער געגען ®»רי»ע ׳)זפרענגע אן געמט
/4?וי ״מאזירער דעי םון חביח דעי*אר ׳
״ װײל די געגעבעז תורח ®סחת חאכען ז

װזךכער #רײםאן, ח8מ׳ u עי׳יח בעסםע
?ליװלאנד. אין געסקעכפ חאם

» # *
קאנפ• סאניעאיי m באאיד דזאזאינט

בײ יאהר־פעסט ער׳טפען דעם ®ייער* ראל
די . יוניאן קויער אין מיטינג גרויסען א

סאיר בראנד״ס,' ד. חילקװיפ, רעדנער
דדי װאלד׳ ליליאן קאהען, חענרי לאנדאן,

די אדרעסירען דײט׳ס דזשאתן און «וײס
ווערניר אידי׳*ער א פארזאםעלטע. ס̂ו

 ■ פריי ®‘פארטײי װעיפ זײסוען 3'1 אין
0 0 0

 יײדיס דער פון אויפזיכט דער אוגפער
 װערם ױייאן דדעסמאבעיס או,ן װײספ

 םאונפ אויי״ םאנוםעגט א אװעקגע׳פפעים
 דעם פון קרבנות די פאר סעםקמעיי סיני

 אזם־ זײנען עס װאו ״םרײענגעל״־פײעי,
ארבײמער. VrO געקוםען

י ת ד נ א כ

ן ו * 1*

ײ כ ד א

 עפענעז זיד וועט
 טעז1 ארום

1923 דעצעמבער,
t|*w דעם

 ב ם י א ■ ט ו א ס
דער און קארנער

צװאנצעםטע און אײן
עװענ־ו פינפטע אמ סטריט

י

יארק נױ
 א «ון איפדילונגען אלע

 באנל^ םאדעדנע
 אדבײטעד פון עטאבעלירט

 ארבײמער. די דינען נז
 באנק אײער באזוכט

 עפענונג חןר פון טאג דעם
נאכהער. און

ר

די
 אינטערנײשאנאל

באנט ױניאן
 דער םון אדגאניזירט

 לײדים אינטערניישאנאל
 ױניאן װארקערס גארמענט

 דער מיט קאאפעראציאן אין
 ווארקעדס םאר אינטערנעשאנאל

 קלאטה ױנײטעד די ױניאן,
 ױניאן, קעפמײקעדם און העט

 װארקערס גודס לעדער םענסי די
 ״םארװערטם״ דער ױניאן,

 און אםאסיאײשאן פאבלישינג
עם. ארגאניזאצ אדבײטער אנדעדע נאך

 *רנײסער קאאפעדאםיװמ א
אינספיסוציע

 אינטערנעשאנאל אונזער םון טעמבער יעדער
 האלדער שער א װערען צו נעלאדען איז
 דעפאזיטאר. א און

 אפים, לאקאל אײער אין וױסען לאזט
 אין אדער אםיס באארד חשאינט אין

 אינטערנעשאנאל, דער םמ אפים תשענעראל
 האלדער, שער א װערען וױלט איהר־ אױב

. צהאמען. בײדעם אדער דעפאדטאר א
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 מרס. חשײקאבסאן. סאשא — קאנצערט. קלאםישער א געגעבען װערט געלעגענהײט ־עדצו
 װעלען ליאװ, לעא םון םיהרערשאפט דער אונטער באר, אינטערנעשאנאל דער און ךאשקיס

אונ־ װעגען דעדעס קורצע האלטען װעלען רעדנער באוואוסטע אײניגע — באטײליגען. דך
טעטיגקײמ. עדױרךישאנאל זער

 נא־ טען10 דעש אורענט, יטבת דעש
 ער״ די װערען געפײערט װעט װעפבער,
 טעטי;־־ עדױקײשאנאצ דעד פון עםענוגנ

 אין אינטערנײ^אנאל, אונזער פו; קײט
 ןיא אין אונױוערסיטעט ארבײטער רעם

 פאר־ װעט דאס סענטערפ. ױ:יט• די
 אוידיטארױם גרויסען רעם אין הופע;

 האי־סקול, אוירװינג װאיטינגטאן רי םון
 און טע 16 די צװײטען ׳d,,sb אוירװינג

 װערט עס און יארק, נױ ׳סטריט םע17
 םיטגיצידער טויזענסע דאס ערװארםעט,

 בא־ זיך װעלען לאקאלס אונזערע םרן
 װעיצען זײ שמחה. דער אין טײטגען

 אונ- װאס פראגרעס דעם פײערען קוםען
 עדױ־ אוים׳ן :עפאכט האט ױניאן זער

 יאהר זיבען די אין געביס קײשאנאל
 אין טעטינקײס דאזיגע די ז*נט צייט,

אנגעהױבען. זיך האם ױניאן אונזער
 גענעבען רועט געאעגענהײט דעד צו
 אין קאנצערט- גרויסארטיגער א ווערען

 באטיײ זיך װעילען פראגראם םוזיקארישען
 באװאוסטער דזשײהאבסאן, סאיטא ליגען:

 בא• א ראיטקיס, מרס. ;םידעל-טפילער
 דער און זינגערין, סאפראנא װאוסטע

 מד װערט װאס ׳כאי אינטערגעיטאנאצ
 םוזיקער באװאוסטען דעם םון םיהרס

פון באשטעהט .כאר דער רעאוג לעא

;לי׳  כיט מענער, און םרויען פערזאן, 70
 דער און ׳לאקאיס אונזעי־־ע פון דער

 אי־ אנגענעהם זײן געװיס װעט עויב
 איגטערניי׳עא- דעם הערען צו בעיאשט

זינגען. באר נאי
 פראגראם, מוזיקאלײצע די חוץ א
 קור־ אײניגע װערען געהאלטען װעלען

 באצו: אין רעדילפ אינטערעסאנטע ׳צע
 אונזער םון טעטיגקײט עדױקײשאנאל די

 נעפינען ליסט דעדנער די אויף ױגיאן.
פראפע־ :פערזאנען פאיגענדע די זיך

 ;קאלעדזש סיטי םון אװערסטריט, סאר
 סעקרעטער ;זיגפאן סאריס פרעזידענט

 פײנ־ י. פרעזידענט װײס באראף; ב.
 אינטער־ דער םון טשערמאן דער בערג,

ש. : קאםיטע עדױקײשאנאיל נײשאנאיל
 ״גערעכ־ די םון רעדאסםאר יאנאװסהי,

 פיטשהאנדלער, אלעהסאנדער ;טגקײט״
 עדױקײשאנאל אונזער םון דירעהטאר

 ׳האהן מ. פאניא פיס און דעפארטמענט
 דע־ עדױקײשאנאל דעם פון סעקרעטער

פארטטענט.
 רארף םען אבער םרײ, איז אײנטריט

 אהן ארײנצוקוםען. טיקעט א האבעז
 ארײנ־ ניט הײנעם מעז װעט םיקעטם

 נע־ םארטײלס זײנען טיקעטס די לאזען.
אוגזערע אילע צו פראפארציאנעיצ װארען

 שרן i לאקאל יימייאן א&עױיטאוס ,קלאוק
דרם אײגענער דער דער אין

 נעםעילרעט געווען שויז איז עס וױ
 אונזער האט ״גערעכטיגקײט׳/ די אין

 1 ילאקאל ױניאן אפערײטארם ?לאוה
 ביל־ די אםים. פאר׳ז ביצדיננ א געהויפס

 סטריט, טע25 די אויף זיך נעפינט דיננ
 דעם םון בילדיננ גרויסער דער צעבען

 דרעס־ און קלאוק די פון באארד דזשאינט
ױניאן. מאכער
 גע־ האט 1 לאסאל םון ב^לדינג די

 װערען, איבערגעםאכט אביסעל דארםס
 בא־ די םאר זיך םאדערט סע װי לויט

 דעפארטםענטס אלע די םון קװעמליכקײט
 נענומען האט דאס און אםיס, דעם איז

 אלץ שוין איז איצט צײט. שטיקעל א
 טען5 דעם מאנטאג, און איבערגעמאכט

 לאקאל ̂םיז אםיס דער האט נאװעםבער,
 אײ־ ׳נײע די איז ארײנגעקליבעז זיך 1

 האבען װעט אפיס דער װאו הײם, נענע
באקװעםליכקײטען. טאדערנע אלע

 רער װעט באקײעם באזונדערס און
 דעם םון מיטגלידער די םאר זייז אפיס

 דער װאס דערפאר, סאקע און ,4צאהאי
 אלע רי םון זײט בײם זיך געםינט אפיס

 דעפארט־ און אפיסעס באארד דזשאינט
טענטס.

 שאפ־ די דאס ׳זיך מאכט אםט גאנץ
 דאר־ ארבײטער, אזוי אדער טשעריײט,

 לאקאל רעם אין זײן גאײבצײטינ םעז
 און ׳אםיס באארד דזשאינט אין און אםיס

 געהן געדארםט האבעץ זײ װעך יעצס, ניז
 עס האמ צוױיטעז, איז אםיס אײז םיז

 מען װאס חוץ א צײט, סך א גענומען
 װאס אננעהן, זיך סך א נעדארםט האט
 עם װעט לאסאל פון מיטגלידער די םאר

 מיטנלידער די פארשפארט. זײז יעצט
 אויםםערקזאם אלזא, ײערעה לאקאל םיז

 לאחאל זײער םון אפים דער דאס נעםאכט.
 היים, נײער דער אין שוין זיד נעםעט

 םון קארנער ביים סטריט. טע25 די אויוי
 געלאדען זײנען און עװענױ, לעקסינגטאן

 # פון הײם אײנענע ׳נײע די באזוכען מומעז
ױניאן. ײער1

זײן איז 1 לאקאל ניליק װינשעז רימ

 לאקאל דער זאל הײם. אײגענער נײער
 פארפעסטינען זיך הײם נײער זײן אין

 פון נוצען דעם פאר מעהר און סעהר אלץ
 דעם פאר םיטגלידער״ סויזענדע זײנע
ױניאן. גאנצער דער פון נוצען

 די אין יארק, גרױס־נױ אין ײאקאי^פ
טגלידעי ם כאזארגען זיך קאגעז פי  פי

ױגיאגס. האקאל זײערע פון סיתעטס
 דער צו דאס ערװארטעט, װעדט עס

 פ^נשען פעהר קוםען װעאען ערעפעגו:;
 ׳סקול דער פון אוידיטארױם דער װי

 ארײנ־ קאן ׳גענוג גרויס איז ער כאטש
 גע־ זײגען אראנדזשםעגטס און ׳נעפען
 קו־ װערען װאס די אז געװארען, פאכט

 אוידיטארױם דער װען שפעטער, מען
 יואנען זאי׳ען באזעצט, זײן שוין װעט

 דזשיפנעזױם אין אונטען, םארברײגנען
 דארט זיך װעט פען סקול. דער פון

ט אפוזירען  אנדערע נאך און סאנצען פי
 א זײן װעם דארט אויב םארװײילוגגען.

 אראנדזשםענט די װעס ׳עירם גרויסער
 זאלען זײ ארטיסמען די בעטען האפיטע
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םאינהאלט־םארצייכניס

□
.4ס נ־טער ״גערעכטיגקייט״

ט  אינ דעגיש• ד. פאקס — ײאד די .2 די
ען. רי;ג ארבײאער די שוי

ס ״ אן ריפערמאנעי דער אין .3 ז  יאד,. ײני
ש — 17 ®אי־שײדענעס* העלער. דז

ט ײ דעיארטסענ®. עדױקײש^נאל .4 ז
ט ײ  י״6א די אין טעטיגקײט און לעבען .5 ז

 און קל^וק פון נאארד דזש. פון סעס
פינקעלשסי־-ן. ל.—ױגי«ו דרעסמאכער

ט ײ  ױ• אפערײםןויס ?,קלא רער אין .0 ז
װײ. ל. — i לאקאל ניאן לי

ט ײ ען. אברהם — נאכ® גאנצע א .7 ז רײז
ט ײ נא&ױ״ן־ביכעל רעדאקט^ר׳ס םון .8 ז
ט םי• פערםע^־יעדורליכעי .9 זיי

.’יאגאװסי, ש — ב. ע• ג. פון טינג
ט  בא״ ; ב. י. — *אין״ אין קירץ .10 זיי

ארלער. י.—?ינד עחרליך דוןס ;®ט שיץ
ט ײ  א — סײער נ>יט ׳»פיל דער .11 ז

(ועיייע• לינקער א װער איך זעלדין.
העלער. דזש. — מאן)

,ז ס4®• דער .12 טי נ  •#ייטישד־ דעי פון יי
דײטש״ אין רעאקציע ס>«צי*לער ^חין

טש. לעאז — לאנד \ אנאװי בײו״ א כאז
שוסטערםאז. ה. — רעדאםקם*ר צו \

ם ײ אדווערםײזטעטס. *גאעסען. קורצע .13 ז
ם ײ אדװערטײזםענםס. ,15 און 14 ז
ט ײ  איגטעינע־ .1 זײט פון «לוסען .10 ז

סקוצםאן■ ה. — קאלענדאר *אנאי

 קלאןק פילאדעלפיער ױ פה 2 לאקאל
רעארגאניזירט װערט ױניאן מאכער

 נאװעמ־ טען5 דעם אװענט, מאנטאג
 אפנעהאילטען &ילארעלפיא אין איז בער,

 אאקאצ פון מעפבער־םיטינג א געװארען
 װעיל־ אויױ ױגיאן< קילאוקמאכער די םון 2

 רי געװארען אויםגענופען איז עס כען
 םון באשאוס דעם באצוג אין םראגע
 ״טרײד־ די מכח אינטערנעשאנאיל אונזער
 לעי ברודער יציג׳/ עדױהײשאנאצ ױניאן

 איז צאקאצ, דעם פוין טשערםאן .*ער
פיטיננ. דעם פון טשערמאן דער געװען

 װײס־ איז זיגמאז פאריס פרעזידענט
 ספיעציעצ זײנען םײנבערג, י. פרעזידענט
 מא־ צו סצאר םיטיננ, דעם צו געםאהרען

צאקאצ דעם םון םיטגצידער די פאד כען

 באס- פװ ױניאן װעסמאכעו און וױיסט
בעאמטע ערװעהלם טאן

פאר ״פרײהײט״ די געגען פ«רד«םונגס־רעזאלוציע « אן נעהמט 7 לאקאל
ױניאן. אונזער םארלויםדען

 יױ דרעספאכער און װײסט די איץ
 לעצ־ איז ,49 לאקאצ באסטאן׳ פון ניאז

 לאהאצ םאר װאהצען םארגעקומען טענס
 מיטגצידער צאהצ נרױסע א און בעאםטע

 באטײציגט זיך וזאבען צאהאצ דעם םון
 די אז צײגט, ראס װאס װאהצען, די אין

 םאראיגטערעסירם זײנען מיטנצידער
ױניאן. רער פון צעבען מיט׳ן

 האט װאהצען די םון רעזוצטאט דער
 דעם פון מיטגצידער די ראס געװיזען,

 צו צוטרויען פוצע דאס האבען צאקאי
 ער* װידער זײ האבען און בעאפטע די

 בעאמ־ די טערמין. א נאף פאר װײצם
ברורער :זײגען ױניאז דער םון טע
 סא־ שװעסטער םענעדזשער; צעװין, י.

 און אײדזשענם, ביזנעס הארװיטץ, רא
 סעקרעטערי־ פרירפאן, י. ־ שװעסטער

 זײנען בעאטטע אצע די .,טרעזשורע:
 נרוײ א פױמ געװארען עדוױיאט װידער

 דאס װאס שטימען, פאיאריטעט םער
 מיטגצידערשאםט גרויסע די אז צײגט,

 צױ פורע דאס האט ױניאן דער םון
 זײער שטיצען איז בעאםטע די צו טרויען

ױניאךפ־אנעז. די באצוג אין שטערונג
 דעם איץ װאהצעז די אז ׳א'צטער

 זיןי פען װעט פאדיבער, זײנעז צאקאל
 פיט ארבײט. דער צו געפען װידער

םריהער שױן זיד האט ױניאן די װעאכער

 םון םראגע די איז דאס םארנומען,
 שמאנד צו העצםען צו ״אמאצגאמײשאן״,
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 בא־ נאנץ וויםען זא־יען זײ פראגע, די
 זיך. האנרעצס עס װאס װעגען שטיפט

 נע־ אנװעזענד זײנען םיטיגג דעם אויף
 םעסבערס, הונדערט פאר א בצויז װען

 הוג־ אכם ארום האט צאקאל דער כאטש
פיטגצידער. דעדט

 נע״ זיך האט טיטינג דער װי :לײך
 ער• זיגפאן פרעדתגנט האם עפענט,
 עקזעקוטיװ דזשענעראל דער אז קלערט,
 איו אינטערנײשאנאצ אונזער םון באארד

 קערמנרשאםט געזעצציכע אײנציגע די
 האנ״ די אױסצוטײטשן ױניאן אונזער איז

 און קאנװענשאן אײן צװישען סטיטוציע
 אגער״ באארד רער דאס און צוױיטער, א

 עדױתײשאנאצ ױניאן ״םרײד די קענמ
 פאצג״ אפאזיציאג־ױניאן. אן םאר ציג״
 קאנםםי״ אונזער צױט םארװערט, איז ציר

 אונזער פון מיטנאיעד א תאם טוציע,
 זעצבער חנר אין זאל אינטערנײשאנאצ

 דערםאנ־ חנר צו באצאנגען אויף צײט
 צו דרױםזנן םון זוכט װעצכע לי^ טער

 םאלנליף ױניאז. אונזער קאנטראצירען
 אננע• באשצוס דער םוז — ער זאגם —

 אונ• םיז לאקאצ יעחןן םון װערען נוםעז
 םאנכער אויב און אינטערנײשאנאצ, זער

 עקזע״ דזשענעראצ רער או טײנם צאשאל
ניט םאצ דעם איז רזאט באארד קוםױו

)16 זײם »וי!י (שיוס

 דעפארםםמס ארנאניזאציאנס אינטערניישאנאל
פאםײה אין שוחןױנסײםען כאזײסיגם

העלפט לייבאר אװ םעדערײשאן סטײט דזשערזי נױ די פון םעקרעטער דער
ארבײמ. דער אין ױניאן אונזער

 דער האט צוריק צײט שטיקעצ א סיט
 ארגאניזא־ איסטערן אינטערנײשאנאצ

 וױיס־ װעצכעז םון דעפארטםענט, ציאנס
 מע־ דער איז האצפערין דזש. םרעזידענט
 װאס נאכזעהעז גענוםעז זיןי נערזשער,

 נארמענט צײריס די אין זיך םוט עס
 ׳דאס און רזש., נױ פאסײק, םון שעפער

 האר־ צום ניט זעהר איז זיןי, םארשטײט
 שאפהעס. יענע םון באצעבאטים די צעז

 נעםעאען ניט דאס איז אבער באזונדערס
 קאכיפאני״, ררעס ״פיאניר רי נעװארען
 געװא־ דערקלעיט איז עס שאפ ײעכיעס

 װאס כיײדצאד. די סטרײרן. איז רען
 פיד־ דער בײ נעײעז באשעםטיגט זײנען

שטונדעז לאגנע געא־נייט האבען ׳טע

 האבעז זײ אוין וױידזשעס קלעגליכע םאר
 אײדער סםרײקען צו בעסער באשלאסען

 קלעגליכע אזעלכע אונטעד ארבײטעז צו
באדינגונגען.

 אפרע־ זיר געגוטען סירמע די האם
 אונזער םון ארנאנײזער די מיט כעגען

 םיר־ די ארגאניזאציאנס־דעפארםםענט.
 װא״ס עמיצעז, מיט געזעהען זיף האט כדע

 םון ■אליצײ דער אין זאגען צו האט
 דארט זיינען לעצטענס און פאסײק,

 ארגאנײזערס, צוױי ‘נעװארען ארעסטירט
 זײ־ זײ קאנטער. כי. און ראבינס ה. ד.

 קיא־ דעי אויוי געװארען ארעסטירט :ען
אגיטאטאדס״ ״פ-עטדע זײנען זײ אז נע.

שיוס .)10 זײט אןיןכ '
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׳.,רענ־צ״ינזײט ״צוליג
>-*j !,<״יג-אנעען, ׳"״:** V2“yr

״ע־־עז צײיתדדזגילט ט ;עיא ;1־*:׳
mm-,* ...... ̂י־ױרען זײ;ע; זײ אין אמ׳

ד1־ נ־• ן  קױ*' ,ד >ױ ;אכדעש ivc-* ־י
 ענדער׳‘' yiiyry-tfic דיעיע שי; עאב

 ע״י״ױכט •ועי־ען :יי*, :עײע; •־״•••ן ־גע; ז
 P* •yry•־ ri א־ינטע-געי^זען •־ד;ו

 ¥׳ױ שעי-עטע-י -,*ט אזוי יא־ל ייל
כא־צ״אסע;. r.....ד יליינ*

זזןוגט דיײײס ״y-jirry: ־•א: אכ
״דאס : ־עגעגײײט y; דאז-גע■־ דע- יי•

 לײנ*ר אױ כעין״עמעױי עב • גיט געזע־ל
;עיױכע אין האגדי^ן צו ײ״ • £-י י־•

 שכל׳ אײנענעס זיין יױט או;ײי:טע;ר•;;
 דאזיגע, דאס try*• «*c iv? ־* א•• *י;

dvuv;l •ע:ט :h טענ־ע^בקײט״. צױ־יב 
y- דאזיגע ״די אז אוץי, אגע־ ז*גט 

 יוערען סא־רידעז געקעגט ••איט יא;ע
 ״אײ ;y;:r*;m ענדי״עע אײש ךי י־׳;;
£אש* פיר אזױ גא־ א־ײבנענענען ײ־;־

; ט ־ א ^ די י •ױם )נ ע נ א ק י ־ ע ד י־וײאטא א
י־עגדער״. כאטיעפענדע דיע״ע פאר א-ז

 זײט. זײן פיז שע-ין גא;ץ איז דאש
 פ־אזע די או:ז ;עפעי־ט אינעי־ױפט

 א איז דאב .,;•עד^ינקײט ״צױינ
ך ײ ̂געש׳ pc כױיר ד־;ש אין א;; ר ;  אי

 נששה׳לאזע די השגחה *ו<מעש אי;טע-
 דויכגע־ ױערען א־כייג״אציאנה־געזעצע

 קװא* די השגחה װענ״עס אונסער פיהיט,
 פארשא־ און דורכנעפי־־ם ״יןעדען טאכ
 טיאגעדיעס ישיעור א אלן טעגײיך פעז

 די נײ װאנדעדער טױועגדע די צױישען
 יאנד. פארשמראכעגעם דעכ pc ט-יערען

 הערצלינ־ רי פארדינט האגדױגג י-זע
 לימד יעדען פון אוגטערשטיצוגג :טע

י־אגד. אין דענשען יאי-ען
 ייכע1כיעב״ז דאזיגע די אױף איז דאך

 ניט דײױיס סעקרעטערי pc האנדלומ
 כא־ וױ ײאיחען. א אי-ז איננאנצען

 הונדערט ן1דyyDוc ארום זײנען ־יאוסט,
pc אי׳ איכייגראנטען ארייגגע^זמגע די 

 דער אױוי ;עקוםען תװ^טא דער כער
 װאס מיף רידנמ די יעװײקםהען, ׳פיף

 ־,r סםײטס ױנײטעד דעד ץן גאיאגגט
 אימיגראנשעז y?n װען כאאיד. וינג

 וױ יױט געװארעז, צוייקגע׳עיקט װא^טען
 גע״ עס װארט יטרײנם געזעץ רעי

 400,000 ארום נארד יטיפיננ דער זאסט
 ע;דריף װאי״ט ;עי״ד דאס און דא^אל,
DtTOyj דער פון װערען אױסגעצאוזי׳ט 

 ־yp טיר נופא. רענירו:; <טמריק»;ער
̂ץ דך ,ען עי םון באפ־ײעז גיט אי  י

 נעיטעהן װאלט װאס :םראגע נ^;עגדער
 טױזענדע אונגרײןריכע לאױנע רי דיט

 אױיי :יט קוסען ױי װען אימיגראנטען,
 אנדער אן אויף :אר רעוױיעטחען דער

̂י  אױף פאל אזא אין מען װאילט ׳טיוי
 מיט osjn:wry; מעגעליכק״ט״ ״צוליב

 וו^יםען אדער ׳ד,דין כמוורת לפנים זײ
 טוםי אחן געלוארעז צוריק:ע״שיל«ש דאן זײ

 אין און דוסראגד עגגלאנד, קײן דחטגות
 זיי־ זײ װאנען פון לענדעי, אנדע^ע די

> ;עחורען נען

 פאר דאלאר מיליאץ אגדערהאלבען
אײלאנד. עלים

 דער בײ ישוין האצטען כייד אז און
 צו װערט איז איטיגראציאן, פון פיאנע

 פון קױרען קאםײשיאנער אז נאטעלקען,
v: ע־ װאך ?עצטע איז &ארט יארקער; 

 pc פאדערען װאמיננמאן אץ פאהרען
 דאלאר כײליאן אנדערהאלבען :ןאנגרעס

אײלאגד. עליס ״אויסצוכעסערען״
 םארלאננם װערם סוסזן דאזיגע די

 עליס pc מאכען צו כדי תאננרעס, פון
 גע״ פײער נענען סאניטמיעז, א אייאונד

 זײן סמנליך זאל עס װאו ארט, ?יכערםען
 הונדערםע די האלםען צו אנ^םמנדיג

 דאר־ נעהען װאס איממיאגםעז טױזענדע
 װעט ?אננלעס דער יעהרליף/ דוקי טען
באוױייגען. ספק אהן סופע רי

 אימײ די אז זעהן, כלען קען דערפון
 נא״״פלא־ ענדליך תאבעץ נלײישאךנאאמטע

 די *וארצעל םיט׳ן אויסצוקארעניעז שען
 הא* װאס באדינגוגנען׳ אונעיםרעגליכע

 Dmyny; יאהרען pc כדפך א סאר בעז
 אויף אכעד טענ םצן אײלאנד. עליס אין
 בא״ אונזעיע אויב אז פארגעסעז, דם

 עס איז זאןי דזגל אין עפעס טוען אטמע
 נױ אימענעם זײער םון אענאנצמז כים
דערםא־ *ו װערם איז עס װילען. טעז

.yל zyi ,דצר •יאס ־נאזוף iy\r'V'm2 
 אוגע״צטאט לאט געדעס 4׳ןטנאצאדא

;•» v ־t איז אײיאגד pM ו נאלינט♦ 
 װעלנען אין רעדרוגג, •;^,נ־־טי \ער
 ״צסױ ;>*רעקריכעי די פארדאטט יאט ׳ך

 ע?יס אױף אפגעכאזענח״ס א^ ציגחײט
 רעפאיט ;ערעס יאט דאס יא;ר,”«

עיעס נאאטטע איגזערע יויגט^לג^א^לט
 נא־ צו װערט אױף א*ז עס טאן,

:PV.^V4 איז געדעס׳ייעיארט דער >וען אז 
 הא־ געװארען, ןארעפע;ט״יכט צוער׳פא

 גע־ איטינרײ׳עאךנאארטע או׳נזעײע ;ען
 נעטענה׳ט און פי־ײצ^ס די ט*ט ?יוזנטצט

yאץ ז o,sy אין עסלא איז אײראגד 
 איז עס אז און אײנונג, בעשטעי- רעי־

גע-עס אטנאסאדאר פון ליצ#- א :רעט
 אטעריקאגער רײגע אזא י־־יטיליי^ן

אײיאנד. D,sy יײ ►עהטיטיציע
 געדעס אדבאכאדאר פין י,**:״ו ל•

 װיר־ ׳טטארהע א גע״אכט רyאב ־אט
 איז זי וױיצ י־ע־פאי, טארע #חי;:

 ;ןיט אין באגייינדעטע, א ;ע־יעז
 א פאר״עיוײגען. ;עקעגט ג־ט זי דאט
 אײ־ עייס פון ענדליף *יעט cm ״אנק

 זאי װאס פיאץ, א ױערען געטאכט א;ד‘
טעניטען. צױױלידרםע פאר »אכע;ר ױין

ניט. קײגכיאל אײדער oygr בעסע־

ענגלאנד. פיט ׳טנאפכ־אפפאך דער
רעגירונ־ די ציױ״עען טיאקטאט דעי

 און *עטאאטען פא־אײגיגטע די פון יעז
 ען4עטעי,אפ העילפען צו ו.לױס־בריטאניען

 גוט־ איז ^ינאפס אין יב־פא־דעלי רעש
 םון •דעכייערס די פון נעױאיען «.מדזײכען

 װי ׳האט און איכיפעריע נריטי״פער יעל
 םון הסכםח די אויך ׳אויס יױיזט לכ

 סעקרעטערי און קוי״ידדע ־!לעזידענט
pry ד דער י  אן ענרערט איפאף ד

 די אז געזעץ, איגטעלנאציאנאלען *יטע;
 אפ־ טע;ע; רעגירונג א פון ׳זרינס״ישיפען

 האגדעלס״׳עיפעז נאזוכען און ״עטעיען
 בא־ דעי־ פון פייי דרײ וױ ױ״טער :יט

 דאזיגע די אױסער סדינה. פיעפענד/גי
 בא־ אי׳ פ-ײ יטים די זייגעז סײיל דריי

 ־דארםעז און טיוכל, קײן צו ניט אננען‘
 אפעטעילען גיט ׳עיפען קײן טען פאר
 ?אנפיס־ ;ים און נאזוכען ;יט זיי און

 אפ־ נײער דער פיאכט. זײעד חירען
 םיל דר״ דאזיגע די םון טאנט :יאף

 אפםאןי דעל אױב מייל. צױעייף :אנצע
 די װעט װערען׳ אונטערגעשריבעז ־ועם

 אפ־ רעבט א האבען פי*אטע ון:יעריקא:ער
 12 גאנצע יפנאפס־^יפען די צוישטעלען

 דאס יביטה. אטעריקאנער. דער פון נײיל
 סאי־ רעם ״שװערעד סך א טאנען װעט
 אױף אין ׳ים דורכ׳ן *צנאפס אין זעהי
 בא־ אי*ץ נאך װעט על יױ וױיט אזױ

 סך א װעלען רy Dyi• זוערען טריכען
זאסכנאלער.

 דג א אלס באטראכט וחגיט דאס
י״אגד. pc כחות ״טרוקעגע״ די פא-

איז אבער זײט לyד סון
 פרא־ cyi פאר קלאפ געוױסער א דאס

 צו־ די ןyבאקוט צו יכד היבי׳עאן״געזעץ.
 עגדע־ דער צו בריטאגיע םון יעטיכױנג

m רyדיקא;yכ8 די י־׳אט רוננ, ' iv i:: צו־ 
 שיפען בריטי״טיל ערלויבען צו מךשטימט

 גסyם8ה אט^־יקאנער אין ארײנצוסומען
 אונגע״ םישקאות ycrnr yiy^r מיט

 סו־ םון ענטשײדדנג רץר טראץ ׳עםער̂נ
 קאנפיס־ זײ סעג סען אז פרים־קאולט,

yr'p; אין pyD8n
 ארױסרוםען צװײםע^ אהן װעט דאם

 האנגרעס. אץ געגנעריעאפם yo'iiya א
 א אלס באםראכםען דאס װעצען סילע
 אסענדםענט. םען18 דעש םאר קילאפ

 סע־ דער אוץ רעגירוננ די אױב װארים
 אײז איז אםםאןי אזא מאכען |y;yo נאם
 אז זיכער טען איז װאס סיט טא פאל,
 אפ״ אזעלכע נאף iy38D ניט װעט םעז

^r װעלען װאס מאכעז, i:y צו םאכען 
אמעגדםענט? פראהיבי״שאן דעם נישם

צװי־ על^פענט אײז םאראן איז עס
 ניט גאר זיכער װעט װאס אונז, ♦שען

 אפ־ דעם געגעז אויסצוזעצען װאס ד»אבען
 דאס בוטימגערס. די זײנען דאס מאך.
 שװערער סך 8 װעיען װעט עס װאס

 אויסיאנד םון ישנאפס ארייגצוםיהדעז
 Dyi אויםהױבען סך א ספת אהן ויעם
 האנ• רyד װען אפיצו שנאםס, pם פרײז
 באדייםעגד ניט זאל אויסלאנד מים דעיל

yכערyה פון און װערמן. אפני^טעלם
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 «ו «הער איז עם »יחם. tyiyi י־עגט
ivrcyi זײנעט a די *װיעען פריינד 

o y rn a rn, די >rn y׳D״>oi*o און 
 זײ| נייר װעט ער ■רעםע. רyד אין

r ׳»יידען װעט ער וזז נייחייכער»* 
a ina טערט־ן n  I'm׳<.”i
י נעײ^' ״נעכר^גען »יז ינא^טאן "

 נ«ר imp קי־ען פר?<וקס רןם םון "jy־
ורנא־ די זיין. גיט סםק ?יק  נעהיים̂־

y a r i 'J י געװען איו ק<ען םון מאכט* 
 PK ער און װאיט^נ׳ען, ש»ר ־עטמ־ק

געװ^־ען. נ״נעקוגען איהר שון
 אױנ ׳עט»דק, זעהר צ־ו״שלען מיר .

 כײנעקוםען םיאום אזױ וי*יט ,יאיטאן‘
 ײטיט ער װען קיען, דעם שון ;ע־וארעז

 נענען קאניף ז״ן א׳ן כאגוצט ניט דך
 םיט — פען8וי א״נענע דינע ני־ט א־הם

נעװארט• ;ע;ען נעװאאט

oy סיז «ז ידט, זוײזם e*n װיי
ייין .lywo-Dwap !יין# iya»>wn י■1

a n >זעםע b’HWi׳ sa il װערם tyjyi 
a אין o^yMryiO'nt* איחם n אינד 

o n r m )n n > * a, םיל׳נ סאראן ז״נעז 
T ftfr ifa/ ,ן^ מי ײ ^י־ ל׳  וױי• װ*ס או

ta tat איאם ,voptrma efiwau epn
 *ון 1?י m איז אנער oyi' םראץ

1nאקל אין קאען דעם r r w t'ttfrm
y iy i| « 't ותר סון ״  fiyappi) A3׳

«ao;ypi׳ «ti קיאחאמא9 אי*ס *iDyi 
 דסן םון ןם1ק< ־un אין niyoro ןיך גען

 nivm רי .“אימ׳גרי׳ג רער8או;זינטנ״
 ט*נ םין רyDנrנר וחןרט |y>p דעם שון
 ארוגי־ ta >וי«ט וזוינם ער און טאס *ו

 אתיס• און ypoao זיין טער«ואװארפען
 -* איז &אטא זיתר אםען. *והוםען

 או[ אידען אום נענער, *ום נעגגער׳שאםט
קאטאיליק. «ום

injn”> די האיםען Biyp’D’5>aa 
 ארױס־ נים זײט וייער םון ^ינער פאר

 DJH םון ע18םר דער אין זיף צוז^נען
 מט^וגנ ?יין נעהםען צו ;יט און קלען
 פראנע t״p jyp עס אבער איהר. א־ן
D חנם אין ta זיין, ניט jy i'in a״uyp 
 ת׳ל^־םראנע די װעם 1924 שון פײן

 יייז םראנט, אין |jnyn ארויםנע׳שטעיס
̂ע םאר ם*ל איין םוזען װעם  <8« א

ווערעז• אױםנעשעםםט

יארס נױ פון שולען ױנג אדנײסער די אין נײעס
 װי- םידל אץ שול ריגג ארבײטער רי

לעדזש.
27 cyiא טעןpטאבyמידל אין איז ר 

 א םארגעקוכ̂י אײלאנד, לאננ װייעדז״ע,
y םון מיטעג i□ .אג״ און כרענטיע ר. א 

 װאוײ װאס ר״ .8 םון רyסיטג<יד דע^
jyi טירל אין y jy:yiiפyנyן
 סי־ דער &ול. ר. א, אן נענענר רעם אין

 און באזוכט גוט ־iny? jyr.y: איז טינג
 דארט איז װאס *ײנער, רyדyי כסעט

 אין סירטyרyראינםKD זיך האט גמװען,
^iy ר. א. די םון y38iD רyד r. אויפ׳ן 

 םאר־ jyry: אגװעזענד זיינען פיטיגנ
 שולען, ר. א די פון אםיס םון שטעחער

 װיכטיגקײט די דערקל^־ט חאכען װאס
 אונ־ פאר עולען yרנyטאד גרינדען פון

 אין דעבאטעס פיל נאר קינדער. זערע
 בא׳טצאסען אײג^טימיג איז סyג8רDאנ

 פארזאמיונג רyנצ8ג דעד פון נעװארען
 םון נוננyרעפy רyד צו טעןyצוםר צו גליץ־

 אויף האט rגםyבר רyד שךל. ר. א. אן
o^nyiny א y^y^yeo ^שול־קאסיסי 

yo; 8 אנפיהרעז oyii װאס 'n אגיטא־ 
^y גרויסער א פאר װיצעדז^ מידל אין 
 מיטינג ןyדערטאנט אוי^׳ן ש\ל. ר. א.

 פאריערײב^ אנגעהויכען גלײך מען האט
קינדער.

 :ױ א״ן שדלען די פאר צײמונג א
יארק.

 ער־ יארק גיו אין איז װאך yצטyל
 צײ־ א פון נוםער עחעטער דער ישינען
 ארױסגעבעז װעלען ^ולען די װאס טונג,

 אנצואװײזעז כדי צײט, צו צײט םון
 אנצופיהרען ארן טועז, ̂טולען ד' װאס

 יט,,רב8הרונכס־yלpויפ8 געהעריגע די
 שולען. ר. א. די םון אידעע דעד פאר

 XX(,15( אין ערישינען איז צײטוננ די
 אופ־ צוטײלם װערט און עסזעכיפליארעץ

cy אין זיסם. jy :'^ y  oyi נומער :y־ 
 ר. א. די וועגען ארטיקלען זיף םינען
 י. ,i8D^yj8D צ. צעװין, י. םון ̂וילעז

 סטרוגאטיט ם. געציבט^ פ. ליבםאן,
y:8 און iy i. ג דעם אחוץyזיף פינעז 

 גײעם, ביצדער, ̂ןyבאנריסונג דארט
 די װעגען אינםארמאציעס םארשײדענע

 ארויס־ איז צײםונג די װ. אז. א. ^ולעז
 צײטוננס־םאר־ זyנרויס א איז נעגעבעז

 אײנ־ שעהנעם א זעהר מאבט איז םאם
 typ צײטוגג רyד pם ?אפיעס דרוס.

שולעץ. ר. א. אאע איז בא?ומעז פען

ע א טאונער דאון דער פאר הײם די
שול.

 װאס שול, ר. א. דאוךטאונער די
 אויױ געפונען יאהרען א פאר זיד האט
 נים צײט א איז סםרים, טער7 דער

 װאס דעם, צוליב הײם א-הר אין נעװען
 געװארעז. נטyברyגBא איז הויז דאס
 װערט הויז דאס וױ מאנאטען 3 ̂*ויז

 פאד־ װעט P8 יטול א פאר איבערגעבױט
 װען נאװעםבער, טעזcm 1 ווערען טיג
 אדײנ־ צוריק דארט זיך טyזו שול די

 זיך וועט ״שול סטריט מע7 די ציהעז.
 ספעציעל־נעבויםע איז געםינעז איצםער
 בא־ ys8 םיט שול דעי פאר צימעדען

?'^טלינקײטען.
 זיך כיען קען אינפארמאציע פאר
 גע־ איצםינער חר איז רוענדען דערװײל

 טע4 איסט 324 ש(ל, דער פוז בײדע
• סםרים.

.קינדערלאנד״ ק#ל#ניע
איצ־ ניבען ^ילעז ריננ ארב. י. נ. די

 ארנאני־ דער פאד צײט סד א אפ טעד
 ^קינדער־ ®oypmmJ'P דעם p£ ?ירונג

 קױ דעם ילפענען זיך װעט װאס לאנד׳/
 װערם ארבייט די סילזאז. מענדיג^

זאא ארבײט די כדי ׳t8oy: איצטעי שײ\

 קאאאיי די זוערעץ. אװעקגעשםעאם גוט
y^ וועט inyor אונטyאױםזיכם דער ר 

D̂;8 װעט און ש(ל^ י. נ. די םון ^ 'ry j 
^.8cnys זyנטyטyBקאמ א םון װערען : 

 jyp y'J8^8P רyד רדעגע} אינםארסאציע
yD| שויען, רינג ארב. אאע אץ באקוםען

שולען. די אין קלאםען גײע
 װערען שויען רינג ארב. ŷ« אין

 אג״ פאר ?אאם/ח בײע נםyםyyנ איצםער
 װאס ?ינדער פאר װי גוט אזוי רyםאננ

 סנעציןך געאערענט. ערנעץ מוין האבען
 דער• טאי DjyEyy; װערען ׳קלאסעז אע

 לערנען װיאעז װאס ?ינדער,
 ג/ךןזיכ• אידי׳פע די שפראןי, y^’i'K די
v*' די און טע v 'i ציםy.שד די ראםור 
iv אען i" i סינדעד םארשרײבען צו אםען 

 זונ״ און שבװ ,7 ביז 4 םון טאג יעדעז
אר 1 ביז פריה רyד אץ 10 םון טאג  נ

סיטאג.

 ארכ, יארקער נױ די פון קאנצערםען
שולען. רינג

 שולען ר. א. יארסער נױ אלע אין
 טעטיג״ לעבעדינע א אז רyא•צט געהט
 סים םארגוםען סען איז נאר ניט קײט.

 דער סים pn קינדער נײע ,םארשרײכען
 םיט אויף נאר קייאסען, נײע םון עפעגוגג

*m ru ,װעלכ םון ארבײטעןy אונזעחן 
pינדyלערנען ר ?y^ .שולען די םיל 

 Jyרטyאנצp עטליכע צו איצטער גרײטען
שטאדם. םון טײלען םארשײדענע אין

 םאר- װעט קאנצעךט ערשטער דער
jycip ארלינג־ אין מבער1דעצז סעז9 רעם 

 pm פלײס, מארקס סײנט האל, טאן
 חנוכח־ רyגרויס א זײן װעט דאס טאון.

