
 םאכמר ורעס און הרןמ־ס דער פון נאאװ דזשאינס
פראנראם האנסםרוקסיװע אונזעו דיסקדסירם מניאן

)Dl^r 1 ןײ« ןןן(.

 דין זאל עט ױאס דעט, אױןי ‘?אגטיא*
א״נייטער. די םון םא-דינסט דצר

טונג דער נאך  םי־ דער האט א״גייי
 פוגקט, ע-׳עטען דעט אױפגמגוםען טינג

ט: וױ ױיטעם וועינער מ א  םאײ *צו פ
 פאנוםעה־ און דדפאבעיס די פון לאנגצן

 בלױז נאשועםטינמז זאיעז ?ײ נדפורערס
האגטראיןטארס״. צאהי כאגרעגיצטע א

 אײנ׳פטיםע גליץי איז ױנתט דעי
נעױארען. אגגענודעז

געױא־ אגגענוםען אויד זיינען אזױ
 פון זיינען װאס פונקטען, צוױי כאו רען

o n ערש״ רער וױ כאראקטער, זע^בעז 
 דז׳טא״ דער םיט טאן צו האבען און טער,

אינדוסטריע. דער אין גער־םי־אגע
 ארױס״ האט דיסקוסיע װאױיסע א

 סי• רי צו באצוג איז ,4 פוגי«ט נצרוםען
 דארוי ױניאן רי צו און סקיילס, גיטום

 די בא׳ןןיצען צו ענערגיע םארווענרען
 זײנען װאס ארבײטער, די םון •רייזען
 װעגען םיניסום־סקיילס. די סון רצכער

 יאנ״ א םארצױגצן זיך האט פוגהט דעם
 האבען עס וועיכאר איז דעבאטע, גע

 םון דעלענאטען סך א באטײליגס זיןי
באארד. דזיפאיגט

הא־ ריםקוסיע רער םון םאריױף אין
 סײנמןרנ י. וױים־פרעזידענטען די כען
r און n. דעם םארטײדיגט כראסאאו 

 עקזעקוטיװ דדטענעראל םון עטאנדפונקט
 נאר דארף ױניאן די אז נעמליף־, נאאו־ד,

 םיניםום די אין זיין םאראינטערעסירט
 נעװען אױף־ זײנעז עס אבער סקײלס.
 איבער רעכאטע די םייגוננען. אנדערע

 מען און םאר׳צױגען זיך האט פונקט דעם
 דער באשאוס. קײן צו געקומען ניט איז

 פונק־ אנדערע די װי נוט אזוי פונקט,
 װידער װעם פראנראם, דעי םון מען

 מיטינג רעם אױןי װערען אױםגעגוטען
 מען ביז םרײטאג׳ דעם באארד דעם םון

פראנראם. גאנצע די דורכנעהן וועט

 אונטעדזדכונג אינדוםטריעלע
שעפער קלאוק די אץ

 דרעס און קיאוה די האט גאײכצייטיג
 אינטערנע^א־ דער דורף ױגיאן, מאכער

 ײניאן, װאירסערס גארםענט אײדיס נאא
די םיט אפםאןי אן אין ארײנגעטראטען

 און דז״צאבערס די םון אסאפיאײ׳שאגס
 געמײג״ א אז #סאב-טאגומעיזטטורערס

 עקספערטען םון קאםיסיע יצאפטאיכע
 אוגטער״ אינדוכטריעלע אן ראכען זאי

 גרײ• םון קיאוק־׳שעסער אאע אין זוכוגג
 װעט אונטערזוכוגג די און ;יארת נױ טער
ען. !4באי ויף ^נג אג

 םעסט^טע- רארן״ אוגטערזוכונג די
 דדעא־ וױםיא ציםער געגויע אין יען

 און יארה נױ אין דא זיינען עס בערס
 אויס־ ארויס ניכען זײ ארבייט װישיל

 גע־ װערט ארנײט די װאו ;צוארבײטען
 ;באדינגונגען װעאכע אוגטער און םאכט
 זײ- עס סאב־םאנופעקטימורערס װיםיא

 קרי־ זיי אזױ װי און װאו און ׳דא גען
 דירעקטע װיםיא און ;ארבייט ז״ער גען

 אין דא זײנען עס םאגוםעקטיצורערס
 מא־ ׳אבעיס6דז? װיםיל אויף ;פארקעט

 סאכ־פאגוםעקפדצױ און נוסעקנדטורערס
 אסאסיאיײ םון םעפכערס זײנען רערס
 איגדעפענדענט האבען אדער ׳עאנס