 ז װעלען עס װעלכעז אויף ?אנצערט,
n8'־iDC־y^ קינדער־כאר נרויסער דער 
 אונטער שולען ר. א. יארקער נױ די םיז

 באריהמטעז דעם םון ׳םי׳הרערשאםט דער
 טאג״דהלאסען די ליאװ; לעא דיריגענט

 אויםזיכט דער אונטער יטולעז די פון
 סצענעס םא?ס; םילדרעד םאדאם פון
pK דער םון קינדער םח דע?לאמאציעס 

 אויף ס׳װעט און ^ול, ר. א. iy:i8D דאון
 נעלוגגענעד זעהר א ווערעז אויםגעםיהרט
 גרינע *ד*ס סרעיליאק י. םיז אײ^קטער

םישמאן. יעקב pc רעזשיסירם אינגעל/
 אראנ־ ווערם קאנצערם צװײםער דער
 מוזייד ר. א. הארלעמער רער םון זשירט

 דעצעמבער, טען15 דעם שבת, אויף שול,
 ויעלען קאנצערט אױם׳ז הארלעם. איז

 אפטיײ םארשײדענע די ארויסםרעטען
 אר־ דער וױ םוזיידשול, דער םון לונגען

 כדן»עלא־םאלאם און פיאנא־ קעסטער,
 דער קרעפטען. םוזיקאלישע רעyאנד ארן

 אונםער דורכנעםיהרם װערם קאנצמרט
חםץ װ. זיסעלםאן, ל. םון אויםזיכט דער
 םון דירעהםארען זעליקפאן, איסאי איז

םוזי?־שול. דער

אז איהר, וױיסט
'|יי 40 איבער  זיינזןן רעייםיאםען 79י
 ^יםאדם־רעגירונ־ די ®אר געװארען ערװעהדם

 ®^עבאםלא־ דער ■ון םײלען אין U*־?
 ״וואחד־ אידי^ער י^ר ק?י4רע*ובי װאקיעער

 דאחל גרייסע gtg געצויגען האם געםעל
 »כ»ער דןןר ״געלאיצז״ איז ער ig ״םימען,

 וואנ «ין ■ארמײען. 14 ®ון ליסם דער אין
ײן נאד געחאם «ימ» ביז האמ וועלכע ׳ני»א  י

 גע־ ערײזףזלם וײנען פארםילםער, אידיאמןן
ײ װארעז װ ק*װק*, דד. און זינגצי דו־. : ז

 !רעסבורנ »ין *םיסצן. אידי^ע 8יז51 םים
י יזאבעז n *םימעו 9428 םי» אידצן, י y 

 זײגצן אידעז •יר ן.9דציו(ו»ם ®יר ײעחלם
 און oynyty אין געײאיען ערװעתלם אויך
ײ װ  מצו אי איחר. זוײםם קא^יאן. אין ו
 םײ ®ערקי^ען הצלםאר א •אררויכעדם איחר

 םילדסאלן דןם איתר *אררויכערם גארעם,
 װאם םיגארעג^ ®לז־קי^ען גןןאזםאקסםעז און

I גצלך| אײער •אר קוימען נ^ר קענם איהר

*

 אונזערע ח^כען דןוגורשםאנ ןyצטyל
םים נאכם » געחאט נאאמטע

נעלס^ון, בױדער םון אױסנאסע ףער
 םון טשערטאן דער געװען איז ווןינער
 כ^וארד .ipy אונזערע אלע דיגען סיטינג,

 נעװען כעאםטצ, אנדערע pn D̂יyכoטע
 אנדערע םון רעדעס צו צוחערער yשטיל
dם yאורזאכ די ר.yרעדנ p i p דאזיגען 

ז*גען. גלײך אײר מיר װעלען ױם־טונ
̂וכען כיר  דאנערשםאג יעצטען ה

 מי־ ״ראטיפיקײשאן״ א געחאט נטyאװ
 ״םאר־ און סאציאליסטישע רי םאר טינג

 די ?אגדידאטען. ■ארטײ כער־לײבאר״
 סא־ : jyiiy: זײנמן מיטיגג בײם רyרנyר

 כרודער און גאלדאםסקי דע״חאנט, ׳קין
 ה*בען מיטגלידער yרyאונז ;זראאינס?י

ryDM פיyר די םון נעלערנט לyדyװאס ׳ס 
 ס׳איז געװארען. ןyהאלטyג זײנ^

 טאג אלע ניט װאס שאד, א וױרטליך
?אמייינס. yטיש,•אל דא ױעען

in :y iy i װעגען cyi םון מיטינג 
^iyDvy ראyJניט זיף םיר ?ענען ^רשטאג 

iyDs8npniy םארדינטילז א געבען םון 
 םאר װאלינסקי׳ ברודעד קאפפ״יט^ט

 װעיכער רyאיב ,8cyno זײן רע~ע. דין
אנגע־ װירקליף האט ^רטyרyג דאט ער

 אנװעזענד^ די פון דום? □yi טא«ט
yד בארירט האט רyדי פון פונ?ם ם 

 ̂סyאל צו כיאסען די םון נלײכנײטיגקײט
 און םערטyארגc אפאל iy38n זײ װאס

 טרא־ א װירקליף איז עס כ^^נרערט.
 מענשען, זעלבע די װי צוצוזעהען, געריע
 צוריק, יאהר פאר א פיט iy2^n <ואס
 ענ־ רyזײ םיט כאגײסטערונג, דיער מיט

 נשםות װארימע זײערע פיט און טוזיאזם
 ארבײטער ןyאידיש רעם אנגעםירט

 yארטויבטD װי אזוי יעצט, ריגען קרײז׳
 א אהן באװעגלאזע ?אלט^ גיםט, םון
a־sypy אין גלויכען און האםנוגג ׳ליכט 

 די זײגעז דאס אויב ן.yםטyרp yרyזײ
 םליגלען׳/ ״נײע די םון ןyזולטאטyר

 אין ןyאכD צו אנגעהויבען האכען זואס
 לא־ דאן, רייען, ארבײטער אידישע די

 inyt לאמיר ׳רציגyנהyDא זאגען דא גיר
 -yiy? זיף גיכער װאס און שנעלער זואס
 לא* םויגלען. םיעל־םארביגע די פיט גען
 הא־ םיר װאס דאס ד״אבען צודי? מיר
lya גyרײנע, שעהנע, א — אםאל האט 

ארבײטער *ײנינע pא םוטיגע
נאװעגונג.

V
 םיר װעלען נאװעפבער ט^15 דעם

 בילרונגס־סעזאן. אונזער אנםאגגען צורי?
 אויס־ האט ?אםיםע עדױ?ײשאנאל די

 םאר פראגראם y■אסיג גאנץ א נעארבײט
 פראגראם זײער יאהר. ?ופענדען דעם

 רyד םון לעהרע די pאי אויך שליסט
 םיײ רyאונז לויט שפראף. ענגלישער

 עננליש — גענענשטאנד דיזער איז גונג
 םיט־ אונזערע פאר װיכםיגםטער דער —

 הויפםזעכ־ איז ש«ראף יעדע גיצידער.
 םון האנט דער אין װער?צײג א איף
 טאנ־טעגליוי מוז ער װעלכע פענשען, דעם

 צוזאםענ־ טעגליכען זײן אין נעכרויכען
 םי־ םאר ם^שען. אנדערע פים קוםען

 רyד איז ארבײטער אוגזערע סון לע
oױyאון פארגעניגען םון נענוס, פון ר 

 צושטאנה זyאנאטישpע בעסערען א סון
 זײ װאס ׳רעם צוליב בלויז פאכטyצוג
yDד םיט בא?אנטשאפט די לטyר 

צאנד. םנן שיראף
 געלע־ אנאנדער בײ שוין האבען מיר
 ניטא איז Dy אז אנגעדײטעט, נענהײט

 cyד זyהאלטfiא זאל װאס yאורזאכ מײן
ש, ?ײן ניט האן װאס יעניגעז  צו ^לי

 אין שפראף די רנעזyצ זיף און זyהופ
 עס װילען פיר ױניאן. דער פון אפיס

 װי־ מיר ^רהאלעזyװיר ניט דא דערפאי•
 , ונטער-H אפאל נאף במיז אייף לעז

 אפעריטא אין אז םא?ט רעם שםרײכען
 yjycpKiny םאר ניט שאנדע יויין איז
yD׳:iyc זיף. לערנען צו yp-^D ̂

 רארף זיך׳ לערנט װאס אײנער יער^
 ער־ דערמיט וױיל שטאלץ, זײן זיף בײ

 אלײן זיף צו םליכט א שוין עד םילט
 ערװארטעט רy װאס דור, זײז צו און
 גלויבען טיר איהם. נאף ןyרצולאזyאיב
 יעצ־ די אונטער דא, איז עס אז גיט,
w o או.םשטyאיז גיט װעלכע ^גדען 

 װאס יעניגען cyn פאר רטיגונגyכטפyר
 איםיצער װען שאנרע, םאר זץי רויטע^ט

 ענג־ אץ װארם א אויס איהם צו רעדט
 די לערנען [צט1י מענט איהר יש.5

 בײ ױניאן׳ אײגענער אײער איז שפראך,
 אײער אין לעהרער, אייגענעם אן אײער

 יעצט האם איהר אטםאסםערע. אײנענער
ניט. עס םארנאכלעסיגט געצעגענהײט. רי

 און ױניאן דער פון אםים אין ?ופט
 לײגט גלײף. קוםט איץ. זיך שרייבט

שפעםער. אוױ• אפ ניט עס
A

 װאןי דיזמר םון םיטינג רעגעאער דער
 אונזערע וױכטיגמר. זעהר א זײז וחנט

 וחננען געלעזען זיכער האבען מיםגצידער
!.PF דזשצנעראא דער פון באשליסע די

 צװ״פלצן םיר ?ליױלאגר. אין כאארד
 קאנצן צײטוננס־באריכטען די צי רyאכ

ױ אינצתצבצז *לזס  אזױ און קלאר יו
 רי אז ׳זיף נױטיגט עס וױפייל גריגדלץי,

 איבצמצגע־ זאימן •ונמטען אנגענופזונע
 jypyy רyםאכ ריםעי רי ומרצן* כעז

 ער* אן הצרען צו געלעגענהײט די חאבען
 nyi;i?83 פונהט jyiv' |yiyii שלערוננ

ײ  דא־ ו־יזען פיטינג ןyלyרעג דעם :
נערשטאג.

/•
 פעטבער ?ראנקען א האבען פיר

ip םישמרמאן. נאסאז סיט׳ן v i ברודער 
 ןyצובראכ םידש איכצמעכאיכען איז
 שיא״ די געהאט חאט iy וױ דעס נאך

האט דער קיאגקהײט. פענדע
 צו ל״yנשyדyקרw א באוױליגט איהם
 טי־ םארקױפען און שע§ער די אין געהז

 אונזערע טעןyכyג װאלטען כייר ?עטס.
 פיט ארויסלאזען ניט איהם רסyפבyפ

 ד• םון *"נער איז םאל דין ז.yלײדינ
 4אפאי חאבען פיר װאס טראגישסטע,

 ,-nyt טאן וױיתליף ױעט איהל נעךעחג
״ װעט איהר װען זאר yלyנאב א  י

טי?עט. אטערyט א ?ויפען איהם
סעל. יע^ץר, דזש.

 הא• װעט רעליח־אדט םיפעלס
 גרענד אץ כאזאר א כען

פעיעס. םענטדאל
 טעןcyi 16 אװענם, ״שכת אנםאננ^דיג

אר־ ריף-ארטyר ס4פיפי די סyװ
83:,?y,v8 האsטyנייעס־ רי פון אײנעם ן 
w ,װאס באזאיען y rv| װען yr,8D־ 

 ײעט באזאר רyד יארק. נױ אין ?ופ^
 זרנם;<ג זyשליס זיך און טעג 9 ןyאגהאלט 1

םעברואר. זyם24 םyד אװענט,
 אפ־ ײעט באזאר דעם פון הכגסה די

 יטוהל^ ytrTK די צו װערעז געשיקט
 די צו און אלעסטינא8 און אײיאפא איז

 ןyאויםגעהאלט װערען װאס ^4אנשטאי
לענדער. אלע אין ״ארט״ םון

ארגאניזא־ םאראײניגטער דער פיט
'*V זײנען רעליעוי־^ארט״ •יפלס פרן 

 ארבײטער אידישע גרעסטע די םארבונדען
 די םון םאל?ס־ארגאניואציעס. און

 ייפלס צום געהערען ארדענס םראטוירנאל
 אינ־ רינג, ארבײטער דער רעציזי־״ארט״

 אידיש־ אברהם, ברית ארדער נדענטy^ג■
 אינרע־ פארבאנר, ארבײםער נאציאנאלער

 יױ די םון שילום. ברית ארדער יענדענט
 אינ־ די ארט"״ דער צו ^ynyi גיאנס

 װאר?ערס גארםענם לײדיס טערנײשאנאל
 װאר־ קלאדינג אפאלגאםײטעד ױניאן,
 אידײ ,םאראײניגטע׳אםעריהא אװ קערס

 גודס לערער םענסי ׳גמװער?שאםממז שע
 ?אנםעסשאנ^ P8 בעסערי װארקערס,
 ?אנסיל. טרײד םעאטרי?איצ ׳װאר?ערס

 נעהערען רשאםטעןyBעp יאליטישע םון
 סא־ אידישע די ״ארט״ רעליןז פיפאס צום

 פועלי ®ארטיי, ארבײטער ציאליסטישע
 םאר־ סאציאליסטישער רyאיריש ׳צױן

 סא־ אסאסיאײשאז, ״םארװערטס״ באנד,
 cyn אויסער צױן. צעירי ציא^סטישע

 אר־ נײער דער אן אננעשלאסען זײנען
 לאנדסםאנשאם־ 200 איבער 'גאגיזאציע

טען.
 גערױ װערען ארגאניזאציעס yאל די

 פאר באזאר דעם מאכען העלםען צו םען
 ארגאני־ יעדע זאל ערםאלנ. ןyגרויס א

 אן האב^ צו זיך אויף jytmy: זאציע
 םאר באזאר, אױם׳ן ״בוט״ אײגענעם

 צוזאםענקלײבען אלײן זאלען זײ װעלכעז
 װאלאג־ די צושטעלען אלײן און סחורה
 םארשיםען דארםען װעלען װעלכע םירען,

 יערערער זאא באזאר. אויפ׳ן סחודה די
 בריח ס&עציעלע מיט װענדען זיך זײ םון
 לא־ ברענטשעס, נעyשלאסyאננ זײערע צו

 אויםםארער^־יג לאדזשעם, אדער קאלס
"?yry זאפא העאםען צו םעפבערסyז 

 בײשטײערן אאײן באזאד, פארין סחורה
 ׳צײם רער אין באזאר דעם באזונען און
אפען. זײן װעט דy װען

 צו אויך איגןלירט ארנאגיזאציאן די
 אלע פון רסyצוריטpyםאנום אידישע רי

 געהעריג װי זאאען זײ סחורות סארטען
 , זי• צו ?ומעז װעאען װאס ׳די אויםנעמעז

 זאהעז און קרעדענשעאס אונזערע מיט
 וױםיעא באזאר פאר׳ן בײשטײערען זײ

קאנען. זײ נאר
 v* באזאר םyד פון ערפאאג cm אז

 הונדערטע םון עסזיסטענץ רי אפהענגיג
 קינדער, yאיריש װאו טרײדישואען,

 הא־ שואע, די ענריגען זײ װי נאכרעם
 ןyאויסצואערנ דיך מעגאיכ?ײט די כען

 זע^בסט- װערען הענען און מאאכה א
מענשען. שטענדיגע

רע־ פיפאס די װאס אױםנאבע! די
 גע־ זיך האם אמערי?א pם אדט״ איןי־

 ?אא־ אאע צו אפעאירען דארםען שטעאט
 קאאסען »אע רופען םיר און אידען םען

 דורבפיה־ העאפצז אונז זאאען ױי אידעז,
 ער־ גרעסטעז bm םים כאזאר דעם רען

םעגאיך. נאר איז וואס םאאג,

:לעמען אםען זײנען סענטערס ױדטי פאלגענדע די
7:30 אום אן דך םאננען ?לאסען די

צענטעו/ ץדטי דײס איסט
םאנוזעטען, עװעדו, עישפזער נעכען סםריט, פערטע — 63 סק־ל ®אבליק

צענטער• יוניטי וױיסטמײקעדס
םאנהעטען. סטײט, טע20 איסט 320 — 40 םקדל פאכליק

צענטער. ױדטײ בראנקס
כראנקס סטריט, שארלאט אץ איסט ®ארק קראטאנא — 61 סקוי •אבליק

סקול. הײ אױרוױננ װאשינגטאן
סטר״ט. טע17 אץ «לײם אױרוױנג

ז.)דידויךא טר. פון םײהרונג מ אינטער ענגליש, אץ קלאס סקול הײ א
 א־וענ®, דאנערשטא; אין מיטװאך דינסטאג, םאנםאג, כדמעט קיאס דער
םקול. ה״ אוירוױנג װאשינגטאן ®ץ 724 רים אין

צענטער. דױטײ בראנד,ס צװײטער
ביאנקט. פארקױעײ, קיערםאנט און עװענױ װאשיננטאן — 42 סקוהל פאבליק

צענטער. ױניטי בראנקס לאוער
בראנקס. סטריט, טע13ס אץ ם״#ל בראון — 43 פק-ל ם^בליק

צעגטעד. ױניטי בראנזװיל
ברוקלין. עװענ־רס, סאטער און קריסטאפאר — 150 ש־־ל סאנליק

צענטער. ױניטי וױליאמסבורנ
 כרוקלין. סםריט, םעקקיבען און עװענױ בוש־ויק ,147 ם־־הל פאבליד,

 יעיטי אלע די אין ױערט אװענדם, םיטװאך און דיגםטאג מזןנטאנ,
 דארט װאם םאכדז&עקטם אנדערע די חױן א ענגליש, נעלערענט צענטערם

געלערענט. װערען

ס ר
לענדער שכנ׳ישע און פױלען קיץ

ער אנ ק מעריי ס ^ ר א ל א אין אויסנ^אחלט שנעל װערען ד
דורך לענדער, ארוטינע און גאליציע *וילען, פון טײלען אלע

געוועחנליכען א

ער ארד אני. מ
חני טון

קאמפאני עקםפרעם אמעריקאו
*ריבערצושיקען אזױ וױ ווענ עקפנאנדשםטער דער איז װ»ם

.הײם אדטער חןר נאך געלט
ױ ל אז ע ױ שנ ו

רראכען ידרייי אין
ס ווערם אויסנע^הלם. נעלד יז

חײם אלםער דער נאר דאלארם שיקעז אױך ק»נט איל

קײבעל דורן־
רייזען.yroyo myt •8 *ו

 שארטרשםןר אױםשליםליכע האם :>kbdvp onaogy אםעריסאז די
tmpoip ,u א־ן n mi ײיז, אין פםיםעם איז ריגא אין מן, מ חנ ד *  מנ

 •piaa אויך .p־iypg< «אסש«1איירא וייכסינ? אנרערע 1אי ••יי♦ נייג
 אםז־ די םאכט ראם ײעלט. נאנצער רער איבער םאינינרוננען

 נעלנד םאר אדנאניזאציע נעײינ׳שםטע די קאמיאני onaopy ריקאן
אננעלענענוזײנמן. yו”ר און זענדוננען

 נאח¥נטם«ן דעם נאזוכט רייזע, a םאבעז וױלם איהר אױב :|*ײמן
onaopy ווענעו םענערדשער דעם מיט זיך נאראט און אשים y>a 

 aro'Dif אונועחנ אין Iyרינp piyp איתר אננעצענענהײטען. yר'יז
וועצם. דער םון םײצען אצע שאר באהן־ביצזוםען און שישםסארטען

װ אםיסעס די םוו אײנעם איז «רײז נייס Dm *סעריקאז רי פ iwy אין <ז»םי«ני 
 : »ד*ר ,1• די *ײנען סיר װאס אםיסע^ די םיז אײנעם איז ארער שסאם אײער •

AMERICAN EXPRESS COMPANYויעלמו.אפי^ אירגעגד פון מענעדזשער רעזי^נט *ום אויםסונםםעו פאר שרײבם
2 EA ST  B BO A D W A Y  17 W E S T  23rd ST B EE T

ט ח ם ע ע23 װ ט ט רי ט םט 2 ס ױי אי דו א ר ב
םקװע־. סשאכהעם לארנער עײעכױ. םינםטע קארגער

 סט. טע39 וועסט 118 סט. yol25 װעסט 1 סט. טע15 וועסט 22
 / בראדווײ. 2131 עװע. yט3—1251 סט. טע180 און פאר? טאריס

f דזש. נ. נוארס, סט. בראד 876 י. נ. ברוקאין, סט. טע41 און עװ. טע3



דע»ארטמענט עדװלךשאנאל אונזעד
 סענ״ יוניטי *ונזערע נאזוכט

טערע
p זיינען סענסןןרס ױניטי אמוןרע r 

W *ס«ן. o מיטנייושר יוונזערע סון

דעוארפ־ עױמײמנאל פוזאונזער סמימײפ ױ סעואן חיינסינען םענט
sin th *ר• “*•(טעמזשאנ*

*יצי-עיזיטעט, נייטייד
y&vy* VO ;ya*n w אױוי • WH 

 לוד- די py opyt ©a^oiycy^yc װ*ו
yo,; ׳r n m  tw o  •yi ;y^yn &yn) 

pit jyiyn ̂נר nytriiy-*״©any ‘ײינז  iy 
py ,&y© חני iyay ;y e jr r y r 

yo,;* ד*ס w  y*y n  w  iv jm 
©iy פיר ŷn 7 כײס ייצט©fy ,וױ חורס 

oryc :
yn i#*#p ,«tn nyeyejm j» סד 

 fin ny*y«yyo ד*ד iya<y תורס * בען
 סאר^יגיד די pe porrp( יאיייטי^^ר

yoyyor yo.; ד*ס y oMiyj ©m סך
 ny©myD iv |y©iyii©o n; םיטח^םון

oy oyu דף טוט ypnyoy py ד#ה נ״ם  י
j© ©יגען y
 y jyayi ©yn lyo^yn yy* דר. .8
 •nyoy די טון ו*י»סים די רyי^y לודס

iyiyp ײיײיודאנס© iy >ivya py״ 
 yn© יןורס py נײטסי^^ועקײט.

yiyn jyrnyiiy; די yרyDנג1חר/ oyu 
 onnp( זyכyn oiy«;v יy;ypריyכ*y די

 |ytM> iv ;yoy^yrv ה^נען די װען
.oy^ay^ די

 ©yn nyasyo poyrniya דר. .0
pM p* יןורט V'WO'O  H ;yonyifiry

n  py r "*o  ,;y^ip ,*y©r iy i  py 
 ypnyoy pt. אינדובטריעס רי^ראור

 ;yc’njya jy^yii ff©jrn©o n ויען
 איד ד^יאגטע די py -p? טוט עס װאס

 ריכ- וזעי׳םען סן y וײ oy װעט דוסטײען,
oy oyu |fly©myt iv ro ױך סוט py 

אינדוסטריע. איעעגער רyז״
■רע״ דער ,oyaiyii ם, י. דר. .10

?iyiv©yiy*yyp iy i  pt o iy r י סון לע 
y ;yayi Dim ,ypnyoy שורס y^יyד רyם 

pyiiv. ד, •py v’v y r iyn y  n  ,yyryjn 
 lyivoyiyiyyp דער םון רעטאדען די
 כײט- yרyוגזy .ypnyoy א*ן jגוגyװyכ

 *yp די ד*ס ,oniyj ly^ytwnyD גיידעי
yivDinyyy בyאיז װעגוגג pc v:^y ד, 
 ארנײטער״ דער pc טײיען וױכטינסטע

py ,;:ijyiiya נױ״ וױ געוױס יײיכעז ז״
 די כײט נטypyכ זײן iv איז עה טינ

 ***■עראטיװער• דער פון ען8נדזנס«ריגצי
נאוחןנוגג.

״' דעי םון ׳ײס1ט*״ סםואיט .11 י
 אוים״ קלאס זײן אין װעט בױר*, כאר

 םארדןןורנונגען םאר״עידעגע די נמהמען
 וױיזען װעט ער אינדוסטדיע. דעד אין

 הײג״ דער פון ניעטארען די װיפיי אױף
 פא-אגטװאדנד זײנען אינדוסטייע םינער

̂ע סאר ,rvivj yvנאנ דאס פאר יץ־  א
 איד הײגטיגער דער אין פארדארבומען

דוסטריע.
 פיעדדענט דער ׳זי;ראז כיאייכ .12
pt געבען װעט אינטע־געיצאנאיל, אוגזעי 

 וױכטיגע רי איבער םארטראגען איעיגע
 יױ אונזער םאר ״פטמחען װאס *ראכיערען

 קאנען •ראכ^עטעז די אזױ וױ און ניאן
 ״yp װעילעז ^הערער די װערען. געיײזט

 דיססוסיע, דער אין נאטײלעען זיך נען
 אזעי״כע אז ניט, פדאגע ?ײן איז עס און

 איגטערעסא;ט, דין װעיען דיס?וסיעס
ני^יך. ײיז באיערענד

^ עװאנס .13 ל  יײכאד דער םון ס
 וױכטינ?״ט די דיססוטיחןן װעט בױר^

pt ארכײטער• דער םאר ״פוכייסיטי״ 
 ממז םעבאודען װמילכע דורך און באווענוננ,

iyp דyזתתרײמן. אסכעסםען ס
געװעזע״ סודסיס, דז^. טאסאס .14

 סלז, ערקיערען וועט ^yj^sr'oyp גער
oyii ״ דעם נו;ע איזjyP” D:yioypגמ־ ״ 
 סאר״ די py ?ריםט אין איז װאט #זעץ

עטאאטעז. אײױגטע
16. ijnjyopy^y ,סיט׳שהאגדיער

 עדױקײ״פאגטל דעם םון דירע?סאר דער
 אנםיהרעז וױיםער וחוט דעמןרטסענט,

■סיכאיא״ אינער oy^p דעם
 ססױ די ותלען קילאם דעם pא ניע״

i דענטמז r m  oiypyo רי מים yopyt- 
 אױפפיהרוננ די כאשםימען װאס רען,
 הילאס דעם אין װעם עס מענשמן. די םח

 די טרײבט עס װאס ^תחןן. אנאליזירם
 אג- ניט py *זױ חאנדלמז צו ם*נעעז

 די באדינגוננעז. נעוױסזן אונטער ד*ח»,
 כא־ זיד נאײכצײטיג וועיען ססודענמעז

 צױ גײסטינעז אײנענעם זײער מיט קוונזח
 װירסונג די חאכעז jyp דאס און מםאנד

 זײעחן באזײטמען אנפאננען זײ
 םמאות, די ם»דנחנסערען און חסתנות

 אעבמז זאיעז די ברמננמז iyp דאם און
כיז נז^וכט חאמז די וױ #נ<יקאימר

jytV'

r ״די זײן #y» ?יא• y « s»> כוחות H׳l 
 מר«ר די לימ^ראמװ/ ח״<«וימר דאר

»y די ײ«ל«ז ר׳וו׳וו ie y r| די םון 
 װי ׳<יײאיא«ויר י«י I'M !״•אאר רזי#א1
a (׳l״•wנאר;*רד ׳ר ?up, ,נאים״ ומיס 
 די Dfy ,ynyijg נ*ך ױן יויויס *ר«/1ו

 פא«י»יא/ H׳w״fl די )it ןרייוימןר
yiy<oy;yyy ין« •o^y׳y r .ו׳«ט«ניען» 

ty אויך |y*yn ו״ iy r 'jiy די pnyii םון 
« n׳r  y r 'e y iy J’B ynריינyר jy i pm* 

w, װוזס i;  סין רyיחרB״Bװ^ר ד• iy״
jyo iy i׳ny״B ין* i y i ום^^y rר y״.o

 סטו־ jnytjiy װעי^ן «,nyi א-חר װי
toiin,\ ם*ײ ׳}ווין ז-ר חאנ¥ן די»ס די 

 yii• װאס די *ון lyeiip די סאר ׳וורינ^
1*ly ד א־ן וױי< פאר׳^ר״כען, נאר זיו, 

 א פאר •ייאץ נענונ דא נ^ך »<ז יזיאס^
 װאס ?,nyv די װי |yD;yiiDD ר¥הר סף

i זיר חאט r׳lyriirrne l, ^חאנ no 
 זיי פיו יעד¥י און אױסלימי״נען ױאס
 ly^vn jyo’Bryc קאנען אי״ן װעט

.lyonyjivc^w אפ1?■
 יןוי״ און ►זלאסען v*' די אכפי

iyo, האנען נזיר מאכ iy!'ny»y ײאד די 
 ic! טעסימ״ט די נאף א׳ז סייהער, |1א

 ניט חן«ארםמנט *?j*e״׳pi*iy אונזער
 א־ז קלאסעז y*< די nn» פארענדיגט.

w. *ן דא אײך נאד w o o n 'דיײי 
rt.סוז <ס *נער »|״ iir,! סאר ^גײנען 
 דער oyn iy>ny^yi iy ר*י *מייטעז »

 iv נרעה האט דױױז׳»אן״ ״עי)פטענ׳*אז
סיזאו• ה״גט־גע! דעם טאן

 צו יאהר ®דן מוכ ױם אונזעד
יאהד.

y רײנען כייר i דעי צו פײערונג די 
 טעטיג- yyjyr^priy די פון עיעפעגוגג

p״d איגט אונזער םוןyרגײysrוואס ^נאי 
 דעם אױענט, יעכת דעם ןvרלוכיyם װעט

 םון אױדיסארמם אין נ*.'#סבער, טמז10
 אױר״ האײסחו^ אוירוױנג jy©;;,LMyii די

 טע17 און טע16 די צוױ׳עען #«^יס װיגג
טטריטס.

 נע־ איו טוכ or יערזרי״יכעד *in אט
jyiyr םאד נאגײסטערונג םון סװאי א 

 ײעי״ ױניאו, אוגזעי פין פיטגיידער אלע
 די און בארייטוגג די םא־יעטע־זען כע

 py כיילדרנג ארכײטער םון וױכטינת״ט
באװעגוננ, ארבײטער דערנערyט דער

*yn ־iny* עטאאכע ילעצטע די אין
 ש01$ב דאס ארוטגעזעהען, זיף םיעילע כען
l© דעי פון םוגדאטעגט דעי y w r n 

 כע־y עהאגארי־׳עעמ א איז כאװעגונג
 העכמ״ און ארכײטס^טטונדען וױינעער

̂וך־ זיא וױידז״עעס רע  װאס ׳ו“אי גיט נ
 אר״ די פון לואױלדין םאר׳ן נױטיג איז

 איז ט־ײד-יו:יאן כיארע־נע די כײטער.
 צו אפ זיך גיט oyr אינסטיטוציע, אז

 אוים׳ז םיטגלידע־שאפט די באפ-ידיגען
 אױם׳ז װי גוט אזױ געניט, גײסטיגען

כאםדידי־ צו זוכט זי :עקאנאכ״י׳עען
 איז און ׳עא« אין ארכײטמר די נען

 יייז אנטװיליען צו זוכט און דערהײם
״טאנד. גײסטיגען דין אויםהױכען  צ̂ו

 כיא- זײז פארכעסערעז צו וױ גיט אזױ
 אזוי איז דעריבער אח לא;ע. טע*יעאע

 אונזער jid םײעדוג; ימחרליכע די וױבטע
צו יאהר םון טעטינלײט עדמלײעאנאל

^•יף
 אינטער״ אונזער םון מיטנאידער די
y ry;^ שטאיץ, זײז כאזונדערס לענעז 
 vwr.y די בעדרע? איז ױניאן זײער וואס

 האט וס$n לאנד דעם pH אינאניזאציע
 טעםיג- עדױלײשאנאיל אן אמעםאמקן

 מדױלײלזא־ אוגזער איז איצטמר סײם.
 ם̂י און ענטוױלעלט נום טעטינלײם נאל

 דערםאד לרעדיט דער און פארצוױיגט׳
 םון באאמטע און מיטנאידער די לומט

 אזױ םיט האכעז oyr #ױניאן אונזער
o פאר נמארבײט כאנײסםערוננ פיל n 

 דעכ דא;ל א זאך. דעד pt ערפאלנ
 טעטיגלײט עדױלײ׳פאנאל אונזעד האט

 ,ד אין Dרט^ריyם נרױסען אזא געסאכם
 טמטינלײט ןײ װאס צײם יאהר זיכען
הרם װערט .ty^P אונזער אין ^!פי

 א נעגעמןן װערם inŷ דעם אויך
 עדעפענונג די אכבוד ערםvנyp ממהנער

pc ום טעכיגלײם עדױקײמאנאל דעד* 
 בא״ די איז סיזא^ עדױלײמאנאל ;״עם
 סיט אױפנעהכיען נעוױס ײעיעז ?וכמר

 סון סידעיל^פפילעז ראס כאנײסטעדונג
 םדז זיננען דאס און דדפי^אכסאז סאשא

 אױד ודגלען זײ און רןדסקיס. סאדאש
̂ט  יעדעס, n אויסהעותז טארגמדגעז ם
 ןיו ײערען נמחאלםעז דארט װעלען וואס
 חודלער די iy^iiT ל»עניןײם.1נ חןר
ojn יעז- נקפינעז זיל וחןם *•חן;ד» 

איז באר*!י ' סעהיעמער זינניאן, דקנט

M iy i׳n»ryny»j>« ס ט י״ד׳ מ: •ר !
 יארס דו נו״ס¥ר אין ני*ן1י ויאייאןרס

ivdip ׳*נת *yn^ װאטינגטאן אין
 y»< י*םיר און סןוחי, ח״ אוירװי«
מן » tw זיו «וז ine םיס׳ו o r u ir i, 

iy t;i*  cyn נעם#כם ה*ט יוניטו iv 
 םיט* די )y״*nv נילדונג סאר׳וסר״טון

̂ן.װןוס רyאונז pc רyT(ל inpo יוני
o׳MD־oy pyi קוסען iv דyאונםער־ ר 

i •יץ ח**סו«, n n ניט םוט iv oy 
iv די w באומגתנ די «; סיוורןן װ*ס 
iv נ׳אנעז i t n r ,עדיוק״- די »ו סארוול 

f r־>«;oyo׳pj״o זאי oyn חײםער 
^! זיר רעהר |1א תרyט אלץ ארנרי  ס

lyo’n |1א c r iy c. תעי־ רעם םיט און 
yc| זיף חמו»1בא סר״ד״יװיט! רי «ײ 

iv tru m w im tn ר1אי> W — די •tm 
ארבייםלד־קיאס. ne נאסו״אומ לינע

 ארכײטער אינטערנײשאנאל
 דך עםענט אוניװערדטעט

ױאך. קוטענדע
 אונ־ אלע צו נאלאגם טאכען כייד

o ריטנלידעד, זעיע y i ײ אונזער  ארכי
 די עפעגען ד־ װעט ©*ר־אודוחד־דסעט

*iyp קורעגדע
n יעדען n y דער צו לוטט עס דועז 

o סון עפענוננ r אדבײסער־אונױוערזײ 
 צום טיטגלידער סך א »ז חוטעו טעט/

yorny| ,קאנען ?ײ וױ אזוי און לורס 
 jynytHa די לױיל ארײגגעהז, y^y דט
 רעדז׳עיסטרײש^־ ריט םריהער גיט דןי

 אלעסען צו omoyj זיי חאכען ׳לאו״דפ
 ׳עס איז ׳שולד װעמעס רyכy טענות,

 זײ ?אי*ען 7אײנעגע זײער ניס אױכ
 װע־ לארשען, סיט נאזארנען פ־יהער דןי

 ארײנ־ ט־אבעל p*p jyoyn ניט י,עז•ז^
צולוטען.
לײ\ אין ^םעהן דאדפמן צו ניט כדי

 זיו מיטנלידער די זאאעז װארסמן, און
 ק^אסען די שאר רעדומיסםרירען נלײן

 באקו־ ארן ארב״טער-אוניװערזישעמ אין
 זײ איז רעדדפיסטי״^אן־לארד, די מען

 שװעריג־ קײז ipoyn ניט דאן וחןלען
 אוננדפטערט לענעז ײעיעז אוז לײטמז

 אונזער פון זיצוננ vov^v ר\ אטענדעז
ארכײטער׳אװיװערזיםעם.

puyn זיך h  iy iyoy^rya;y קיאפ*ן 
py ל^רמגם םען piiy גאמ *.w o w 

y גאו איז קלאסען די py אגער i יאץ■ 
 עעלי׳•, ^ןרגען צו סטורנטען םעחר פאר

ptfyr כא- זיר םיטגלידער אתזמרע 
 3וי py נעלענענחײט דער םים נוצען

תלאסען. די אן ^פיליסען
 py וחנדם תאאםען עננלי׳פע די אחח

d ױניטי די ipo jpd געיצנרענס yjypy״ 
 און ג^זיכטע טרײד־ױניאניזס, סיקס,

oopvrnayo n נ*ף r u y. קלא• דיזע 
 אנפאמעז. גיכען אין װעלען סעז
. y i װעלען אונטען n געפי• לעזער
 ױניטי אלע די pd אדרעסען די נען

סענסערס.
 אויםמערק״ די באזונרערס ציהען מיר

 דעם צו םעםבערס אונזערע פון זאסקײט
 אונםעד עננל'& היײסתוהל אין ללאס
 דאװידאוי, מר. סון סיהרעחפאפם דער

 װא^גנטאן די py געגעכען װערט װאס
 py .724 רום אח סלוהל׳ הײ אױרװינג

סן? א םאר ■לאץ דא איז קלאס דעם
 יצ־ אז ערװארטען םיר און פיטגלידעה

 םאר״ זײן ול$1 ללאס אין ילאץ דזןר
נוסקן.

 ױניטי די אץ שטודירען ראם
אגנעמאנגען. שױן סעגטערם

 איגסערנע׳*«גאי די אין מםודירעו ד»ס
 אננעסאגנעז מוין זיוי ה*ם סעגםעיס ױניםי

 *ננענענען וחנרם וואס סקולם •אכליק די איו
 ימ• די חוץ v *וײםתנ. דער nc 4 ז״ט אויןי
 נ?* װערס ד«רם װ>ס סןובדזמעקםס דעיע

 או^ סענםער ױניםי יעדער אין איז יערנם,
 *וז *גםאננער פ*ר ענגליש, םאד ?ראס x רא

אדװעגסד.
גאד ם»ר ■לאץ ד« נאר איז קיאמה די איז

 אונ־ םוו םיםגלידער די זארעז אוז םםודענסעז
 נעיענענ* דער םיט כאנוןחןז זיך לאתאיס זערע
 די אין יעדז׳פיססרירעז זיד קאן סען חײם.

 איז אוז ױגיאנס לאקאל אלע פה אפיםעס
 — דעפארםםענס. עדױ?יימאנאל םון אפיס

סטריס. טע18 וועסס ד.

י י.1לימזזראם אין סאאס * .16  ת
 •ראס׳ד pc ;rum מסיהי־ם oyii סלאם
 *ראסע״ קאלעדמ, סיסי םון נירד•, סאר
o פאדין, נ. נ. סאר irn fti !ic,!* ן1א 
 קאיט־ עםיהעל דער סין סםיטח, ח. דד.

1« ovr.דעם א־; הױים״םעמ די ל

 פ־צע־כרא; פי׳נבזרנ, י. !ײ־ס־פרעז־דענט
tic עדײח״^אנאל ‘אינםערנעעאנא־ דער 

מאנייםז.
םון כ׳םנלידער טױזעגיע ד• זאצע;

אוניװעחיםעפ ארבײסעו אונזער פון סלאםמו די
 עםענען זיך װעלען אוניװערזיטעט ארבײטער אונזער פון קלאכען ד•

 װאמינג• די אין נאװעםבער, טען17 דעט כיטאנ, נאך שבת א־כעראכםאג
 נאכ־ שבת װערען געגעבען װעדען קלאםען ד• סקול. הײ אױרװינג ם«ן

פריה. דער אין זונטאנ און כױםאג

נאװעמבער. טען17 דעם בײטאנ, סגו שבת,
םא־ ״די איבער: קורם זײן אנפאננען װעט סטאיר בוירד פראפעסאר

 דל באםראכטען װעט ער ליםעראטור״. איצםיגער דער אין כוהדת ציאלע
 שאו, כערנארד םאטיריקער און דראםאטורנ ענגלישען דעם פץ שאפ־נגען

 כא־ אנדערע נאך אץ םינקלעיר אפטאן נאלסװאירטי, דזשאהן װעלם, נ. ה.
 זיןז ניבען װאם צײט איצטינער דער פון פאעםען אץ שרײבער ױא-סטע

פראבלעםען. סאציאלע םיט װערק זייערע אין אפ
בײטאג, 230 שבת,

ץ אנפאננען װעט מאפאם י. דייװיד  אםעריקאנעד ״די איבער: קורם זי
 װעםו קורם דעם אין ציװיליזאציע״ םאדערנער דער אין ארכייטערעאםט

 אםערי־אנער דער פון טענדענצען די אץ פילאזאפיע די װערען אנאליזירם
 פעדעריישאן ;טרײד־ױניאניזם דעם פון קראפם די ;כאילענומ ארכײטער

 טרייד■ די אין םראגען נאציאנאלע און ראםען די ;אםאלנאפײשאן אץ
 באנק• די ;וועלט ארכײטער דער אץ באוועגונג עדױקיישאנאל די ;דניאנס

ען כאװעגוננ ש  פראב• און םראגען װיכטיגע אנדערע נאך און ױניאנם די זווי
לעםען.

נאװעמבער. וטען8 דעם םױה, דער אץ ס^סו זונטאג,
פונדא• ,דער :איבער קורם זײן אנפאנגען װעם אווערםטרים א. ה. דר.

 הויפפד די אויןש אנװײזען װעט ער ציװיליזאציע״. מאדערגער דער פון םענט
 ענטװיהלונג די אן װײטער טרײנען װאם אינדיװידועלע, און סאציאלע בוהות,

צױױליזאציע. דער פץ
ח זונטאג, ת סג פרי

 1או פאליטישע »די :איבער קורם זײן אנפאנגען װעט קארםאן י. ה. דר.
 גע• וועט ער צױױליזאציע״ םאדערנער דער אין אינסטיטוציעס םאציאלע

 אינדוםםריעלע און פאליטישע סאציאלע הויםט די ווענען כאלייכםונג א כען
.i860 זינט ציװיליזאציע אמעריקאנער דער אין פיטשררס
.603 רום אין מיטען וועלען קלאסען אלע די

 גענעבען װעלען װאס לעםאנט, זעקם םון כאשםעחן וועט קורם יעדער
 ווערנז עם וױ פלאץ, זעלבען אץ אמ צײט זעלבער דער אץ װאך, יעדע ווערען

אנמנםירם. לא
 אונזעו* םץ קלאםען די באזוכען צו מיטנלידער אונזערע צו אפעלירען םיר

ײ דאם זיכער, זײנען םיר זונטאנ. און שבת אונײועחיטעם ארכײםער  וחך ז
 אםענדען צו אױםקלײבען זיך קאנען םיםנלידער די דאנקבאר.זײן. אונז לעז
ײ נעםעלט עם וואם קורםען די ײ אבער װילעז םיר אםכעםמען. ז  אױפםעוק• ז

ײ דאם מאכען, זאש ך וועלען ז  דארפען נים און ציים םך א פארשפארען זי
ײ ווען ״לײך, אין שםעהן ך וועלען ז  םון אםים יױן רעדזשיםסרירען באלד זי

 • קלאם וועדכען אץ םם., םע16 װעםם 3 אין דעפארטםענט, עדױקײשאנאל דעם
 םארשפארען נאכחןם און קארד א כאקומען באלד װעלען זיי נעהן. ווילען זיי

ײ קאנען קארד דער מים ווארםען. r» לייז אץ שטעהז  די צו קוםען גלייד ז
אםענדען. יײלעז ײי וואס קלאם, ד/יס פון ײציננען |

 נאארר חשוינט פוז אפיסעס ר\ אין טעםיגקייפ אה ;רלכען
ױניאן מאכעו דרעס אזן קלאזק דער פון_____

 אינ• זעחר y jyoipyo ח*ב*ן מיר
 -yn״• דצס םון רעטארס םע^סאגםען

Di’y פון ?״yriMin סעקטױו rn 
 דחנסםאכמד py וקyf»p די םון מארד
r ברודער װעיכען םון ױדאן, n. רוכין 

 לצנגערער א t'y דןוס םענעדזמער. איז
 אין נתטינקײט ױני«ן דער פון ׳י-ט8רע«
 זיכען פון ם^ד א םאר אפיס דעם

 דעם כיז םערץ םען1 דעם פון חדשים,
 איז רעיארט דעי און ^oyopy טען1

 פאקטען py ציפמר םיס *מעיילעותם
אפיס. דעם אין טעטיגקײם דער םון

 קאסייײגטס די פון מראלםער דער
 iyDiy»yn די אין װי דערתימגר, איז
 דער פון דעפארםםענטס אגדעחג רי םון

 זײנען ^יסנאטע אײנציגע די ױניאן.
 אין oyp קײסעס״ באארד ״טרײל די
 ניטא. זײ זײנען 1חג*ארטע אגדערע די

 רײדען םיר װעילעז דעם װעגען *בער
עועטער.
 אויגען די אין זיף װארםט כ̂י לודם

 װאס קײסעס/ ״דיספדפארדזש 174 די
 אפעריײ 48 אויױ כאצויגען זיף האט

 23 פרעסערס, 26 םינישוערס, 56 ׳ס#רס
 16 און סאסיעילסאכער 27 קאטעיס׳

.174 צוואסען — שנײרער קילאול
 גע־ ipooiftrnH זײנען קײסעס רי
צו קײסעס 108 ם*דצגם: װי װארען

צו קײסעס 45 ;ױניאז די גונסטען
 אסס׳ן םאטפעקם׳טוחנרס די גונסטען

 צוריקגעצויגען זײנען קײסעס 21 און
 ארביײ באםרעםענדע די װײל געװארען,

 קאם•־ די געסאכט האבען װאס ׳טער
 גע־ נים זײנען ױניאן, דער אין לײנטס
 האבען DDr'^ioyp זייערע װען קוםען

 דעם אין װערען. אויםגענוםעז ^טyנעז
 נעפען די iPoy^ajy װערען רעפארם

 נע־ די אויף װי םירסען, אלע די פון
 זײ־ וואס ארכײכתר, אלע די םון סען
 דיס*״ די אין נעײען םאיסימט נען

לײסזס/ נדןןארדזלו
 װאס קאםפליינטס, 61 לומען דאן

 אװ ״קלייפס קעיעל די אונסער נעהען
 אין ״אײםעם״ דעם אויןי װײדד&עס״.

 לײנ־ אכיסעל כדאי איז רעפארט דעם
אפצושטעילען. זיך גער

הא־ ארבײםער די װאס קלאגעז, די
 װערען װײדושעס, םאר גמםאכט כען

קאםעגאריעס. פיר אין אײנגעטײלט
פרײז׳ דעם צאהלעז נימט םאר .1
 כא־ די מים םירםע די װעלכען אויף

 אײנ״ זיך האבען איבײםער טרעםענדע
פארשםענדינם.

 די םאר באצאהלען ניט םאר 2
 אגרימענט דעם לויט וראס םענ, טוב ױם

 דאר־ אסס׳ן דער און ױניאן די צװימען
ארבײטען. נים ארבײטער די םען

 ױניאן דעם צאהלען גים םאר .3
סקײל. סינימום

ריכטי״ דעם צאהלען ניט םאר .4
אוחגרטײם־ארבײט. פאר פרײז נען

 אוים־ איז װאס סוםע, אלגעםיעע די
 ״אײ־ סיער די םאד געװארען געםאנם

.$2067.82 באטחגטט ״״ טעםס
 קאלעקקזאנם, געלט די באצונ אין
 גאנץ דערצײלט רעפארט דעם אין װעחגן

 װאס אײנצעלהײםען אינטערעםאנםע
איבערצונעבען. דא װערטה איז

םאיצ: אזא ׳לםשל נעמט.
 םידםע די האם צוריל צײט א סיט

 רער םון אפנעזאנט הײדט כענדזשאםין
 ױניאז די אפערײטארס. זעקס ארבײט

 רי און םײט שטארלען א געמאכם האט
 אננע־ װידער זײנען אםערײטארס ועקס

 אבער ארבייט. דער צו נעװארען עטעלט
 ארבײמער זעלס רי האבען נאכדעם
 םירמע, רער סיט ״דיעל״ א געטאכט

 באקוםען זאל זײ םון אײנער יעדער
 םאר־ האבען \ײ ארן ״דאלאר 125.00

 זײ״ שאפ דעם אין שאפ. רעם אאזען
 אפערײטארס, םינף נאך פארכליבען נעז
 רעם אנגעבאסען זײ האם םירםע די און

 אװעיד אויף זאלען זײ פרײז, זעלבען
 גע״ ניט דאס האבען זײ אבער נעהן.
 פארלאננט פירמע רי האט טאן. װאלט

 ארונ״ שםיל דער אין זאלען זײ זיי, סון
 םון װאף א דאלאי פיגף צו מערלאזען

 זײ האבען דאס — און װײדזשעס די
 םירמע די כדי אבאר אננענוםען. יע

 אידזר זאל ױגיאן די זיכער, זײן זאל
 גע״ זי האט #האנם ביים כאפעז יט1

 שטײ־ אלמע אוים׳ן ביכער די סיהרט
רעגע־ די ׳עס הײסט געצאהלט, :נער

>v ,4״פײרע׳ יעדע נאך נאר װײדזשעס 
 צוריקגענוםען שאפ־טשערםאן דער ד.אם
 און פינפערלאף די אפערײטארס די םון

 און פירמע. דער אםנעשטעקם דאס
 אר־ דאזיגע די וױ אזױ װענ, אײן פאר

 ״בלאמע א נעװארען זײנען בײםעי
 זײ םען האט באצעבאס, םיט׳ן הברה״

 פײ׳״ ״סיננעל װי םעהר ניט נעצאהלט
 ״בלאט״, אז ;אװערטיינדארביים סאר

 ביז זײן שוין עס זאל טו ׳עס חייסט
נאך דאס איז py ארונםער!...

 גאסראגען נאןי פירםע די האט ווענינ,
האבען װאס פינישערס, עטייכע ערגעמ

«מקעל#מיץ ל. ®ון

 איז איץ py סלײי׳ אונטער׳ן ;מארבײט
 די פון קײנמר םײן. יירן גוט געװען

n האט ארכײטער  pyקײן ױגיאן ןר 
 האט מאן >»וז נעמאכט גים קאמלײנט

p^ רעם אין ry געםײנט, y  vn • y 
ױשר. כשר

 זאל עס סאכען, אכער זיןי דייי־וי
 רער צװישען לריג y עפעס ^יסברעכען

• >/טעyכל׳̂ פיגף די און פירמע ײ  ןוו
 דינען קרינ פון היץ ־an py טארס.

 דער פון אםיס אין אװעקגעילאםען זײ
 סלז, װעגמן געװען מודה זץי און ױניאן
 שא«. דעם אין פאמעלוםען איו װאס

 כאלר ׳דף םארשטעהט ׳האט ױניאן רי
 און ציסכעל אױם׳ן סירטע די געגוםען

 318 אויפנעטאגט איהי בײ האט כמןן
 האט דעם אחוץ בעל־פײ. פאר דאלאר

 צאה־ אנפאגנען געםוזט אויף םירםע די
ױניאז־סקײל. דעם םיגישערס די לען

 גע- ניט אויך אבעי האט ױניאן די
 אפרײ־ בלאטע םינף די זײן כיוחל קענט
 אומכאשטראפט לאזען זײ און טאיס

 גע־ אי זיף, געגען אי פאיכרעכען םאר
 גע־ גערופען זײנען ױי ױניאן. רער גען

 פון גרױוענס-קאמיםע דער צו װארען
 געװען, איז אורטײל דער ארן 1 לאקאל

 גע״ פעסטגעשטעלט איז עס װי נאכרעם
 דאס געװען׳ זײנען זײ םאלש וױ װארען

 װיבאלד שאפ. דעם פארלאזען םוזען זײ
 ״כיאט״ אזױ םא? אײן שוין זײנען זײ

 די מען האם ׳םירםע דער םיט געװען
 און געטרויען, געסענט ניט םעחר שוין
 ױניאן די האט •לעצער זײערע אויף

 י1אוי טיטגלידער, אזעלכע ארויפנעשיקט
 זײ אז םארלאוען. זיף קען םעז װצלכע ־

 נוט אזױ זיך צו געסרײ בלײכען װעלען
יוניאן. דער צו װי

עהנ־ אן ביסעל א נאןי אי? אט און
נעשיכםע: ליכע

 דוקא ה^ט וױינשטײן ם. סירסע די
 פינײ אײניגע םון װערעז טטור געװאלט

 רי אז טאז מען סען װאס אמנר ׳שערס
 ארבײטער אװעקשיקען נים לאזט ױניאן
 םאמױלט פירסע דער װען ׳אזוי גלאם

V דאס זיך
 א אויוי געםאלען םירםע די איז

 א:» די װיסען געלאזען האט זי :פלאן
i דעם po ארכײטער דערע y r. װי־ דאס 
 םיני״ די םיט האלטען זיף פוז זי באלד

 םארמאכען גאנצען אין זי װעם שערס.
 הא־ ביזנעס. פון ארויס און שאפ דעם
 און דערשראקעז ארכײטעי די זיף בען

 בא־ צו אזוי וױ ײעג א זוכען גענוטען
 םיני־ דאזיגע די םון פירםע די םרײען
 גע־ נאטירליף, ״p» איז דאס שערס.

 ױנ־ די געהײם, אין גאנץ געװארען טאן
 דעי־ ניט זיך דערפון חלילה, זאל, יאן

וױסען.
הא־ שאפ דעם םון ארבייטער די און

 רי םיט אונטערוזאנדלען גענוםען בען
 בײ נע׳פועל׳ט האכען זײ ביז פינישערס,

 ״כאלוינען״ זײ װעט מען אײב אז יענע,
 דעם פארלאזען פרײװיליג ״זײ װעלען
 איז אזױ און עסה. אן פטור און ׳שאם

 הא־ םינישערס ראזיגע די געװען. עס
 דא־ 330 םירםע דער םון באלוסען בען
אװעת. זײגען זײ און לאר

 טויג גוט. זיר, דאכט 3מיי איז־דאןי
 ערשטענס׳ !כפרות י1אוי ערשט עס

 330 די ארונטערגענוםען םירמע די האט
 ארבײ־ די םון װײדזשעם די םוץ דאלאר

 אר־ םארבליבען דארט זיינען װאס טער,
 שפעטער ביסעל א צװײטענס, ;בײטען

 צו באשלאסען טאקע פירםע די האט
 א װערען און שאפ רעם םארםאכעז
 אי• די עם זײנען .רעםאלט רזשאבער.

 אפיס אין יויםען צו געקומעז בײטער
 גאנ־ די דערצעהלט ארן ױניאן דער םין
 סע־ דער רובין, ברורער געשיכטע. צע

 מד נלײף האט אםים, דעם םון נעדזעער
 די דאס באלעבאס, דעם װיסען לאזען
 אלס סעטלען ניט איהם טימ װעם ױניאן

 אוס״ ניט װעם ער אײדער דזשאבער״
 ראלאר, 330 די ארבײטעד די קעהרען

 ארונטערגענומען זײ בײ האם ער װאס
 װערען צו םםור כרי וױידזשעס, די םון
 האמ באלעבאס דער םינישערס. די סון
 געלוױינלעלט, ביסעל א נאטירליך, זיף.

 אין איײננעשילם ענרליך האט ער אבער
 דעי סאר טשעל א ױניאן דער םוץ אפיס

 אר׳ די האר בעה־פײ אלס סוטע, נאנצער
בייםער.

 נערר נאכדעם זײנען ארבייטער רי
 לאטיטע גריװענם רעי צו געװאדען םען
 אזעלכע פיהרען סאר ױניאן דער סון

 װי־ דעם אהן באלעבאס א מים עסלים
מניאז- דער םון סען

 אינםעדע־ אנרערע נאך און אזעלכע
 רע־ דעם py רא זײנען קײםעס סאנטע
 ryלB דער אבער ׳ ביסעל. היבש א פארט

 opy דעם אויף ?יף ניט in* ערלויבט
נ¥ד דא זיינען עס װײל איצושטעלעז,

 מײכעס אינטערעס^טע אנחדע
ומראן״ באריהרט דארפען

VO'VV

 גע- ניט
 רעפארט

טרײעל י

 כײם ני״ך אגגעיויזען האבען פיד וױ
 רעפאיט דעם אין דך געםיגט אגפאגג,

vOi»y װאס po\ דט ועהט py חד די 
 די םון סענערזשמרס די פון •ארטען

1 yip iwדעפארט* נאארד זשאיגט
 ״טרײעל די זײנען oyi ארן םענטס,

 הען םען py לײסעס״, רדyכא
 רעם איבער איכמרזיכט אן כמן
py םארניעעהן tyoyary־op די 

נאארד״קײסעס.
 V לײס באארד טרײעל א מײנט װאס
 ױד רעי פון םארשטעהער די וױכאלד

 די מיט ייײגיגען ניט ױף לעגע? יאן
 אסא־ יראטעלטױו דער סון םארשטעהער

 גמװי- א ^יסצונל״כען אום סיאײשאן,
 צום איבער עס געהם קאמפ^ײנט, סען

 באארד״ ״טרייעל דער כאארד. טרײעל
 םון פארשטעהער צװײ פון כאשםעהט

 דער םון םארשטעהער צװײ ױניאן, דער
 טשער- אװפאיטײאישער אן און אסס׳ן
 טשערמאן אומפארטײאישער דער סאן.

 ביידע םון ארגוכענטען די אויס הערס
 די אויס אױך הערט ער און צרדים^

 נאכ- און ארויס רוםט מען יואס עדות
 ענטשיידומ, זײן אױיס ער גיט דעם

 װי און נערענט. איז עס צד װעילכער
ײבעז. עס סוז אזוי פסל׳ענט, ער ב̂י

 רע־ דעם םון טאגאטען עטליכע די םאר
 18 םארגעבראכט ױניאן די האט ■ארט

 באארד טרײעל דעם פאר לאמפלײנטס
 איכערגע־ װערם עס און ענטשײו־ען, צו

רעזולטאט. דער נעכען
 ״טרײעל־ צום קײס א מיט געהן
 מא- צו ױניאן דער םאר םײנט גאארד״

 באלױ צו אנשטרעננונג לעצטע א כען
 ארכײטער די םאר גערעכטיגלײט םעז

 םיט אגריטענט איצטיגען רעם אונטער
 ניט פאל »לע ניט און נאלמבאטים, די

 ענםש״דעט אפט נאנץ אײן. עס זיף
 דער פון גונסטען צו טשערםאן דער

 אננעהסען םוז ױניאן די py פירםע,
 ױגיאך די אפילו װען אורטײל, דעם

 האט קײס די אז םיהלעז, םארשטעהער
 גונסטען צו װערעז ענטשײדען גמדארםט

 ארבײטער^׳װעגען באטרעםענרע די םון
זץי. האנדמלם עס װעלכע

: פאל אזא שטײנער א געהםט
מאל* און פאלאסהי סירטע דער בײ

 װאס שיגישער׳ א געארבײט האט טער
 און דזשױרזי, נױ נואר^ py װאוינט

 געקומען ניט שאפ אין איז םינישער דער
 טען10 שון סלעק־צײט, כאנצער דער אין

 װען דזשולײ. טען1 דעם ביז אפריל
 שאפ רעם פון אװעק איז ארכײטער דער
 דאס פירםע, דער ערליעהרט ער האט

 שאפ אין ?וטט ער װען םאל יעדעס
 און פאהרען דאס סענט 50 אױזם לאסט

 דער דורןי קודעץ ניט דעריבער װעט ער
 אבער איז ער שאפ. אין סלעק־צײט

 װען ארבײטען שאפ אין קופען צו גרײט
 װיסען, לאזען איהם װעט םירמע די גאר
איהם. דאדף כיען אז

 ביז נעװארט, און געװארט האט ער
 פירםע די װען איז דזשוילײ. טען1 דעם
 איז װיסען׳ געלאזען נארניט איהם האט

 אויסנ/ך שאפ איז נעקוסען אלײן ער
 אדבײט. דער מיט האלט עם װאו םינען
 אז געװען, מודיע סירםע די איהם האט

 איז ער װײל ריסטשארדזשט. איז עי
געקומען. ניט שאפ אין צײט לאנגע אזא

 דעם פאר פארנעקוסען איז קײס די
 לוהער דזשאדזש כייט באאיד״ ״םרײעל

 נע־ ניט האבען עס און טשערמאן, אלס
 םיגי־ דעם סון טענות די ניט האלפעז

ױניאן־םאר• די םון טענות די נים און שער

 וזאט עײ באאיד. דעם כײ שסעוזער
 ארכײ- דעי װ־נאי־ד דאכ מ׳פסק׳ענט,

 אין יט צ ״אגגע״ א*א פא־ איז טאר
 ניט פײ־כ״ע די איז גמחיטעז, דט שאפ

 דע־ צי ציי־ייצוגעדט^ן א-רס כיוזױב
דט עס וױל ר אױנ אינײט,

 באטע־לט, ם־יי־עי שױן וױ יאכער
"\yi] דא אױף oyo” P V3sy?yװאס ׳ 
 ״טרײ^• דעם כײ ג^ױנם ױניאן די

: נײשפיל^ פ<ור א דיגמן *ט1 באארר״.
 א«*• ד׳אט נראתרס pan votd די

 אורײטאר, אן ארכײט רער פון געזאנט
 איז •רבײט זיץ אז גחגה oyi אויף
 האט yoTD די ^ענד.yטrגyרידDצו ניט

 אפריײ רyד nf אזױ ראס ג^ט^ה׳ט,
 יילאץ oyד אין געארכ״ט האט טאר
 ר ןyp jpo •אר y סיט |yayr צוױי
 אבצי• ױגיאן ,ד (.yp'rpyry איהם
 ®יר- די װינןילד דאס ׳©/my׳©y; האט

 אױספרוכירט רyט,רניy דעם האט סע
 פרײז y איהם םיט אפגעפאכט האט און

w ז̂א ער וױפיל w no, שױ; אר װערט 
ip $לט& אן פאר םאררעכעגט o 'v io 

y גים טעוזר ;yp רy און ׳שאפ אין )iy־ 
 די װאס גרוגד דעם אױף װערען זאנט

;.yopwjtf האט שירטע
yאיז װאלןי ד. רטור )yry; ^דע 

 האט ער און יױיס דער אין טשערסאן
 myi ױניאן. די נונסטען צו גע׳פסל׳ענט

 רעאינ־ איז ‘ארב״טע באטרעפענדער
;.yiyiiy; סטײטעט

 םארגעקופען איז לyש צוױיטער א
 די סטאוס. וױליאם yירמD דער נײ

 ;־y וױל זי ?y באהױפטעט, האט שירפע
 אג־ דאס ; ארבײט*סיפטעם דעם רערען
 און §פרײטארס באשעשטיגען צו שטאט

 די ;yoyo רyבעס זי װעט פינישערס
yאויף און שטיל־שנייחני, מיט רכײט 

n אפגעואגט זי האט גרונד דעם y  ysy 
ב^עפטיגט. האט זי װאס בייטער׳
 װײ דאס ג^ט^נגה׳ט, האט ױניאן די
 גע׳ לץy yoTt די האט אזוי ב*לר

 אײדנע צו פארצונ דעם געכען דארשט
yp םון אפרײטטרס yr to*v o n הא־ 

ya; ,פריחער iy»yr n in jy  pyנ ׳y״ 
y □,,aiyשטיק־שדידער, לס py אויף 

 yayn; װאס ײטער,3אר יענינע די צו
o טאקע סעספעלס די כטyגעמ n  py 
 האט גױנד זעילכען אויש׳ז גוסא. שאפ

 פײ די אויף דאס נג̂טyרלyt ױניאן די
yD’^oj'y זארע? גישערס jn  ;jnyr ̂
 ;yo״any \vw רסyינישD די װארים

 װי גום אווי פװקט שםיק-ש;ײדער מיט
אירײטארם. טיס אדכײט^ לענעז ױי

 םשערמאן אוםפארטײאישער רער
Dainyi גענעכען האט לײס דער אין

 גע- איז ענטשײדונג זײן ױניאן. דער
 םאר־ דעם געבען זאל שירמע רי אז ײען,
 פרײ האט זי װאס ארבייטער, די צו צוג

 די װי אזוי באשעםטינט, הער
םארלאמט. עס האט

 א ױגיאן די אן םיהרט אזוי און
 אע• די אפצוהיטען ־לאשי שטענדיגען

^ אין ארבײטער רי pc טערעסען  ש
 פענעדזשער דער ׳רובין דזש. כרודער

 רעד װי פראטעקטיװ־דױױזשאה דעם פון
 אלץ טוען אפיס, זײן פון סטעף גאנצער

 אינ־ די אז ׳װערען געטאן נאר סען װאס
 שע־ די אין ארכײטער די פון טעדעסען

 אין װעיען. פארלעצט ניט ׳זאי פער
 15םי דערצעהלם װערט רעפארט דעם

 •ר״ די אזוי װי ׳ציפערען און פאקטען
 פעהר מיט אפאל געטאן, װערט בײט

 ער״ װעניגער פיט אםאל און ערםאלג
 םאר• ױניאן די זיכעו/ איז אײנס סאלג.

 די אז זאף, לײן טאן צו נים פעהלט
 שע־ די אין ארבייטער די םון רעכטע

 טרייד, אין אגריפענט דעם לוים ׳פער
 רע־ דער װערען. םארלעצם ניט זאיעז
 ױנ- די דאם קלאר, גאנץ וױיזט פאדט

 אלע אין םליכט םולע איהר טוט יאן
 װאס שטיײט. יעדען בײ באציהונגען,
 אר״ די צוױשען שאפ אין ענטשטעהם

באלעבאטים. די און בײטער

ױגיאז

? עקש־לאקס איז וזאס
 םון ערםינדוננען װיכטינםטע די פון א״ינע איז עקם־לאקם

 טשאקיןלאד־קענדי, א איז ד»ם װיםענשאפט. טעדיצינישער דער
 םון פלאץ דעט פארנעהםט אין םאנען דעם רענולירם וועלכעם

 לאקרעץ ביטער־װאםער, רובארבער, ביטער־זאלץ, קאםטאר־איל,
 אנ• פילע נאך אךן פיללען, נעפארבםע אדעי בעצוקערםע פאודער,

 םאן, יעדער װעלכע פאר אפםיהר־םיטלען אלט־םאדישע דערע
אפשרעקען. זיך פלעגען קינד אדער פתי

 נע־ איז עם דורן־. און דורך טשאקאלאד א איז עהם־לאקם
 «ל;י גענען נאםירליר און געלאםען װירהם און טעם אין שמאק

קרעטפפען. אדער שטערצען אהן םאגען־פארשמאפוננ, םון פארםען

אײך. איכערציעם און הײנט באקם א טרייעט
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 קלאוק דעה אין פאסירונגען וױכטיגע
*וניאז.לאקאל אפעריטארס
ט א א־ד י •V* ,צ 3 פאגאטען א טיט

די ;ע״טענדיג ײ, אויפ; באא -,ז. ע־ ןער
נדר דאב לע;׳ נאשי־א טרײד, PC פ-אגע;

אונוע״ע PC jycr גיטיפ א ;
ע• ס פעפנ די *ועי־נע; אויל ,C' פעטנע

עחדסטי- די דיסקוט״תן נן /1זאי א״ײן
yi;jr איגדוסטריע איגזעי אין א-בײען 

 צו רעיזאפענדאציעס שא־שיאגען און
 טײיען זאי־ ער ץעי*כע באאי־ד, .try דעם

j i r v c r n. אײגבא״ איז פיטינג אזא 
Ivor ,נאנצען א נאף און :עױא-ען 

̂אסעז איז דיסיןוסיע א״ועגר  גע: בײ̂״
 ;עד\ זאל נאארד .try דער דאס װארען,

 איז װאס אי-עס אגבאטיאכט אין כיען
 זאיל און געײארען געזאגט כייטינ; כײם

 װעינער פ^אן, ידארען א אױסארכײטען
 ציױיטען א נײ װערעז םארנעייעגט זאל

 אױסנע- דער גוטהײסונג. םאי־ טיטיגג
 װע־ נעשיקט אױף זאי* §*אן א־ב״טער

באארד. דזשאינט צום דען
 סארשטעדוט האט, נאארד עקז. דער

 ארב״ט, דעי צו גענופען דף ד״״ף זיף>
 האט װעלכער פלאן, א אױסנעארנײט

 עס ױנקטען. וױכטיגע םיייע עגטהאיטען
 א נעײא־ען א״מצרוםען גי״ך אויך איז

 פוגק־ די װאו מעסנעײמיטימ, צוױיעער
 װע־ *דיסקוטירט באדארפט האנען טען
 דער אױך האט םיטימ דיזען נײ רען.

 אינטערגעשאנאי* דער שון פרעדדענט
 אינעד באדיכט א אפגעבען נאדארפט

 סאב־פאגופעח־ דעם פרן אױסגאגג דעם
 די און סבסוך דזשאבעיס און טשורעדס
 אױוי האבען װעט לאס װאס וױדתוגג
טר״ד. אוגזער
 דורכגע־ גיט איז םיט־ננ דער אז
 אונ־ אודאי יטױן איז געװארען, םיד-רט

 אפ״ איז ער כאיןאגט. פעפבערס זערע
 טוכי׳ ;רופע א פון געױאדען גענראכען

 כיאכען צו אלעפאי זוכען װעל:ע לער,
םיש. כאיען צו כדי װאסער די מוטנע

 איז ■וגיזטען די פיט צושריםט דער
 צום געװארעז אװעקגעשיקט דאןי אנעד

 באארד דזשאינט דער באארד. דזשאיגט
 םון וױכטיגקײט די אײנגעזעהן האט
 בא־ און אגנענומען אלץ ככיעט און דעם

 דורכצױ גל״ך זאכען אייני̂ג שלאסעז
 גי״ר איז נ״שפיל, צום אזױ, םיהרען.

 אר־ דזשענעראל א געװארען אנגעיטטעלט
 האנען <אל דועלכע קאמיטע, גאניזײ׳פאן

 ;יט* די אױן״ אױסצויאסען אויםנאכע די
 ױגיאך די אױף אױך און ״*״עןער יודאן

 װע־ ױגיאךסטאנדארדס די װאו *טעפער
אפגעהיט. ניט רען

 דע־ אזא פון אײנשטעלוננ דער צו
 פע־ א געפאדערט זיןי האט ■איטמעגט

 דע־ דעם מענ״ש ענע־גייעער אוץ היגער
 גויל דער פארװאילםעץ. צו ■איטכיענט

 װעי־ ׳טעהן, ברודער אױף געפאיען איז
 אונ־ פון םענעדז״שער דער נעװע; איז כעד
 איז עס צײט. יאהר 2 סאר יאקאל זער
 דעד זיין זאל ער אז נעװאחנן, טיטט1כאי״

 די״זע אנפיהדען זאי װעיכער יעדכער׳
ארכײט. וױכטיגע

 גיט האט באארד עק;, אונזער נאטקז
 יפעהנ׳עז, בר. אזען4ועקצויא וױ געםיהלט

 אז םאריפסאנעה דאך אבעד מיר חאכען
 נרױסע די צויליב טאז עס םוזמן מיר

 האט דעפארטםענט אזא װאס אויםנאבען,
זיד• אױוי

 םיר האבען צײט זעלבער דעד אין
 אינ־ דער סון צוקןריפט דעם ערחאילטעז

 יליעגס, די צו נאצוג איז םערנײעאגא^
̂ילאסען האט באארד ע?ז. די און  כא

 מעםבער דזשענעראל צוױיטער א דאס
 אױוי ווערען, אײנבארוםען זאל סיםינג
 די װערעז ער׳לײדינם זאיל עס װעאכען
 םארהאנ־ נעזאאט האבמז װאס םיאגען

 םיטיננ. םריהערדיגעז בײם װערעז דעלם
 פארהאנדעלט נעזאלט אױך האט עס

 צײםװײאיגעז א פון אנ״שטעאונג די וועדעז
 םון •ילאץ אױפ׳ז סעקרעטער־טענעדז׳מער,

 מען האט םיטינג אויוי,דעם ״שעהן. בר.
 צו״ןרישט דעט םאמײנען נעזאלט אױך
 קײן דאס איגטערנײיפאנאל דער םון

 בא־ ניט טאר ױניאן דער פון םזגמבער
 ארנא־ ליעגס, אדער ליעג א צו לאננען

 םונק־ עהניליכע האבען װאס ניזאציעס׳
האט. ױניאן די װאס ציעס

 דורכגע־ געװען וואלם סיםינג דער
 ארדנונג, כעסםער אין נצװארעז םיהרם
 געװען ניט איז עס װאס דעם םראץ
 אין זיצען צו אלצמען םאר •אאץ גענונ
 װאס *■אחשױנעך, זמלבע זײ ויען ׳האל

 םרי״ דעם ^וצוכרעכעז נעהאלסען האנען
 םא־ נעווען ניט זא^ען םיטינג, הערדינען

 דעם צו^טערעז אויך םארזוןי א כעז
 דער• חאבען זײ וױ ש:על אזוי מיםיננ,

 ניט זיד װעם נױםיננ דער דאס זעחן
 עס נאז. דער בײ םיהרען ײ1 פון יאזצז

 נעלוגנעז. נים םאל דעם אבעד וײ אי?
 נעוואחח אפנעהאלםאן איו נדםימ דער
 •תקםען, א^ע נוםנעהײסעז חאט און

 מוז גצוואחנז חנקאםענדירם וײגעז װאס
t האם און באארד, עקז. דער w אינ״ 

 איגםער־ דזןר פון מטע^תג n דארסירם
ני״פאואי.

פון ניט איו סעזאן חײנםימר דאו
מד ׳ מגססצ. ךי מ אן מו צאחי v דינ

 ארוכיגענאנגען טעטבערס אינזעײע םון
 װאס צאחר, נרױסע א דדעאבס. א-,ן

 גע־ האבען דז־עאבס, ;עהאט יץ -אנען
 װאף. א טענ 4 אדע• 3 בלױז א״ני־ט

t װאס אלצס געטאן האנען מיר o 
 אר״ די באזעצעז צו געקענט נאר דואנען

 געלונגען איגז איז דאס און בײטסראזע
אד. געוױסען א ביז נא• t ;י o האנען 

 פלצצער שיעלע אין ;עצװאונגע; אײנפאך
 בא״ צו ארבײט געװען גאר איו עס װאו

 הא״ כעלי־־כתים די אפער״טארס. זעצען
 I.אױס־ ׳דך םאר״עטצהט געטר״ט׳ בען

 דעם סאי העגט״ געלסטע1% די קייינען
 הא־ דאס אױןי אנער פקײל, כייניסוס

ט כייד בען  זיף האבעז \ײ דעי־י־אזט. :י
 ״אױס״ םון כיעטאדע דע־ צו ;ענוב״ען
 ;אכדעם און טעג עטליכע פאי טרײען״'
 דיסט׳צארדזיטען, צו רעכט זײעד קל״דע;

״ יאבען דאס אנער  אױס־ נעקענט ניט ז
 געקענט אונז האנען וײ סײדען פי״ען׳

גיט איז אועױײטאר דעי אז נא-וײזען
דע שא-
ניט. טוינ

ט♦ דײ ״ ע ארבײט דין אדער א

 אױסגע־ או;ז צײט רער פא־ איז עס
 צאהל א סיט ״עטרײנג -,אנדלען צו חוכיען

 האבען ײעלכע סעסנערס, אוגזעױע פון
 יױ די אז פאמעסען ׳אױס רױיזט זיך,
 צו דעה א אױך האט און י*עכט גיאז

 קאנדיציאנען די אבינאלאגגט ױאס זאנעז
 ארבײטען. דארםען זײ װעלכע אוגטע־

 צאהל א נ,יאדע פיר םײגען טאי* דיזען
 איז ארבײטעז װעלכע ׳ביער:עיס די פון

 אנ׳עטענדײ אז ייאכעז און יטעפעי ױגיאן
 װאס דאס יפטײגער א װי יעבען׳ גען
 פון *טא■ דעם אין פאיגעקודען איז

 דער סון מעםבער א היידט, נענדזעעסין
אסאסיאײ״פאן. ודאטעקטױו

 כייט ױגיאן די האט שירכיע דער ריט
 טיא־ שיעל זעחד געהאט צוריק יאהד א

 ארונסער־ האט זי װאס דעם דודף בעל
 ישום אהן אפער״טארס צטליכע גדשיקט

 די דאן איז כייה שװעיע נאך אורזאכע.
 דעאינסטײטעז, צו זײ נעלוננען ױדאן
 זײנען זײ װי דעם נאך באלד אבער
 א נעעניאבט זײ האבעז *טאש אין ארױו״

 םירכיע, דער טיט סעטלםענט !יױואטען
 שארלאזען שדיײױלינ ארן ;עלד גענוטען

 האט שאל דעם נאך גלײך *טאפ. דעם
 אנדערע 2 ארונםערגע״שיקט םידםע די

 זײ האם יוניאן די און בעלי־טלאכות
 אז זיןי, דאכט רעאינסטײטעט. אויך
 איבערצײגונג גוטע א ״טויין איז דאס

 די אז אלעטען, פא־ און •שאפ שאר׳ן
 באקעםפעז צו כענוכ טםארקי איז ױניאן
 פארםעסטען זיך וױל װעלכער יעדען,

 דער האט דאף כחות. זיא אי־,ד סיט
 אפערדטארס, 4 נאך דיט טישערכיאן

 וועל־ ,2 די אר״נגערענענם די צוױ׳שען
 רע־ פריהער ױניאז רער פון ז״נען כע

 דיעל א נעטאכט געװארען, איגסטײטעט
 דא־ 5 ארונםערגעלאזעז און באס פיט׳ן
 אוין״ װאך. יעדע וױידז״שעס די םון לאר
 כיטך א געארבײט זײ האבען אפטאך דעם
 הא־ אבער לעצטענס צײט. יאהד א פון
 אנטזאנט זיך בעלײכילאבות 5 די בען

 דאלארדיגע 5 די אוםצוקערען וױיטער
 ארונטער־ אײנגעװילינט האבען די װאס

 די און װײדזשעס, זײערע פון צולאזעז
 נעװארען. אױסגעםונען ענדליף איז זאף
 געכיאכט איז דעם םון רעזולטאט א אלס

 םיר־ די םון אונטערזוכונג אן געװארען
 די םון הלײם דער אבער ביכער, טעס

 באװײ ניט איז װײדדשעס רעדוצירטע
 פירםע די האם פאלגליך געײארען, זעז

 ארנײ־ נאטרעפענדע די ארונטערנע״שיקט
 ױניאן די האם בלעקמײל. פאר טער

 לײ־ די איז שמעלוננ א גענוםען וױדער
 געװא־ רעאינסטײמעט וױדער זײנען טע

 קא־ צו נעלוננעז אויך איז ענדליך רען.
 פאר אויך װי זײ, פאר פעי בעק לעקטעז

 אװער־ ארבײטען םאר ישאפ ;אנצעז דעם
 זײ האט מען פעי. סיננעל פאר םײם

 און ׳קאםיטע נרױוענס דער צו גערופעז
 הא־ זײ אז אפבאטראכט איז נעטענדיג

 בא־ איז ישאפ, דעם דעכיאראליזירט בען
 דעם אין זאלעז זײ אז געווארעז ״שלאסעז

ארבײטען. חענעז נים טעהר *צאפ
 קלאוס סראון די םירמע, צװײטע א
 פראטעס־ דער םון םעסבער א אויך קא.,
 םון םארלאנגט האט אסאסיאײמאן, טױו
 םאר־ םענען צו צוישטיםונג די ױניאז דער

 א אוועקמיקען אוז שאפ איהר סלענערעז
 םאר• בעלי־םלאנות. ־ איהרע פיז העלםט

 גע־ געמאכט זײנעז פארשלעגע שידענע
 דער צו און בעלי־םלאכות די צו װאחנז

 נעװען איז אבער אםיס דער ױניאז.-
 אוםנעחגכטען דעם איז איבערצײנם

 דעם האט און םירםע דער םון מאדלאננ
 ױניאז די נאכנעגעבען. נים פארלאנג

 אז אדבײםער׳ די נעווארענט אויך חאט
 םאר־ קײז צו צרפטיםען ניט זאיעז די

אנ  גוטהײסונג וײ אהז םירםע דער םח ^
ר פיז  וואר־ איע די םר^ץ מניאן. מ

 גע׳ױעל׳ט מדײביח דער חאט :תגעז,
 ווײנגצגאעען זיינען וודבײםעד די »יז

 זײ אז ,נעסליך, קאםיראטיס א אדא
ל םירםע אויסצר רעכם דאס חאמז ו*

 עס וױ< ױ ארכײטער ווציכצ קיײנען ן »
 די *ון ארנײםצן פארנלײבען זא׳לען

 דעם פארלאוען דארפען וועיען״ װעלכע
 וױי־ װאכען 4 םאר קריגען זאלען ׳טאפ

 גוטגע־ דארםען װעט װצלנצס דז׳שעס,
 כעיײ די פון הצלםט * וועחןן םאכט

 םאר״ ׳טאפ אין װעלען װאם כיראכו̂ת
 זײגעז לײטע די ארבײסען. כלײכען
 גרײ דער צו געװארען גערוםען דערפאר

געװארען. באיצסראשם און קאםיטע יועגס
*p יארק גױ דער םון ׳עאפ דעם 

:םאל אזא םארגעקוםען איז קא. גפאיט
 יעצט זיף וױיזט עס װי ׳טאפ, דעם אין

 װאס ארבײטער, 4 די האבען אדױס,
גע־ געארבײט, ׳שאפ דעם אין ד.אבען
קײ־ ארױפצולאזעז :יט טראטט א דא:ט

 האבען זײ און בעלי־טלאבות נײע גע
׳שטונ־ 8 זונטאגס און *שבתים :עארנײט

גע־ ניט אשילו האבען ארן כפדר, ײען
קא׳ א עסען. געקן צו צײט דך ;וכיען
 געםונען זײ .האט יװיאן דער פון מיטע

r און ארבײט דער בײ זוגטאג געװיסען 
 זײ אבער סםאפען. צו נעארדערט זײ

 דעם אויספאלגען אנטזאגט זץי האבעז
 שאפ אין ארבײטען געבליבען און ^רדער

טירען. סא־מאכטע אונטער
 געװעזענער דער אגפיהרער, הױ«ם די

טיטערטאן, יעצטיגער דער און ס״שערמאן
גע־ בא׳שטראשט קאמיםע דער פון ױינען

פאר* דארםען ױי דאס דעם טיט *יארעז
 די אינעריגע, די און ׳ולאץ דעם יאזען

 דער pc זײנען שאיבדעכ^־, קיענערע
 מיט געװארען כא״שסראשט ׳מאטיטע

;עלד.
 קײסעס עטליכע בלױז זײנען דאס

אוג־ ב״ לעצטענס זײנען װעלכע ׳די פון
נע־ פארהאנדעלט קאםיטע גריװענס ער1

 דיזער בײ אבער וױלעז סיר יואיעז.
 ז מעכד אונזעיע צו זאגעז געלעגענהײט

 װערט ישפעטער אדער םדיהער אז ׳נערס
גע־ םארברעכט װאס יעדער אויסנעסיוגען

 כיאכט אדער סטעענדארדס׳ ױניאן די נען
גע־ אין זײנען װאס באס מיט׳ז דילס

 װערען זײ און ׳ױניאן דער צו /ענזאץ
 אדער קאסיטע, גרױוענס דער צו גערופען

קלאוק־ דער אױןי טיישעל״ ״גרינעם צום
 ׳צטרענג װערען זײ און ׳טפראף, מאכער

כאישטיאםט.

 אודאי ישוין איז מעמבערס אונזערע
 מיט האט לאקאל אונזער אז :אװאוסט

 ביל־ אײגענעם אן געקויפט צוריק צײם ז
 גע־ בילדיננ אונזער װאס דאס דיננ.
 דזישאינט צום טיר צוױיטע די זיך זינט

 א זײן או:ז פאר װעט בילדיגג, נאארד
 װאס מעטבערס די וױיל נעוױנס, ;ױיס

 אויף און לאקאל, אין עטװאס ־ארםעז
אײנשיא־ װעלען באארד, דז׳שאינט אין

 א צוריק און אהין לויפעגי׳ט דאס רען >
 בא־ סך א זײן װעט עס אח נלאק 15

 פאר־ די אטענדעז צו בעסער קװעמער
פעסבערס. די פון קאפפלײנטס ישידענע

 ױניאן דרעםמאכער און וױיםט
 עדװעהלט באםטאן פון

באאמטע.
)1 זיים רןc («לוס

 פאראײניגונג א באסטאז אין בדײנגען
pc אונ־ לאקאלם אינטערנײשאנאל אלע 

 דאסגלײ־ באארד. דז״שאינט אײן טער
 קאנען זיך איצטעד ױניאז די װעט כען

 אר־ און טרײד די סיט א&געבעז םעהר
 די-פראבלע־ מיט #גאניזאציאנס׳םראנען

 צו ױניאן דער פאר שמעהען װאס םעז
צוקונפט. נאהענטער דער אין לײזען

 יױ מאכער רײנקאוט דער אין
j לאקאל ניאן

 א פארגעקוטען איז צוריק לאנג ניט
 פון מעמבער־םיטיננ דז׳שענעראל היצינער

 .7 לאקאל ױניאן רײגקאוט־מאכער די
 טאגעס־ אוים׳ז פונסט װיכםיגסטער דער

 רעקאמענדײשאן א נעװען איז ארדנונג
 לא־ דעם פון באארד עפזעקוטיװ דעם פון

 קא־ אומפאראנטװארטליבע די דאס ׳קאל
 זאל פרײהײט׳/ די״ בלעטעל, םוניסטיישע
 און לינענס די פאר װערען םארדאמט

 נעגען אויס טראכט זי װאם בלבולים
 װילדע די און אינםערנײישאנאל, אונזער

 אוגזערע אויף פאכט זי װאס אםאקעם
בעאמטע.

 ערװארטעז, צו געװען איז עם װי
 מ*שורעז"5קע״ געקוכען ״לינחע״ די זײנען
 פוז רעקאמענדאציע די כדי מיטינג, דעם

 װע־ םארװארפעז זאל באארד עקזעקוטױו
 גערעכענט זײ האמן באזונדערס רען.

 דער װײל דורכםיהרען, דאס קענען צו
 צײט דער אין פארגעקומען איז מיטינג

 פאנעסאן פרעד װײס־פרעזידענט װעז
 פערטעל־ צום ?ןיקאנא, אין געװעז איז

 דדטענעראל אונזער םון םיטייג יערליכעז
באארד. עקזעקוםיװ
 געמאכט האבען חברה־לײט די אבער

 פון םיםגלידער די חשבון. איז טעות א
 זיך האבען ױניאז מאכער רײנקאום דער
 ״לינקע״ די םון םארםיהרען געלאזעז ניט

̂שיסער׳  רעקא- דערמאנטע די און םראזעז־
 באארד עהזעהוםױו דעם םיז מענדאציע

 גרויסער א מיט נעװארעז אנגענוםען איז
 זיעעז שטיםמז 13 בלויז םאיאריטעם.

 די האבען אזוי און דאגעגעז. גצװעז
 א געכאיט װידער באסםאז םיז ״לינקע״

פ«לה.

«ד5
p זיד גצפעצן םיד ir גײעם דעם אין 

אן. םאנטאנ םון אםיס
V

 פאריעידענע מיט םארנוםען זײענדיג
 אונ- אז ריהרעז װאס פראגען טענליכע

 עקזצקוטיװ די דאך האט םצםכערס זערע
 דער אויף םארגעסען ניט אויף נאארד

 צס רוםט מען װי אדער ׳זײט גײסטיגער
 דעם פאי ארכײט עדױקײ^אנאל די אן,

 בא• איז עס וױ װינטער. קומענדען
 אראנ־ וױנטער לעצטען םיר חאכען קאנט

 דיס- לעלט׳שורס, צאחל גרויסע א ז׳שירט
 דעם םאר קאנצערטעי און קוסיאנען
 מא- צו דאס זיף מיר קלייבען װינטער

 מאס״ גרעסערען אביסעל אויף נאך כען
 ׳שםאדט, םון טיילען אלע אין ׳שטאכ

װאוינען. מעםבערס אונזערע װאו
 טען3 דעם אװענט, ׳שבת לעצםען
 עיעפע- די םארגעסומען איז ;אװעםכער,

 דור^ סעזאן עדױקײ׳שאגאל דעם םון נונג
 אץ קאנצערט, קלאסי׳שען ׳שעהנעם, א

 עװענױ בעטגײט האל, פענישאן נעטגײם
 אוג״ םיז בלאק 2 א סטריט, טע172 אוז

 אויך ישויז איז דאס רומס. קלאב זערע
 גק״ ײעלעז חמס קלאב די אז אגזאג אז

 װינ־ דעם פאר אשיציעל ווערען ןשענט
 אן נעװען איז קאנצערט דער טער.

 מיט־ סך א הינזיכטען. אלע אין !יפאלנ
 געקױ דינען לאקאל אונזער פון גלידער

 הא״ אלע און פאסיליעס זײערע מיט פען
אטוזירט. גוט זיף כען

י, י ו ו י ל ל.
סעקרעמעד.םענעדזשער-

 נע־ װערט אװענט שבת דעם
 אונ• פון ערעםענונג די פײעדט

טעטיגקײט. עדױקײשאנאל זער
)1 זײם פון («לוס

 נוכיערען אײניגע נעבען דאיםעז אויך
 און פראגיאם םוזיקאלי׳שער דער פון

רעדנער. די אויך נלײכען דאס
באצײטענס, קוםען עולם דער זאל

 נאנצע די דורכםיהרען קאנען זאל מעז
 ער־ װעהט עס אװענם. םון שראגראם
 דער זאל 7.30 ^רום דאס װארטעט,

אנגעםילט. װערען אזידיטארױם
̂שכיצחס קאםעןע רעסעפ-טאן די  בא

 סטודענטעך דעם םון סיטגלידער די פון
 די ‘םון םיטנלידער די םון און קאונסיל,

 די סאמיטעס. עדױקײיטאנאל לאראל
 זײן זאל אלץ אויםפאסעז װעט קאטיטע

 יימס קאמיטע די זײץ. צו דארף עס װי
 דער פון פאמפלעסס םארטיייען אויך

 דער איז מעטיגעינג עדױקײ׳טאנאל
 תא־י אויך כיען װעט סקול דער פון לאבי

 אינםארמא• :ויטיגע אלע באקומען נען
 טע־ עדױקײישאנאל די באצוג אין ציע

טינקײט.

כאר. אײגטערנעשאנאל אן
 סאסײעטי׳״, סיננינג ״׳שובערט ,די
 בראנד pc ױניאז קלאוקסאכער די װאס
 איז געגרינדעט, האט ,11 לאהאל װיל,

ר״שות דעם אונטער ארוגטער איצטער
 דעפארטמענט עדױקיײטאנאל אונזער פון
 און אן הײנט םון װעט כאר דער און

 ״אינטעמע׳טאנאל רופען זיך װײטער
כאר״.