 אדער ױגיאן, דער םיט קאנטראקטען
 פיט באציהוננען קיין גארגיט האבען

ױניאן. דער
 קילאסי־ װערען װעט אלץ דאס װען
 אונטערזוכונגס־קאפי־ די װעט םיצירט,

 דאקופע;־ ׳׳ביכער אלע נאכקותען סיע
 די םון עםטס*?אנטראהטען1ןיגע און טען

 צו״ זי װעט נאכרעם ארן באלעבאטים
 ?אנםערענץ א צו רעפארט א שטערעןי

 ױג־ דעי םון םארשטעהער דירעקטע פון
 די םון אסאסיאײטאנס די םון און יאן

סאב־מאנוםעקטיצורערס. און דזשאבעיס
 גע* איצט זאי אונטערזוכונג אזא אז
 צדדים בײדע זיף האכען װערען, פאכט

 א נאף געאײניגט אינדוסטריע דער אין
 די װעלכע כײ קאנםערענצען, רײהע
 פרע־ םון םארטראטען געווען איז ױגיאן

 םײנבעדג, י. ;זינפאן פאריס זידענט
 און קילאוק םון פענעדד&ער דדפענעראל

 ה. ;באארר דזשאינט םאכער דרעס
 דדפא־ דעם םון מענערזשער װאנדער,

 און ױניאן, דער םון דעפארטםענט בערם
 םון אדװײזער ליגעל הילסװיט, פאריס
אינטערנעשאנאיל. אונזער

 אן ארויסגעשםעלט האם צד יעדער
 אונטערזוכונגס־קא- דער פאר עיןספערט

 ױגי־• דער םון עהספערט דער און פיסיע
יליײ רער םון בערנוזײמער, <ל. איז יאן

סטאטיסטיטע מאכס װאס ״נמרא כאר
 ארכײטער- ד^ר םאר אויסםאחמומען

אםעריקא. אין נאװעגוע
׳ערהלעהרט ה#ט דגמאן פרעזידענט

 מען צי׳לט אונטערווכונג רער םיט או
 אינדוםטריע• גאנצע די םעסטצרצטעילען

 און קלאוק םון גע׳צעפטס״לאגע ארן על
 בעסער זאל םען אז אזוי, טרײד דרעס
 אמעצײכעגטען, רעם דורכםיהרען קענען

 אײנצושםע־ פראגראם, קאנסטרוקטױוען
 און ױניאן-קאנטראל געהעריגע א יען

 און קלאוק״ דער אין רעםארפען נײע
ררעס־איגדוסטריע.

 17 לאק. ץניא מאכער ױפער
 עדװרןיטאנאל איחר אן מאנגט

טעטינקײט
)1 זײט ■ון (עלוס

 ער־ זעהר א נאלדבערג׳ פר. םון זיכט
לעהרער. םאהרעגער

 צײט םון ׳אויך װעט ילאקאל דער
 בא־ און אינטעי־עסאנטע געבען ׳צײט צו

 לעק־ עריטטע די יעקטמודס. ילע־זרעגדע
 קױ טאקע װערען געגעכען װעט ט״ןווד

 נא־ סען22 דעם ראנערשטאג, פענדען
 אין פעפכער־פיטיגנ, דעם בײ װעםבער,

 װאו האל דעם אין ׳סט. דעלענסי 79
 פעםבער־פיטינ- זײנע האט יאקאל דער
 לעקטיטױ װעט יאנאף ה. גענאסע געז.
 רעבסען ״די :טעפא דער איבער רען
 פא- א אין בירגער א םון פליכטען און

דעפאקראטיע׳/ רעינער
ילא־ םון קאפיטע עדױקײשאנאל די

 אונ־ פון פיטװירקונג דער פיט ,17 קאל
 אר־ דעפארטמענט, עדױקײשאנאיל זער

ט  םין פראגיאם גאנצע א אױס איצט כ״
גי־ אין װעט פראנראם די טעטעקייט.

 פונקט אײן װערען. פארעםענטליכט כעז
 גוטע מיט לײברערי א עםענען צו איז,

ױגיאן. דער םון אםיס אין ביכער
לא־ םון האמיטע עדױקיישאנאל די

 םאילגענדע די םון באשטעהט 17 ?איל
 טשערפאן; געלפער, לואיס מיטגלידער:

 װײס־ איזידאר מאסקאװיץ, איזידאר
קאהען. פאקס און בלאט

ק#לענד#ד אינטערנעשאנאל
סקולםאן. ח. םון

טיגע ײג ט װ»ר ח אחר 12 םי צוריק י

 זיך ו>רזאמלען6 אבלים מויזענד פיג\י
 סעםעמערי׳/ זײאן ״מאוגסז דעם אויף
פן סײקערס װײסם לײדיס די ײאו  ױני
 אויפגע• חפבען רינג״ ״*רביימער דער און