 מינר יעדען געםאכט װערען פראבען
 בראנזװי^ איז אװענד פרײטאג און װאך

 סםריט. סעקמאן 219 לײסעאום, לײבאר
 אינטערנעמא־ אונזער פון םיטגלידער די

 זיי־ זינגעז, לערנען זיןי װילען װאס נאל.
אנצועליסעץ. זיך געבעמען נען

 קאנצערטען אינטערעסאנטע
ח. נאװעמבער זונטאג,

װײא־ א געבצן װעט פאלק רודאלף
 נא• טען11 אװענט, זונטאנ ריסײטעל ליז

 װעט דאם האל. קארנעגיע אין װעםבער,
 אץ זײנער אויםטריט ערשטער דער זײן

 לעזר די זײט יארס נױ אין ריסײטעל א
 איהם האט מען כאטש יאהה דרײ טע

 יארת נױ אין צוריק לאנג ניט נעהערט
 שאליאפיץ. פעאדאר םיט צוזאמען

 דעי אויױ װערעץ אקאמפאיירט װעט
ליאשאװטקי. װלאדיםיר פין פיאנא

 װעט אװענד זוניטאג זעלבען דעם
 טענאר, רוסישער א לױועירסקי, עםים
 אין סאנג־ריסײטעל צװײטען זײז געבעז

 עאליען באװאוסטעז דעם אין יארק, נױ
 נױ איז אויםטריט עױשטען זײן האל.
̂ח געםאכט ער האט יארק ספרינג לעצכ

 צוױי אױח ריס^יטעל פיאנא א
םיאנאס.

 נאוועכר טען13 דעם אװענט, דינסטאנ
 א געבען לעםער ארטהור װעט בער,

 םי• דער האל. טאון איז פיאנא־ריסײטעל
 וחד עס װאס ׳זײן װעט אװענט פון טשור

 אר* פיאנאס. צװײ װערען באנוצט לעז
 םת אסיםטעט װערען װעט לעסער טהור
 וחר נעשפילט װעלען עס באראביני. אלגא

 זײנען װאס סאםפאזיציעם, אזעלכע רען
 שיילען צו נעװארען םארםאסט ספעציעל

 די איץ אמאל, םיט ייאגאס צתײ אויף
 עו־ צום װערעז נעשיילם וועלען זאכען
 חנם חת א אםעריהא. אין מאל שסע\
 באדו םיז סאלאס געבעז לעסער םר. וועם

אנדערע. און ראככאנינאזי שובערט,
 די אונםער זײגעז קאנצערםען דרײ די

 מיר אװאוםסעז6 דעם םיז מענעדזשםענם
ױראק. ס\ דירעקםאר זיקעל
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 אויסגעזעחען האט װאם #ציסער ?אנגען
 קלייגצ זײטצן די בײ קארידאר. א ןוי

 געבען צרשטעלם, סי׳שצאןי סארםארנע
 די װען און מטולען, דדײ טישעצ יעדער
 םלעגט געװען, געדיכטער זײנען נעסט

 שטוהל םערטען א םאטערניש םיט סען
 דער ביי זץ־ םלעגט דעםאלם צרשםעלען.

 א מרעםען ב&ש<[[, קעלגערק, חויכצר
 םײ נלאז א צי קאווע גלאו א און סבה

 םאחשפריצען און אויסגיםען זיף סלעגט
 םישזנל. בײם געזעסען זײנען װאס די

 די געארט שטארק נים האט ראם נאר
 נע- דערצו שױ\ זײגען זײ ;געסם

 די װאס אגדערער, אן געװארען. װאויגט
 זײנע האם שטאדט רוישעגדע גרויסע
 נאר זיר םלעגט צוסלאפט^ שוין נערווען

:ארויסםורםלען און טאן סרים א
!אביסעל טראגען םין ס׳א —
 די םלענט — !פ׳שעפראשעם ~

 ניט און ארויסרערען טאשינעל קעלנערין
 ״•רא- קײן גאסט דעם פון צרװארטענדיג

; ?  אדויסגע־ געוױס האם מר װעלכען ס
 א צו םארמוױנדען זי םלענם גרוםט,

 נע־ זי האט םען װאו טישעצ, אװײטען
 •א אין לעםעלע םים׳ן קלינגענדיג רוםען
גלאז•

 שםענדיג האט קאפע־הויז דעם אין
 צונויםקוםען זיף פלעגען דא נערוישט.

 װעיל־ ״גאסען־נ^הער״, *ריסאשטשיקעס,
 זייערע פאר ילײזעז קוםען פלעגען כע

 ד. א. קעםעלאף םעסערלאך, װי סחורות׳
 נעטראנעז קערב אין האבעז זײ װאס נל.,

 נעסט אלע די חוץ פלײצעס. די אויף
 סתם באזוכען תאםע־הוױ ראס נולעגט

 זײנען ײאס לעדיג־נעהער, תרכגעה^י,
 זױ שטאדט גרויסער רער אין געקומען

 םארשײדענע נאד אין שטעלעם, םנן
קלאסען. פאחשײדענע פיז סענ׳טעז
 קאםע-הויז, דעם פון וװרט דער און

 יאהר א םון איד 8 יאקאבסאז, אהרן
 גרויסע םיט דײדבײכיגער, 8 םערציג,

 סא־ דער בײ זיצען פלעגם אויגען, טערע
 בײן גלײף־ נעםונען זיף האט װעלכע סע,

 גדױן. אפנעםען פלעגט און ארײנגאנ:
 נעטוםעל איץ גערויש דאם האט איהם

 םחשבוח, פאר זײנע געטשעפעם. נים
 ער זינם קאפ אין געלעגען זײנען וואס

 רוהינ זיו האבען קאסע־הויז, דאס האלט
 טוםעל. גרעסטען דעם אין געארבײט

 נאר מחשבות פאר די זײנען כאשטאנען
ריכטיג אפנעהמען דארף סעז :דארין
 12 און גאסט םון הוםם עם װאס דאס

 פארפאכען מען םוז בײנאכם אזייגער
קאפע־תויז... דאס

ערנס־ איז םדושבה צװײטע די און
 פאר־ ערשטער. דער םאר געװען טער

 אױםוזע־ הײסט האםע־הויז דאם מאכען
 געהן לײזעץ, אויםהעדען און לײזען, רען

 אוטע־ אן געװען איהם םאר איז אהײם
 אהרן זיף האט הײם רער אין זאף. טינע

 יבשדז. דער אויף םיש א װי געםיהלט
 דאס נעהאט ליב אזוי ניט האט אהרן
 ;םדױן םון פראצעס עצם דעם װי נעלר,

 נאסט דער ווען נעחאט, ליב האט ער
 רובעל׳ זילבעינעם א איהם דערלאנגס

 צװײ ׳טײ גלאז צװײ אויס איהם רעכענמ
 ױם אהרן רעשט. בעט איז טשאכסעס

 פראבע־ אוים׳ן װארןי א רובעל דעם
 נע־ האסע, דער אויף ליגט װאס שטײן,

 ראס אויח עםענט נוט, פאר איהם םינט
 און לינט נעלד דאס װאו קע^טעלע

 מטבעות םילע די אין זיף גראבלענדיג
 סוזיק, װי אזוי קליננען װאס דארט,
 צאהל געהעריגע די ארויס ער נעהמט

 גאסט. רעם ארויס עס גיט און מטבעות
 דריטער, א צװײמער׳ א קוטט אס אוז

נאסט. פערמער 8
 יאקאב־ פאני עס, געהט װי —
 די פון אנדערעד אן םרענמ — סאז?
געסט. אסטע

 .ענטפערט — !דאנקען צו גאט —
מען און ניט איר קען זינדינען — ער.

ניט... טאר
םאראן? איז פדױן —
 ענטפערט — פאראן, איז םאראן —

 עס — קרעכץ. צוםרידענעם א מים אהרן
 עף־ זײן. געמענט בעסער אבער האט

!גלות אין אבער איז מען— עך־עך
דאס איהר זאנט װאס גענען — ו״

 מען װאס דעם, געגעז םיק איר
 נע־ דעם םארםאכען אזײנער 12 .נויט״

 הריגה... א םיר םאר איזי דאס שעפכ...
 פדען. בעסטער הער איז אזײנער 13
 פון דאםאלס נעהען פריקאשטשיקעס די
 זיך לײזם עס און טעאטערם, צירהעז, די

 גע־ נאר — געשםאק גאנץ דאםאלס
 און באגײסטערט ער וועדט — !שםאר•
 אבער איז װאס — זיםץ. א ארויט יאזט

 אזײ• 12 נים. אאזם כמןן V פעויה די
p םזןן שרײמ נער ir : ״זאםיקאטד

 אזיײ 12 װי שפעםער זיצען צו םארבאט
 פיל ^הרלען געקאסט געשעםט, אין גער

 צו געווען ׳שװער איהם איז עס געזונד.
 פיל אזױ םיט צײט דער אין זיך שײדען

 םי/ געשרימן האם יעדערער װאס ׳געסס
 זײ־ םינוטען די און םילך, אײער, קאװע׳

 םיגום םינף שױן ס׳איז :נעצעהלם גען
 ■ינסטליכער דער זיף גיט באלד .12 צו

 3 נאר בלײבט עס און רוק א וױיזצר
 אט באילד, באילד, אןן ,12 צו םינוס

 שסאלץ, שוין ער שםעהם חאר א נאןי
 קאלטכליטיגקײט גזלנ׳ישער א מיט

 וױי• דער עפעס... טו אין ,12 אוים׳ן
 פארשטעהט ער עפעס׳ דען םיהלט זער
 װײזער, דער ׳א איז?... פדױן װאס רען
 זאל ער איהם בעט װער װײזער, רעי

?!... װײזען
 הארץ־קלעטענײש מיט םוז אהרן און

נעסס: די צו װענדען זיך
!...צײט שוין ברידער, גו, —
דער קלאפט — !זאםיקאט —

t אין ארײן סטאיהאװע o.
 שיקט — !יאהר שװארץ צום —

 װענ־ ער און געראנק אין אפ איהם ער
 סעהר מיט *שרין געסט די צו זיף־ רעט

:םרוקענקײט
 ן םארםאכען לאזט ! ברידער נו, —

 באצאה־ שטראף דארפען נאןי װעל איף
לעןי

 גע- זיו אוכזיסט ניט האט ארזרן און
םאל עטליכע שוין האט ער :שראקען

 עס שטראו*. רובעל 25 צו באצאהלם
 דער װען צײםען יענע אין גערועז איז

 די איבערשטײגט האם פדױן צו חשק
 ניס חשק דער אפילו איז יעצט םורא.

 לאדעניש, דאס גאר געװארעז, קלענער
 זר1זע צו נעהםט געריכס איז געהן דאס

 װערט געשעפט דאס און צײט, סף א
 איהם סען האט אגב און רואינירט,

 אםאל נ#ד װעט ער אויב געװען, םתרה
 איחם עען װעט 12 נאך איכערציהען
נעשעפט... דאס פארםאכען

 םיט אן זיך הויב געה הײנט —
 אנדעיען אן פאר זיר ער קלאנט — זײ!

יאנע. זײן ערקלעהיט עד װעלכען גאסט׳
בײנאכט, צײט װינטער אײנםאל

 די געקנאקט, דרויסען האט םראסס דער
 קא־ יאקאבסאן׳ס םון םענסטער גרויסע
 קא־ אין געװען, םארםרויען זײנען פײנע
 געזעסען זײנען טישלאך די בײ םײנע
 קאװע, צי טיי, ניעזער הײסע בײ געסט

 זײנער דער געװארימט. זיר האבען און
 צװעיצף, האלףי בײ געהאלטען שוין האט
 איבער־ זיך שוין האט יאקאבסאן און

 אז געדאנק, דעם נאנצען אין גענעבען
 אט פארביאכען... פעז דאיף באלד באלד,

 פארפרוירע־ א ארײן איז צײט דער אין
 טי־ א נעבען געזעצט זיד פוהרמאן, גער
 האס און קאשע דער געגענאיבער שעל

טײ. גלאז 8 געםאדערט
 גע־ ער האט — !קאלט !קאלט —
 װישענ־ און הענד די רײבענדיג ברוטט,

 װאס װאנצען, גרויסע די נאבדעם דיג
 װאס אײז, די פון געװען םײכט זײנען

 קאםע־ אין פארע דער פון צונאנגען איז
הויז...

 האט—י הא ! םראסט גרויסער א — ־
 און נעװענדעכ^ איהם צו יאקאבסאן זיך

 איהם מיט זיף ארײנלאזען בדעה געהאט
שכיועס. א אין

 םוהרפאן דער האט — !ברען א —
 די זופעז אגנעהויבען און נעענטפערם

 איהם האס קעלנערין די װאס טיי, גלאז
צונעםראנען.

 האט — אן, זיך װאריםט נו, —
געזאנט• םרײנדליך איהם יאקאבםאן

 םוהרמאז דער האט — !אודאי —
 גלאז די — אויסגעשריען. פרײד טיט װי

 איהר — איצטעױ. מיף ראםעוועם טײ
 זיף האם — יאקאבסאן. פאני װײסם,

 צו־ דערװאריטטער, א םוהרםאן, דער
 גע־ האבען פוהרםאנעס םיר — רעדם,

 גאנצע א קאםײנע אײער זזאכען דארפם
 אין שטעהענדיג דא װערען מיר ;נאכט
דערפרוירען. גאס

 האט — !ברודער איהר, הערם —
 אלטע זײן אוזרנ׳ען בײ ערװעקט זיך

 איך װאלט לאזען, װאיט מעז װען—ײאונד־
 אפען האלטען װעלען אודאי און אוראי

 וועלען דאס װאלט איןי נאכמ. גאנצע א
 אײע״ צוליב ניט און טובה מײן צוליב
 <יאד זאדנט מענש א כע־כע־כע... רער...

 א ארױם סומט דערפון ארן אלײן זיך
 געווען ײאלט םיר צװײטען. דעם טובה

 וואס גוט... נעװען װאלט אײןי און גום
 זיף אהח האט — פעולה? די אבער איז

 סען !...נלות אין איז םעז — צוזישצט.
ניט. לאזט

 P^j •ניטא גאד איז עס און —
נעפרעגם. פוהרםאן דער האט ■— ? עצה

האט — עצה. שום קײן ניטא —

 זײן און געענטםערט יאוש טיט אהרן
 שאר־ װאלקען א װי האט פגים יל1

 איך ניטא. עצח שום קײן ־־־ יעקט
 ,,כ זאקאגיחעס, בײ געפרעגט שוין האב

 לא־ נעװאלט זיך האכ איך אדװאקאטען.
 עט קאפיקע... שעחנע א קאסטען זעז

 קל״נמ- 8 געװעז״ ווערט מיר װאלט
נאכס!.״ גאנצע א — קײם

 דאט נאנט׳' גאנצע 8״ װערטעי ײ
 אין ריבשאשט א סיט יװ געדריקט אהין

ד• אין װי פוגקס ציטערניש, א פיט װי
 זײז לעבעז, גאדז זײן שטעקט .ץערטער

גליק... נאנץ
 דער האס —־ דאכט, םיר און —

 כיען אז — גערעדט, װײטער םוהרםאן
 קריגען טען חען סמאיען, גוט זיר זאל

פאזװאליעניע. א
 טיט אלץ אהרן האט — !שװער —

 ארויסגע־ טאן יאוש׳ריגען זעלבען רעם
כרומט.

P8 קען, מען אז אײף, זאג איך
 נעהאלםען פוהרטאן דצר זיןי האט -
 פרא־ א נאר כשן דאדוי דא זײנס. נײ

 האב איך פאליצסײסטעי... צום שעניע
 פי״וצים םוהרסאן דער האט — !פלאן א

 וױ פרײרעךטאן אזא מיט אויסגעשריען
 רא־ צו װי סיטעל א געםרנעז װאלט ער

 האב איף טױט... שון פענשען א םעװען
פלאן... טײערען א

 צושטעלט זיך האבען אויגען אהרן׳ס
 מאדנעם א פיס געקוקם האבען און

 זעהט זי װען קאץ א קוקט אזוי גלאנץ.
און וױיסעס שטיק א עפעס װײטען פיז
 דאס צי ?,,גי* א*הר אין נים נלײבט וי

גיט... צי קעז, איז
אהרן, האם — 1 ®לאז דעם אהער —

ארויסגעשאסען... קוםעגדיג, זיך צו
 זיף האט — !«לאן גאלדענער 8 ־—

 איז ערשט — צופלאםט. םוהרםאן רער
כסיצור, יע... יע, אײננעםאלען... םיר ער
 גלײף שוק איז קאשײנע אײער אהרן, ר׳
̂נאכט... נאנצע א אפען װי

 זיך פלוצים האט ־-- !זאםיקאט —
 גא־ םון קול שטרענגער דער ־ערהערט

ראדאװאי.
— !נאכ־ט״ גאנצע ״א אײף נאט --

 אי, אי, — באזיפצט. זיף אהרן האט
גלותי אין איז טען

 ניכער אנגעהויבען ראט אהרן און
 אונ־ גרויס פיט און געסם די טרײבען
פלאן. םוהרפאן׳ס דעם עױוארט געדולד
רעם ער וזאס — !װארט װארט, —

 װעלען מיר — פארהאלטען. פוהדפאן
שפועסען... :אלד

 די :אף אײנע דיז האכעז געפט די
 האט אהרן פאנאנדעךגעצאהלט. אנדערע

 חנשט אױפנערעגטערהײד און אײלענדיג
 װ^ס פסבעות׳ איע נים האט און ;עגעבען

 געפרוזן׳ױט דעדראנגט, איהם ה^ס פען
פראכע־שטײן. אויפ׳ן
 אײער זאבען איהר קענט איצטער —

 צוש געװענדם זיף ער האט — !פלאן
 אײנציגע^ דער איז װעלכער צוהרפאן,
 די אויסער קאםע־הויז, אין געבליבען

 װאס קיך־מײדעל, דאס און קעלנערינס
 דער אין צוקלויבען געאײלס זיף האבען

 טישלאף אפוױשעןירי שטוהלען, די גץי
שלאפען... אנידערפאלען געהן און

 איז־ םיר :אזוי איז פלאן דער —
 פא־ א רערלאננ^ װעלען װאשטשיקעס

vs טאק־ :אזוי פאליצםײסטער צום 
 מיר װי הױת איזװאזטשיקעס, פיר ־אק

 דער אין געפינען זיף פוזען פוהרפאנעס
 טאק־ און נאבט, נאנצע א גאס דער און

 א;־ װאו וױנטער האבען םוזען םיר האה
 זיף רענען פון זוםער און זיף װאריפען

 םין אזא האבען סיר םוזעז כאהאלטען,
 גאנ־ א אםען זײן זאל װאס זאװעדיעניע,

 טיר נעפינען זאװעדיעניע רי נאכט... צע
 יאקאב־ אהרן ה׳ דעם נוט םאר זעהר

 םונסט סאפע אין זיר געפינס זי םאן׳ס.
זיר, געסינען איזװאזםשיקעס מיר ױאו
 בע־ — פראסים פאקאינײשע טאק אי

 רי טאן אונז זאלסט זעהר דיף מיר טען
 אהרן ה׳ דעם ״ראזרעשען״ און שובה

 קאפײגע די אםען האלטען צו יאקאבסאן
ײעגען. טובה אונזער םון נאנט נאנצע א

 פעױוי נאר איז אןרפ דער —
 איבעררא- פיט אהרן האט — !סארט
 דאך זײנט איהר — אױסגעשריעץ. שונג
 בין איך װי פיניסטער, גאנצער א נאר

איד! מ
— !געדינט יאהר 5 האב איף —

 ערקלעהדט, שטאלץ פוהרמאן דער האט
זאקאניה... אזא איז ער װאנען פון

 אױם״ אהרן האט — !ברורער —
 װאם נלית דאס כאטראכטענדינ נעשריען,

 די אויב — םאר, איהם שםעהט דא
 איהר הריגט אױספיהרען, זיך ווצם זאר

פײנע, א נאר אבער סתנה... םײנע א
זיכפרהי^ םיט צונענצבען ער. האס |

 — I ״שסירןן״ זעהן דארןי פען ־ - ן
.0גצ׳שפײכצל פודורפאן דע* ״אט

!ניט פען יצדט שפי־ען ״ענען
״דיעלצס׳/ י־יענע־ע ינ* פעז פיז ען

אזא כײ כס־ט
ר׳ שמירען, ״עט “"‘א אױכ —

 קריגט אירל אז אײך, איך שװעל ׳א־־ז
ט אין ראזיעשעגיע א י  חודש, א שון ד

צ״ אם װעט איהר און  א זיצען רישם יי
נאכט. גאנצע

צוגעװאונ־ אלזין האס — !,הלוא —
ך האט איהם און שען,  נע• ;יט עפעפ ד

גליח... אזא נלויכט

 אנגעהױ- האט יאחאבסאן אהרן און
 ער כלים. אלע אויף אינײטען צו כען

 תחיצכצט געשםירט, און געשפירט ראט
 געהאשט. און ;עהאםס ארן נצזיםצט און
 הא־ נאכט״ גאנצע ״א װערטער צוױי רי

 איײ און גע^אזט, ניט רוהען איהם כען
 נעװען נאר איז ?אםע־הױז דאס דעל

 גאד שוין ער האט נאכט גאנצע א אפען
נעשלאםען. ניט נעכט צע

 אהרן איז ארום חדשים צװײ אין און
 װאו פא^יר, א אננעקוםען יאיזאבסאגעז

 דע־ ער, אז וחתום, כתוכ שטעהס עס
 האל״ פעג באצירקעל, דעם אין אײנצינער

 גאנצע א חאםע־הױז דאס אסען טען
נאכט.

םזל־ אפ םיר גיט ברירער, נו, —
 שײגענדען א כדט ער האט — !טוב
גצס̂נ די צו גמװזעדעם זיך נ*יק פון פ;יש

ל!א* — ערלױבס^ טאיזע וואס, —
םארװאונדצרט. דןי נעסט די כען

 דעײ ער האט — לײענט! נאס ־
 קאויאנע סך א םים פאפיר, דאס לאעט

 ‘װעל ױעענםאן, א• אײנעם סטעפפלען,
 הוי* זײן לוים קענען געדארםס האט כער
 װאסער. וױ רוסי׳א ^וזצן צילינדער, כען
 תאנד, אין גענוםען צס האם יענער נאי

 אינצמענעבען און דערין נעטאן קוק א
 געװען איז װעלכע האנד, צוױיםאו »

עס. נעהםען צו אויסגעשטרעקט
אנגעהױכען חאם האנד צװײטע י־י
:<עזען

 דער אויף אױםםערקזאם ״זײעגדי;
 טען7 םון איוװאזטשיקעס די םון כיטע

 א האבען צו םאדערען ײעלכע כעצירקעל,
 אנװאריפען, זיף־ ארײנצונעהן װאו הויז
 םון קאםע־הױז די נעװאר^ן עילויכט איז

 נ#:־ א אפען האלטען צו יאקאבסאן אהרן
נאכט...״ צע

 — ! נליק א כיסעל א איז דאס —
 אויס־ קול אײן אין געסט אײנינע האכען

געשריען.
 נאןל האבען — !קלײניגקײט א —
 נאגצע א — געיױאוגדערט זיך אײנינע

!...נאכט
איז דאס* צ• נאר, םרעגט איהר —

 ארײן בעיל״שםחה דעי האט — ! גליק א
 קען אידען א — געשפײכעלט. גליקליך

! גליק אזא טרעפען ניט גאי
 אפנע• נאסט א האם — !נײן —

 פא• איז נאלעװקעס די אױף ־״ שיאגען
 א אויף ״שעגקט״ פען װאו שענק׳ א ראן

נאבט גאנצע
!שע:ק א נאף םאראן איז נו, —

 םארדדוס םיט װי שפחה, נעל דער האם
 — געענטפערב אײנעד, ניט איז ער װאס

 קאפע־הױז. קײן ניט■ דאי איז שעגק א
 איינ• די איצט פײנע איז קאפע־הויז א

:אכט. נאנצע א אפען שטאדט אין צי;ע
 האנען — !אײף טוב פזל נו, —
 און וױנשען, אננעהויבען געפט אײניגע

הענד. זײערע אהרלען אויסגעצויגעז
 אהדן האט — !דא;ק שעהנעם א —

 פיט אױפציהענדיג, געענטפערט, יעדערען
האגט. די פגים, פרום־געריהרטען א

A
קאפע־ רי איז אן דעסאלט םון און

 יזעל- דרײ :אכט. גאנצע א אפען הויז
 בלאסע כיט א־ום זיף דרעהען נערינס

 קאװע און טײ דעדלאננען און פנים׳ער
 דא זיצען װעלכע נעסט, פארשײדענע די
 קײן האבענדיג נים נעכט, גאנצענע אפ

 װאס שטארט, גרויםער דער אין הײם
 איזװאד די הײזער. םיל אזוי םארםאנט
 טיש, גרויסען דעם ארום ?יצען טשי?עס

 קאםע־הױז מיטען אין זיף געםינט רואס
 תאינע און םערד װענען שסועסען און

 יא• זיצט האסע דער בײ פאסאזשירען.
 רײכט געסט, די כאטראכט און קאבסאז

 צוםרידען. שטארס איז און אויגען די
 פאר די װעניג איהם איז נאר אפססאל

 דע- pא טאנ כײ שלאםם ער װאס שעה,
 איבער, איהם כײט װײב ךײ[ װען הײם,

 דער אױף האפ דעש א( שפאיט ער איז
 דדי• א ער כאפט זיצענדיג און קאסע
 דרעמ־ נישט ער חען לאנ; גאי פעל.

אױ,־י איהש װעקט קעלנערין די :<ען
 דא־ף גאסט א אז פיט, איהש טײלט אוז

 געשוױנד אויף זיף כאוט ע־־ צאהלען.
 זױיטעי איז און געלד אפ נעהמט און

װאכעדינ... און םריש
 — 7 שהאפען זיף וױרם עס װאס, —
נאטט. דער םרענם
 מיט פאך א עד ניט — עם... —

 פאי׳ן טײערעי איז פדױן — האנד. דער
שלאוי.

יאהאב״ און ארויס נעהט נאסט דער
p ויף אױזי נצחסט סאן ir צו נים מעהר 

נאכט. נאנצע די װאכען אח שלאםען
שלאוי!... פ״ט׳ז שסרײם עד און
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כדט גומ-בתדערשאסט זונט פאםטער
מערדער. א*ן גענגסטער

ו װעךעס־ געדעכעגט ;יט ו־אב׳*ן ד
 זעה־ דעם צו lyirypwrniY דך איז

פאס־ :ענין אולאננעגע־־-ניען איגז פא־
iyc. סעכטע נאדו אינזער דיאבען טיר

:א-אק־ ן
ט׳לײאזיג־

 אין ־אגד^וגנע;
ארבײטע־־

.״ײי י««ייז׳ ן ׳«> | < - י ■
 דעב צו באצוג אין ״:טאגדפונקט אוגלער

 •טענרי־יבע־ זיין אין פאר״עױן דאזיגען
 נע־ ידאל גאדו יי״״סירט, ער ױאס ראל״ל,
̂בען פאבט,  דאס גערעכענט. ;יט כייי ד-

 ױע־ רײדען מוזען אטאי נאך *ועי״ען מיר
:jy .וױיען, אונזעד ;עגען אבער, איהם 

 די אויםנעהטען אכיאל וױדער םיר סוזען
 ‘אבטענ ניט פאסטער, טעםא. דאזיגע

 די װאס וױיס, ער װאס דעם אױף דיג
 איבערהױפט און אינטעזנעיטאנאר גאנצע
 פײעזידענט אפיס, דז״עענע־אי אוגזער
 װעגען דענחט אײנגע״עיאסען, זינכיאן
 אד־ צודיק טעג עטריכע טיט האט איהם,

 זיגכיאז, פרעזידענט צו ברי(י א יעסירט
 םעהר ניט פארראנגט ער װעילכען אין
 סאר״״טטעהעי די אז װענינעי, ניט און
 פאי־ די און איגטערנע״פאנאיל דער פון

*ly.iyDC רוםט װאס ארגאניזאציע, אן פון 
 עדיױ ױניאן ״טרײד נאטען כייט׳ן זיך

ף|ען4זאי ליג״, ?״שאגאל י  צוזאםענקו־ ז
 בא״ די װאו לואגפערענץ, א אויז• טען

 נע־ א צו קוכיען קענען זאלען טײליגטע
ס וױסער י נ ד ג ע ט ט י ר א ם נ י י  ! א

 נע־ האט ער װען זיגטאן, ןפרעדדענט
 איבער־ ממיש איז בריןי, cyi קרינען
̂*ט  אונעדהעיטער אזא פון געװארען דא

 צו זיך ערמיבט װאס מעניש, א חוצפה.
 אינטעינע־ די אז כםרהסיא, ערק^עהרען

 פאי געננסטערס טיט זיך באנוצט ׳טאגאיל
 האט װאס טעניט, א ן צװעקען איהרע

 שיסערײ, די אז ערקיעהרען, צר עזות די
 טיטיננ א אױף םארגעקומען איז װאס
 איז צוריק, צײט א סיט שיקאנא אין

 און איהם, פאר דוקא געװארען נעמײגט
 דער פון ארבײט די נעװען איז דאס אז

 װאס כיענ׳ט, א בקיצור׳ אינטערנעשאגאר;
 עי־ צו ;ידערטרעכטיג אזוי געװען איז

 אינ־ דער םון םאר״שםעהער רי קלעהיען
 זיגמאז פרעזידענט און םערנע׳טאנאיל,

 װענדעט סערדער, אילס׳פ׳טוט׳ע בתוכם,
 א טיט ״מערדער״ זעלכען דעם צו זיף

 און ״פארשטעגדיגען״ צו זיך םאדילאגג
שילום! פאכען

A
בײדע. די םון איינס דאןי עס איז

 עהריליף און ערנסט געװען פאסטער איז
 בא^ולדיגוננען מישונה׳דיגע זײנע מיט

 איהרע און אינטערנע^אנא^ דער נעגע;
 זיך װעלען גאר ער קען װי טו באאםטע,

 כיענישען, אזעלכע כייט ״םאר^טענדיגען״
 סאםע דאס אויף פעהיג זײנען װעלכע

 םון טראכטעז נאר ער קען װי ערגסטע?
 רוצדזים, אזע^כע םיט זיף צוזאמענקומעז

 ל/ך זײן אויף געטראכט האבען װאס
 אלעס, דאס פ״הטער האט װידער ? כען

 געמײנט, נארניט געזאנט, האט ער װאס
 פיא־ לשס געטאז אילעס דאס האט און

 איז אינ, האאנעדיגע זײן פאר פאגאנדע
 פאר־ ערנסטע די םון אײנער דאך ער

 װאס כאראקטער־ילינטשערס, און אוימדער
 באװענונג, אוגזער אין געװען אכיאצ זײנען

 האבען זיגםאן םרעזידענט \v? װי טו
? ומשא כיכע מינדעסטע די איהם מיס

A
 נעדאנק ער׳טטער דער איז דערפאר

 ארײנצוא־ נעװען זיגסאז פרעזידענם םון
 און פאפיר־קארב׳ אין בריף רעם װארפען

 אי־ אנבאט. נאנצען דעם אן פארנעסען
 א נאף־ בריף דעם אבער בערילײענענךיג

 דער אין אז אײגגעזעהן, ער האט כיאל,
 םאסטעד האט אנגעצעגענהײט דאזיגער

־געאכ־ אונזער אויך ארייננע״צילעפט  ם̂י
 האט ער װעמען פון דעבס, נענ. מעטען

 ילויט אז םארשאאג, א אויסנעטוט^עט
 בא־ מעז װאילט םײנוגנ, דעבס׳עס׳ זײן,

 םון קאנםערענץ א אײנרופען דארפט
 װען נאםיריציזי, נאנץ און, צדדים. בײדע

 ענכדש^״ געװען איז ז^םאן ®רעזידענט
 בריוי חנם גענצאיד איננארירען צו סען
 נעקענט ניט ער האט פאסטער, א םון

 גאנ־ אין איגנארירען צו Tז בײ •וצל׳ן
 אונ־ װי דעבם, נעג םון םאדערונג א «ען

 דער־ זײז. םעג זי אונ^אנימ און נערעכם
 *עצםע נעװען איז דעבס jpa וחמ

 •רעזידעגש האט ̂יארק, נױ אין וואןי
צו םיציכט זיין םאר נעוזא^טעז ויגםאז

 ערקילעדר איהם און אי״וש, מיט זיף זעהן
 דער פון אוגטענייכקײט םויע די רען

 Dm װעגען אט איז פאדעױנג. ,דאזיגע.'
 אוגז צו זיגכיאן פי־עזידענט זיך האט

 פער* ענטפערען םון װי אזױ געװעגדעט,
 רעדע קײן נאר קען פאסטער׳ן זע:י*יף

 צײטוננען דינע וױ אזױ און זײן, ניט
 יעפאנעי־ א גאר אגגעפאגנען האכען
 רכירות, און ביאפס םון קעטפײן ;ײעם

 וױכטיג, זעהר זײן װעט עס װי אזוי און
 גאנץ זײן זאי ביעכיבער״עי• אינזעי אז

 dv איז ענין, גאנצען דעם ױעגען יוייאר
 זאי*ען טיר װען אפיױ װיכטיג׳ העכסט
 טאי פאר א דעיטאגען כיוזען דעם צוייב

 עכ ערקלעהרען צו פאסטער, ;אכיען דעס
u00״;ערעבטיגקײט׳'. דער דורף

 פיעזי־ צו פאסטער פון בריף דעי
: נט4פאי װי טײלװײז איז זיגטאן דעגט

!ברודער און ד,ער ״טײערער
 האב צוריק ײאכען אײגיגע ״טיט

 יטרײ־ צו גערעגענהײט די ;ד*אטי; איך
 געוױסע װענען דענס װ. ױדז״שיז בען

 דער אין ער׳טײגען װאס סטײטמענטס,
 פיט מאן צו האבען װאס און פ־עסע,

 ג. ל. א. דער אין סכסוןי איצטיגען דעם
 עדמקײ־ טדײד־ױניאז דער װענען י, װ״

r יטאנאי* s. גענ. האט ענטפער זײן אין 
 פאר׳פיאג געגדען4פאי ;פא:טי: דעבס
 *טװיךיגקײט. דער פון רײזונג דער פאי
װארט. א-ן ױא״ט אץי גיב עגטפעי דעם

זאגען׳ דיר יאזט *טילוס, צום ״איצט,
 דעם זעהן ;עװארם זעה־ טsװא איך דאס

 גרע־ אײדעי אויםגעגליכען, ענין דאזיגען
 און װערען, ;עטאן קען ״שאדען סעי-ער
 און איהר אז ׳איך דענק דעם צוליב

 א דורןי רעפרעזענטירט הבדים, אײעדע
 איהר װעלכער פון קאטיטע, ריכטיגער

 צוזאניענ־ זיד זאלט אײגער, ז״ן זאים
 ױניאך די פון קאפיטע א פימ טרעפען

 פגים, אל פנים זיך באנעגענען באאפטע,
 קומען גײסט אנשטענדעען אן אין און
 װאלט איך אײנפאריפטענדניס. אן צו

 דער בײ אנװעזענד זײן ;עװאלט זעהר
 דעם זיף דערװיסען צו אום קאנפערענ״ו,

 װעלכער װעגען לאנע, א דועגען אמת
 העכסט־וױדער־ די געהערט האב איך

באריכטען׳/ שפרעכענדע
A

 ארױסנעקו־אגען האט םאטטעד װען
 װי איז, ענטפער, מין אזא דעבס׳ן פון
 טארק1ע םעיטה די איהם אױס, וױיזט עס

 גלײף האט ער און געװארען, געפעלען
 פאר־ דעם אז :עהפם ער אז גצענטפערט,

 אז זיכער׳ װי כסעט איז ער װײל ׳טלאג,
 גױ א צו ברענגען װעט קאנפערענץ אזא
 בריף זײז איז און פארישטענדנים, טער
 צו אויטאריטעט די דעבס׳ן ער גיט

קאנפערענץ. אזא אראנדטירען
A

 םאס־ פון אנבאט דאזיגען דעם םון
 אײנרױ זאל אלײז דעבס גענ. אז טער,
 זיך דעבם האט קאנפערעגץ, אץא םען

 האט דערצו אז ערקלעהרענדיג, ענטזאגם,
 ערלויבט אויף צײט, נויטיגע די נים ער

 און נעזונד, מװאכער זײז נימ איהם
 װענ־ זיך עצה אז איהם ער גיט דעיפאר

 פאל־ איז ױניאז דער צו דירעקט דען
:װערםער גענדע

 פאר־ זיך איך ערלויב ?&לוס ״צום
 מאכען זאלט איהר דאס אײך, צו^לאנען

 געםײסטאפכד א פאר פארשלאג אײער
 בא־ די צו דירעקט צוזאמענסונפט ליכער
 לײדיס אינטערנעיטאנאל דער פוז אטטע

 זײ אויב און ױניאן, װאדקערס גארמענט
 און האנפערענץ, א צו אײנװיליגעז װעאען

 אנװע־ מיר פאר םעגליף זײן װעט עס
 אנ־ און געזונד מײן װען זײן, צו זענד
 ערלויבען, עס װעלען אוכדטטענדען דערע
 וױנשען, עס װעט םען אויב איך, װעל
 מײן אין אלעם טאן צופרידענהײט מיט
ציל״. געװינ^טען דעם םאד כח

 גע־ נאםירליך, האט׳ םאסטער און
 זיך װענדעט ער און דעבס, גענ. פאלגט

:םאלגם װי זיגטאן, פרעזידענם צו
 םאד^לאנ דעם פיט אײנהלאננ ״אין

 דעם אין םאר איף ^לאנ דעבס, גענ. םון
 עדױקײשא־ ױניאן טרײד דער פון נאמען

 רע־ די צױיישען סאנםערענץ א ליג נאל
 אונזער און אײער םון •רעזענטאנטען
 אלגעםײנע די װעלכער בײ ארנאניזאציע,

 דער װעגען סכסוף דעם װעגען םראנע
 מאכען םיי װערעז.• באםראכט זא* איג

 םוצ־ דעם איז םאחמלאג דאזיגען דעם
 דאס האםענדינ, גלויבעז, גוטען םםען

 ענ״ צו װענ א װערעז נעםונען ײעט עס
אין *אנע. טרויערינע איצטיגע די דיגען

n,\ איחר om ק סד ן מ *
_ jtl לאזט fJIN on ױ »ו

איתר, גדי^ור<ױ נ״עייה וד
פאססצר״• ז. װס.

A
 פאס• ?ע<בען דעס בײ אזױ װי פילא,

עםענט־ ןרקלצחרם חאם װעיכער ׳טצר
 איחם חאט אינםמרנ^אגאל די אז ליןי,

 איו צר דאס און ערםארזתן, צו ג^זוכט
 דער םון inipiiw גיצול נס ■י על נאר

 אינטעתע- -in םון תאגד םערדערי^ר
 צו חאנד די ;עחוינעז זיןי חאט ׳עאנאל,
 װעלכען םון #גװ*< סאמע צום יפרײבען

 מטראםען סארד״טאסען אוגזערע אלע
 און נרודער״ און חער ״טײערער ארױס,

 םיר זײנען דאס אײערער״/ ״ברידערליןי
 הא־ םיר ׳נ;סאגט וױ ׳וױיל םוחל׳ איהם

 איבערצײגוגג פעסםע אוגזער איצט כען
 כאראקטערלאזיגקײט. םאסטער׳ס װעגען

 איבער ער^טוינט ניט אויןי זיינען סיר
 דעבס׳ן. גענ. בײ ׳צתדלנװדמעטאדע זײן

 כאדאקטעריסטי^ זעהר װידער איז דאס
 ארבײםס־םע־ זײנע און םאסטער׳ן פאר

 וױלען מיר פינסםער, דער אין טאדען
 איז װאס עטװאס, ערקלעחרען אבער דא
 םאר װיכטיגקײט העכסטער דער םון

 און פעםבער׳עי■, רyנעכ•ײ:sא אונזעד
 ׳עאדען ניט װעט װאס עטװאס אויף
 וױסען, צו קאטפאגיע אין פאסטער םאר
גיט.נאןי □y jyoMr ?ײ אױב

דול־
אוי־
דאס

בא־ ניט  jyp ױניאן די אז  
אירג^־י נעגען כט y אונר אן  

א ר :yan מיטנלידy.ר yאך

z>:yo*j'̂ .y. אין ױגיאן די ^ynn 
 oyo v'n'K* צו באצונ אין זyראגדלו;נ

jyp c^y3 ינג,אי ניט װעט און ניטyהן 
 פײנע מיט |y38^3B,i'^c קײגע אין

vw װעלכע ן,yirjyo זײטיגע ov\ אוײ 
 :־yo yיטיג’ז• די iviv? ױניאז. לריד רyס
 באליב* די ׳yסטyאכטyנ די זײן טעזי

 לױם אנ^־ באװענונג, דיער אין yסטyט
 אנ־ אן אין ארײנמי^ען זיך זיי וױלען

:ytfyu ,0"r>:v:v5v בא־ ױניאן די 
 אנגעלעגענהײט, ר ה י א םאר טראכט

 iyp ̂טזנהיyנyלyא:ג רליכערyאי: אן םאר
 צוייק־ װי ׳Kירyאנד ;ארניט יוניאן די

r אזוי וױיד^ן 'n y jy, זי װי iyp ,נאי־ 
 דעם^פים אין אדײנםי׳מונג. אזא
 אנדיל^ סײן ױניאז די ניט דילט

: איהר רyאויס ט,yטאריט " *ninu 
 ׳ניט טײ;ט

:jny אטאל 
 טיטגליד א

w אב נ^עהן. העז דאסyצוליב ר 
yi□ םיט פארזאיגט זיך ױניאן די האט 
yn א yrrn o  ^oniyj ד איןyנע־ ר 

 ̂•p-DjyMn; םאי^ײדענע פון יעטאלט
 געקריװדעםע די ^עלבט פאי פיסילס,

y:yp; ברעע אוןyםאר ן y ^ ''i .קלאנען 
 בליײ oy סוז אזוי |.y:y׳pDB זײ װי ארן

 אםילו אז ניט, אוץי םײנט דאס בץ\.
 און טאל y*< זײגעז סyאפיל־קאסיט די

 נע־ אב^י כט.yרyג נטyפיאצ רטyהונד
 װע־ און רפואה׳ קײץ ניטא איז nyi גען

 לםעזyה דערצו |yjyp אלע םרן ניגער
ע נ י ט ײ  כןג־ זײ גוט װי ,fyr:yo ו

:oy \v ד םיט םײנעןyנאר, ױניאן. ר 
 העלםען, גע?ענט װאלט^ זײ װען אםילו
y iyp□ רל\"בע\.1 ניט דאך ױניאן די) 

ly^m ניט זיך הען ױניאן די jy םון 
 ײע־ םח זyגונסט צו טyאויטאריט איהר

 םאמענט דעם איז זוארים מען־עס־איז.
 ־rנyקזיסםy איהר פארלאו^ן זי װאלט

 ־py איהר — נאך מעהר ^כטיגונגyכאר
 זיד :mv: איז oy ײט.pגליכyזיסםענץ־ס

 ױניאן די װאו פאל, אײן םארצױטטעלען
 א סיט סכסוכים איהרע רyאיב לאזם

 צו רסyמבyמ גרופע א רyאד רyםבyם
און זyנשyמ אױטסײדיגע

 םעלע אזעלכע האבען באלד ?ענט איהר
 און ŷנדyטויז די אין הונדערם^ די אין
 נויטיגער דער צו סוח א עס מײנט דאז

 רyד איז דיסצי^ליץ און אויטאריטעט
 צו סוף א אויך סײנט דאס און ױניאן.

ױניאן. גאנצער רyד
A

 חלילה אונז זאל רyזyל רער נדי און
 ספע־ זyהאב םיר אז ̂ןyכטיגyפארד ניט
 ױניאן־פא־ y:'' א אויסנעבאק^ לyצי

 פאר גוט אזוי זיך פאסט װעלכע ליסי,
 זײ מיר וױל^ יצװעק זyאיצטיג רyאונז

ly^^nyi א אן :iVD'uy טאק םאלy איז 
 זyיאהר מיט אנאלLMרנעyאינט רyאוגז

 שרײבער דער זyלכyװ אין און צודיק,
 א האטyג האט iy^''Y yדאזיג די פון

 רyד אין \vv.v: איז דאס חלק. ׳טטיקילל
 נע־ לירטyבyד האט 1 לאקאל דוען צײט,

 שרײ- רyד אינט^/ךטאנאל. רyד גען
 געװען דאן איז צײלען vm פון רyב

̂םרײ רyד פון טארpראyר דער ^yאר־ ר 
 ניט נאםירליד, און, שט׳ימע/ בײםער

 צו־ טא:אלירנעyאי:ט די זעהן נדיגyלyװ
 דורך מיר ןyד.אב צוריסען׳ און שפאלטילן

 סארט א זyלאגLMyפארג ש." א. ם.״ רyד
 כמןנשען׳ וועקכער איז ארביטרײשאז,

 אין טyנעאכט און באקאנט זײנען װאס
 באטײלינען זיןי זאלען באװעגונג, רyאוגז
 אזוי און אויסגלײף. אן צו זyננyבר ׳און
 דאזיגער דער האט כלירyרפלyאויב װי

 זעהר א אויסגעזעהן אונז םאחטלאג
 פיהלטyנ זיד םיר האבען ירטר׳דינער,

 אינטערנעשא* די מען געערגערמ, כאםת
 םאר^לאנ, דעם צורי?געװיזען האם נאל
 צוגע• אויםגעלײזם, 1 לא?אל האט און

 איז איז טישארטער, זיין איהם םון נוםען
 ארגאניזירוננ דער צו צוגעםראטען גלײף

איצםינען cm pc לאקאל, נײעם א םח

1 »r ״נון mm V ו I
j ח^מן םיר n * אלײן *

jg ̂ין t rw w ארײנטראנ- דט און 
on אין טיפצר ניסצי א ויו ס/ןנריג

 פדײוױ^״ א po תוןי און prtjm אמעס
ססכיס נימ שס*רס נור

 אבער חאגדיוגג. םין »זא צו נעװען
 אינטעיגע״עאגא^ די װאס #דאס גראדע

 װאס פאדפלאג, אונזער םארװארפען חאט
 לײנםע- םיל דער דין צז גץשײנם חאט
i n ידיר׳דימר מזןחר און jjn i און 

 ״נעװאלט/ פון מיםצל דעם אננענוםען
 אזא נעסאכט צײט זײן אין חאט װאס

 אין װאס און גאס, אונזער אין םוסעל
 ׳פוױ- םיל אזױ םים פארכונדען געװען

t װאס דאם׳ אויף וױ רמקײטען, d -חא 
 סענ׳עען, די געקענט גוט ציםליןי כען

 די געװען צײט יעגער צו זײנען װאס
 אינטערנע׳עאנאל, דער םון װארט-םיהרער

 די?טאםארס אלם נע?ענט ניט זײ און
 צו נעסאכם אונז האם /ס•אטעזn און

טארקער זיף םארטראכטען i װענען ̂׳ n 
 צום סנקוסען זײנמן סיר ביז חאנדלוע,

 זײ האכעז האנדלען אנדער׳צ אז שלוס,
טן ניט װירקליף ^ננ  חאכען וײ אז ג

 עק־י דער צו^יכ ypטא און געטארט, ניט
 איר- זyרלאזn ױניאן, דער םון זיסטענץ

n v i זײן ױי סעגען און םעדטען, װע^כע 
 פראסינענםסםמ און yלינסם voho די

 ארײנסי׳ןןען זיך באװ^וננ, iy?jiB אין
 pc אגגעאצגענהײטען y2'^iyj’R די אין

iy i .ױניאן
A

 את חלאר ׳ןיך דאכט איז, דאס אלזא,
•ועל״ רyד און זעלבסטפאר^טילנדלץי.

 א-ryרנyאינט די אז איז, cm םון ױצא ,
 קײ־ זyאויםנעהם ניט קײנפאל קען נאל
:p מיט זyםארחאנדלוננ נע  זײטיגע y״

 נעהאנ- האט זי װי ,oyi װענע[ םענשע\
 א צו אדער אײנעם צו באצוג אין לטyד

y*vu ^אד מיםנלידyבא־ איז זאגאר ר 
 אדער כטyנער לאקאל. גאנצ^ א צו צוג

iy פאר איז דאס כט,yרyאונג i ױניאן 
 םאר״ yאי^ר םאר ז,yכאשטים צו אלײן

np iy סאר באאםםע׳ אנטװארטליכע i 
i:y?o־p iyאגװyג׳עvגרויסע די װאו ̂ן 

r n w o y o רעזענטאג־ איהרע דורף^ 
 אבער ועה. םולע די ןyהאב טyװ זyט
 אר- רyאד מענמען װעלכען נדyאירנ צו

iyo זײנען װאס ŷגאניזאצי 'w ױנ״ דצר 
 די כיוז זײן, ניט זyזאל זײ iyM יאן,

״אף! Dijyn״ : ןyזאג ױניאן
A

 אויסנ^לאסען |yj^r <טי?אגא אין
jn^Mya, ר סיטyא כטnר DDyioiR — 

 — רעכט םולםטען cyi סיט םײגען, מיר
 אפעלי- זײ קענען .oiyooyo אײניגע

yi| טטיטטיבא די צוy אפיל• דעם פאר 
 האבען און זײ. צו נאד און ׳סyקאמיט

 אפיל, דעם צוריקגעװיזען סyאמיםp די
 זײ טײםעל ?ײן און גאט קײן דא קען
 אויסנעמלא״ בלײבען זײ ז.yלםyה ניט
iyD. אירגענד םון ונקעס1״’סטרא קײן 

 געפאחרען אילערלײ מיט זײט וחןלכער
 הענען ױניאן דער םאר ןyטאדf inyo און
ז.yלפyה ניט גאר דא

A
םאס״ סיי און רעבס סײ נס.yצװײם

 ווען םעות, אין גאנצען אין זײנען רyם
^ זײ  אינסערנע׳טאנאל רyאוגז אז מיינ

 1א סים סכסיד װ^כען נדyאירנ האט
 דעם מיט זיף רומם װעלכע ארנאניזאצי^

 ליס ^וקײשאנאל ױניאן םרײד ןyנאמ
 אזא םיט האם אינם^ךןזאנאל רyאונז

 איחר ניט. וכדפא כמע קײן yארגאניזאצי
 מד רםאנטn נים סײנמאל איז נאם^
i אין ניט װאמגן n א ױניאןp אין ניט 

 םעג־ געװיסע ביז צײםונגען, yרyאונז
 צו רעזyהyג צו באהויפםען װאס שע;,
iy i ^האב ארנאניזאציע, דאזיגyניט ז 

 פארי םון קעםיײז א םיהתח אנג^יבען
ly^no'tf שענרליבע איז ^Djyj נמגען 

 הא• אםאל איז שאנאל.yרנyאינט חר
 בלאפס, די אויף געענמפ^־ט מיר כען
 איגנארירט. |yYJB3 אין זײ אפט און

 כלומריטט׳דינע yדאזיג די האט אט נאר
 1איה אין ארײננ^ינען

:ry אײניגy םון 1ע1מיטגלי i n אינ־ 
 אױד םאר זײ מאכטyג און ̂אנא̂לryר:yט

iya:yj» yi אונז איןyרy .װאם־ ױניאנס 
ym האבyג מיר זyטאז Y ^1םי האב 
iy צו טyנדyװyג זיך i דאױגyארנא״ ר 

:v"s$v און iyoy3yj אפ• זאל זי אױזה 
 נדליכעyט̂ םון מפײןyp איהר זyלy'טט
 אונזע־ זאל און ׳סyאינטריג און נכyליג

i y i ^ fo yi םארנאר ניטy1איח אין ז 
yvi ? האב מיר נײן׳yניט דאם ן t*ovi 
אינ־ װײל #טאן נטypyג ניט און

 ארנא״ אזא ניט נאר iyp ט^^טאנאל
 מחח זyנאנצ אין איז װאס ניזאצי^

 ײד־ױניאךבאוחד1ט רyאונז פיז למחנה
 צו זיך ג^וענדעם האט זי נאר גונג,

yii'M ,לאקאלם, איהרע צו םיטגלידער 
 4רװאוםנm זיר זyהאב מיר :פאלגט װי
 םאו״ צו געהעךעז 1םיטגלידע vd')w: אז

''^y jy i װעלכע ארגאניזאציעס, סארטען 
 1אונזצ 1םא שעדליד םאר האלטעז 1םי

 םיר זy^אכםDבא 1מי ־װעקכע. ױניאן,
 אנצוםאכעז 1נא זוכען װאם ״עז1אגענטו

 צװי׳&ממ ײסערײען1 און שפאלםונגען
 בששל$ר 1םי האבען 1םא1דע און אונז.
^ אזעלכע אז סצן, ^י םנ  מד װאס םי

 זיײ אתאניזאציעס, דאזינע די צו הערעז
, א נען ו ע ד ם ע ר  נעמעהרלימר א פ

םוזמ זײ יוג^ן. 1זאונזע אח עלצמענם

W

■ 4-

in אױסנע״צלאסצן ארער <  rfnfM «ןי 
two מ די פון צוריקציחצן דך ד *  ד

of o, אלצס. דאס א-גאדזאציצס, rm 
 אץ םיהרט אינגמתי^גאל 1אונזע אז
 #רנאניזא״ ד^זיגצ n נצנצן קאסח א

 -1אינטצ H ח^ט וײ סיט ׳נײן ציעס>׳
 ח^ט ױ דט. ונמא סנצ קײן גע׳צאנאל

 אק ׳1םיטג<^ צ1איח םיט םאן צו נאר
 וױםיל אויוי אױםםיחחנג, זײעו־ מיט
i עסען1אעסצ די גוגע איז דאס n  no 

ױד#ז♦
A

1 oyי1 אז קלאה זײן דארום ף1א 
 קײנע חאכעז נים קען אינםעמעמאגאל

 קצרפעחפאפ־ n״p סיט ענצען1סאנםע
 קײנמ 1נא נים חאם ױ װצלכצ םיט ׳סען

 נים חאט זי װעלכע םים 1נא םכסוכים,
 כאריה״ מום קײז האבמז ניט װיל און

 גיױכען, צו w איז oy און רוגג.
 אסאל אויף איז 1װעלכע פאסטעה אז

 ארגא־ אן און 1ױניארםעמכע א נעװען
 םאר- ניט oy זאל ניזצציאנס*םענ^

 אז געװאוסט, 1זיכע האט iy ׳עטעחן,
 ניט קײנסאל קען נע^אנאל1אינטע די

 yottm אירגענד האכען צו אײנוױליגען
 אמאניואציע, אז םיט ?אנםערענצען

 ארכיײ nyi רyאויס 1נא ניט איז װאס
 בא׳ ט1װצ װאס נאר טעו״כאװעגונג,

 רעכט, םולען םיט און איהה פון טראכט
 ניט זיך לטyטt? װאס ^ונא, 1איח אלס
 אום זyכםינקײטyגידערטר y:''p 1םא אפ
 איט צו jycBO און עדיטירען1יםק1 צו

 איהרע און כאװענונג יy 1בלאם צו און
 דאף האט iy װען און .1ט־םיחת1װא

oduvx נ 1אונזע ארײנצױפלצםעןyאבטy־ 
 אײנ- ,cyi אין בסy1 גענ• אלטצן זyט
i אז איהם, יג1ײדענ1 n ^װאס ׳צאד 

 נאד ןyp געײארען, געטאן איצט כיז איז
inya ,װען און וױימר, םיל םיל iy האט 
 אוי־ yנyאר׳פטאכc yjM? סיט צם׳yצול
 אהובי- מין אזא מיט זיך עם1נעװענ גען,

 זיגטאן, o:yTiyiB צו יװעל1ײב1י1י
iy  |ycyM :״ באטיטעלטc״iy i  iy iy 

 װצ־ זיגםאן, ly^ypcyi ברורער; און
y \voהאט ר i^ j y c y אין יגט1בא׳טול 

 רy האט איהס, ןy^1מא1y צו םאדזוןי א
 י1 אז טען,1װא1ע נטyקyנ ניט

 אײנ־ װעףעס־איז װעט אינטערנעשאנאל
 פניס אל פניס זיד זyנyגyבאג צו זyװילינ
 נאר ̂זyאםפאניאנp זײנע און איהס טיט
 א lyrip צו מיטעל א 1צ1װי איז דאס
פובליסיטי. לyכיס

A
 iy האט אס1 און ציל, זײן איז דאס

 י1 איהם םאמינען 1טי און ד^מרײכט,
 -yi אונז סון האם iy װאס פובליסיטי,

ן.yהארצ זyגאנצ מיט׳ן קראג^,

אונז. װעגען דענקען אנדערע װאם
 רyאונז אין fycyn^B אלײן 1סי

lyrny^Dנ^יגyשט  1y טyטיגp^װאס ײט 
 דאמם איז cy ײכם.1עת1 האבען 1סי

i»iyr צו אנגענעחם :y:'cy| אפשע- אן 
 זיייטינע סון םעםינ?ײט אונזעו־ סיז צוננ

yr:yo.| איז לײענען 1םי װאס אט c n 
v אתואקײם״ 1לײבא ״יאר? iw] אונ־ 

iy? :ױניאן
w w העכסט pיטי^pיy1^נy 

 1אבע צאהל, איז װעניג *פ^זענליכקײט^,
 װעלכע גרויסםויליג, 1מעח אס1 דערםאר

 י1 זyצוםאכ1yא^ונט ליב אזוי האבען
 בײט^־1א yם1א^גאניזי 1יסאנע1»םע

^ און ״שײאר״ אלס *טאםט, עי םי מ ג י  נ
i םיז 11עקאcyi 1 ^1י1שטו זאל^ n ־ 
 װאיר־ נםy^ם8נ יס1לײ נע׳ן*אנאל1אינםע
ciyp .ד וײ ױניאן*y w האט ױניאן 

 אין יט1טש1םא ty'ni'Mpiyo םאכטyג
 אײ־ זי איז הײנט יאהר. y 10צטyל י1
:y י1 םון y ^ ' ' i ,איז װאס ױניאנם 

i אן אנג^לאסק n .אין ל. אװ ם. א 
 אײ־ 1איה אלס זי האט אלײן יאר? נױ

 wyװ װאס ׳ינגם1.אפיס־ביל זיבען נטוםyג
iyi אין מדשאצט cy i םי־ א פון װערט 

.1אלא1 ליאן
׳רyנטyלטה*צŷ. 8 האט ױניאן %י

 לטyבאהאנ^ jyiyii cy װ^כען איז
^ 10 ה^לידyי ז י  און ̂זyנטyצי8פ טו

:i: י1 באישיצט iiy ױניאךארביײ י1 םון 
&iy אין iy,nD i n־Dn2,8i n ,'^p־ 

yno, אין אויר נאר ע&אפ, אין נאר נים 
iy i .צו הײם c n הyלטה־צy1נטy האט 

 איײ אין 8זומ^״װיל 8 אויך ױניאן רי
cyj די םון ^ י  אין רyצyלB ycײכס11ב
y'jv'M^'Djye. רןyטcאי

 האט אמאניזירט, זיף האט זי ״זייט
 ־y:cnK ןyאכ1ב1yאונט ניט ױניאן די

 א אלבײם^ י1 18ם iy:'ip צו םיהרט
n3yc'H8n װיײ איז בעם^וננ1פא 

 ארבײטס־װאף, y*^טונדיג44 8 דזשעס,
 אין nטענrצו yDno^ycnDoyc י1 און

 א זי האט -אלײז ק1יא נױ איז ׳עאפ.
renyesyo טויז 80 םוןy.^נ y iy ''i 

 7 פון זyפy1באט נםסyסמyס8 איז דױס
 דאס און יאהר, א 1אלא1 םיליאן 8 ביז

yoci.iyo םון cyi גy^1װ לy־1םא ט 
in אויףי טyנדyװ m  n, און בילתנג 

 טצטיגסײ- yiyi28 סאחפײ^ע י1 םאי
iyv פון iy i ,ױניאן

 װאס אס,1 טאז הצז װאס ױניאז, ״א
 אויםגצ״ ןyהאב 1בײםפ1כמגנט־א18ג די
 ט1?לאסיפיצי ?וים זיף, דאכט ,iyp אז׳ט

 היג/yאונם״ p8 ״מװאך״״ לס8 ייערעז
iyp ^זי-

M U  f  1 1 1 1

 ®וג׳ם מיטינג ®ערטעל-יעהרליכער זעקסטער
שיקאגא אץ באארד עקזעקוטיװ גענעראל

2.
»? lycyipyc #י1א1נא אב. iy jy n i• 

m ir ty ip, זײן אין חאט y1ארט• 
 ovi אױף זיןי טעלטryא•ג oנyסט1הyס

 פון צו^טאנל ןyלyנצי8םיג איצטיג^
iy i ,צוזא־ אין 1אבצ אינטעלנצ^אנאל 

 בא- אויר רy האם דצלםיט םצנהאנג
D im םייע n y i ym J8 וױכטיגע 

•.lyDpji
 זײן פון אחיס דןי וױיזס oy 'וױ

Di8*yi, ר אלבײטyי J’in y jy rn אפיס 
 yלyנציםינא yijyDMi8C נאגץ אוגמעל

 ארגא* םאחצײתנע לי ״יג?ײטצן1^װי
 ;yj'M װאס ̂זyײטpטיגyציאנס־ט8ניז

 זיײ yלכyװ און ג^וארצן, אונטעמומצן
 און ילעבען cyi 1םא העכסט־װיכטיג נען

lyrrnya םון iy i אינטyמy1פא ׳̂}אנאלי• 
 םיל, ^ל^yג y’Dic yc'na א 1גא זy׳טליננ

 אנפאננ אין האם ivo װי pycyi; םיל
b iy i  .D:ycyiy2וyױצא ל jioiyi ,איז 

 *y; צאהלטyגBא ניט דיג^ נאר ניט אז
 איז אס1 װאס חובות, yo^B n זnײא

pyrY iy i  |yiiyj םון cyi 6!־דאי^ ^,^ ; 
lyclyM ,c:yocyc8 בא׳צטירט איז ;*y 

jyiffii םון iy i קאגװ 1קלױול^צyנ־ 
 געניאכט oncyj jyc8n Dy 1נא ^אן׳

y " : jyiy^n ,צו איש חובות jypyi די 
הוצאה. נויטידע

ר־ י1 װאס ^y^yj י1 אחױז  איגט̂י
 םאר iyiy;c,iK טוזטyנ האט נ^פאנאל

 אויס־ איז אױגאגיזאציאגס־ארבײט, איהל
:yiyyyג ןy^װאyגאנץ א ן yuyc^i83 

yo)o 18ם ''?yj'C צלוypy,לסשל, װי, ז 
ijy 1; םון yoic י1 i'ic  25 y 'i:yאלאר 

iy םאר i און ״קאל״ c n יאלק ״נױ 
>iy T/ז8 נאר 1םא און ׳yלכy ,זאכצן 

 זיך האט אינט^י־נ^עאנאל לי yc^yn צו
 אגצן1כײצוט טyרםליבט8ם םיהלטyג

חלס. איהל
iyDyipyo’־iyiitnyiD אין באראוי 

ס זײן ר ^  yc8D| צו זיר נטזאגטy ר
8'i : y : i װyלכpy1 yאמyאצי1נiy ; y 

 ןy1נ^יyקאםy1 נים iyp iy אז םיהלט,
ג1םא 8 נ ץ ^ ל  װײל אױסגאבצן, י1 פון ?

Dy איז g t w k ib םאכען צו אונמ^ליך 
iy למשל, האט׳ אט .1yנyלp נאף זײ i 

 א«גע?אסט Dy;ynנד8 לאס אין סטלײ?
 און ׳1אלא1 1טויזצנ yטליכy איצט ביז
y זיך DyM iy ביז n iy\ י1 װעם ymo 

 גמיס, אזוי םאל צוױי זײן מסתמא
 אסjyiyM. 1 םאןyנ אך1 מוז אס1 רy^ב
^ yo8ס אס1 אף1 איז i םון ל n 

אל.  ײס1סט אײן האט אט אינט^^אנ
 אפ־ שױן איצט ביז י1טאpyם אײן אין
20 DD8Py2 טויזy^1אבצ אלאר.1 נ iy 
iyp יט; iyi'ijyo8Pyi ^ םנ ױ c א n 

ly יipm / 1 סםרײט, iyo r iy c i^ i8 
lyo 'm איז cyi זײ ?8 גלױבעז, םולען 

y ŷM| אין אויספיה^. םוף כל סווי 
iy^ yt i n ב צײט^yלס1שס ר] h  iy 

y:8ic, 1 װי iypװײ־ אינט^נעשאנאל י 
iyo אזוי ::*ny,] ב8אויסג י1 וועןyז 

אײננאמען? י1 איםגחפטײג^
iy אנג האטyװיזyאב ןyזײן איז ר 

By1לם אויוי אויף ארט'y 1שטyװאו, ̂ט 
 ojypy: |yo װאלט םײנונג, זײן לויט

 ארגאניזיײ yjyi''iri8c רי ןyלyטrא«
^DJ''Boyp*i8, װײל Dy זyאױס, ניט הט 
8? ynזאל ן yD8i iy:yp| אויף ijy r r8 

y  ̂ yc^yiiזולטאטyפון ן iy : 'i8 i i n 
iy איז בײט18 r^ 8 c  i n .צוטונפט oy 
 אנ־ C8TD81 ניט און נויטיג ניט א1 איז

c^ י1 זyצורום iy c י1 בײ iyc8 .lyoyj 
8 lyo'Myj פון טײל iycoyD iyi2i8־ 

 אנש-טויסען, אלײן שוין זיך ovn שיפ
ya lyoyMמײנט. ן lycyipyo אוי1כא 

 cyi פאר y:8iD י1 לטyשטyג האט
 זאל װאס באארו/ M'Dipytpy ראלyנy^זש

^iy ל8 י1 אין טאזy פyלYy
 אונ־ פיז ארבײט י1 איז נאטירליף,

yiyi ניזײשאד8ג1א צװײDnא^טםyנםD̂ 
iy אין i װצסט, און איסט Docyi װיכ־ 

 אין ?אנװענשאן י1y 1אב זyװ טינ.
 א-cyi 1 פאר ג/ךטטימט האט ?ליװלאנד

" י1 פאד נטyסמyפ8לאר־ :V ארגאניזא־ 
 ̂טyרװא^טy ניט זי האט ציאנם־ארבײם,

 אויסברײ־ אזוי זיך װעט רבײט8 י1 ?8
 צװײ סוכיע א jyiyiBD cyM זי אז טען.
 ,D:ycyiy: האט iyo װי גרויס, אזוי מאל
iy מוז i8Diyi און i .ג y. .ב Dy inyi־ 

 y^8D י1 כדי ,cyi אין טאן צו װאס
 jync ניט זיף־ זאל ארבײט yyנדyנויטװ
ז.yלyאפשט

o"\m, װאלטyצײטעז רי ן iyv.P3 
yiyoyc, י1 װאלט y:8iD ג ניטyװyן 

818 1 .yiyMVי iyD"ci8 װאלטען 
 נוײ jyM און, נטס,yסמyD8 י1 כאצאהלט

^ Dnny: זײ זyװאלט טינ, ל פ מי  א
 א־1 8 פון D:yDDyD8 אז נאר זיר אויף

iy ׳1לא i8 װיפיל oy נוי־ געװצז װאלט 
 ציײ י1 אס1 צתז, י1 אבער איז טיג.
yiyv.r n ט^ yr ]v i" i; םילy ױניאנפ 

jy^n פון ?ומט װאס באצאהלט, ניט 
 װײל 1נא ניט, וױל^ זײ וױיל ניט ױי
ניט. jiyyp זײ

^oow c y T םנפה׳םון י1 צו נאןי 
 ײנ־1זיןיא האט װאם ליגיזס, אח לינהיזס
jyonyj אין yc:8o .איז, דאס ױניאנס

יאנאױס?/ ש. פין

 א פ״ינומ, נארא,־י׳ס lycyipyo לױט
y פיל iy ry אלע וױ ה,1צ vv iynnt, 

 י1 כײגעטומעז״ איז ױניאן n װעלכע
yy ׳צונא iy3,DY’8 □yi פון וייילען 'iן 

 -ovi ,yyiynno yל9 םון װי ׳yלנyז רי
 ;ױניאן דער םון פאלניכטונג י1 לי\י,
iyאב  1y ג איוyDyליכ1הpe 1y אלע 

yanyrviD, װײל iy אונטער איבײט 
ypD8D iy i ״ פוןci'iyjB^i^Bi’y i/׳ 

 אר־ ny^,8:;j8; i.iyt א איז אס1 װאס
 לײ- yp^yn איכײטצר, צוױיע^ לyיו,ט

ק.yלD *עדרעױעז ילאנבען׳ א פון דעז
Dŷ ראס H האט lyDyipyo אף1בא 

yיקלyמיט ;יט הרט cyi צו ציל yc8o| 
I'^ipyipy I8 iy :y n i cyi כאאיל yo־ 

 :א* ניט. דוקא דאס ;ײז, סימיכטיש.
 אפ־ iy:yi8cy; א תקא איז אלײן ראוי

 םאר jyc^ny; האט רy iym טיפיסט.
y פון ̂־,טיטנליד י1 אז נױטיג, jy n i־ 

 זיך בײ ;ys8T 1באאי v.’oipyipy יאל
 יjyoii jyTVD 1 זײ נ^איט. זײן ניט

 ריכ־ י1 ןyvtyy צו כרי ׳איז זי װי לאג^
yyo טיטלy.ז

ט זײן אין י ^  lycnpyo האט ר
iy אױך באראוי i  lyjyn oyov-XD אינ־ 

 זײן oyy ycsyii טעמ^אנאל־נאנח,
 *yi jycl cyi "oyiVD םאר טיג1״פא

yo אױך װי ̂רyטכyצ j^y: iy i  jyayM 
iy פון i אינטyרנy,װ שאנאלyלכy ט1װע 

ddbdihb צו iyi:ycip i n ^קאנװ 
, • שאן.

 אמםיי האט iy װי ,cyi נאך און
y י1 אין yנ8ל די דטyגער ^ 's r w c 

^ds8P8אויוי סײ אנװײז^דיג ׳ yiy^r 
 ?יײ yכטyשל yiy1?' אויף סײ און yנוט
vo,\ האט iy ט ײנ ^  ,Di8»n זײן ג
:םאלגט װי

i איז רyלכyז8״ n איף װאס ,1ביל
 אײך 1םא ly^owDMH בטyשםרyנ האכ
 וױיס, איך איהס. זעה איך װי אזױ׳

m? ?ײן ניט איז oy אז jy iy iD iy  i i y 
 אין זאנטyנ האב איך װי אכ^, ,1ביל

 צו iyoyc 1פא oy חאלט איר אנםאנג,
 שװ^יגסײ• אוגזערע אפענחצרציג. דין
yc? ניט און לײ,1צוױיע זײנעז ytfyi8, 

^fy 1סי װאס î ניט .tyoip^c iy:yp 
 וי״11 פון שונא 1אונזצ פון yp8ט8 י1

 ססנים וױיז^ ןyהויבyאנג שוין האם סעז
 -1א11מי װאס אלעס, אפשװאכוננ. םון
 ניט און ,poyc בלײב^ צו איז טאז, םצן
 ;81 פאזיציע. 1אונזע םיז זyטnטpי1צו

y:yp| 1'1 זײן 1םי ,iyD1םא 8 אין אס- 
 י1 טyװ צײם iyYiip יגDyםDלט:יyה

iy און ^1םארשװינ yi8DD צפ1שװא i 
nרyD1אינט 1אונזע פון לyנyוחגט שאנאל 

 צװײמג 1אונזע ?לאו/ tnyM װיחמ־
p איז יג?ײם1שװי in  i n נוײ י1 אין 
yyo גyל^-מיטלy,בין דאס, פאר און ז 
 נוי־ יy:'Dy3| 1 1איח װצם זיכ^, איד
לײזונג/ yטיג

D,'M־D :yT iy ii ,נינפא w n y jy s 
rנBא זיך האט ,48 ל8לא? םוז yטyלט 

 פאר קומט װאס אס,1 אויף סטענט1םצה
̂’inyD Diyoc װאס לאקאל, זײן איז c* 

 ארבײטצל. yנישyלי8איט פיז םםצנס
 םון זyהלyרצŷ צו ם8געה האט iy אויף

i '’Bcyp c n, זאג י1 װאסyנט8נy לינ־ 
y ypלyמyo:v\ 1 אן םיהרעז |y^MYי 

iy צו .1yנyלי8איט i לינ?יזם םון צרה 
 ־y^8D'8 י1 זyצװיש געװיזען זיך האט

:DD2yfi^y; iy i  iy און שיזס.8ם פון 
 י1 זyאב1צוג1yאונט ly^io m״c יזע1
 אויפ־ איצט ביז איז װאס רבײט,y 8;צ8ג
:I8cy םון געװאוג־עז iy i 1אינטyנyא־^ 
 קלאו?־מא־ לי^־ש^8איט י18D 1 ל8ג

iyc8 .iyc איצט ביז yc8iי1 ז D״n 
 t;yfi8JP 8 נאר D8iya כחות y^yםינסמ

 ׳האט נינפא D:mMyirD״M פאלג.1ע
 צ־yל זײן פון הלטy^צŷ בײשפיל, אלס
 יv] 1'שm 1קלױולאנ איז מיטינג טפן
iy i״8 ?לאוהכאכ^ yנישyלי8איט y i 
 איטא־ י1 פון םיטינג צום lysipy: איז
 קלױולאנד אין רyכ8לאוקםp v:'שvל'

 זײן צו iiyry:DM8 שטימוננ י1 האט
:iy i  iy:y 1אינטyנyגעגען און שאנאל 

 ןy;j8cy3:8 האט זי װאס ''|,BDyp 1איה
:iy i  iy:y .ליג־מגםה cyiD8J iyc8׳ 

iy  jyM אויפג יכטיג1 זײ האםyקלy,רט^ 
iy האט i אײנשטימיג מיטינג *:('w 

cyi iyo םון באישלום y j  cyi. ,אין ב 
iy i ^פראנ^ דאזיג D"M־c jy i'iy iB 

 י1 אז שלוס, צוס אלזא קומט נינפא
yermגאנצ o y אז בלויז איז iy rK־ 

 נחי־ יlyc^yM 1 םון אנ?הײט,1גאנגט־?
Dim rcnyccyo yD צוױים אהןyל 

 ?רי־ װעט זי װצן |,yiyM ;yryjya 1באל
:1 iyאויםיאסוננ. יכטיגע1 י

D” M»־D3nnn בא־ קאהן מ. פאניא 
tyayM cycD'i לאקאל איז בײט1א 1איה 

 אין טmבילyג זיך האט 1yלכyװ ,91
iy i לy1צטy 1 צײט poנעװע־ צװײ י 
yjyT ײס1סט זײן םון ,50 אח 41 לא?אלס 
 װעל״ איז אמאניזאציאנס־פצםפײז, און
-yBr און באםײלינט, זיף האט זי כען

mfO mבאײכס זי האט טער  ififii tff 
T דעם םון טיגקײט  M O H n w iy 

 -npyo PK ר װצלכצן םון יארטסענם,
iyo, 1 אן נ*הט נאריכט, 1איה לױט* 

 iy- 1גא iyp םצן וױ גוט, אזױ אינײט
yDi8ii.| חאט נ״ט1א צאגאלייוקײ1ע די 

v v j פון גחנדצצז די ינצומצש«רײזט1א 
 אד אי| גצװצן איז אס1 וױ יאר?, נױ

 זןל- די אנגצפיהרט divm איצט פאנג.
y3 שיקאגא, אין אלנײט יוקײשאנאל1צ 
nילD אין  נ»ל- *ין כאסטאן, אץ יא,oל8

ו Afonnmf צו איו oy און טיראר,  ן
u װצט צצן1קו אין גאר n r פון לאקאל 
 נאטײלינצז ויף אינט^נ^שאנאל דער
iy איז i בילדומס-ארנײט, דאדנ^ר 

 לה8 אנציסענט אפיציעל איז װ^כצ
 פון אויםגאנצז װיכטיגסטצ י1 פון אײנע

ycj’8 i n,רנצשאנאל
א• גיט תכינסהי צזידצנט1וױיס-«

 טעטיגחײטצן די פון Di8#yi קולצען א
ך איז iv וחנלכצן פרן ,10 לאקאל אין  ס

iy n iy j, םון iy i 1גמיסצ i b̂o, װאס 
 אל• Dn םון ,owtsoyi ןyהאכ ypלינ רי

̂טי־ינצס  אין D1VD8P די פון 1צױשטאנ ג
cyi ^םאמ^ס, איצטמ

i ספוחלכיאן, וױיס״פ^יתגט n 
pnד 8̂iyc סטונח  □ŷ־11אyי•nו־ 
o:yo, יכפצן1כא צו װצדנ^אט האט 
i y y* זײן pyoyoײo אױ<י o n .גצכיט

תנס ^י ס״ו D װיי ?iyvm  iy>yi 
 םאחעײתנו די אין נ״ט1א ז״ן װצגצן

oyc'DBP, אפט איו װצלכצ )po jyry 
8 nyrר pvdpdiwd  jyow ^yi צו□ ׳וױ 

 J ׳לאקאל po צוטײלומ י1 כײשפיל,
n8אױסםיוזמנג י1 ר c n  pc כאמלוט 

cyi po .נ y. .די צו כנונצ ב nwipv 
 אל״ אץ .22 לאקאל פון טױדפעםכ^ס

ן י ^ iy נ  cpjyi, סאנכע או ly r ’i חר 
p נײגם ib d t ײכצז101איכצ צו o n 

pp w אײנפלוס o m tff  ypr* n  po 
i n .ױגיאן iy ^ית״ ו״ן אין אז װײס 
v 1זחולכע po ,V ל%&ל יאן, *  iy 

lym y jy c, איז n דאױנצ po yjMio 
 בא- iy כאדײםוע. iy»8:p נץ8נ 8

 פי- m סיז ייעצו• לס8 אױו, ריכטצט
 סיײ זײן אױס ײיקט און ŷאםיטp־rנ8נ

 גצװצן, גױטינ רnvf װאלט oy אז נוגג,
i אז n .ג y. .אל כ? ivo'otmo נחיי- א 

 לאמ סינאנציצלע n װאלט אן1 זשעט.
i פון n w r n  cyi* מד מװאתן אסיס 

iy« 'ia  ijy c 'H.
מד חאט וײתןאן וױיס־ירעזי^ט

yaini oyoonן iy  .yiyjyp איז ?my 
lym ניט cw פיט y)g> i n מאגס״ אין 

i גאתים איז iy רעאל. y n, די אױכ 
:8:y 'w n n n  vy ורערס װאס גציז־, און 

DyijyMi8D ניס איז מאנ^אל, אויף 
oy .lyD^paoniD אזוי ניט איו n 

Jm אין oyo8c רי סיט צתז n o w ווי 
yc ארכײטעמ י1 מיט ĵm, וױ oy 

 פאללאחןן נאנמן אין האבצן שײנם,
iy:m^ cyi לאנג וױ ױניאניזם. אין 
iy r i8 i i n 1צושטאנ iyp ,?אנהאלםצ 

iy  \yp ניט y w,| 1 1אכצy  ̂ idoוױיל 
ivd וױ ט1ככ» iy איז 'T, גאנצצ י1 איז 
, און בײט18 ^  איגטצתצ- די װאס נ

 אינאניזא־ די 1םא אויס גיט שאנאל
y?נא 8 1גא םון ציאנט־ארבײט, i 

yB.ולה D iiypiio, ם17װ א:טא1םא אין 
iypi8D«y. אלץ ױניאז 1אונזע

D''M־Djyi,Tm י,. m r 'Dמצנצ־ ׳ 
iy^n םון ד1באא זשאינט1 םון i n 
 כא- װניאנס, lyono-oyii און הלאו?״

cycm וועבען cy i, װי Dy ארבײם n 
D י1 פיז פא^אײניגונג n i־iyc8D םים 

 זשאינ&1 אײן איז 1yכ8־מpלאוp לי
t באארד.  Diy3 ’̂’i i inלXTWD oy 

 אין זאל װארום אײן, ניט Diyi iy און
iy i םױד ניט םאזיאײנינונג י1 צוקונפט 
n אלץ צו רעז  yiyoycט8זולטyפאר ז 
cyi ״3 איז קאנטלאלn 01ײ1ט. iy 

 תשאכ, cyi יועגען אױף ם7באריכט
iy מיט iy װאס i םון הילןי i n אינ״ 

 אױס- אין Di.iyi ;ycBi שאנאלyנ1yט
 ־J8P יjytP’MY 1 סבסוד cyi גלײכען

 װאס און ס,1דזשאכע n און טלאקטאלפ
f 1 זײ y ^ i.ליר,1נאטי ^גרײכט i n“ 

 אייכיםרײ־ 1נא וחגז7ג זײ זײנ^ װײל
iy םאר iyc8 טארט, i פון לײזונג i n 

rn״«iyc8״yD ojm y:8iD| מוזען p i ic r 
 װצנצן ; אם1אנ1י cyi ײט^מז1אויסב

D:yi’?yiB oyv, c n װאס האבעז זיגמאז 
 צרפוםצן וחןמ |yo װצן באריכט^ צו
D זײן אין .cyi צו iB iyi 17 האט 

viyv o אויד :n^ y i\ בי ריyDצײט, ל 
 ,88 לאחאל 1םא אפ ש״ארם iy װאס
 לאסאל םון טײלם7נ8א זיד האט װאס

 38 לאקאל האט מיינט, iy לויט און, ,3
 חס7יי1בא צו ניט אוחאכע טײז 1גא
צוםײלוננ. י1

 מצנצ״ נ׳17ײזב1 נם71װײס״ס^י
i y m 8לאק םון& nילD ,1ל  ניט יא,cל8

n 17 א אס y iט1יא71 עהליכ״יז1ם po 
i אמת׳ .15 לאקאל n נים איו סיזאז 
iiy״p געויען r  i ,גוםעוי iy c i ‘ םון 

yaimcDm; האם i n אויסנצ״ יא?אל 
p’noo c נאןי זײט צאדזלם, n, דדײ״ 
yciyc^ אנ״ װאס חובות. 7זײנ םון



ײ ו ק ו י « נ ע ר #• ע i*!23 ,9 נ*מעםכער «רײ

|e n M» •ר *ie »rwi*ej» |« ג*־** 
mi ,r# i9yn (»r»fv ונ#*ײ' יי אויו» 

 f» ר*ס •11 סמר״קס, ס־««י pc חמ
מ אי« « ס VJ |V «ו i^ i*yj u y n y m 'iy j‘
VH ,w•1 ד♦ וןן n w o m vM  po^ op״ 
h לט גצנלינ^ רינץן^ -׳  P* פאי

j p w ט ט w^VDveyj ד עי פי , ד #ן ד  ױ
ד װ״ס*פ^ויו^נט חאט ,p* דאס  ױי

irn jrn *  r j j, גאמ א pnpvr »וזלכח 
ארױס״ דט ושוט |ys,n ד

jryj א״ג״ ד*ס ס&רײין. פינגוןי• א א*ן 
can ,yry ,א כריעט, in I jn w n w  t 

»iv^yj |"i$yr די Don/!׳
 ניי״ און ,0B*r ־vih איהיע ראט וואס

j * |jn״v די פון אסס׳ן **iropycu• 
 אמטער שטעיען רy•yr ovsyM חןדס,

on האגםיאי־ pc ד׳אט עי ױדאז, חור 
f# ,o yo^ m  Tin האט 15 יאחאל 

|f ®אררויסט  ד׳אט ער p* ,pin ױדטי "
ט חןרב" ^יז סג  די m װױד.׳׳ ו״ן אד

w v s p o r n'* אל* *oyi )pmpnpy 
y* פאנטר*'־ r* אין הױז ױדטי דער 

 הױו ױדטי די אז א?ױ, וא-ח, סטyרgפ
d״h דער דין ניט ו$ול w m איץ פון 

 אינטער־ גאנ^עד iytp* pc ;א- לאלוןי־,
 פאנ־ע ׳םמסנער יעדעי ױאו ;*׳•אנאר,

 דך װעט יאײאל, 1*װעלכ pc אױס, דס
p^ אי־ס םיחיען, y jy r

עי װעגען  אין פלאופ־אינדוסטר^ י
א ^ ד א  זעהר געהאט אבער ער האט םיי

 דין יױט באריכטען. צו סyנוט װודג
 סיפות-אינדוסטריע די וזאיט ס״;ומ,

 ן אױם נסיסה. איחד בײ םייאדעיפיא אין
 א מאכען צו אוס ^אוק-סאטנד, 800

iron, דרע״ און וױיסטס ניי אי״ב״שען 
״ םייאדעיפיא ןיא סאס. !tyj דא אױף 

py»*r װאו oyojrrroaooap װערקן 
 װערען ארנטערזוכונג אן יױט מסאכט.

nor d p i pit כאיטעם־ ביאקס *תחן פון 
 איע ײ9 און ®ײדיאו, 1000 ארוס פמט
 םײנט׳ רײוכעמ אמאנידרען. םען ד*רף

 חפססאם-דרעם^שעפער די אט »?
 דרעס־^עפער ;אר גטי♦ךyיג’א ײגען1

 און ;אמען, הױןי-קיימענדען א -yאונס
w o n וױכ־ זעהר איז וײ ארגאנידרען 

©r׳ ^iy ײכט קײן>y איז ארבײם oy 
 פ^*סט^ש ,o:vov^p חןם וױי< 4ני«

yo^f אזױ ניט א*ז סײדילאף, און ®רױען 
אדגאדזירעז. n לײכס

 רער• פערי׳טטײן וױיס־פי^זידעגט
 חןר רועגעז חןפארט ?ײן אין מחיט
jnjrmr'- האט ער װאס ארכײט, יעטיק 
 בעםובען האט עד מ^אג^. אין מח»ם

lyoc’n זעהר א אין יאקאיס סלע ^ y 
ryo *ון rr '^ ^ o y i .ניט ^״טטאנד 

 האט ׳סyאר דאס אױף רyאב ^/•כטעגדיג
 אנגעםיהרט צײט קור^ןד רער אין אר
v צ*וי- ארגאניױי^אדקעמפײן מטארקען 

 האט װעלכער דרעס-םײקערס, די
 •עזויטא־טען, גוטע זעהר געכיאכם #וין
 אין יאהאיס די לטyטr<ןגעyvא חפם
 כעזרנדען א אױף באארד דדטאינט דעם

דאס זאנען, סען רעץ דאס אזו/ כאויס,

 ניו נ^ר jy^yp ״שיטין̂נ אין יודפגס די
/׳ דין ^o;^ivpyDcno y חןר פון 

איy,yרנyאינט «>פג
נע״ ?טפײן דין פטyאגנאטר

4• oyi m.ידוס yרŷ pרט py םרא• די אז 
yj איז איהם פאי־ iyryjד׳פ זפויר װער ׳- 
:jy אינ אויטאריטעט דיyמדפנס די ר 

y j די vi ׳^חאנ^ אין p’ די ^ ט  איג
 lyogny jp^f pv'D אז ג^אגאי*.

 כארpגyאונר |yiiyj איז דאס ־- הײזען
̂וט נאטירליף, און׳ אונזידג. און  iy וז

סן ^ א  איד דער סון ױדפגס די אז ׳כ
o רyאונט ̂וטעחן סוזען וגא^fryרגyט n 

 ו•fryמyאיגט דער פון חאגטראי םולאן
 .V? ly^yn אימ^• םון דט און נאי,
o n ג איזyד װעןyחױפט״גרוגד ר pc 
jv אץ האגײונג דין r in  oyi ׳םאי 
 אױסנ^ האט ip אז ׳גידנם רy און

 זאל אינטערג^אגאי די דאס פיהרט,
רyאוגט ארגאניזאציע, yyvy'H רי דין

 lyj’cy; זיף זאיען oy קאנטראל סyפyװ
׳פיקאגא. אין לאל,איס yיytאוג

r וױיס-פחנדחנגט n. *1ח« to־ 
ר ת י ז ד ח מ * can ח מ ט ס י  י

ט, פג ם ע ר פוו ת ר •י ם ׳ מפ כ ארי  » םון נ
ת ^טארק ענ װוי מ א ס • ײ ק ג ^ םער ס  אוי

p דו i r םסר tpotuifD  p o p p > n. םאר 
ר דער ע ^ א ס, ג ײ ר דער װאס צ או ט״  או

p ao ט עג ם ם אר ^ ס עקזיסטירם. ד ײגז  ז
טyגcאוי  ארום געװארען בוי
לכע אין ען עס ווז ײג ם דא ז  2/000 ארו

םעז לעצטע די אין ארבײטער.  מ*נא
ען נ  סםרײקס 36 געװאחגן אגגעפיחרט די

ײ םון 8 אוז פן ז ײנ  מסעםעלם. נים נאןי ?
ט דער אין ײ ם דער האט צ  ד^ארטכ^גנ

י נענען נעח*ס ס. 13 דן שאנ שאנק  אינדז
ט די איז כאריכט לױם  א געװען ארבײ
ט עױערע. ז^הר פ הוי בעי ב אי  דעם/ צולי
ל ױי ט די ו ײ  םעחר םיעל םאדערט ארב

 אינטזןרנע״שאנאי די וױםיל ׳רסyארגאגײז
jp p .ט איז צרח די גצכען ר׳ ני א  װאס !

 גע־ סעםםעז צו האט Dנy•ארטםyד חןר
^ גען ס א ױף איז oy נאר ב  » םאראן א

טער. די םיט סאםף טטארקער ארנדי

?r?g^,T-T&c^,:nirjijtLT. ><r t t iti rirLiatw m oaaixaxuuxB

^ 4
,I ,קהר דאס מס, נאשיז
קינד ליכמ !

1
zxdpyrvy y*

 ׳ליב אזױ — געשטאלט איהר
 ;חן מלא -- געזיכט איהר

 האי העל־בלאנדע די און
 סארקעםט ®עוט אזױ
 םוזיק׳ פיל ~ שטים איהר און
 געזאנג, א — גאנג איהר אץ
 - בלום א ננון — פארב איהר און
 זדן זײ װערט בליק איהר פון

פארשעהםט... אזש

 : טראבט איך און זיפ״ן איך אץ
 חן, איהר אוטגליק אן ס׳אױ
 זײן צו קללה א ס׳איז
 שעהן, אזוי ׳זיס אזױ
 נעסטעט עס װאו שטאדט א אץ
זינד... די

 ׳גאט בײ זיך בע^ איך א,ץ
 :געוױץ מיט בעט איך א,ץ

 פארנלאנדזשען דא לאז ניט ׳א
 — אלײן כױידעל דאס

קינד עהרלינע דאט גאג/ באשי״ן,

p am n r מ די י ײפ * םר רyד וואט /0ס
?יד חאט אעאםיחד*, nyn חניידטםאנם

חננט  o^yorviia חטלפארץ וזיימחמי
 כאל״ אין סטרײק דעס אויןי ווגוײ, אױןי

 נאיטי- םיט פפםדען. אין און םיסאר
 רזyחאל• װײס-ארעויחנגם אמ םאר
 איז םטר״ס נאכ׳ן אוגןװםריחגן, תחר

 ארגאני- ■ראצענט 90 געותן ױניאן די
 1500 ננון סומא • געחאט חאם און זירט

n^ דער אין דאלאר ir ty. אכyכאלד ר 
 רyכ8סpקלאו רyכאלטימאר די האבען

 ױג״ זײער אן קאםף, רyזײ אן פארתםען
 די אין וױ גאר, סקעכ^ זײ און יאן,

M־D״ii לויט צײטען. םריהערינע yii• 
 נויטיג, איז םיעונ^ o|׳iyB^»n גטyד

 כא־ ערנסט זאל זינםאן פר^דענט אז
 נויטיג איז אםשר ;םראגע די טראכטעז

D גאנצעז איז pi ?yonyjwpyna טשאר־
 װײל לאהאל, באלטיםארער דעם םון

 ז״נעז באלטימאר םוז ny^op^>p די
 יוגיאדעלעםענט. אונפאסענדער זעהר א

 װאס jyiDyp איז סםרײק דעם וועגצן
 און םאנאםען, אײגיגע * ^ןין געהם

 ר־yאינט דער אסטpגעfiא ה^ט וועילכער
 טױוענד 20 ארום איצט ביז נעשאנאל

 די אז באריכםעה נאר ער \pp ׳דאלאר
 ענםוזיאס״ אזױ פונקט זײנען סםרײקער

פלאסעז און טי׳ש  אנ־ םאמע אין װי ענ̂נ
 גאנצע די דאס ;סםו־ײק cjn pc םאנג

 זײט דער אויף איז מײנונג עםענםליכע
 דעם, צדליב דאס און סטרײקמר, די פון
 קלאו?־אינדוסםריע דער צולינ אויף װי

דער םוז יאר^ נױ און פילאדעלםיא אין
װערען״ אננעהאלםען סםרײס

 כא״ האם װאנדער װײס־פרעזידצנט
 םyד אין ארכײם זײן װעגען ריבםמט

 דזשאינט םח רזשאבינג־רעפאיטסענם
 םענע־ דער איז ער װעלכען םח באארד,
 װערט אוםשטענדעז די אונםער דזשער.
 דזשאכצרס די אז בצסםע, דאס נעטאן
ז.yםארםליכמונג זײערע נאכקוסען זאלעז

באריכ־ םאנעסאן װײס־פרעזידעגט
 אץ לאקאלס םאר^ײדענע די םון טעט

 הא״ זײ װאס סםרײה, םyד פון כאסטאז׳
 אנ־ םילע םון און געהאט, לאנג ניט כען

 די זײנען װאס אננעלענעגהײםען, רערע
 בא־ ״גערעכטיגהײם״ רער פון לעזער
 באריכטען װעכענט״יכע די דורף קאנס

באאבאכמער. םון
האט לעפתאװיטע וױיס־פרעזידעגט

 אנ־ לאס םרן רעפארט זיין צוגעשיהט
 אגצופיהרען העלפט ער װאו ׳עסsדז׳צע
 אנ־ לאס אין ?לאורןםאכעד-פטדײק דעם

דז^עלעס.
 האט גארענשטײז װייס־פרעדדענט

 אלס רעזיגנײשאז, זײן א־ײנגע׳טיקט
 דאס ערקלעהרענדיג, װײס־פרעזידענט,

 אורזאכען םארשײדענע צוליב האם עד
 דער נאך צוריהקצהרען געקענט ניט

 גע־ ער האט קאליפארניא אין און .איסט,
 איז װאס באשעםםיגונג, אגדעד אז פונען

 ױניאד פימ ניט םארבמדונ; קײן איז
 רע־ די האט ב. ע. נ. דער טעטינקײט.

אננענוכדעז. ויגניײטאז

שארןש און קורץ
* .? ג• ג■ י. פון * * %

O ryrrst-y^o^ryyyô yrŷ Ĉ CfOOOa<K̂ CfOOOC'000'OOrfCfCfa<PaOr(OCfOOOC
 } ך{,גע«דיב ױערען צײלען דאזיגע די בעת

עדיין די איז קי:* די גא;;. פױיען אין ע״
 £*רדויעז אײן ן י m ה^םען z:% ן י» דעו־
 £*ר ברובענען. ןײער ®i0 אנרערע און ן«ך

 געפרובזןצ, װערב עב חעםען גאך אזן װןסזגן
f i i« ײ *נעי־ ס^יגען. ן7װיס ע־׳•® טע־ װ  י
yw\ סינח? נ£^ח די »יז ײ^ס ג^דערמ׳ ?יך 

 ג?ך עז-װע ׳יראס די/ ם»ר ניס גפ*ירליד,
 נ»ר דרויםען׳ כלײנע; Dfii #דער וחנחל®,

? װאומער דץכ *אר

ד ח^מ דז«ןורדז« ל^יד ז נ ו  סאר״ ן י א
 געװיל• דעם ®דן ווורמזילענדיג ׳אלן לןזען,
דריית׳ זײגע צ,י עולם •ון ךיגצן

 נ*אױו. זלחר נ^ך בבלל יוסעריקאנער דער איו
 אויסגע• ח^ט דז^רדז׳■ ל*יד כיטיער דער

 גןוך זיך חעיפ יםערו?»נלר דער אז פונצן,
 £אר- די •רן דר^יומ די «ו צו גערן נאנץ

 און אײגענע דו^רדו׳יעס, ל««ד אײדענצ
 ערפאח־ די ניפ נ$ך ח^מ *ר ,איסי^רםירגמ.

 trnnfFn לפיד »ון צנגלעגמר, דלם ,ין0 ךונג
mpn ץ עס »  געיליגע־ ווויסבענופט. «יין ג

z*n wpn ןן ס«ים«עס, »נט ח*ל«ען צו ער« 
ען ט ל ^  ייױ ?יבעציג. גפגצצ ער ה»« נ

•וורדײחעם *לץ nyn עולם •ונזער

 p:jn* אדיפכמאתלעד ב^ייחסטזןר דלר
 כײזוקטע־ איגפצרעסיגטע גפדן » r;» ואןריס

p»*on ן י ס י ^׳  •ון וזיקלי״ ״ומידצס
ך ז׳**רדזע. לפידד י ד ח*ל« י  אי־ גיס ••
 בלויז ללוער *ונוערע •m נימירצן צז מןריג

ױג א וניכצז ירצלכצ אורות״ אאו » ט  בילד רי
 ״לי־ ■פלי*י״זג?. nrps^t דסויגען דאס פון

jjn# m — נאלאלתס t i? ײ — ומדיס" 
צ »לפ *«*ן מיי  לפיד עננלאנד. אין ®

ז ואדךו«יאו י  פרבײ״ דצי 1ײ ®«צ«כ<ר« י
קאנסצי״ די p« םי©»רויט «ון אאו

זאא»מ ײט «ײן .ת סצנח ^וי גצווי״ איז •ו

צ; א רען ײװא־  וױי־ געװאובג האפ עי בי
א װעגען ניגעי־  רעזידעגט8 אפייו װי ,8ױי

 מעד.ר געװען איז ער ייילפןין.
 און געןא^ען, איז ער קלעמאנכא. .־וי

ײן או«יי האמ ;ײגעי־  ניש םרער קײן £אל ז
 ׳נים קײנעם יעזע;שירם1רע ער ®#רגןןסען...

ך *ויסער  אויסגע- אן איז ער זעי*בסם. זי
 די קר׳געז קען װ#ס ^רמםאד, צײכעגפער

 נים־חןנקענדען דעם פון פילפייסםענפען
 מאל צװײםלן א װעש עי אויב ^כער סאב׳

 ׳א-יס;ע£י:ען ער װעט ןומעױ?א, בצזוכען
ײן ר^ס ם ®י־יאוס־י איצשיגען ז  נאר ער ד̂י

 איז װיןש גײגיריגקײפ, דער פא־דאנקע; גו
יעדער פון חסרוגות גיעכשע די £ון איינע

די ע . אצי  — נע£»ןר,ר" אין איז *ױױליז
o^p ל?יד סון לײפדםאשױו דער געװען איז 

c y 'r m $ F n ױ אין רעדע לעןוםרנ  יןורק. נ
ע די אויב גןןפ׳ גופער ׳ז>בער צגי ליז ױוי * 

 גיך אזוי קען זי אז זאך, ^װאנע אזא איז
ך ®יעג® װערען׳ ®ארגיב»עפ  דאס איז ׳זי

צ? מירקליך אגי ליז י ו ז  גו זיך לוינש און גי
ע רןןשעװען אצי ליז ױוי אונםער־ ®ון ז

? ג»;ג

 גע־ דער •ון װלמ אויס, זעד.ב עס װי
 ני^ם גאר עקסוד*סצן־ק*נ£לרלנץ •ל#נפע*•
 ווי אגדע.-^, גים װיל ■ומנ״פיל זוערען.

•  אונטלרזוכוג□®• די מגרעגיצלז ךז1סעגי װיי
 17P םעז ױי£יל לקסילי־פען, די פון *רבײגנ

סקײעמעז ארו ן י  אמלריקא דײפע^אנד. ױ
nywr■ גדינדליכער •ולעי, 9 פ^י #בער 

 ניט זעחם לס װי א«וי און אונאצרזוכוגג.
 צדדים די ■ון װללכלר אירנעגד *? אויס,
i ייייד ײצ® נפכצוגצמה׳ כדזןח יז*« jp 

. ‘ת^פנוגגס־^יכירפ ללממױ־ ען ד נ ױי ^  און ^י
O fr דאן ?

 אין מיניסשארען יסשימע!סא^יאי די
ד אנ מד ײ  עטיעסע־ דעם פארלאזען האבען ד

ײ ידאן־קאבי;עט.  א׳ין געפאדערש, האבלז ז
 ששרעסעמאן־רעגי־ די *ז רענצ, פולען מיט
ענג אזוי אנגעדין זאי ר::;  דעם געגען שש̂י

 װי בײערן, אין רעװאלם מאנארכיסשי׳ןזען
 רעװאלט קאםוניכשישען רויפען, דעם גע;ען

 :יט עס האש ער װי >ןזןו און [.yDpHi אין
״ האבען ׳;עםאן  שיאגע די רעזיגנירם. ז
: ז סאציאליסשען דײששע די האבען אי

װעם עשלעסעמא-ז אז געױאוסש, :יש פריתער
 ? חאנדלען אזוי

*

 װי אקלאהאפא, פון װאלשאן גאװערנ^ר
ער װעש אויס, איצם זעהש עס  געשונען זינ

 פאיביע־ פארמײדענע אין ׳סולדיג װערען
 בענקעל. סון *ראפ םוזען װעם ער און כענס,

ײן  לוים ׳איז אבער סארברלנעז אײנציגער ז
 ג^ר אנגעםאגגעז האש ער דאס מײנונג, םײן

געענדיגש און ׳לע:יז מוס^ליני,
ד שרלקעדיגעי א װי ׳ער האם ננ ײן .4אי  ז

 יןנ־ אז בלויז געװען איז דיקשאשור ג^נדל
כ זאל דאס װי .4׳ששע־  אבער איז עס זײץ, ני
 גיג־ קײן ניט זעהל איז אסערוקא אז ק^אר,

 ז,9ד אפילו דיקשאשור א םאר באדלן סשיגער
 דיקשאט^ר דעי אז גלויבט, עו^ם דעי װען
כוגח. בעכשע די האב

ך 1זאי עס װאס  שון אויס^אזען ניש זי
 װעלנען אין צועםאנד, ׳®יעק^יכען דעם

ך געפינש דײש^יאנד  ער־ די אבער אידט, זי
ײנען בפ־ה ששע  דעי לויש אידען. די ז

ײנען אגעגםור םעי^עגראפען אידישעי  צװיי ז
 ארויםגעװיזען פאםי^יעש אידישע דיונדלרש
 אזוי אמ*ל נאך און בײערן; פ.ין געװארען

 ייעי״עז שיי ארויסגעש־יבען עױוא-שען פיל
שען לעם פון בזןפעחל דעם אוי,►  בײערי

 םיי*ו9 ױלן איז, ר&רר. םאן דר. דיקמשאי.
 באי*ד ז»ל דזקשאשוי־ «װארצע חזזיגע רי

 אין רוישע די װי װלרלז, אונםלרדײיקש
לן זאלסל;. נ ל אבלר זיי ױי ױ  אי־ הונדלישל דל

רואיכירש. גלנדליך פאשילילש דישל

 ט׳עג די נמגסען^ח^ם דר. ב^ײחמגזלר דלי
 רוס״ אין אגשיסלפימידם דלר אז לרק^ללרם,

ײ די אין װ*קסלן. אײן אין חןלם ל*נד  צי
אנפי• גלװלן רלגירזנג די איז י^י־ *יז 17»

 בלדאיפש מען האם פאיק דאש אין :ענזיםיש,
 די געללן אויפרײצעץ סיט^ען אי־ע מיט

 רעגירונג די פארקעיש. איז איצט .איד*ען
 אגטיסלמיםיזם, גלגען אויסגעעכראכען איז

 מיט פול באפעלקלרונג די איז דעיפאר אבער
ײ דער פון איז לר אידלן. די צו ע;אה  ם
 אין אויפשם^נד *ן פון פאל אין אז נו:ג,

ײן אידען די װערען רוס^אנר  קרבנװז די ז
 איז דאס אויב פאגראמען. שוידלרלינע פון

 דר. אז םארלאזען, זיך קלן פען און רינשיג,
 א י1אוי לפגע די ניט איבלרטרײבש נאנשעז

ם ׳ה*ר  דארף־פוילר, רושי׳פער דער אז עס, װײז
 ־9״סאצי דלר פון ברכות די גלניסם לר נאטש

 דלרזעלבלר אלץ נאך איז רלװאלוציע״ ללר
 דלר פאר גלװלן איז ער ײ^ס פאגראמשטשיק,
״רעװ^לוציל׳/

 שפײנמעץ ?1כמזאר• םארשטארבלילר דלד
 און ׳^מאשיקלר9מ גרויסער א געװען איז
 קרונים זײנע צו איבערגעלאזלן ער האט דאך
 ®9ה לי ךויפיל מעהר, םיל דײטש^אנד אין
ײן לויש םאי־מזןגט. אשת׳ען דער אין  צואח« ז

 2ר. ארום קריגלן ױרשים זײנע דאיפען
ל אבלר דאלא־־. םויזלנט פי  נים לר האם אזוי

 םוזלן ײעלעז יורשים די און איבערגלל^זלן,
ױיניגער. מיש צופרידענשםלללז זיך  נאו ו

ם לטװאס ך װייז  גע־ האם נזעץ ארויס. זי
 בעסט״ דלר גלוולן איז ששײנסלץ אז מײנט,

 אבעי׳ אטלריקא. אין אינזישלניר באצאהלטעי
ט עס װי ך װײז  שםײן־ די ה^ם ארויס, זי

סיגל און רײבע  ללעיר 4״דזשלנלרא־ גדויסםו
 גלארבײש׳ ח^ש לר װליכלר פאר קאםש״ שריק
ל פאר גלנוג גלגלבלן ב^ויז איד.ם ײנ  ‘פעי ז

ײו פאר גללם גלנוג און הוצאות זלני^יכל  ז
ר, אלזא איז לס ^א-אי׳אםייייל.  די אז קל̂ו

 גלהאם ה^ם ק^מפ." לללקפריק 1^דזשלנלראי
 ̂“ארבײשעי איהר אין כציאח חימסע א ;אר
 לרפינ •או םאטלמאםזקלי ב^ריהםטלן רלש
*ט״נםלץ. כמ^רי*? ׳רעי

 «י ויך קל״בם װילס^ן לקש־פרלזידלנם
 1®י ״באךזישונג דער װלגלן רלדל א ח^םלן

 סוםלנרפז דלם ם^ג״ װאפלנשםיל׳פזמגד דלם
wזיגעז• ווונפ לר וופס װיכםי^ ניכ .בת

י 1•י *יחם פ»ר רײדען ם^םלן ז״נע י י  ײ
 ’יי 17ל*9ײ §רי«גה גו»ל אמת׳ל געחאם לי

עז איחם ^ לי ן גח*ל*לן9 ג י ו בארעךזןןמפו ן
לן, ײג װ ־ • איצ®. ביז װי ®

1 U I I H 1Tט י י1
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4♦Oםון h. .זעידץ

oy דא איז *it חיסם^ר^ער וולטער 
זיף רטyצושט *ורדנונג vnv̂ — כיל

 pc באשט^גונג yסטyכ די איײן.
d pi איצטינע די איז בלל yattf אין 

 אײנדרוק oyi מאכט oy אייר*■*.
̂ולי־ איו שטאאטס־לײט y«* װי אזוי ■ 

 ״*^רסײסי' ארכײטyג װ#לט^ טיקער
p װאס כרי :r^ צו y^jna| חורכן דעם 

 lyanjyo^ao * צו לטyװ דער אױוי
כווי.

 א וױילע א אויף האט װאך yצטyל
 nyi האסנוננ. םון שײן א טאןyג בליץ

 #מיניסטער - אויסלאנדס אכיעריקאנער
 איױסגעשי?ט ה#ט ׳ױהז ijyny טשארלז

 yאישyאײרא■ אילע צו אײגלאדונג אן
ly געירען זײנען װאס טאכטעז, iJia^ c 

 זײ דײטשלאנד, געבען מלחמח דער אין
p זאלען y rן nyovnoiw יזאנם<ד א צו 
 דײטלוען םון םראגע חגר װעגען רענץ
 אײנלא־ די וזאכ^ אלע רזאץ.yנyעאד
 און ׳סראנ?רײד אםילו ׳|yoi:y;ĵ רוגג
 oyiy ושםחה. ששון זyגעװאר איז עס
 סעט־ צו האםנונג א — קלײניג?ײם *

 אנגע״ רי מאל אלע סאר מאל אײן לען
 װאס ׳yראציאנס*םראגyByר yהטאגטyװ

 אלס װארעןyג באטראכט איצס ביז איז
ם^נג yנרעסט די  און םרידען צו ש

lyDגארפאל ^ yrvw c  y אױוי iv i 
yn^ די נאר זאל ic^  -yByר םון y־

 דאן דאד oyn װערען, געלײזט ראציעס
 נארמאלע אײנצושטעלען זײן כיעגלץי

 ־c:yy און מערב צװישען באדיננונגעז
 מאר? דײטשער רyד אײראפא. ראל
 ענגלאנד םאר עפענען װידער זיןי װעט

 װעט ארבײטסלאזיגקײט ענגלי׳עע די און
 אין ניט אויב װעיען, םארקילענערט דאן

װעט oy .|yiyn גאנצען
 אמע- oyi אױוי ^yישו א זyקומ אויך

 נע• לײדם װאס ̂רyםארמTװײ רyאגpרי
 ברויט־ y:''t אין איבערםלוס אן םון כאך

Bראדוקטy.הכלי, ן ovv oy א װעחגן 
 װידער זyלyװ רyלענד די '.4״ליהודים
y3'in:a| צװיש האנדלצןyםרײנד״ זיך. ז 

 לטyשטyאײננ װצלצן באציהוננ^ רעyייכ
yiyn.| װער כצשאפט6א װעלצן עסyז 

 ס.yגולאציy־דyװיז און פאספארט־ די
Pyjװ א צוריקקריג^ װעם ־yאון רט 

דאר־ ניט הרyמ שוין זyלyװ
 pyr yy«:3 מיט lysy^ow זיף םעז

vitfv-vu .װאס פאפירלאןי yo jyp| 
Vזyט’װינ בטםערם זיך

נאנ־ דער םון אויס רyאב זיך יאזט
y צער j״^yoD א i r r u□ !

 די iyai:yj^: האט םראנקרײך יא,
 ־pyo באדינגוננ^. מיט נאר אײגלאדוננ,

 די ארויסג^יקט האם ױהז ריyטyר
 רyד באדינגונג^ םיט — אײנלאדונג

 *y: רyנאנצ רyד םון זולטאםyר רyרײנ
 נאןי האט ׳ארױס זיך צײגט ׳שיבטע

צו זי אגשטאט די רטyרגyפאי
ז.yרyסyםארב

באדינג? ױהז׳ם ג^וען איז װאס
 םאר״ די אז ,nnw איז באדיע זײן

rנ yלאנyנy קא:פערyפארהאנד־ זאל נץ 
^y| די בלויז ytfO'H רy^yראציאנס־ 

 בא־ ניט אוםן בשום קען זי רyאב פראדע׳
 די װאס חובות די פון yפראג די זyר'הר

y:yryiiy3 אליאירטy:''T y| צו שוילדיג 
אכ^ריקא.

בא- פואנקארע׳ס זײגען װאס און

y rn באדיננו:נyזײנען ז:
yרשטy,די זאל נס pאנycרyנr בא־ 

^ ט  זאילען װאס ר,yטyםארטר םון ש
y זyרװארםyאונט זײן i.̂ שטע:דיגyר 

 הײסט, דאס — yראציאנס־קאםיסיyByר
און האכען. ניט מאכט ?ײן נאר זאל זי

 נאך דאס איז רyטאמ — צוױיטענס
r האט — וועניג w w s אויס* בםירוש 

i:yj^ די אז iy c w־n y בשום טאר 
 nvn מיט זyטיגcyבאש ניט זיד אופן

y ^ c רעדוציר צו װיyרײסשע די ז jn- 
^yראציy.קאנפ די װאס םיט סyרyנץ 
 איז באשעםטינען, |y:yp יא זיך טyװ

 דײ־ די אזוי װי פראנ^ רyד מיט בלויז
^yc| באצאהל זאילעזyז yiy''T .הובות

 קאנ־ די — רyרטyװ yרyאנד אין
 א זyםינyג זyדארפ נאר טyװ :ץyרyפ

 בא־ צו אזוי װי דײטשלאנר פאר װענ
 ־y: |y:yp גיט טyװ זי אויב צאהל^

 איז cm אין אדן — גyװ אזא פינ^
 טyװ — רyזיכ װי גוט אזױ פואנקאו^

 טyװ -־y װענ. א ןyװײז דאן איהר עד
 םראנקרײןי אז #זyםארשלאג ד«ז איהר

׳ביטyרוהר*נ רעם זyקספלואטירy זאל

ען 49 ס ר קו
 *פראך לנגלי^ער דלר אין קורסלן 38

ך אידי^ער דלר אין קורסלן 11 ײיז א ר ^ 
 סיזאן, עדױקײ«אגאל חײגסיגען דלם יאר

 דלם אין גלװארלן אנאנסיר® יײנעז
ײ« אונזער וואס יאםפלל® ק ױ  נאל9עד

ארויסגלנלבלן. סאם רליארמסעג®
 און ניצליבער א איז •אםילע* דער

IBP ון איים אין •ריי באקומען לס• 
 װלס® 8 וור«םלנם,1דל עדי*ו?ײאאנ«ל

1יאך^ ניו joneo «ל13

י T >«”1 ײ J זוארענ״ *אהלען יזענען «ו• 
yרזאv. אג״ דאס קאנפצרצנץ די װצט 

 םאר- די אז חײסען oy װעט נעהמע|/
 װצ־ לענד^י איכעריגע די םין טרעטער

 אחױ םראגצױזישע די גוטחײסצן לען
רוחה דצם םון פאציע

 4דין גיט װצט זיך, םאחצטעהט ׳דאס
 ?אנ- ק״ן גאר דאך סען האט דעם אויף

rjjnyc ט. ניט ם ^־  גע־ האט דאס ג
?d:v גyדורך שטיל^זייד ורערען טאן 
 קא־ די צוױמען אחובי״כריװעל שלום א

lyoyi□'. װאס־זש צוליכiy i  y גאנצער 
V לyאנשם

 דיילאסאטיע. — תירױו nyn איז
iv i אין האסנאג און םישמאש גאנצער 

o םון זy,וכpyארויסג nאײ• יצדער װאס ׳ 
 אין צוױיטען דעם ארײנשפארען װיל נער
 געװאלט וזאט ^לאנד װינקעל. |yajy אז

 קאנ* דער מיט םדאנקרײך זyאיזאליר
iyD־r:y, אויסכיט־ וױל םראנקרײף און 

 א אמעריקא און נגלאנדy בײ ר^וען
y ^ p w רוהר־אקופאציע. איהר אױןי

 yi- האט דיפלאםאטיצ yנגלישy די
 פואנ- אז םריהער, סון נוט גאנץ װאוסט

 דו־yר אױף אײנגצהן ניט ovv 1קאח
 זײ נערזאץ.1שאח דײטשען םyד זyציר

 רy אז רװארטעט,y װאהרשײנליןי האבען
 ־yקאנם דער צו געהן זyלyװ ניט טyװ

n v i א ׳געהײסען עס װאלט דאן און? 
yאײנציג דילר איז רyגיט לאזט װאס ר 

 לט.yװ רyד אױף |yino קײן צו צו
Bואנpארy אב איזyר :yi cp 'W ) jyiiy* 

 mvor און אײנלאדוננ די הטעזyאנצונ נוג
 זיץ האט iy באדינגונגען. y:1!' לען

 -aiy אז ווייס, רy םרידען. םון פאאן
 װעלען אמעריקא *ױןי אפשר און לאנד
 חײ־ oy װעם דאן המעז.yאננ ניט איהם

yo,| אז yםאראנםװארטליןי ניט איז ר 
 r̂נyרyאנםp דער םון דורכפאל דעם םאר
.yרyאנד נאר

 םון ױצא לyוB חגר איז װאס רyאב
uvi אלyמyן ?

 לאגיל די אז איז, ױצא פועל רyד
 צו טאג סון רyרגy דטyװ אײראפא אין

 רyװײט װאס רטyװ דײטשלאנד טאג.
 געםאהר די און ^ריגyהונג הרyפ אלץ
̂ yojni אא רטyװ yװאלוציyר א פון

ױ ^  די נסyלעצט זyקומyצוג נאך איז ד
in«oy3 דײטש־ אין בירג^קריג א םון 

 אינדוס* רײסש<[ די װאס םאר לאנד,
 הויפטזעכליך זײנען זyמאננאם yלyטרי

 צו אזוי איז, דאס םאראנטװארםליר.
 ־yiyo דער ly&nw סכםוך רyד ׳ןyזאג
זא?סעז. םיט חןגירוגג רyראל

 pyv« דאף זיף לטyשט yi»io די
ג: ניט ^י ל  דער האמ װאס צוליב װי

 ?ריםײ אזא אין טyמאדקאבינyסyשטר
 זyננyשטר אזא אװ^;ףסי?ט צײט שער

 סאציאליםטישער רyד צו או^ימאטום
 דײטישע די האם ? lyDPKT אין רעגילונג
 אויס- דער פיט צרות װעניג ר^ירוננ

זױ זיף זאל זי אז פאליטיה, רyנדישyל

Bgegegescga

די זעהט צרות דיע כען
,׳ כי׳צוגעת א װי אױס ניט זאר גאנצע
 פ׳עונעח. !,,P ניט אבצר איז עכ

oy ניכט גאגץ איזyרy און yiyio’w- 
yo:y3 ?ד םון פאליטיyדיט ר pc רער 

 אינ- yroMi רyאד־ /,ז>״סאל?ס'פאלט
;vpiyn oy^yii ̂ןyםאגנאט yלyדוםטרי  ״

 ony? oy וױ זי/ איז. מאןyסyשטר
 קריטי- דעם lyvnivonn זוכ^ ׳אויס
 דיײ pc ןyכyל רעם אין נטyםאם ^ען
proײערע1 פאר םאלק ן ^yrv yiyi1- 

yp.| װילען זײ y^ o| סא- צום סװי א 
yציאליסטי rדײטשלאנד, אין אײנפלוס ן 

iy דײטשלאנד פאכען צו r t לױ םאר» 
 אין םאל רyד איז דאס װי טאקראטי^

 מאקראטישעyד yiycnyi אזוי yרyאנד
 זיי אז אױס, onyi oy און ל^־־^

 ̂זyיהרDדורכצו דאס ןyלאסrנטy זייגןז
 ביתער- א צו םיהרעז זאל דאס ררען אםילו
קרינ.

oy אכ איזyאיז דאס אז זיכעי/ ר 
מײער. מיט ׳עפיל א

 ןyהרyרן ניט זיף זאלט איהר װאו
 yלבyז די איהר oi'cyi װענדע|/ און
 קלײנ- ׳יאליטיק P* פאליטיק — זאר

פאליטיק. *ײנעננוצינע ליכ^
 עננ• םון דיט רyד אױוי פאליטי?

 אן אויף װאהרשײגליף/ ׳וױל װאס אגד,1'
 פא־ און רוהר־חלה, רyד םון ״המוציא״

 װאס ׳אpריyאם םון זײט רyד םון ליטיק
 כײנדע^ םעמ א אויןי הסתם מן זוכט
 אויןי פאליטי? כיארגאנס. yאיהר פאר

 לאזט װאס םראנקרײך, םון זײט רyד
 םון jyo'o ןpptorvi דעם ארױס ניט

 די םון זײט דער םון יאליסיק אוז טייל׳
 ארויס־ װילען װאס םאגנאטען, דײםשע
 רyאונם ״באמײר זyסםyב oyi קריגען

 אםילו ■אליטי? און |.yi3yDe^iH די
 סאציא־ דײטשע די םון זײט רyד פון

 סיט םyנדyארבלD |yj״r װאס |/7ליסם
 ײיכטיג־ פאליםישער רyגירװײלjn זײער
 זיף און זעהן ניט וױיצז זײ און סײס
ישערDאנאpy דער מיט lyiyojn ניט

 םאסען גרויסע די ויצלכער אין רואינ^
lyro םון 'H ?אט דאנק א זײנען םאל 

איײנגעםאלען. פאליםיק דעי
oy זyםון םיד״רער די א; אױס, הט 

 זײ־ |y''on*a די פון און זyנירוננyר די
:iv ג אלעyשלאגyדער םיט געװארען ן

 םון רyאײנ רyיעד בלינד?ײט. םון מכה
 װאס פעהלערען, די אויף ולירטpyBס זײ
 צױ אלע און םאכען װעט צװײטער רyד

 דעם אויף ןyאויג די צו |y^D זאמען
 רוקט װאס הוננ^געשיענסט שרע?ליכען

 אויף װאלקען י1שװאר» א ײי אז זיד
 סוף א מאכעז קען װאס און אײראפא

ן.yמyאל זײ צו
אונ־ אױ פאליטײז אין ש&יל רyד

א אפשר זyנדyאומשט yנארמאל רyט
 איצ־ די אונטער ספארט. גוטער ;אנץ
yro בא- גאנץ עס איז אומיעטענדען 

iy.״D מים שפיל א שטיטט

•̂ti0C8»»3C8B»C9̂ <y<»C8OmO1P<f<̂CaOC8»C8C8O0C8K 8»XeC8C8C»3Ce3^ ^

לינקער א װער איד

 א ווערען צו באשלאסען האב איך
! רyלינק

 צײט קורצ^־ א מיט אט אנוסטען,
 ר^ואלוציאנ^~ א בעךדען איף בין צוריק,

 װיייסען yאל ױנגערסאן. רyשטימטyג
oy. גע־ זינ^ אין ע^ואס איף האב 

 ־yאנג yאל ;y^n ̂זyארויסצוזאג האט
.y^ ןאו ילמו לטyשט V הײנט און ^

 צעהךגאר^ריגען אזא פאר רטyp רyװ
! רyאקציאנyר

 זאל ׳אײך איך :ŷ־ םארװאס׳ טו
 מיט דאס קאן איך אז דולדען, דאס איף
Dy' ? |yo«o m*: װארט אײן m, איך 
 ׳גאנ: אײן פאר און לינק^/ א ווער

 רעװאלוציא־ #ראנרעסױוער, א ססתמא,
ר רyנבאװאוסטyלאסp נערעה ע ג נ  ױ

א.pריyאם פון סיהרער ארבײםער
 ניט האב איף אז ניט, מײנט און

 ny? איך דעם. |y:yii םראכטyג נונyג
 yאײנצינ מײן אז ׳םארט רyאב דאף

 און לינקעךסליגעל. אין ליגט האםנוננ
:פארוואס אט

 אין האב איף אז מודה, זיך בין איך
 באגאנ־ :יט זינד אײן קײן זyבyל מײן
 םאר־ קלאס. ארבײטצר םyר גענען גען

 ‘ixv: מאל yאל נאר האב איך קערם,
 זא< אנו, ארבײטער. דעם םאר בײט

 בײ DBKoyi םיך האט װאס איםיצער,
 עם מיר און אהער קוםען םארברעכעה א

 זיײ עס אז ׳אײך זאג איד דערצײלעז.
 קרײ פארװאם חײגם אזעלכע. ניםא נען
 ■ראגדצסיװע n םיר אויוי זיד םעז

 אויף בילם סארוואס דױינט םײדלאו?
 סארוואס ״םרײהײם*״* די אזוי םיר
i וױים גאס גצװארען •^וצלונג איו בין

 הײן ניט בין איף װײל — V!װאס
לינקער.
^iy װיל איך אויך ly iw y rT t f.

iv םון yליב אויף װיל איף i גרויסyר 
 זyDנyלימBקאם אױך װיל איף מאסע.

 אויך װיל איף אנהײננער. מײנע םון
 געהײםניסםו־ □in םון yראל די שפיל^

 אל־ cvi םון הײליגסם^׳ דעם םון צען,
 אז ניט^ םארװאס םיהרער. װיסענדען

 קען מען אז טײערער. ניט ?אסט דאס
Dy ן^ ײ קריגען. לײכט גאנץ צ

םארטיג! pn לינקער א ומןר איך
 ערװײלט איז װאס יאט, א סען איד

̂וריעז  ■לאטםארםע. רypלינ א אויף געײ
 דאס און | א ט א — איז טאן רyד

 רyד אין אונשולד נאנצע א נאף אלעס.
Bראpטישyנ ױניאן. זײן םון ארבײט רy־ 

 ןyלטyז ער. איז רyװדיגyשעמ א ׳כאד
 רyטאמ און װארט. דאס ooy: רy װען

 און שרעקעניס, אפ איהם |yo שפרעכט
yר רyדט m, רעדט װאס איז py װאס ? 

 pyv^ נעבאד םאלט רy נארנישט. —
 דעם ײאלט רy װי פונ?ט שטול, אוים׳ן

n ^ o iyw נ ארבײט טאגy.אל^ מאכט 
 אוײ די איהם בײ זייינען ^בארyנ םאל׳

 װעהטאנ און שרעק םון רטyזyםארגל גען
 ny װאס אױםנאבע שװערער דער םון

 איז ער םאן. צו אונםערנומען זיך האןט
 זאגען. ניט ?אן סען םאן/ עהרליכער אן

 אין קליאי?ע א איהם םעלט עס אבער
 זײן ?ליננם םונדעסטוועגעז, און קאפ.

 ער קעםעל״פוי^ א װי *זױ נאםעז
 צו קוסט ער — זאד אײן בלויז טוט
pn דער דארמען דערצײלט אח מניאן 

 ער ײאס וואונדער גרויסע די סת מאסע
 .ער אוימםאז. ט ל א ו ו y ג האם
זא־ גומע אלע אײנםיהרעז נעוואלם האם

פענסער חעלסח ױניאן ®װ נײעס
iV̂־yo| םאמעקוט^ איז דינסטאג

 no^yn ױניאן םון זיצוגג עישטע די
 א םון באזוכט גע״וען איז װאס סקוהל,

 ־y;yp די םון כיטגליד^־־ צאהל גרױסער
 םון ׳גאי*דכטאז יאנא דר. קלאסען. לע

 אסס׳ן, טובערקולאזיס יארק נױ רער
 אינטערעסאנטיע אן זעקר jyD>apyi האט
 און סאשין פענשליכער רyד װענען רעדע
 װאס םדאנען, פילע רטyDנטyyג ו/אט

 פאר- די םון ןy•ואר1yג טsyשטyג זײנעז
זא^לסע.

 פיאםעסאר ׳רסאזyעד הײװען דר.
 קאלאםביא אין העיםה״״ ״פאבליק רyא'ב

o ^ y i r i r, ה געװעזעגער אוןy^ס*• לט 
 ״פעדײ דועגעז גערעדט האם םישאגער,

 *yנר איהרע און םארטשריט איהר ׳צי|
 oyi רy:טyס לט^yה ױניאן אין ניצען״

 רy אװעגד. םרײטאנ נאװעפבער, טען2
 די pc פיאנען סך א רטyDנטyyג האט

 זעהר נעױען זײנען װעלכע פארזאכ^ןלט^
רעדע. זײן אין סירטyסאראיגםער

oy שטאר א ארױס זיף װײזטypר 
py;D'^ iy^ די בײ חשח i^ D־ ^o 

|.y3־*iD־־i:ny; אין iriyii צו
oyi pc y די o ^ p  ivoipytpy 

 באשטעהט וואס ׳קלאס עדױקײשאנאל
 ק־yל די באזוכען װאס סםור^ען םון

 באארד דעם םאר ערשײנען װעט• טשורס,
 -jyo הןףטה ױניאן סון םארסpyריר אװ

 £א״ און םיטינג נעקסטען זײן בײ טער
inyi|םעהר אז ׳ tfyi• איראפרי- זאל 
iy םאר װערען אירט i בילדוננס־טעםיג״ 
גע׳ א אױף אװעקצושטצלען זי און ?ײם

D |ypoirינאנציyלyםונדאםענט. ז

 ״Dyרy חןר געװען איז שבת זyלעצט
 לypלעקטריy נײעם oyi סון נונגס־םאג
 א איבער און נט׳yארםםByד טריםםענם

ט |yj״t ארבײםער טוץ י ^  גצװארען נ
yטריpyלy רער דורר rװאס טרים^נם, ר 

 םאר־ זעלטען דאס זיף קענען ארבײםער
נינען.

םבער, זyם9 םרײםאג׳ ת דר. ט1וח גאו
 האס־ ■רעסביםיריען םון אטשל/ דאנא

 םזד גרויסע *די וועגען רײדען פיטאל,
 עד- ורעט אוז |^y3:ipyPDiy yדיציניש

pלyהרyאזוי װי ז oy געטרים װעחןן 
 מובער־ דיםםעריא, סיםיליס, ^ביטיסyדײ

pולאזיD אוז :*yp3»np mm,|_______

 דעדױ צו טיקעטס ק^נצערט
®רײזען. צירטע

 נטyoארטByד עדױ?ײשאגאל רyאונז
 ׳נםסyםrאראנז ספעציעלע געמאכט האם
 -yרנyאינט די pc םיטנליתגר די דאם

̂ילען לאהאלס שאנאל  טיקעטס באהוםען ז
^ דעם םאר זyפיײז yדוצירטyר צו א  ט

טענצ^ די םון לyריסי'ט ^־  ׳שבת דאנ
 קארנעגיע איז נאװעפב^ טען17 דעם
האל.

 באקום^ װילען װאס םימגלידער, די
 זאלען םרײזען, yדוצירטyר צו טיקעטס

 עדיר ארנזער םון אםיס איז װענדעז זיך
 טע16 סטyװ 3 ׳נטyארטמByד ?ײשאנאל

יארק. נױ סטריט,

 מיןי) ער םײגט (דאס י י ז נאר כען,
 און ניט איהם לאזט ע פ ניט. לאזען

 :עהמען ״נעמבערם״ די און ׳שארטינ.
 באשליסען ארן לטyנ גוט פאר צו דאס

 םים yדײשק yםול א זyDאנצוגי איהם
 אויח איהם רעזyםאד און זyצוטרוי

y ^ ^ o^ ע זײן ט ו  חןר אין ארבײט ג
? רyסyב ןyפ דארױ צו^נפם.

 שיכםעyנ די איר האב הײנט ביז
כזאן, א הײסם װאס : זyפארשטאנ אזוי

 מען נאר טאן, װיל פאן ־םוסינער7 א
 םעחײ אזא ביזט דו אויב ניט^ לאזט

 דאס iyn הען ײי ד״ײנט בארישנע, נע
 op*d רyד V ן V ז א ל ט י נ דיר

 דו אז צוגעב^ םוזט דו װאס אילײן,
 ם ז א ל |yn נאר ׳ט ס ל י ו ו
 אז אפ^ נאנץ יאד צײנט ׳ט י נ

 נייךנארנדיגע א װי טעהר ניט ביזט דו
 זזײסט װאס מעהר. ניט און v:v:v:״
 האלט מען V מ י נ ט ז א ל ז y מ

^' בײם רyאימיצ דיר ארנ  םאר־ םען ג
 לאט־ yD,,n מיט םויל דעם דיר שטאפט

oyp? אט װאס? האמזעסםע, װאס 
 ביז דאנקyג מײן |yviyi אלעס איז דאס

מעהר! נים רyאב הײנט.
צױ : אזױ מיר איןי טראכט צטyי

 אנרײסען זיר םיר עס לוינט װאס ליב
?רינ איף װעלט? נאנצער רyד פיט
yT| מyלינקער דער װי ״פײדע״ הר 

 בײזע אז איד, 1דארו װאס ?ריגט^
 איך םיר? וועגען רײדען זאלען צינגער

 איף פאל?. פון ?ינד א זײן אויד קאן
 אויסדרו? אםת׳ער רyד זײן אויך קאן
 •אליסי םײז םאלפס־װילען. דעם םיז
 איך — איז וױיטער און אן הײנט פון
ניט, <לאזט םען נאר סyאל טאן װיל
לינ?ער. * ווער איף

 נלויבמ .װאס מענש, א ביז איך
ב דזןםאקראטיע. איז p דאס אוי M p

, םאדערנע אלע די אט גלײכט עז ד א ם ^ 
p ן ׳ ט י מ איןי ביז M d. איז  ס׳

w , .נאכצולויסען זיכערער אי^םאל n 
עז פאלק, ר ה פי ר. צ ײד איהנ^ א

*מקאר. * װעד איד



ער כודן אליאנס שער ד און סאליטי
דײטשלאנד אץ רעאקציע סאציאלער

,,א

:ע־^ין.
 ‘שאי דיסטאיי־שען גרױסען דעם ,

 ,דײ דע־ פון בארען דעב אײ־י געסעכט
̂ה־׳א־שיע ציױישען רעסוב^ייז, ט־ןןער  דעט

 רער און וייט איין סון כאציאי׳יזם און
 איז דיט, אנדעד דעי פין רעאיציע

 פון כיאטענט א פױזע, א אר״ננעט־אטען
 כײדע װעז רוה, פאילעי־טגיסכעסיגע

 א«;ע• דיגע; װעי־כע טדזגות, ;יל,עטפע;ד
 סײער-לי;יעס, זײערע הינטע• טיאטען
 דיע צו יזעכיפע, נײע צו זיך נרײטען

 פארש״ריגוע. ני־יער א צי אי; אטאיזעס
 איצטי־ zvi :א־אלטערידרט ״אכ דאט,

 דער איז דײטשלאנד, אין צישטאגד גען
 קאטוי צום איניציאטױוע די אז פאהט,
 דע־ פון דיט אױ,*י.דער זיך געפיגט

 פאי״יטישער דער םון קאגטד־רעלוא^וציע,
 דע־ רי כעת רעאקציע, *י*י;ר כא; און

 זײגען סאציאײזם דער און ע מאיןראט
 צױ א אין האיטעז צו דף געצװאוגגען

 גײער דער פאיטײדינומ. pc שטא;ד
 םינכטערע די םון ארדסטריס גרױסעד

 ג/ד םרי״עז דעס נעהאט ניט האמ כחות
jty האםטען c iy אי? אטאקע הױפט די 
 האט דאך אבער אפגעיפלאגען. דערװײר

 lyrDDyDi®• #אדציע איי־׳ר געקע;ט זי
 פעיד שיאבט רעם סון אפסרעטען און

 ניט דיינסט זי כחות. פארטערטע כיט
 האם- איהרע םון אסצוואגעז ױך רגע קײן

a אין גוננען iyp iic  .iy :y ii, פייט זי 
 איז dp jyn וױ שטאדיןער איצט ?יך

 לvב פא־׳ן שױן זיף דיאלט און סריהער
 סאטע דער אין דײטשלאגד א״ן יזבית

 אטמאסםערע די צוקונסם. נאהענטססער
 מיט אעעיאר^ איז דייטשלאנד אין

 ־,םילם ר0איטליכ און עיעקטריציטעט
iy פון סאדעגט דער i ענטשײדענדער 

ר.0נט0נעד. אי״ץ קוכיש שלאכט
 קיאר ברעדסם^ דעם פאר איז איצט
האבען כייר װאס דאס, אז געװארען,

 איז םענ, 0צט0ל די אין דורכגעלעבם
 וױ וױיניגער ;ים און סעהר ניט געװען

 און ®אליטישער דער פון םארזוף דער
^י  גע־ רי אױסצונוצען רעאקציע סאציא̂י

^ycp1 םאלקס־ פארצוױיםעלםע און 
 דעם פון דורכפאל ~vi װאס שםיםונג,

 צו םאראורזאנט, האם רוהר־קאטף
 און טאפטfרyה פולסטע איהר עטאבלירען

 וױ פוטיש׳/ םyנy,טרוק א דורכצוםיהרען
 הײסט דאס דייטישלאנד, אין זאגט בץ\

r»־y3^ מלוכה א ,jjnpp גרױסע צו אהן 
 קרבנות וױינע אזױ סיט אנשטרײנגונגען

 גאר וױ בלוטפארגיסוגנ, וױיניג אזוי און
 דעש םון סוױ טרויערינער דעי םענליף.

 דודכגעםיהרטען קי־בנות לyיc אזױ סיט
 פ־אנק־ אנטפעגען װידעי־׳טטאנד ■אסױוען

 קאםף־ סאציא^ן ןyאיט יענעש פון רייף,
 אר־ אינטערנאציאנאל^י רyר פון םיטעל

 רע־ דײנדשע די װאס ׳נא*וענונג רyכײט
 דער אין טא*! עדשטען צום האס ױבליק

̂ס אננעװענדעט וועלם־היסטארי.ע  א א
 אזױ י־׳אס קאמף־ײיטעל׳ נאציאנאלען

 אין רעפובליק די דיסתךעריטירט שטארק
 די קס־כדילען;5פא נרויסע פון אױגען די

yo'nj ,ארבײטסלאדנקײם yi.̂ טורא־ 
 םאלקס־ רעycטי אלץ די און יהרות דyדיג

 גע־ ׳שװאף אזוי ׳האבען םארעלענדומ
p,ry^־t:Hp די מאכט :y 2 פוןvi אוי־ 

 נע־ האט רעאחציע די אז בײט^-קלאם,
 npy: ׳שוין איז צײט איהר אז גלױנט,

 און פאכט די פאיכאפען צו אז מעז,
 זיף װעט דיפטאםור איהר אױםצוריכםע;

 װײניג גאר זײט איהר אויןי נויםיגען
 װעס איהר אז אניטםרײננוננ, ענערגיע

 תןר אויף ןyבאוױיז צו זיןי געניג זײן
 אםילו װעט זי אז זיגעז, צו כדי סצענע,

 נאר ^פפעןypאויס מאכט די זyדארפ ניט
 ארײנ־ פאכט nyi אין wmp זיך װעט וי

 גנב א ארײן דף כאוט עס וױ ̂זy9כא
 באײאכ־ ניט א אין טיר הינטעי א דורך
 קאנטר־רעװאלוציאנע־ א םאפקנט. טען
m איבערypלעגאלער א םים רענײש 

 פון דיפטאטור א באיערן אץ !םאהקע
 סאנ־ א םון סמןי אוים׳ן מאנארכיסםען

 א ב״לרלין אין אראנראןי,e־yסטיטוצי
 דיקטאטארישע מיט רעג״דונכ צענטראלע

 דער םח רyנJrכ פארטרויענס פון מאכם
 נאציאנאלען םין אינדוסםריע, מווערער

 מןגירונג א םאנארכיזם, און מאוועניזם
 נענען און רyארטרעטDער־Dארבײ $װז[
 ■לאן \•m אינםעחןסען. ארכײטעד די

אױסגעתילערט, כימדע אזוי גמווען איז
 נא־ צו._ אביסעל מוין נעוועז איז ער •?

m. זאא רעגירונג צענטראיע די כדי 
 מאכם דיקםאםארימע די מרינען קאנען
 נױטיג איז דערצו וועג, לענאלען » אויא

 רײכס־ דער pc םמרדזײס צװײ־דרימ^ א
ד םערזזײט *װײ־דדיטצ* א איז אאנ נ

yi* דער ן• * סמיגעס ;,קענ א־נד־סמי־יע
?אי־. קעגיג-מאנעי•

?ארעסו?:רע;« אײראועאי׳ימן יו־נזע־ «ון
האזאנאוױטש• יעאן

v פון װילען עם1 גען iסאציאל־רעפא* ר 
^; דט אפ״ױ איז קײאטיע  א נײ ףיפ

 פא־טײען. כימעיליכע איע פון דסכס
 םארגע־ געהאט דראט־ציהער דיי האנען

oyi jvd םון פאדאגראף ^״נות׳דיגען 
 ארויפ־ האנען זײ װען קאגסטיטוציע רyד

 און חנדרוגגס-קרידס □yT ;ערופען
 סאציאײדעטאקרא־ רי ארױס;עשטױסען

 האכען די >׳ יןאביגעט cyi םון טיע
 ררױסען. םון ר׳ילו• םידשע אױף גפװארט

y iאין רעװאלט רעװאי״וציאגע-ער ־ 
 אי־ס געםיאנעװעט jyvyj איז קיסטלין
 אײ טען4רעױאי ynyo א םו; אײגער
 װעל־ ׳צײט זעלכער רyד אין י*א;ד בער׳ן
 און אױפגעחגקט פריה צו רyאב איז כער

 פאײא־ □yi ;עװאיען. א*נטע־דייקט
 פי־ די געםעלט האט טאנץ כ^נטארי^ען

 לעי די און נא;יײטונ;ס*םודק י׳פע ײטע
 האט yאקציyר רער פון ריקטאטור ;אי׳;

 אומדורכםיהר־ פאר ארױסג^יױזען זיף
 האט רײכס־כיא׳טטאב. דעם אין כאר
 םון םארפירונג דע• בנוגע געפוזט פען

 צוריק־ ױף כירונגyר צענטדאיעי רyר
jnvpסא־ די און צױטטאנד אלטען צום ן 

 צו װידער ןyםארבעט ציאל־דעמאקראטיע
^ן  כא׳ דעם אין רyצyפל איהרע םארנ

 אי*ע ניט יטטר^^אלס. טyקאבינ גײטען
 סאציאל״דעמאקראטי״שער רער פלעצער.

 גע־ איז הילפ^ינג פינאדדםיניסטעי
v ĥl, ד קרכן. א אלסyרםאר :^ny 
 גע־ סאציאר־דעסאפראטיע די |yo האט

כיען :הנחות אײנינע טאכט
 פולטאכט־ רylrטאטאריpרי דער פון תאג־
 ארזיס־ באקומען, האט רעדרונ: די װאס

 אי־־ דער רyאיב קאםפעטענץ די גענוםען
 גע־ באשטיסט איז עס און כײטכ־צײט

ŷטאטאריpדי די אז וואיען, r םולמאכט 
 עס װען ׳בטל אלײן דף םון װ-לרט

>yrצוזאסענזעצונג איצטיגע די א*וי רט 
 סא־ רי אז הײסט ראס רענירוגג, רyד םון

 איהר מיש קאן ציאל״דעסאה־אטיע
 ־yנBא רענירונג רyד םון ארויפםרעםען

 םול* ריקטאטארישע רי איהר גןון םען
 װי־ זיך צוױנגען נעזעצליך וי און םאכט

 דער םון באדען אוים׳ן לעןyשט צו רyר
 װעט רעגירוננ די אויב — קאנפטיםוציע

 פאנסטי־ nyn אױוי פײפען ניט דדנ-אלט
 סראגע, ערנסטע אן איז דאפ טוציע.

 אלײן האט םאציאל־דעמאקראטיע די דען
 אול־ רעזyאדD צו סוט םyד נעהאט ניט

w אן טיםאטיװ 'n v w עטעלוננ הייארע 
 רײכס־ רער װאס דאם, און py^a נ;ו;ע
 כאישלא־ פארלאנג איהד לױט האט טא:
 אין רעאקציע mvi נאי װײזט ׳סען

 פיהלם ק,4ירע«וב די ישװאןי וױ נאיעין
איהר. געכעץ זי״

 און כאציאלער דער פון אליאגפ די
 ענט־ זיף האט רעאקציע *אאיטיעער

 ײט.pרליכyה גאנצער א־הד אין פלע?ט
 םאנארכיסם דעי װען םאטענט, cyi אי;

 אין מאכם די איבעיגענוטען האט קאר
 צו צװעק אפענהערציגען כיימ׳ז בא״ערן
 און Pובליsyר דער מיט בל? לערנען
 םיהרער דער האט ״םארהסיזם׳/ םיט׳ן

 םטינעם, אינדוסטריע, שװערער רŷ- פין
 דעם רעגירוננ רy:טראלyצ רער נעשטעלט

 אונ״ איהר ברוסם. דער צו רעװאלװער
 םאדערוננען, פון רײהע א טעררוקענריג

v זײנען װעלכע j" k דיג^^וצפהyפון ר 
 אפ׳טאםוננ די זײ צװימען ^רערyאנד רyד

 ארבײטס־םאנ אכט^טעה׳דיגען דעם םון
 צעה;־ דער םון װידעראײנפיהרוננ די און

 דער פאר םון איבייםס־צײט שעה׳דיגער
 רײנע yרליכy אן פאר װאס . מלחמה.

 בײדע זײנען עס mDtr: פאטריאםישע
 און פאיריטײשע די ׳רעןyצ'אנpרעא מינים

 ארויםנע־ אויף איצם זיף האט סאציאלע,
 די קלאר?ײם. נרעםטער מיט ^ וױ

 גאנץ װײםען םאנארכיסטען באי^ײטע
 אין רעא?ציע דער םרן זינ א אז ׳גום

 cvi םון אפםא^ דעם םײנט דײטעלאנד
 ׳שרא־ פרײהײטליכע־ די װאו רײךיאנד,

 אײננעװאר־ שטארפ זעהר זײנען דיציעס
 אוםן בשום זיף ױעמ װאס p# צעלש

 םאנארכיסטישען א אױםלאדען לאזען ניט
 מא־ די נים ny^: רטyDיp דאפ יאך.

 סטינעס פאטריאט דער און נארכיסטען.
 דעם אין צײם זעלבער תגר אין לויפט
 צום איגדוסטריע מינען רער םון גאםען

 בעט און דעגוט נענעראל פראנצויזישען
 אנ־ געװאלד םים רחסים איהם בײ זיןי

 דעם אין ארבייטער די אויח צואורארםען
 אר־ צעהן־שעה׳דיגען דעם רוהר־נעגענד
 דער pם נעזעצעז די געגען כײםס־טאג

 טלענ׳ די אהן pא רעפובליס רײםמער
 רענײ דײגדפער דער פון םולםאכמ ססע
 זײ אז עלםה, באטונה נלױבענדיג רונ^

>g:%x\ םראנצויזמוע די אױ* מםימז ויד 
ro p jr iP? די האבען הארםאכתז, און

 צױ זיך רוהר םון פאפיטאליסטען פיגען
 צעהך דעם פראקיאסירען צו נעאײלש

 האט עס ניז ארכײטס״טאל ׳;על׳דינען
 איבערא־ אוטאנגענעםער דיער צו זין

 םראנצױזי־ דער אז ארױסגעוױזצן, ׳עו;ג
 ארכײטער־םײנד־ װעסענס ŝראyגyג שער

 אבעי איז באקאנס, געגרג איז ליכקײט
v,:vi םאר אחרױת ,ד נעםען צו דט ?לוג 

 גרוים־ רײםשעך דער םון הא;דלו;נען -י
y געגען נורז״צואזיע i□ אס6ארנײט^קי 

 צי אלײן זיף רyאיב איהר לאזט און
 זעהענ־ םאלק, כײם פאי־האפט שארען

 געװארעז ״םארראטען״ דינען וײ וױ דיג
 באנעגעגענדיג און םראנצױזען רי םון

אגד שאײםען דעב ט ^ ױד  אר־ דער םון ו
 קאפיטאלים־ די ריאכען כײטערע^אפט,

 אױ זײער צורי?גענוםען דעריױיי טען
 אי״ צעהן־שעה׳ריגען דעפ \vivv יןאז

 ;י:* א אויןי װארטען זײ ב*יטם*טאג.
rטיגyרyכאכיענט. ן

אי־ אלע פון ?יאפט ע־־ײבענדע די
 אל־ די זיא דײטשיאנד אין ;,קעשם yרyג

 בולדפואזיע דער פון ׳עטרעכונג טע
 רעפע־ די םון כישא די אראפצואװארפע{

 פון פלײצעס די אויף זיך פון יאציעפ
 םטי־ װי נאכדעם ארבײטער״קלאס. רעם

;oy הילף דער מיט יא:; יאהרען האס 
y תון iג .־yלדrסװ:yצונויםגע־ רטונג 

 זע־ און פארמעג^ם גרעםטע די יפארט
jH jyp װ רײך װײטער אזyדויר רעז 

oyi גyלר־tM,ױנדyמעג* מעלר ניט איז ל 
iy װייל ליף/ j"p מעהר נעפרען ניט װיל 

 עי איז האגט, אין נ״ארק דײט״שע די
 האט ברײטהאיצינ, גע-וארען *לוצלונג

 אפא־ זײן פון אפנעזאגט בלױז ניט זיף
v"i'i פון׳ם םםאביליזירונג דעי געגען 

 פארנע־ אלײן קאם נאי ד,לגע דײטשען
 םעסטען א ןyשאפ צו װי פלאן א לײ;ט

 ארױפלײ־ רורף נעםליף, געיד־םיפטעם,
 פראצענט 5 פון מארטגײדזש א גען

 א. גיםעי םאבריקען, הײזעד, אי׳ע אויף
 א״' די זאלען טארטדידזש דעם װ. אז.

 דאס אױסצאהל^. ביםלאכוױיז ;ענטיטער
 דעש פון הרבן דעד זײן ‘זאי

 םיז ארבײטער די זאלען אבער דערפאר
 א;־ שעה צעהן ארבײטען זײט זײער

 יפכירות, דיזעלבע פאר ישעה אכט לאלטאט
 .פדא־ 25 א,^?געבען ןyזאל הײםט דאם

 אז אזוי ארבײטס־צײט׳ רyזײ םון צענט
 װעט מאדטגײדזש רyש’פאטריאםי רyד

 ארבײטער־ מיט׳ן װעל־עז אויםגעצאהלם
 פאר פראפיט גרויסען א פיט נאןל שװײם

 די װאס דערפאר, בורזשואזיע. רyד
 אינ־ שװערער דער פון פארשװערונג

 :ע־ אײנגעגעבען, ניט זיף האט דוסטריע
 םיז נרטה חבדלז זײן און סטינעס

yi,̂ אלע אויף ארבײטען און רעגירומ 
 רײטשע די רואינירען צו אינגאנצען כלים

 א ארויסצורופען און שלוכה־םינאנצעז
 פאכי־ געהײםע דורך פאלק׳ אין ?אני?

 אין געלד. דײטשען דעם געגען :אציעס
 פארטירט איז עס זײט טעג עטליכע רי

 סםרעזעטאנ׳ס רעגירונג :ײ{[ די :עװארען
 בא־ סאציאל־דעםאקרא־טישער דער דיט

 ארונטערגעשליײ םארק רי איז םײליגונג,
 אויו* מילי$ז 600 פון געװארען רעיט
 טעגליך דאלאר. א מארק מיליאן 4000
 אױו* געװארםעז פארה־קורס דער װערט

 מאר?־ענט* די פראצענט. ־ לונדערטער
 פיט ריטער, אײזערנע די זיינען רטונגyװ

 בא־ אינדוסטריע־באר^נען די װעאכע
 אין דינעי אומגעטרײע זײערע *שטראםען

 אופגעה^רכזאפען רעט און רעגירונג דער
פאלס.

 דעפ^- די װאס אלעפעז, דעם פון
 האבען סאציאליזם דער און קראטיע

 לעצטע די אין דײטשלאנד אין פארלאדען
 אײן נאר אפגעשטעלט זיף האט טעג,

און זאלסען אין : געװיגס מכשות׳דיגער
 קאפוניס־ די זיף האבען טױריננען אין
 סאציאל־רעפא־ די מיט פאראײגיגט מען

 א פון פארפירונג דער פאר קראטען
 סיט כרי רעגירונג, שותפות׳דיגער
 די באקעמפען צו קרעםטען שותםות׳ריגע

 דעם אין זyלyש•ט צו זיף און י*עא?ציע
 באי^שען געפלאנעװעטען דעם פון װעג

 קאםוגיסטען רי בערלין. אױף מארש
pאבyמאל׳ דעם ז ?r-uynyot פנים 

 אװעק־ געםאו/ רyגרויס דער גענען לפנים
;yאל לײגטy זיף זײט, א אן םראזעז vi־ 

 דײטשער רyד םון באדעז אויפ׳ז לטyשט
 א צו fve^rDjy זיך און ?אנסטיטוציע

 ג^ואל״ א האבעז קאן וחנלכער טהאט,
:^y היסטארישy .ר די באדײטונגy־ 

:v u w] זא םוןpסyםױרינג און זyהא־ ן 
 דטyרyצונויםנ זײם רyזײ םח זיך כעז

 אונם^גרשםיצונג yנזײטיגyגעג א
 רyרישyבאי דער םון באקעפפונג דער אין

 אײנ״ מנר דערװײא איז דאם נעםאהר.
 םאר־ ayn אויף םונקט רyליכטינ צינער

 סאציאלען און ןyאליטישB פינססערטעז
 אויס• די דײטשלאנד. אין האריזאנמ

 די שװארץ. זעהר רyאב זײנעז זיכםען
 אן אהן װאקסען yיvpאyר מזר pc כחות
 דעםא־ דער םון כחות די װי ניכער ערף

 אלקםען דעם פון װעט װאס קראמי^
לוערען?

רקדאסטאר צום כױף 8
 עקזע״ לינר,ער דער צו װארט א

.9 לאקאל «ךן קוטיװע
: ארDpדאyר װמרםער
 לאקאל pc רyמנy6 אקטיװער אלס

 ^רפינען צוױי םאר האט װעלכער ׳9
w i v: אלס ipoipytpy כאארד oyo- 

 pniya רמיןyט אײן אױף איז און רyכ
 איך בין ׳Dגאyלyבאארד*ר דזשאינט א

 לא״ pc yj<» רyד סיט באקאנט גום
P*p לאץ שטיק^ א דארום בעט איר• 

 םון הרונגyלpרy רyד אויף ןyרyנטםy צו
 גמדרוקט איז װאס ,9 ל. ע?ז^.םון רyד

מ׳ רyד אין 1געװע ן ר ו
כא״ טײל jyDPyj װעל איך

 זײנען oy וױיט װי |nyr און רyזונד
פון די אויסנעהאלט^

 dv שײכות א םאר װאס און ?.py רyר
 רyד רyלכyװ אין לאג^ דער פיט האט

פארװיקעלט. איז לא?אל
w די נרינyזyדורכל n n y^ y אין 

 לא״ םyד םון אױסשליסוננ רyד צו באצוג
 רyארר דעם אויסםאלגען נישט פאר ?אל
pc דyזעהט אינטערנ^שאנאל, ר jvo 

y װי ^yD ניט איז דאס אז ׳גלײף i־ 
 ןyבyרגyאיב דא װעל איף םאגאגי^

 :װארט בײ װארט פאראגראף אײן
 אנ־ נישט איז באארר .rpy ״אונזער

 ניט אנערפענט ׳ליג קײן אן געשי־אסען
ליגס״. ?ײנע נישט סופארטעט און

 רyד איז דאס אויב ^שטענס, ׳איז
 V oyD'Tyinyj םיל אזוי װארום טא פאל,

 םאר jyoip צו אײר םאי גענוג איז עס
 פון באארד ע?זעקוטױו ראלyנyדזש דעם
 ר.רע̂ןyלpרy און אינטערנעשאנאל דער
 Dyאל און ׳נישט Dy זײנט איהר אז

 איז זאף רי נעשליכטעט. געדוען װאלט
 !אםת דעם באהאלטען זײ אז ׳אבער

 לײ־ צו jy3»n נישט נ^ױיס װעלען זײ
 Dםכערyם צאהל גרויסע א דאס קענען,

y רyר פון iiw y tp y פאיט דאך זײנען 
[ ^ : ^  ראס אויכ און ליל/״ רyד פון פ

 ןyאם דאף זײ האבען #םאל רער ׳׳איז
 דזש. םון רולינג רyר jyjy; פארבראכ^

rpy. ,די אױסשליסענריג נישט באארד 
 ־y< ערשטער רער װאס ^רסyםבy־ם״̂ליג^

 םון האט איג^רנעשאגאל רyד םון רyט
 oy איז װידער, און׳ ^y-^Dy3 זײ

 וטױױpyזpy דער דאס פאקט, א בישט
 בײם איז רyרזשyגyם רyד און באארר
 געױארעז אינדאסירט לעקשאןy לעצטען

>' ״ליל׳ דער םון
ליל/״ די װאס ,oy ?ומט װי הײנט

 הונ־ ג^שם^־ט האט רײף, זײענדיג גיט
y^ זyבyארויסצוג דאלארס רyדערט r־: 
?pyiny אײ/ןר םאר ליפלעסס דער « ^ 

. אן.Dyג דאף Dy האט די-״ליג״
 ׳איהר דאס ,oy קוםט װי און

vi פלארט, 2 םון אםיט אן םארװא^טען 
 אין פיטען צו ײטpגליכyמ די האבענדיג
 גלוסט, הארץ אײער װיפיל קאקוסעז

 רyר אין פיםינגען האבען גאר ט4זאי
 Dדקװאדערyה די אין סטריט, טער12
> ״ליג״ דער פון

'ov, ראט ׳צו גיב איך tpy iv i. 
 זyDשלאyאע ניט אפיציעל איז באארר

 נישט איז דאט אבער ״ליל/ דער אן
 געװען :ים jyrn זײ וױיל דערםאר,

 װײל נאר ״ליל/ דער םיט פארבונדען
 ארויט־ םוט רעם געהאט נישט האבעז זײ

 גרוי־ די דאט װיסענדינ אפעז, צוקוםען
 װאלטען לאקאל םון מעמבערס צאהל סע
וױים. אזוי געחן צו ערלויבט נישט זײ

 רyד פון פאראגראח צװײט^ א איז
 האבען ״םיר : זאגטyג װערט הרונגyלpער

 נאר האבען און זyבאשלאס ניט נאר
 ןyאנצונעהם D«ny; ניט צײט הײן
 און .>דyרyענטפ צו און באשלוט כען

 דאט געזאגט, װידער רטyװ דערבײ גלײף
 באארד עהז. פון מיטיננ צװײטער רyד

 םארלאנ״ צו באשלוס א אנגענומען האט
 רער רyאיב רעקאנסידערײשאן א גען

 דאם פאסט, א נישט עס איז פראנע.
 םאיאריטענד א געהאט האט .rpy די

 yרyזײ לויט פינאריט^רעפארט, און
yjyj''K ,אנג אז און װערטערyנומyגע־ ן 
 ׳ארטByט־רyמאיאריט רyד איז װארען

 צוריסצואװײ־ נצליךyג סײנט עס װאס
^ רyד םון צושריםט דעם זען ט  אינ

 נערyאפ אץ מײנט דאט װאס שאנאל׳yג
 אינט^עשא־ רyר jyiyj ארויסטריט

נאל?
 געשרײ ותגרט פלאץ דריטען א אין

 דער אין נישט \V2'fa זײ דאט ׳בען
 די װײל ארתנר, םולם י װירקזאמסײט
y^' םון אויסשליטונג r j מ ליגyמבyרם 

גע״ םאל? םון צארן רזגם iy::ynn װעט
 אןיטנע־ רי נדyהרyװ ׳Dרyליד די נען

 צוליב םארטיר^ זייז וחןלען yנyDשלא
 ,Jnporpyrpy אח הײםאז ברורער װאס,

pאסyטירyאלײן איהר װען יםאי? םימ׳ן ז 
 נישט םאלגט און מגם איז נישט גלויבט

םאלק? םון װילען דעם
yרשטyנD̂ ראס #דאך איהר וױיפט 
 ליג־םעםבערם רי אויםשליסעז םיט׳ז
 איע• נויטיגע די װערען געםאכט וועט

 1פוילע דעם אױםצושניײ־ען ראציאן
 ארגאנײ דער pc קערפער אינ׳ם •לאץ

 םעגםיםעגםאיע רי ױאס צו טא זאציע.
בבײ חנם חנםען וועלצן lie אויסדרי?צ

IJ < |jw ne

שמועסען קורצע
 רעדאק«זאר דעם ולװי׳יען

[1 יעזער די און ::

תן• •ע«פ^ר־«ענצדז#נמו« די — ל. י
 Bfi םאנען 1« •ון יניזפג• יך1 מ«ל ד*ס

iy«n« עדמקײיאנןל דעם מײ *דיעל״ n tr»#
ן דןס עגפ4*• זי װי ן ר לעציצ די י יןחר. ין
נעחינדצל• חן• *עאפער-סצנןדו׳ימען• די צי

tyriyjOMii m Cfii c — גי• ני ?לוג r, 
 #נאלפנה דעס יונפערײחרען װע« זי װען
ײ •עיצער״סיזאו דער װען  עגד. י״ו׳יצו ײ

ז עם יעדענוופלס, י  דעם •ון שולד די י
דעפןרפסצנ•. עדמקײשאנאל

ו #ער«יעגפ — חײלױויטץ. ב. י  עס י
ן ןמעשריב;ן. ׳•לעכ• ועחו י  ׳•ןעזיע י
ז ס«יל ױן שעחגקײ• װאו י  y*my די י
 9 דאס איו בןדינגוג^ נוי#װצנדיגס*ע פון

 ער10זינרײ« חןר #•ילו װןס אויןי רסרון,
 צװ״יעגס, ײין. םכ»י גי« קען *ינזזפלמ

באקאג- 9י9 •לײו אינחיל• דער *יז
 ןר• שעחגסמע די #? פלסחןגליכעה 9י9 יעי׳
 •ןרמוחיל- געקאנ• ני■ װאל■ שרײבעו ■ון
 דעס נול«ב ײאנעדיגקיי•. גפגיע זײן כען
 סיר r®93 ײעיעז׳ געדדיק■ ני» עס קען

 געװען ײז גונח אײער T9 גי®, צװײפלען
בעסמע. סאגוע די

,tn*yr cyo ̂רyישD מ. בריליאנס׳
—^ycrp ם. סםײנזאר׳ א. סאלאםאן׳ &עם
 רען9ײרל איחר ®9ח םיעונג׳ אוגזער לויט
 ״אונ״ די אויןי זץ־ באקלאגען נו רענמ ךאס

 1 ל9ל?? ®ױ םי«יגג דעס ®ון נעזעצליכקײ®״
 דער־ «9ח איחר װען בער,9ק«9 צען11 דעם

 דער ®ז ׳ל§ען9םימגעח ׳»»ייר ׳ד9נ אין לאזען׳
 פגצחאלמצז9 איז ס9ײ ׳1 ל9?9ל P■ מיטינג

 ־9»געבר9 ל9י ®ריחער׳ צײמ 9 םי« געװ^רען
 »ו»ן. ליעזס»ען9נד9ס? דעם אויף װערען נען

 אוגגעזעצליך, ®זוי חאנדלען װ*ס מענשען,
 לוינמ עס װען ריש",9םענ«9״אוני»רל »זוי
 װען לעכערליה י9נ זיןי מאכען ׳זײ פאר ?יך
 ■מר״ יייז געזעצליכקײ® #ןןדעדען קומןע זיי

 ®^רשלעגע זײערע װען דאן. לאמענשאריזם
 — 1זײ קען עס דורך. לען9® ילענער און
 — געװען גים םיטיגג דעם אויןי זיינען ןןיר
 כער9 ריכטיג. צוגעגאגגען איז אלעס נים »ז

 קוםען קענען ײעלנע ׳לעצםע די זײם איהר
y דער נזים w /n• .עס ®ענח ^t בער׳^ T9 
 ״9ל פון-א״ער ײ99ב rr»®ipyTpy דער נוען
 שרעק־ דעם vt ר9* גזןחא® ניט װ*לט לאל

 ל•9וי בעיאר׳ םיםינג דעס טון בײשויל ליכען
 אין ממקע און געחאנדעלט. ^נדערש פל ד

 -y;9T די איחר, *רח. גרויסע די איז דעם
 די םװ־ייבט יר^גרעסױוע, רןודיקמלען׳ נאגשע
 ®רן חמגדלוגגען אײערע םים *פש ױניאן
 p^yT9 צו נה9ח *®*רקער דער ®ון זװאנג,

 געקמנט ניט לםען9װ װעלכע ז^נדלונגען,
 בןך װעניגער ניןך און גע^עחן אוטן יפמו

 אונד געװעחנליכע אונטער *װערען רעכשיגט
 ערקלע־ אײער אין *ן םגי איחר צטענדען.

 ג•9ג9י9״■ר צו איז רלאנג9C אײער אז ׳רונג
ן אן אויף דירען ן מ ר י ז י נ ^ ג ר ? 

 .T און טאקםיה, ליםים,9« אידעמן׳ ן c ו א
 לז-9י אידעעז, H לחיטוך געחען װאס װ.׳/
 דער־ און ױניאן. דער טון םמקטיק און קיס
 דאס פעסטג^טטעלט, איחר חאט אלײן מיט
 די אנצונעחםעז במרעכטיגם Tאי לאקן>ל דער

 אײך. געגען שיצען צו יךt םיטלען נוישיגע
 און אידעען Jריכטי נאר Tאונ פארששעחם

 ®ון װערען •ר^טאגמנדירט ז^לען נאייסיס
 ױ־ דער טון אונגעשםערט איינצעלנעם, יעדען
ײ אויב און ניאן,  אידעעז׳ ריכםיגע ryi’iT ז

 מרײגדריג־ *ייט דער מיט געװיס זיי ױעלען
 אנגענרמען אויך און מאסען. די אין בעז

 גע־ ניט אײך פאר Tאי אבער דאס ױעיעץ.
 ־9פראי װי מנדערש, ניט װילם איחר נוג.

) [9 אוין״ ״T גאגדירען ג ר ן ־ י י י נ ן  ו
 ײי ׳נדער«9 ניט םײנם דאם אוםן. ן ע כ

 9 אויטבייעז ױגיאן אייער אין װילט איהר
 ארויט־ גװאלד םיט ^ל װ^ס ױנייזז׳ *װיישע
 ייל גאנצע די אוין• אידעען אײערע גװינגען

 ײ• דעם פוץ t^ ■ראנאגאנדןן אזא ניאן.
 «ון ינק®1נד9אזגז דעם טון ׳ונקט8נד9ניאז־?זשי

 חעכסם*אונגע^ג«ליבע 9 ׳ציע9ניז9ארג דער
 ר״9® ני® רום9ד קענט איהר און האנײונג

און אידעען װעמעס ׳ז9ױני די ז9 לאנגעז׳

TSR ״׳״»«^3 1!™ *I1 יו>י ׳ n^Hמו1•י |ר #n
A ldW i f*# *rysfipl IJMiit

ײ ו ײ ו H >1 י im  m t va*g«Wj*»
n ו ח m ip$* חו l י i 
יכי ־ז1י א •T י V9 9 חןנןן ווו

r 1#מ#נ vw #װײ#ןי. זימע^יי t ד ננ  ון
• * w יי 1\ # >«תי ײי י *'» H i in 

י׳’•ניז ײו י m נןװןן w״f ײו
jH ײייזי ײןזןגד im i יון m חןנצן 

fulfil** 11 ■*i «  לינ•9צ7ױ
 י9תי pHUftiHTI 1 מ|• סיימנ מי •י”?

f*H די T9 ^#|י/11י אײז 1*י v 
 y®«9®•1® ®יגמסוחנ ײ •f| ^יח •’^גי׳י

ז 11יי|י ילט *1° ו י ^י ײ ײ ציצסצו•, ״
ר-lit 9 י#ס9#פדו9אינ נעחס• װצלנער

T U i 'M* װצינן i f  on* ffrqrBV יו- רץר 
ױ ני• חןמו מ|1ײ •['|ז  ג-9י m \fvi י

V 1 ימגלינצ I1רני9 י*
i װןגןן י9# •ך*יצן P® י•1* f i רנ#יח•1י 

 בען9ח יי1 09ײ ׳/MfCJW״ לןדלײ9 1ײ ײי#
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 זײס איחר
געלאדעו

 9ם«»חנוז אונזערע זעתן און קוסען «ו
 ן9יערנ סיז םעטאחזן וראסטיעע
 ז9ק<ו»יר םייסיננ, •עםערן חוזייניננ,

 און נרײדיננ דרײטימ, סאמ«עלס, פון
 םעמאדסימם׳ןןינג.

יאחר. דרײסיג עטאביירט
בעדקאוױטש די

 סם. טע23 חאר. א. נ. .,w טע4 303
408 רום

 כערקא־ױטש י. ל.
ליקארו סאיװאםאר

אפערײטארם קיאוק
אױםמערקזאם. ׳י. װ. נ. ל. m ׳ו לאקאל פװ מעמבערס

 דעפארטמענם עדױקײשאנאל דעם םיט צוזאםען ?אל8ל אונזער
 ביל״ פאר אראגדזשםענטם געםאכט האכען אינטערנעשאנאל דער טץ

 פץ םײלען אלע א*ן וױנםער ק־מענדען דעם פאר םעטינקייםען דוננס
שםו׳זדט.

 אוהר 10.30 נאװעטכער, םען11 דעם ג, » ם נ ו ז ען1קוםענ׳ דעש
 אץ לעקםשירם םעריע א פון ערשםער דער #נפאנגען זיך וועט פדיה,

 אר־ ״דער איבער עיוענױ, װאשנינםאן 1581 רוםס, קלאב א־נזערע
 םים אםעריהא אין אץ פראנקרי',־ עננלאנד, אין באװענרנג״ כײטער
װין !מאקם ע לעקםשורער. אלס ל

 םים צוהערער די בא־ענען צו א־ז םעריע דיזער פון אכזיכם די
 פון פארםען אץ פעטאדען אריפגאכען, פרינציפען, דויכםיגע םעהר די
 ראלע » פאר וואס און לעגדער דערםאנטע די אין אדנאניזאזױאנען די
 אלנעםיץ און עקאגאמישען פאליטישען, דעט אין נעשפילם האכען ז*י

לעכען. געיעלשאםטליכען

ו. לאסאל סון קאמיטע עדיוקיישאנאל
§

קרעםער.0,-ס0דזש0סענ ׳לױױי ל.

אנאנ־ וועאען שםאדט סון ט״אעז אגדעחו די פאר קורסעז די — כ• נ.
וואך. מומענמו יחויען סירם
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וױסען צו גוט איז װאם זאכען
 #־b רער מיט עס חאלט וױ

אמעױקא? אץ ®דאדוקןױע
 פאר- אינטערנאצי*;אי*ער דעד »וי,י

 איז װאס *ױסשטעלונג, *ון מאגײעדצאן
 םארגעיזומען צוריק צ״ט שטײזמי » טיט
 געװא־ אױסנעארנײט זיעען יאריו, דו אין
 צום רעסאסענדירען װאס רעזאיוצימס, חנן

 דעם פון געשיכםע דער אין כ**ר *ושטען
נא״ it גריגדעז ז*ל םען אז פאר־ט-״ד,

 ״,איגא; ד• און אמוןניזאציע, ציאנאיע
 איהר האכען יאהר יעדען זאי ואציע

יארין. גױ אין קאדועג״עאן
 דעם pc סוידװײ ניא^אגישע־ דער

 אװ דעפארטסעגט סםייטס יונײטעד
 שטוןריז זעהר דף האט אגריקארטשור

 םאר-אינרוס־ דעי־ אין פאראיגטערעסירט
 פאי״ םון שטאנדפוגחט דעם םון טייע

ױײ היטען  די הײסט, דאס יעבען״, ״ו
פוטער. דעס ייפערען .ױאס חױת,
 םיר באשעםטיגט םאר-אינדוסטריע די

 צי־ װאס פרױען׳, און דעגער טױזענטער
ד רען י  װאס און פאיס פון חיונה ד

 כא־ גרױסעי־ םון ארטיחיען פיאדוצי־ען
 גרױ׳ אומגעהױער אן םאי קװעמייכקײט

פענשען. צאײ סעי
 אנגע־ זיך האט װעיט די זי;ט פון
 אױוי געטראגען מענ״שען ־אבען הױבען,

 אנ־ אזױ נאף װעט דאס און םעי־ע;, זיף
 אױב אבער לא;ג. זעהר טסתדא חאיטען

4זאי םאר־איגדוסטריע די אז ׳װי- סען

 ד» «וױש*ן פאזיציע איחר *נחארט*ן
jn m r כיוז אינרוסטריען׳ נדױסן tiro 

 עס װאנען פון קװאיצן, ,י פארױכערען
irwm גיבען װאס חױת, די גענוםען 

 חאכען ניט דארםען כײר פוטצ׳/ דעס
 מד דארםען כייר אכעי געזעצען, ייעהר
 געזעצען די מוז מן און געזעצע;, סערע

דורכסיחרען. שטרעמער
גיױבט, סױרוױי ביאילאדשצר דער

 םאר־פארמיגנ. ערטוטיגען דארף םען אז
 כא״ םאד־םארםערס םון טעהרהײט די

 כדענ־ זואס אזעיכע, םון איצט ^טעהט
 געםיגען עס םוססען. דינער גען־אױו•

 פושםען 16,000 ײעניגסטעגס איצט זץי
 איגזועסט־ די און ׳אפט1געפא:גענ״ אין

 אריכער יעטײגט גע״עעפט דעם אין ידענט
ראי״אד. 8׳0U0׳000 פון סוטע די

 צו כדי אז ׳אױך גיױנט כױיא יד
̂טער, םון קאגסערװידונג דער העיםען  פ

 עט־ אױף יעריסען איגגאנצען טען דארף
 װאו ׳רא;ד ״עטיקעד אלעי־בע יא־זר יייכע

 זיך האבען םוטער, דכען װאס חױת, רי
מען ;צאהי אין םארקיענעיט ״עטארק צו

 איײננעבען 4ערטעואזעי״כע אי; י׳אא
 דאס טוט טע; וױ אזױ ׳סטאה נייעם

 ■רױואטע און כע,4עפענטי אין פ״ט טיט
 אין םױגעד און חױת מיט און ױאסערען,

יאגד־פי־עצעי.
א״נה״ט־ זײן דאיםען סאד״געזעצען

 קי*יטא* די װאי עטאטען, vsh א*ן '{י6
v׳ :r t זעי*ביגע. די זיינען באדיגגונגען 

אזױ דעם דעגורירען דאיף געזעץ דאה

ק ו א ל ס ק ר ע פ ע ר פ
35 יוניאדמסא?

פרעםער יארקער ניז די
פיטעץ װעלען

12 נאװעםבער אװענט, מאנטאג
ם״ 1א' ט ער אווו « ל, ״ אי ױ־. א״םמ 175 ה א־ו בר

̂לנענדע רי  :ײערען אײםנענומען װעאען ■ונקטען װיכםינע ם
 באארד׳ עקזעקוטױו פ־ן כזזדיכם .1
באריבם, םענעדזשער׳ם ב
»,0 י?זק. דרעם־ירעסער םיט׳ן אראנדזשםדנטם לעצטע די .3
טר*־־. א•; <»;;* אלנעםײנער דער פ־ן דיםקוםיאן .4

פרעסער כראנזוױלער די
טיםען וועלען

ת ב ש ם ע ד
ל אץ ױ אנזו ר ר נ א ב ״ ם. ל סעאו י-

 װערען אויפגענוםען װעלען בראנזוױל אין םיטינג דעש אויף
יארק. נד אין םיט״ננ דעם א:י,ש וױ פראנען זעלבינע די
 צו אויפנעפאדערט זי״נעז 35 לאקאל םון מיטגלידער אלע

פראגען, די אץ באטייליגען זיך און םיםיננען די צו קוםען

35 לאסאל כאאדד עהז.
םעק.־מע:עדז-צע- בראםלא״, דזש.

? םיטיזען א װערען איהר וױלט
ט אכ ט ט ט קײן ני די ען אהן ש בעל. דיז בי

 ~~v% ̂זעהר. איז בידנײי k ייערעז ןןו אז םאי, נעװעדנריך זיד שסעלם ניכדבירנער דער
* ^ טשטעי םרזןנעז, נעײימ אויף ענטםעי־עז סזןנעז םוז כיזןז אז װיי^ ער ־.,עװע ־ °

V ניט ער ט ײעי נים, זיך סעז ט8̂כ זאכעז עיוערע ןןן װי *זוי אוז צהזאםעו. שײערער 
כירנער סײז

בירנער• k װערעז צי עווער נים איז אםת׳ן רעי איז
 ויעיט ענירונ- אכדזי"־א.ע די אזוי ווי װיסעז. זאר כיען אז זיןי, סארערם 09 נאםירליזי,

 דאכ אום אבע םארװארטעט, ױע־עז שכאדט אוז סטײט םוז געשעםטעז די אזוי װי נעפיים,
לארעדזש א ענדינעז נימ ם*ז דארזי וײםעז צו

o:* נאג*ו א ארויסנעגעבעז ליעג אײד נעםעוראליוײשאז רי האם צוועק דיזען םאר r בי 
 df-w אננענעבעז איז לכעכי דיזעז איז סיםיזעד. אמעריקאנער ־rr. חײסם װעלמר מל.
 ;עט־״י־ די ■•יפערס. סיטיזען זיױינמ און vovny ד♦ ארויםנעהםעז װיסען רארזי םע: וואס

 אידימער םארשטע״דיייבע■ א א״ן ערקלערם כיכעל דיזעו איז ויינען נעזעזרעז ראליזײשאז
בי־־נע־־שאםם. אגכאלאנגט װ*פ אלעס ווענעז באגריןי םאלדזםענריגעז א נים אוז מאיאזי

 ל»ורם P» נעשטעלט װעיען וחנלמ םדאנ^ז, די ביכעל דיזער צנסהאלם am אויסעי
i: איבערנע־ זײנע; ®רינזןו די ■א.ירעז. סיםיזען ארײסנעהםזןז נעהען װעלכע יע;מע, די 

ב'  y:yy\ װעלכע רי. פ*ר בוכשמאבעו אידישע םים ענגלימ אוז אידיש ענגליש, איז עזמ
מר«ו־. צגניי׳מ די נענרג גים

 ביכעל mb ןוייז ערד 1נא< איריעעי דער אויןי ביכעל סיםיועז כעסםעד דער איו דאם
is  vm ס  כענס דנ ם«ר צדשיקעז זןןלעז םײל בײ oy'rvm ח*ב*ז oy װ*סמייעז די מנ

M o m «או*ן on סאמענדען : om g
.N \TORJ\UZAT!ON AID LEAGUE, 175 Egft BroMhray. New York, N. Y

ז *פענצם נציופצ^ס פאר־ און סע̂ז
v v w w\ םייל סנחר וחנט װ^ס םאגג׳ 

 רי און קוחוי רןם פארדכערען ח^ימען
 גי־ װאס חױת, םון ייםעחנג ׳פכהגריגע

w נען i d. אױןי דארוי גמזעץ דאס 
 רי צױפםעיען מן *ז סאיערען,

 װאס םעיען, פארט״דעגע די פון ^ווזיען
 די אין אראיגענוכיען יעהרליף ווערען

*עטאטען. םאחפײדענע
 *iv איז ײאם םןור״אױס^טעיונג, די

 סקווער םעריסןון אין נעװארען געהאילםצן
 אין געװארען אײנגעפאסט איז גארדען,

 צונױםנע־ איז װ^ס ראחם, ארהטיטע *ן
 טאטמם־ איגלוס, םון געװאיען זוטעלםי

Djypvoir, יעכע־ אײזבערג. און ׳שנײ 
וױי־ צו פאזירם האבען סןודע^ען דיגע

 םערצעהן פון םוםער״סאסטװםעז די זען
 נעמיכ־ דער אין ®עריאדען פאר׳פײדענע

װעיט. דער םון טע
 דער כײ געוױזען אױף האט דען

 צוגרײ״ םון ®ראצעםעז די אױסיצטעלונג
 קיצײדער, זײ םון מאכען און םארס טען
 אױסמטע״ אן געװען אויף רא איז עס

 איז אױסיטטעמנג די מאדעס. םון יומ
 זיינען װאס די׳ סאר גאר אפען געװען

 ;םאײאעדוסטריע דעד אין בא׳עעפטינט
 ׳שטאר־ א געםעריט אבער זיך האט עס

 װאס די, בײ װייען און סענטימענט קער
 אונמערנעהםונג, רי אנגעםיהרט האבען

 אויםשטעיונג די זאל כיאל נעקסטעז אז
עולם. איגעםײנעם פאר׳ן אפען זײן

ס לענגװעדזש (פאי־אײן ביורא). סוירװי

 די איז קװאליטעט
הםכמה בעםטע

ען ש נ ע * מ»ל אײן רויכערען װעלכע *
U צו העלמאר ם«ר ציהען העלמאר 

 סיגא* גוטע סיגארעטען. געװעהנליכע די
 און טאבאק טערקישע ענטהאלטען רעטען

 רײנעט 100% ענטהאלטען העלמארם
טאכאק. טערקיעען

 םענט עטליכע םיט קאםטען העלםארם 20
 און םיגארעטען, נעװעהנליכע 20 םון מעהר

גום. אזוי טאל עםליכע זײנען העלמארם

 באק• קארדאן אין נעפאקט קוםט העלמאר
 צוכראכען פון זײ פערהיטען װעלכע םעם,
 םיגארע• נעװעהנליכע ווערען. צודריקט און
באנדלעך. אין געפאקט ױינעז טען

ט ק עדענ מען דעם און באסס די נ א נ

0םאו־ כעםטען דעם פוז טאנוםעהטשורערם
 םיגארעטען עגיפטישע און טערקי׳עע

װץלם דער אין
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T H E  R  O  G  I  N  

V e g e t a r ia n  R e s t a u r a n t

Pure and Wholesome Food 
No can goods served.

Open day and evening.
29 St. Marks PI., New York

םליך קױפט שלי ם אױ

 טשאי צוזעםאםשני טהעע סאלאטביא
םהעע לילי װהײפ

ר ע ס ע ר פ
 זאיס איחר *ז אײך, \vov2 םיר
 אומצן, אם/מצ סיס קעטער דיזען יײעגען
 אײצד פארחיםצן װילקן םיר װארים
' געזונט.

 ױײצו־- די ד*ס •װיהען, זאלט איהר
ײ »ון וחױװעמ ■רעסצן ברעטראך׳צו  נ

 מ״ תצם ניז םירלהאנען װאס ליװײע
 D3«ayj דינצן שעיער, די פאר מ*כס

 סאאינמן רי |Pn דאס אזוי, געװארען
 םיט סען כאגיסס װײער די ארײן זעצען

 םים צו קלע»ם םען און צעסענט םך א
 אדױס־ גיט זאל װײער h אום לײװענט, »

צוריק. קריכען
א פון געמאכט איז צעםענט ריזער
 א זעהר כאזיצט װאס ׳עטאף ברענענרע

װערען  יארעם איהר װען און געריה ̂.
 איײ הײסען םיט און װאסער מיט דאס
 אין געךוך דער ארײן אײך געהט זען,

׳עעדליך. זײן קען דאס װאס הארצען,
 אונזעד pc ארבײטער םילע זאגאר

 הארץ״ א אויף באקלאגט זיך האבען פ1ע<
 דאק״ b םון אונםערזוכונג אן ,שװאכקײס•

 ^טארקײט די דאס געצײגם, חאט טאר
 און הארץ דאס שאדט צעטענט רעם פון
 רוםען ארבײטער אוגזעיע אויגען. יי

״קאנסאםי^אךברעםיאך״. אן דאס
 געגוםען צײם לעצםע די האבען כיר

 אױף װײער־ברעטלאך די צ:״^פען
האלץ יעדע נאר האלץ. שטיקער יראסטע
 און פעך, צאהל געװיסע א זיך אין

 םוז צעםענט די צעװארימט איהר זוען
 איז האלץ, די און װײער״ברעטעל דער
 נע׳ אײער פאר עדליר1ע זעהר נעריר דער
 ^ווצרע געאפערט האבען טיר !זונט
 נעםינען ?אלען זײ מעכאגיקער צו נעלט

 װײער־ברעטעל א מאכען צו מיטעל »
 עס אבער האלץ, אהן א\ן צעמענט אהן
אויסצוארבײטען. ׳פווער זעהר געװען איז

 אנזאגען אײך מיר קענען יעצט אבער
 יעצם האבען םיר דאס יטםחה, גרויסע »

 וױי״ א אויוי פעטענט נײעם א באקוכיען
 קײן און צעםענט קיין ײאס ער־ברעטעל,

 — דערצו געברויכט ניט װערם האלץ
 ליײ סארם אזא ערםונדען האבען מיר

 און קוםער, פון געטאכט איז װאס װענט,
 װאס מאשינען, אײננעפיקסם האבען סיר

 קױ די צו ברעטעל װײער די טיטעפזגן־צו
 נוט ארוים ?ומם עס און פער־לײװענט

הארצען! איז נעזונט א — ציכטיג און
 אוז װײר זײנען װײער־ברעטלאך די

 די אח וױי, םען װי בוינען זײ קען פען
 אנ־ םונט 2 נאר װעגט סײז נרעסםע

 16 ווענען האלץ שמיקער די װאס עטאט
 צר תײ באוואונדערען ותט איהר פונט.

 פעטענ̂נ נײעם אונזער םון פרידענהײם
 צײפג דער םון װאונדער א איז װעלכער

 דאכ ׳צטארה, אזוי דאם איז דערצו און
 םון ברעטלאך 10 איבערלעבען קען עס

 א; אײך געבען םיר סטײל. אלטען דעם
 אי־ אײער םון אראפ װארפט — עצה

 ברע־ הילצעדנע ׳טװערע די בײטס־טיש
יטםוציגע, די אראפ יךאו ןוארפט טערי

 עקעלט עס װעצכע ^ײװענט, פארפ/*כטע
 אײן אין ׳טרײט נעםען. צו האנד איז
 םיט נידער !האלץ די םיט ״גידער :קול
לײװענט!" נעפעכטע די

 » שאפ אין אײך בײ דאו* מען אויב
װעלװעט, פרעסעז צו װײער־ברעםעל

נײ־ אונזעי קויפט ביליװײע, אדער
לײװעגט. הופערנע די פעטענט עם

 דע־ און פרעסער איע אײן לאדען סיר
 זײ באסעס, אײערע אויך װי זײנערס,

̂ען  װאונ־ נײעם אונזער זעהען קוםעז זא
 װעל־ װײער־ברעטעל, פעטענט דעררארען

 דעם הארצעז אין נעזונט א זײז װעט כער
 אײער פאהעט אין געזונט און פרעסער

 םיז טײערער ניט האסט עס װײל ב$ס,
^מאטעס. אלטע די

 די אין געװארען אנערסענט איז עם
 די פאר יארס נױ פון ׳פעפער גרעסטע
געוועז. ײעז איז װאס ברעטלאך, בעסםע
 פלא?ו אםעריקען די בײ באקומען צו

«p 123 קאםפאני, פרעסבארד װעלװעט 
 טעלעפאן יארק. נױ עװענױ, פינפטע
.2220 א״טלאנד

 יעםער דיזען גיט םרײנדליך, ביטע
אדװ. בא^ אײער צו

.ר-

ס ר א ם ײ
ס קר מנ ע ל מו מ א ^ ע8אױ ,1 ? bu,־?ס t.

..מ״טינגען סעקשאן רעגעלע
Iin אפתחאלטען מ׳ןלןן , ■ , ri

אוחר m .12 נאװעםנעו אנענו, םאנסאג
̂ולנענדע די אין :•לע»וער ם

און ן1םעקש> ט אץ־  כראד־>״. איסט 175 נילדיגג. פארװערטס :ד
 סטריט. סוטע6 איםם 62 :הארלעם סעהשאן
ר:כס, קלאכ קלאוקכאבער i כראנלןס סעקשאן

 ע־וענױ װאש־נגטאן 1581
ל: םעקשאן װי אנז כםריט. סעקכאן vj•• ל״סעאום, לייכאר בר I ' ~ i r --- ־ ־־

מיטינגען דיזע אםענדען צו אױםגןןפאדערט אלע ז־*ט א־הר
װערען. פארחאנדעלם אין אויפגענוםען ױעלען פראגע םרײד וױכטיגע זעהר ױעלכע כיי

נא־ א לויט דאש םא:ע;, אױפםערקזאש אױך אייך װילען פיר
 ד• אמענדען צו פא,*פלינמ«ט םעפבער יעדער איז לןןקאל סון שלוס

4 אר־ױ־נ־גכטענט ־*878? א־נזער פון איינבארופען םיטיננען
רװארטעל. א מאל 1 אדער ־אהר, א םאל

 א״טפאלגען נ־ט נאשד״ס דעם װעלען װאס יעניגע די
פאראנטווארטליברץ־ס. צו ווערען גערופען

 געטטעםפט ״עלע; ״אט כיכלאן י־נ־אן א״ערע מיט כרײננט
 ־ער- א־ן מיפינג דעט אטענדעט האט איהר אז כאװײזען צו װערען

אונאנגענעםליכק״טע;. פארםיידען טיט
װ טי עלו קז ארד, ע א .1 לאד,אל ב

רענערזשעד״סעהרעםעי. ליװיי, ל. טשערטאן. האראװיםש, ל.
ער ס שוין האט אםיס אונז פ מו ע עדנ ב ער אין אי אונז

ם לדינג, אײגענע בי
כאארד. דזשא־נט צ־ט נעקםם־דאר םטריט, טע25 איסט 128

 אױפנענונמן •עױן װערען האבען םעסנערס אונזערע וואס קאםיליינטס
זפים. נייעם אין געצאהאט דױס און

ס ער עדינ פון ד

פארלאננס סך א װערען סלױער פרויען
 מיסעס פרויען, םאר דעזײניגג אץ
 קורסן א קלײדער קינדערשע און
 כאל- א םײיינט סקול מיטשעל אין

 גרויסע א ארן פאזישאן דיגע
געהאלט.

 נארטענט אװ סקוהל םיטשעל די
 נריײ םייקינג, פעטערן דעזײגיגג,

 קליײ םרויען םאר םיםינג און דיננ
 יאחך 50 אימנר עאביצירט דער.
ערםא^ גרעסטען דעם םים

ען נײע ע ד  אי
 םיםטעמען נײע

ען בעסטע אד ט ע  מ
סטע ען בע ט א ט ל עזו ר

 און טאג אונםערריכם. פריװאמ
 באדײנגונגען. וטע1 קלאסען. אווענם

 קוםם אדער סעלעםאנירט שרײבם,
 פולער סים בוקלעם םרײען א םאר

איפארמאציאן.
 אין דעםאנםםריישאן פרײע

סקול. אוגזער

ה ע ד ■ו

ט װענ אך מאנט^נ, :קלאםען א װ ט אנ און מי ט ײ פר

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
NEW YORK

Pkone: Flta Roy 1S74
15 WEST 37th STREET,

ם ש ר ק! פוי ארױם ע רו ד

וואס האםוניסםען
 אױפכענעםען האנען
סאטוניזם דמם

(צנױן) האפמאן ב. דר. $,ין
 גורעױיטש׳עס לידסקי, בײ הויפט־פארהויף בוכחאגדלתגען. אאע אין באי!ידןןן צו

יארק. נױ ברארוױ/ איסט 202 בוכהאנדלוננ,

אעדזאלט: פאלגענדען םיט
 ; רעכטע און לינקע ; םארװארם

 ;סאציאליסטען איז קאטוניסטען
 פאר־ ; יעזואיםיזם און יזאמוניזם

 רעזולםאםען די ;סלײזע און טיי
 פאדאיײ דער ;שפאלםתג דער פון

 צו באציאוננ די ;םראנט נינטער
שאוס־װארט. ;רוסלאנד
ק ף סענט 30 ו

׳ןאינעורענס
פאר י

111זי»קט»נער ן

ס חגג לעכענ ע כ פרד ■ 
ט יאהד 20 ענ אונז  HJ ענד

חר 20 א ט י ענ מ HI ®יי

מעטץ
I

nyi מיט איצט
ץ ק ; אך ס לײה י ענ שוד  אינ

ע אד מפ א  ק
no סטר־ט צטע3 א״סט

םי :ון .4234 ;ראסע־

 .,y-.'J דײלי 2008 א־יעם: ;ױז
.761(! םארדאם :טעל. :יא;קס,

ם א־לע שער ־. סט־ אלי  סאצי
אל #ג ש קײ טער עדיו סענ

 סםריט, טע106 איםט 62
מדיסאן ױן •אר? צוױמען

ען צו דינג אר סען א פ ה*ל גרױ
י םענשען ססס ארימנעסען קאן

 פ*ר׳עטצלת• נעיצר, סאנצערימז, אר1
װ. אז און חתונות נען,

» םיםינ: און אפיסעס «*ויך  4ת
תן פ ניז םאנ ת ינאכפ נ «י

.8020 p y ln y i : m r t n  |j

:y שורענס אינ־ פײעו און
ץ סארא מים טי ש על ק פינ

 דאס קלאוקסאכער די צו אפעאירט
 דארםעז זײ א-יב

אינשורענס װעלכע אירגענד
 דעם אויף װענדען זץ־ זײ זאלען

:פאלגענדעזיאח־־עס
SARAH F1NKELSTEIN 

264 Grant St.. New York

ט עקזאמײנײרט אױגען  די מי
ען נײעםטע ט ענ מ טרו ס — אינ

 אפיםעם {ןפפױקעל בעקער׳ס דר. אין
 םשענסעס. קײן נים מען נעהםט

 כע■ דר. אז זיכער, Dp איז דערפאר
 הילן) אםת׳ע אן זיינען ברילען קער׳ם
די פארשטארקען זײ :אוינ פארן

 אויג דאס כאםרײען און זעה־קראפט
אנשטרעננונג. פון

 אונ־ געםאן װערען ארכײטען אלע
 פערזענליכער בעקער׳ם ד<. טער

 פאר• גרעםמער דער םיט אויפזיכט,
זיכטיגקײם.

 FD1S6 (זװישעז
סס.) yci>:6 ײוו

:מאנהעטעז
 עװ. זיבעמק 2318 כיסרװי♦ איםט 213
עוו. סעתומד 131

 ) סם pd» (ק*ר.
i l l סם נת25 איםם

עװקניו מנ«קס 100 עװ.) םזן4 (נעבעז

:בראנקס
רפו^ פא-דאם »יסס 282 עװ .■ר»ס«עקס 8בס

:ברוקלץ
צווצנױ. ■יסקיו 170•
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1923 ,9 גאוועסבער פרײפ«ג,

י>

I I I  I U I

יתיוו סמוסכמכסר *ילידעמיעו ױ »ון 2 לןמל
ומוגאנידופ װסדס

i * r j» ן ו י ו ײ )1 ן

ט רינפינ ש ט ^י ס ױ  חאגסטיטוצי^ די א
 דינע דויר אןעלײ*^ י»איןאל יןאן

iv jyo*)y«iH ̂ני  ?#נוועג־ געיוסטער ד
 װעט ד אױנ קאדוענשאן, די און שאן

jyreVi ריכטינ, פאר oyn נאשיוס דעס 
iy;*p ,^אנם — דעריכער אוטװארפ? 

 דעם םאר m עס vn — וױיטער *ר
 נאשיופ דער צי שטיפען צו נױטימ
i# וגגענוטען$ װערט j h ,צי זאנחןרן, נ»פ 

 איד דער סיט ני״״כען וױיל י׳אי־ןא* ד*ר
 אפאדצאן־ דער כױט אדער טערגע״עאגאי

 סון נאניען אונטער׳ן געתט װאס ױגיאן,
 ייל/ עדױחײשאגאל ״טר״ד״ױדאז א

הא־ רעדע זעםאנ׳ס #יעדדעגט נאך
 םון רערזרפטע די כיטגי״ידעי*, כך * כען
 װא-ט צום גענ״אײ־ען זיו ״ייגיוע׳/ די
 םאיצױגען דף האט פיטינג דע* און

רעזוי־ רער אריץ. ניונט דע־ אין ש*עט

 םראגע ד*ר איגער שטיטען צו ?ורען
 גאך שיעט, נאנץ געריען שוין אס
ײ האל אין װען נ״נאנם, דיגער * 12  ד
jyj שױן jyryi און רענשען, װ״דנ h 
<*y r w n| וזאנען צו באיױזען

סאיאריט^ א דארט
jys איבער גדצטימט האט nyi סרא״

 :געחייסען וזאט עס ;דירעמט גאנץ נע
 זאל יאקאל דער אז דא&יר 7אי oy װ*ד

 און איגטעדדישאנאל דער פון אי־ױס
 די װעגען באשי׳וס דעס אננעטען ניט

 אגװעזעג־ די םון הענט 40 ארום לינס.
 און דאםיר אױפגעהױבעז דך האבען דע
פעגשען 40 ח״סט, דאס דאגעגען. 20

 חיד B3M ארום ח*ט װ*פ ׳*pf< ן פון
 «ז נא׳פטיטס, חפנ׳נן מ־טגייחוו, יעים

^ ל«וקא< ר׳ןר  אינ* רער פון אחיס |
 גע־ )א<ז* ח<ונ«ן, «ײ פ«מײ׳*אגא<.

 זיי־ ייי 1» וינ •t• ״;אןי אנ׳ןר זינפ,
 נ»<ר װעט ראי)»< דער , שאריירמן מן

 קיין איו עם און ווערען״ רע«מאניוירט
vimo ,םיט־ «*חל נרױסע די דאס ניט 
 בטינען װעלען <אסא< דמם סון נייומר

 ױניאן, די א־;טער;יי׳»*נא<, רעי סיט
 גאנ׳ז טא< אײן ניט פוין חאס װעינע

 םאר־ רי *י) נעשט־׳וט זײ נרייטה»ר«יג
 נאלענאטים, די טיט קאםסען ׳*יידענע

 ביייבען חעיען ״יינ׳״סונמעז די און
 דאן װעיען די און איז^ירם, ייאײז,
 צו נאיאננען אוםנ^טערט נאנץ קאנען
 הארץ ןײער װאט טאן און “״>?י< זייער

 און <אנכ נעמען ניט װעט עם גלוסט.
 וױדעד װעש םייאדעיפיא סון 2 לאקאי

 אונזער אין לאהאר טננעזעהענער אן זיין
 איסער עס איז ער װי אינטעמיי׳פןונאל,

 האט טעסט <*נסע די איירער נע־וען,
א'י;נע;׳אדעט. דארט דן

 דעפארםמעכם ?רנאניזאציזזנם אינפערנפשאנאל
פאסי־ה אין שװעריגקייפמו נאזײפינפ

 גע״ איז עס װען דאס געװען׳ איז טאט
 םיז רעהרסטע די האבען ׳^•עט װארען

 און דעם פא־יאזען אדועזענדע די
̂יכע םאי כיױז געכ־״יכען איז עס  צו עטי

 כייײכט ילאקאיל רער אױכ בא׳עטיטען,
 נעםט און איגטערגײ׳פאנאיל אוגוער פיט

ניט. ץדער כאיעי״וס, דעפ אן
 נע־ האכען װאס סעמכערס אײגיגע די
 אגגע־ זאיל ילאשא̂י דער אז דעם פאר רעדט

 דער מיט אײבען און נא״פאוס דעם סען
 די צו אפעלירט האבען אינטעיגײיעאנא^

 אוס״ וױ כאיענענען זאיען די ^יינחע״
 זיי װען האגדילען, די סאראגטױארט^ף

 פאי פיאגע, דעי א*ן אײן זיף ״מפארען
 נעזעןויליכען קײן גיט האכען וועי״כעריזײ

 נעםאיען איז א«יל דער אכער גרוגט,
 האנען די — אויערען, טױכע אױוי

 םון ״איגסטראק^אנס״ געחאט ••דם
ד דער י  האכען זײ און *פטיסען צו וױ \

 גיט זיף אױסגעםאינט, ארדער ימגעם
 װאס קאנזעסװעגצען, די מיט חוכעגענדינ

ילאסאי. דעם פאד כרײנגע^ װעט דאס
גע״ איז עס װען כאפעי־קט, ׳שױן וױ

b (אי״וס

טיאכעין. פאכען א״דן קופען װאם
 ארגאגיואציאגס־דעפארט• דע״ און

 םאר־ צו ניט דאס כאיעאאסען האט פענט
 כרױ פון באגילייטונג דער אין ^וױיגען.

 די םון סעתרעסער דער הילםעיס׳ ם. דער
 אװ םעדערײיטאן סטײט דז׳טױרזי גױ

 װעילכער ראכינס, ברודער האט ילײכאר,
 פע־ באזוכט כאםרײט, געװען מוין איו
 איהם און ■אסייק, פון פעקוױיער, יאר

 םון פאיליצײ די אזוי װי איבעמעגעכען
 ױדאךארגאנײ״ באהאנדצען ^וטאדט זײן

 םאר־ קײנע ניט כאגעהען װעיכע ׳ןערס
געגעזץ. געגען כיעכעגס

 גױטיגע די געהאט האט דאס און
 נע^יקט ראט מעיאר דער וױרהונג.

 ארעס• האט װאס פאייס״קעאטײן, נאכ׳ן
 אנגע״ איהם און ארגאױיזערס, די טירט
 ניט אזעלכעס זאל אפאיל נאף אז זאגט,

 נע־ קעפטײן דעם האט ער םאריןופען.
 אגג4י אזױ דאס םאר׳טטעהז, צו נענען

 גװאיד־ קיינע ניט כאנוצט ױניאן די וױ
 אנ־ יע:ט סויע דאס זי האט פיטמן,
ארגאניזאציאנס־אר• איהר פים צוגעהן

.)1 זײט ון

 אין איהד רא-ף ואליצײ די און בייט,
שטערען. ניט דעם

 רעם אין סטרײה דער ׳יף5נאטירי
 םיר־ דערפאגטער םרידער דער םון ^אפ

 פאליצײ די םארטגעזעצט. װערט מע
 אומזיסטע קײנע פאכען ניט פעהר קאן

 געפיהרט װעט סטרײק דער און ארעסטען
 פון םאדערונגען גערעכטע די כיז װערען

 ײערעז׳ נאכגעגעבעז װעלען ארבײטער די
 אײנגעיעטעילט װעט שאפ דעם אין און

ױניאךבאדינגונגען. װערען
 אינטער־ איסםערן דעמ פון רערענדיג

 ארגאניזאציאנס־דעפארטטענט, גײשאנא?
 אנצואװײזען איבעריג זײן ניט אויף װעט
yש גוט א נאן אויף v vװאס ארבייט, ל 
 געטאן לעצםענס האמ דעפארטטענט רער
 בער־ ברודער װאס נעכליף/ איז ראס און

 דע־ דעם םון ארגאנײזער אן ׳שוב, נארד
 אויםצומאנעז באװיזען האט פארטפענט,

 די פירטע דזשאבינג יארקעד נױ א םון
 װײ־ אי״ס דאלאר 2800.10 םון סופע

עס  מיטעעל פון ארבייטער די םאר דז̂י
קא־ קאילטשעסטער, אין ׳ישאפ לעוױנ׳ס

 חאט ׳&וב כרודצר סטײט. לעקםיתוט
 חי<ף רער םיט געיט דאם אױפגעטאנם

 איײ ביזנעס א ׳עווארץ, כרודער םון
 דעפארט״ דז׳עאביגנ דעם םון דדעענם

 קילאוק די םון באארד דדעאינט פון םעגט
 װעילכע! פון מגיאן, דרעסטאכער און

 דער איז װאנדער ה. וױיס־ארעזידענט
ער.rדזyםענ

 דע• דער איז ׳אילזא זעהט, איהר װי
 אויןי אויםצויאסען אתטיװ פארםםענט

 אין ארבײטער די םון אינטערעסען די
 װאו אינדוסטריע, נארמענט יצײדיס דער
נויכיג. אין דאס

האלענדאר אינטערנעשאנאל
םקויםאן. ה. םון

צוריק יאהר 12 מיט װאך הײנםיגע

לז״ פיו סעקרעבער ׳<װאיץ, ם. חערי
 םאר׳יװינ־ פראנציסקא, סאן אין 8 ק»ל
 ®רעז׳יודי לאקאל דער מיט צוזאסען דעם

*T ביכער. ל^קאיי
דאלאר. <';0 באכרעפט סומע די * * *
 דזשוינם קלאוקמאכער שיקאגער די
 אויפגוגעבען ראטזאם “פא געפינט בא^רד

 *ערסױואל פירםע דער בײ סםרײק דעם
אנגעהא^טען האט סטרײק דער פא^מער.
* * *מאנאטען. אײניגע

 אויף שא■ אםאסיאײשאן געװיסער־א
 ״סי נאםעז דעם קרױ.ט סטרים, טער20 דער

״ א  ארבײפער, די ווײל רערםאר, 9שא די
 יי־ דער געגען דארטען זינדיגען װעלכע

 דער גו גערופען דערם>ןר װערען און ניאן
ד םים בײינגען באארד, גריװענס  גע־ זי

ען ןיו' קעש נוג  ־4װעי ׳שטר?,יי די באצאח̂י
ײ א*יה װעי־ט כע * * * ארויפגעלײגט. ז

 מעגליכקײם די דיסקומירט 17 4לאלזאי
 סענם איין מיט דױס די הענערען פון

 די גונסםען צו געהן דאיף װעלכע װאך, א
* * *אםט".9 ״גייע

 װאס פראגע די דיסקוםירט 23 1לאקאי
 זײער פון בעלי־הבתים די געגען מ^ן צו

 די ארוגטער שיקען װעלכע אינדוסטריע,
 ארויו״ נעםען און מענער, סקוירטםאנער,

 ארבײטען װעלכע מײדלאך, דרעסםאכער
מענער. די װי ביליגער סיל סאר

פ נ א ב י ד

ם ל א נ א ש ײ נ ר ע ט נ י א
 עפענעז זיר װעט
 טען1 ארום

1923 דעצעמבער/
דעם אױח

 ט ס י א ־ מ ו א ס
דער ®מ תארנער

 צרראנציגםטע און איץ
 עורענױ פינפטע און סטריט

יארק נױ
 א םון אפםײלונגען אלע

 באנ^ מאדעדנע
 ארבײטער ®ח עטאבעלירט

 ארבײטער. ױ דינען צו
 באגק אײער באזוכט

 עפענוננ דער פון טאנ דעם
נאכהער. און ־"

די־
 אינטערנײשאנאל

באנרו ױניאן
 דער םון ארגאנמירט

 לײדים אינטערניישאנאל
 ױניאן װארקערס גארטענט

 דער מיט ר,אאפעראציאן אין
־ אינטערנעשאנאל או  ווארקערם ם

 קלאטה ױנײטעד די ױניאן,
 ױניאן, קעפטײקערם און העט

 ווארקערם גודם לעדער פענסי די
 ״פארװערטם״ דער ױניאן,

 און אםאםיאיישאן פאבלישינג
ארנאניזאציעם. ארבײטער אנדערע נאך

אעסםיפוציע ארנײטער סאאפקראםיװע 8
 אינטערנעשאנאל אונזער םון טעמבער יעדער

 האלדער שער א װערען צו געלאדען איז
 דעפאזיטאר. א און

 אםים, לאקאל אייעד אין וױםען לאזט
 אין אדער אםים באארד חשאינט אין

 אינטערנעשאנאל, דער םון אפים דזשענעראל
 האלדער, שער א װערען װילט איתי• אױב

צוזאמען. בײדעם אדער דעםאזיטאר א
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 דיםקוטירט בא«רד דזשאינט דרעם און קלאוק
טראגראם קאנםטרוקטיװע אונזעי

 די ערקלערעל כרעסלאו דזש. און םיינכערג י. װײס־ירעזידענטען די און זיגמאן *ועױדענט
 •ונקט יעדער דיסל^טירט װערט עס — באארד. דזשאינט םאר׳ן פראגראם קאנםטרוקטיװע

 קלאוק ױ אין אונטעחוכונג אינדוסטױעלע אן אן םאנגען עקספערטען — באזונדער.
דזשאנער־פראגע. די גאצוג אין יארק נױ גרײטער םון שעפער

 דדטאינט רעם םון פיטינג דעם אױף
 דרעס־מא־ און קי^וק־ דער פון נןוארד

 ^טען דעם אװענד, פרײטאג יוניאן, כער
געװארען אויםגענוםען איז גאװעסבער,

 איז װאס פיאגראם האנסטרו^םױוע די
 יעצ־ דעם אויף געװארען אויסגעארבײט

 םון מיטינג פערםעל־יעהרייכען טען
 באארד. עקזעקוטױו דדטענעראל אונזער

 פראנראם דער פון אינהאלט דעם םים
 םון ש,"[ באקאנט לעזער אונזערע זײנען

 םאר־ געװען איז םראגראם דער םריהעי
 ״גערעכטיגקײט״ דער אין עםענטריכט

 עקזע־ גענעראל פון מיטינג נאב׳ן גצײן
באארד. קוטױו
 בא״ אוראי, געדענקען לעזער די װי

 פוגק־ צעהן פון םראגראש דער עםעהט
 װע־ ארױסגעשטעלט װעלען װאס ׳טען
 דער אין סאנוםעקטשורערס די צו רען

 ־עם װען אינדוסטריע, גארםענט ײדיס9
 םארהאנר- םיהרען צו אויסקומען װעס

 טרײד־אגרי־ די באנײען װעגען צונגען
אױסגעהן. בײם האלטען װאס מענטס

 דזשאינט םון מיטיגג דעם אוי.*»
 בא־ א נעװארען אנגענומען איז באארד
 דיססױ זאל פונקט יעדער דאס עלוס,
 אײדער אבער באזונדער. װערען טירם

 ער^םען דעם אויםגענוטען האם מען
 פרעזידענט האט דיסמוטירען, צו •ונקט
 צו אײניצײטונג אן געגעבען ?'נמאן

 דורכגעגאנ־ איז ער פראגראם. דעם
 דער װאס פראנראם׳ גאנצען דעם גען

אג־ האט באארר עקזעקוטיװ דזשענעראל

 פרא״ דער װען אז אנװײזענדיג, געגדפיען,
 לע״ אין דורכגעפיהרט װערען װעם גראם
 די םון סף א באזײטיגען עס װעט בען׳

 אינרוסטריע. דער אין איבלען איצטיגע
 ארכײטם* רי ארוםגערעדט אױף האט ער

 םון פלענעי די און לאזיגקייט־םראנע
 אכער ;ארכײטסיאזע םאר אינשורענס

 די באשפראכען ער האט הויפטזעכליף
אז וױיזענדיג, װײדזשעס, די םון םראגע

 oy יןראכל̂ן א איז לאגע איצטיגע די
̂ינימום דא זײנען  אר• מאנכע ;סקילס צ

̂נר jyanp כײטער  פעיטוס די פון מעחר
 אײעין אכער jynyj וײ רועז ;סיןײלם

 צוױי- א אין אן קומען און שא• איץ םון
 סאר אסאי «יף וײ בארימען שא« טען
 וױיני״ גאר סאר אםאא און םעהר נאך
קגאפען » יג^ן.האסי די w אזױ גער,

.)16 אוי(י (׳•לוס

 פאנגט 17 לאקאל ױניאן סאכער ריפער
םןןטעקײם עדױקײשאנעל איהר אן

 17 לאקאל ױגיאן כיאבער ריפער די
 עדיױ די פארטזעצען סיזאן דעם װעט

 אנ• האט זי װאס טעטיגקײט; קײשאנאי
 אויף _נאך און סיזאן ילעצטען געםאנגען

 טוט ױניא] רי כיאסשטאכ. גרעסערען א
 אונזער םון הילף דער מיט איבײס די

דעםארטםענט. עדױקײשאנאיל
 טע2 142 ,17 לאקאל םון אםיס אין
 קלאסען װערען געגעבען װעלען עװעגױ,

 דעם םון סיטגלידער די םאר עגגליש אין
 פון באארד עקזעסוטיװ דער לאקאל.

 ספמ־ א אפאינטעט האט לאקאל דעם
 װאס קאמיטע, ערױקיישאנאיצ ציעלע

 די טעטיגקײט. דער מיט אפגעבען זץי
 נעגעבען <רעלען ענגליש אין חלאסען
אנ- אװענד, דאנערשטאג יעדען װערען

 דעם נעהםם«ן 38 לאהאל ױניאן םײלארס ,לײדיס
אינםערנפשאנאל דער פון כאשלוס

 טען18 דעם אװענד, דאנערשטאג
 טײלארס יצײדיס די האם נאװעסבער,

 װיכ״ א אפנעהאלטען 38 לאקא̂י ױניאן
 איסט 62 אין םעםבער־םיטיגנ מינען
 םיטינג דער הארילעם. סטריט, טע106
 זײנען עם און באזוכט גוט געװען איז

 ארבײטער די נעווען אנוועזענד דארם
םאןי. דעם אין שעפער נרעסערצ n סון

aסאינהאלם־פארצייכנים

.46 נומער ״געדעכטייגקיייט״ם

א דעניש ד. מאקס - װאזי. יי 2 דיט םעםיגקײם. שאנאל עדיוקײ אונזער םוז ערעפענונג נראנדיעזע
 םײ רובין. ד. — .3 לאקאי ױניאז םאכער סעםיעל דטר אין •אםירוננעז װיכמינע 3 ײט1

לאגגער. ע. מאיס - ױניאז. דרעסםאמר און קלוווח די םוז באארר דז׳יועט פוז טיננ
דע^ארטםענם. עדױקײשאנאל אונזער 4 ?ייט
 איז לאקאים אינטערנעשאנאל די כײ .5 !ײט

ריי א. — ;■יהאנא כ — רעראקציע אין ב״ ארטש. זלעאן אוז מאלטץ א
" םאר• קרײנדרער. םשארגס — קליײראנר. םוז ױניאז קיאולםאכער דןור איז .6 0! שײדענעם.

פערעלםאד נ. — <סקיצע). ױנעני .7 זייט םאי־םיאר הורא  דער — (םקליעםאז). פאר̂ץ
העיטת ױניאן םוז נײעס לעגעריגער. סענסעי.

I ס s נאםידביכעי. רעדאסםאר׳ם םוז 
 םיםינג םערטעל־יעהרלימר זעקסכמנר 9 ם ו

^ םיו  יאנאװםקי. כאארר.-ש. עקז. רז
i ה»נםליקס קומסםיםוןויאנעמר דער סו ם 

 צאזאנאװיט^ד לעאז - דײטשלינד. איז
t ג •3 י. — שאריי• איז מיריז 

ט  םינקעלשטײז. כ - ■רעםע. רער איז .11 ן;;
אױסגראבונ־ נײע דורן כאשםןסיגס וורעט זןװאױציע םוז טעאריע די אזוי יײ 12 ° י

^ .7 - ״״• לי דו א ר א וױנםער־נאכם H צ ■ערלמוטער. .5 - ״,מי״ייכ^•
,,|5 if• 10 זײם םוז שיוס מםועסעז. קור«צ.

 ארװערםײזםענסס .15 אוו *{
״ .1 זײם פוז מלוסעז .7.טא םק׳ ה. — ס»ל*נד*ר. ס^ר-^יד^נײי״יגיי13 1

 װאס הויפכדפראנען׳ די םון אייגע
 סארהאנד־ צו געוזאט האט םיטינג דער
 אונ״ םון צושריםט דער נעװען איז יצען,
 אין באארד עקזעקוטױו דזשענעראיצ זער

 זא״ דער פון מעטבערם די צו באצוג
 עדױקײשאנאל ױניאן ״טרײד גענאנטער

 צעגנערע א םארגעקוםען איז עם איג״/
 אנגצ״ איז באשיצוס דער און דיסקוםיע

געװארען. נומעז
 םעקרעטער דער דרײזין, ב. ברודער

 צו באתאנם אונז בעט צאקאצ, דעם םון
 דעם אווענד, דינסטאג דאס מאכען,

 זעיצ״ רעם אין װעט נאװעמבער, מען20
 ׳סט. טע106 איסט 62 אין האצ, בען

 דעם םון מעםבער־םיטינג א םארסומעז
 אויפנעגוםען װעצען עם װאו צאיזאצ,
 םיט״ די םראגען. װיכטינע זעהר ווערען
 געבעטען זײנען צאסאצ דעם פון גצידער

 אין איז עס מיטינג. דעם צו קומען צו
 רי צו קוםען צו אינטערעסען זײערע

 אין נעהמען אנטײצ און ױניאז־םיטינגעז
ױניאן. זײער םון לעבען דעם

 אין אלאסאןז8 נרודער
̂נאלטיםאר

ד ױ  װאף די איז •אליאחאן׳ .0 כ
 איבערצױ כײטיסאר אין ןyאהרDyא•(

;yonyדאר• די פון סענעדושרעגס די ן 
tm$ ן”1 נר7אוגט ױדאן. קיאו?ס*כ*ר 

nnwn פארטגעזעצט אױף דארט װעט 
 -קעספײן, אינאגיזאציאנס דצר װ*ר*ן

 סיט האט אגא^rמעyטrH אונזער װאס
אגגעםאננמן. צו־יק צײט שמיקצצ א

 אונ• פון רyיטג^ידo עיט^רע די צו
yt* א- כרודער איז איגטערגעשאגאצ• 

 איכע־ א״ז עס און ניקאנט׳ גוט יליאקאוי
 פאר םארצושטעלען. איחם די פאר ריג
 ניט אםשר װצט םיסגלידצר איגגצרצ די

 ס. כרודער דאס דצרסאגמן, צו שאדען
 נױער די פון איע?ר איז •אליאקאוי

 מגיאן פצאוקסאכער סצכטיגצר דער סון
 איגטערנמ״ חןר סון און יאמן דו אין

 אין ערפאחרומ סף א האט ער שאנאי.
 די אדנ און ארגאדזאוױאנס-ארכ״ם,

 סיאוקסא״ דער םון םעסכערס אקטױוע
 איחם װמל^ן כאצטיסאר אין ױדאן

 ארכײט, דער אין צוהעלפען ניסעצ א
 װנ״ די פיהרצרשאםם זײן אונטער װעט
ווערען. געשטארקט געװיס יאן

 כאצ- אין װעט ער ז» האפען, סיר
 םיטוױרקרנג סוצצ די גאקוסען טיסאר

 » ?עחן דאדט וױצען װאם אצע, די פח
 דאס און ױגיאן, קצאוקסאכער סעסטע

ov אװעקצושטציען געליגגען איהם ז״*ט 
 כא״ פעסטערצן » אױף ארגאדזאציע די

 צײט פון װעט •אצייקאוי כרודעי דען.
 ״גע^כ־ ותר אין באריכטעז צײט צו

 טעםי;• און יעכען דעם װעגען טיגקײם״
ױגיאן. דער פון קײט

 נא- טען22 דעם דאנערשטאג, םאנגצגדיג
 6 פון ן17םיט װעט חצאס דער װעמנער.

 װעט דאס װאס אװענד, אוהר 8 כיז
 פוג׳ס סיטגצידער n אז םאכען, מעגציך
 גצײר קאאס צום קוסען חעגען זאין צאקאצ

 ניט זאצען די און ארבײט, דער םון
 װארטען. צו צײט קײן םארלירען דארםען

אױפ- דער אונטער ױץ װעט קלאס דער
_________)16 ײיט אױף וס(שי________

 מאכער ררעס און וױסט קלאוק,
 לאיאל כלייבען פילאדעלפיא פוז

נעשאנאל אעטער אונזעו־ צו
 דער ם־ט — רעארנאניזירנז. עוין פילאדעלפיע פון 15 לאקאל און 2 לאקאל

טשאד־ נײע לאקאלם די באקוםען םײל און רענק דער פון *ושטיםוננ
 זײנען לאקאלם די פ.ץ םיםנלידער די — נוטערען. אנדערע םים טערם

 זיר געשטיםט ה»ט װאם נעזינדעל ״לינקער״ דער גענען ענםריםטעט
אינפערנעשאנאל. דער פק אפזױרײםען

נעײעוע־ דעם םון סײל אוז רענת די
 ם־לא־ פון 2 לאקאל םאמר פלאמ נעם

B>n’,« םון װי גוט «זױ o n י>אל8ל 
 18זייכ .^םטאכער, און װייסם ,15

 זײ װען נעװארמן ענםריסםעם שסארק
 ״ליג״ די אזוי װי ooiwmn זיך האכען

 האכןן לאסאלם די םון מעםבערס קע״
 טעדבער־ לע*סע די אױף באנוםען זיף

 װאםעחנר מים לאקאלס, די פון סיטיננען
 האנןן ויי אוםםאראנסװארמליכסייט

cm םון «וי*וסיילען זיך .כאמלאםען״ 
 נאדםענם לײדיס אינסעתײ׳פןונאל דער

 מיט םאדבלייבען און ױניאן, װארקערס
 אונ* נעהם װאס אפאזיייע״קלייזעל, דער
i טער n ,עדױ״ ױניאן ,טרייד די םירסע 

P די לי;״. הײשןונאא ;n פיז פייל און

םעםכערם כאארד מסזקסוםיװ is פאר װאהלען
22 לאסאל פמ

 דזשענעראצ דעם םון סאמיטע די
 אינטער״ אונזער םון באארד עקזעהוטױו
 אי־ אויפױכט די האט װאס נעשאנאא,

 צאקאצ מניאן דרעס־םאכער דער בער
 איז ארבײט. איהר םיט אן נעהט ,22

 םארסומען גיכען אין וועט לאסאצ דעם
 עקזע- צום םיטגצירער 19 םאר װאהצען
 די׳ םון פצאץ דעם אויןי באארד קוטיװ

 געװארען אױסגעשלאסען זיינען װאס
 געװאיעז געםונעז זײנען זײ וױ נאכדעם
 נע־ דינען װאס סלאנען די אוין• שולדינ

געװארען. נעמאכט זײ נעז

 אױם״ די האט װאס קאמיטע, די
 נמהט אגנעלענענהײם, דער איבער זיכם

 אראנזשי־ צו ארכײט דער מיט אן
 אוםן געהעריגעז א אויף װאחלען די יע\
 נעמאכט כאסאנם וועט גיכען אין און

 םארקו״ ורצלמז װאהלעז די ווען ורערעז
אױםגעפאסם ש^ןרענג וועם עס םען.

 צו״ איץ זאי װאחלעז דיי בײ אז ווערען.
 יויט אופן, בעםטען אױפ׳ן עהרליר, נעהן
 רי פון איבערצײגוגנ עהדליכעי דער

לאהאי. דעם פון מיטגלידער

pm האמ םילאדעלפיא אין לאשאלם 
 ױי םײנט; דאס וואס כאנרימצן ריכטיג
q״o דאפ אז כאנריפען חאנען j פאה״ 

ן םאר יוניאן די מאכען צו טיש  pp י
ײ און •ארטי״ ^װארקערס דער םון  ו

 נעטאדערט, ענםריסטונג מים האבען
 רע״ גלײר ואלען לאקאלם צװײ די דאם

 א אונםער אםילו װמרעז ארגאניוירט
 םון סיטנלידער דײ נומער. לאקאצ נייעם

 םי• אפגעהאלטען האכען לאקאלס די
 אנומד זײנען עס וחנלכע אױױ טינגען,

 מיט״ הונרערס עטלאכע צו נעײעז זע;ד
 גוטצוםא״ באשלאסען חאכען און גלידער

 די אויף האבעז ,,לינקע״ די װאס כען
 געםאכט. קאליע םיםיגגען סריהערדינע

 פון םארלאננמן צו באשלאסען האכען זײ
 טשאיטערס, נײע אינטערנײשאנאל רער
 האבען און נוםערן לאסאל נײע מיט

.)14 זײם »וי;י (׳•לוס

שב̂ר דעם דך עפענט טעמ אוױװערזי־ #רבײטער דער
ײ»יג nzw דעס  »ינ- דלד ויך ליענט כ

 אוניװערזי®^® »רבײ*ער *עינדיאגאל
 רום חײ״סקול, אוירװיגג ײא׳יזינגגחןז •«•־
 לא• אוגזערזן טדן םימגלידער די «ון &,30

די *טעודען *ו ג^יודען זײנען
?ליס~•

 גל- חורט ײללען עס ?ודסזנז ווד״נע
?ז .יי*ל7״ גליל־ ד  גלמינען י׳עזזיר די ײז
*ײטונג. דלי שון b 4״i אלי^