 פון אנדעגקונג פלס מאנוםענמ א ^®עלמ
 ארעקליכען דעם סון קרכנות 145 די

 איו קבר יעדען אויף יײער. *רײענגעל
 ®ון נןםען דעם םי# ם«בח אויפגדימעלאא

 איז םצבות אלע די אויף און טװטער דער
ײן געװארען ארויפגעלײגט  לאגגער א

 פאלגענדען דעם מי% ײן1« ט^ימארנער
:אספאריפט

 םענער ױנגע די פון #נדענקונג ״אין
 אומגע־ זײנען װעלכע פרויען און

 וױיסט םרײענגעל דעם אין קוםען
ױ בילדינג, r# אזאו,  י#רק, נ

 .1911 טען,25 דעם םארטאז
 דורך ,1911 נאװעםבער אויפגןףאטעלס

 אװעסטער, און ברידער זײערע
 ווײסס לײדיס דער פון מעםיעיס

,25 לאקאל ױניאן, דרעסמאבעי און
י." װ. ג. ל. א.
* ♦ *

 ריפער גיעסטע די פון אײנעם אין
 .,VP קלאוק דז׳א־אװעניל דער בײ אזע«ער
 םאנטאג געװיסען א ארבײטער די חאבען
 די געסטאפם אוחר, *עחן ■ונקם םריח,

 םינוםען אײניגע אוץי §אוער עלעק^ריק
 אםערי־ דער פון קאנײעגאאן דער לנבוד

 חאט װאס לײבאר, א!י פעדערײאזאן קאן
 אצלאנטא. אין געעפעגט דאן זיך

* * *
 ױניאן מאכער סקוירט און קל*וק די

 קאם^י א אויןי נעמט פילאדעלפיא סון
 ם. םאנופעקנמזורער קלאוק דעם געגען

 װעלכער סטרים, ײאלנאם 919 פון עלעפין,
 זײנע אוין״ לאק־אום א געםאנט ה*ם

 זײנען זײ װאס דערפאי בלריז ארבײםער
ױניאן־לײט.

* * *
 דעם אין סטרײק צװײ־טאגיגען א נאד

 פינמםע 85 בערנחארד, און שוס פון ׳#או
 אויס• טאכעי סעםיעל די פיחרען עװ.,
̂ס  דאלאר 25 זײן זאל שבירות זײערע דו

װאך. א

-זנ

ה נ א ב

ם ל א נ א ש ײ נ ר ע ט נ י א
 עפענען זיד װעט
 וטען אררם

1923 דעצעמבעה
q'w דעם

 ט ם י א ־ ט ו א ס
דער פון קארנער

 צװאנציגסםע און איץ
 ערוענױ פינפטע ארן סטריט

יאררו נױ
 א םון אפטײלונגען אלע

 4באנר מאדערנע
 ארבײטער פון עטאבעלירט

 ארבײטעד. די דינען צו
 באנק אײער באזוכט

 עםענוננ דער פון טאנ דעם
נאכהער. און

אינטערנײשאנאל  
באנק י־וניאן
 דער םון ארגאניזירט

 לײדיס אינטערניישאנאל
 ױניאן װארקערם נארטענט

 דער מיט קאאפעראציאן אין
 װארקערס םאר אינטערנעשאנאל

 קלאטה ױנײטעד די ױניאן,
 ױניאן, קעפטײקערס און העט

 ווארקערם גודם לעדער םענםי ױ
 ״פארװערטם״ דער ױניאן,

 און אסאסיאיישאן פאבלישינג
ארנאניזאציעם. ארביייטער אנדערע נאך

 אובײסעו סאאפעראםױוע 8
אײגסםיםוציש

 אינטערנעשאנאל אונזער םון מעטבער יעדער
 האלדער שער א װערען צו געלאדען איז
 דעפאדטאר. א און

 אםים, לאקאל אײער אין וױסען לאזט
 • אץ אדער אםיס באארד חשאינט אץ

 אינטערנעשאנאל, דער פון אםים חשענעראל
 האלדער, שער א װערען וױלט איהר אויב

צוזאטען. בײדעם אדער דעפאזיטאר א
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װ m נאנק יוניאן אינטערנעשאנאל
isjo עפענעז t יאנואר

מ די ױי מטע ה p בעא r .מ ט באראף סעקרעמער — ערוועחי װעהי פאר ער
ט ױדענ ק. דער פון •רע גאנ

 געװאחןן אפגעזזאצטען איז װ*ך די
g ד םון כיונק״ק^וסיטע דער םון מיטיננ  או

 ם*ר״ סיט צוז»םען אינםעתעש^נאי, תר
 *רגטניזאציעס אנדערע די םון שטעהער

צן זיך וחניען וו*ס  אונזער »ין ניטײלינ
 געװארצן, כא^^סאן איז עס און גאנס

 דעם מכת, עפענצן זיו באנמ רי אז
 ׳צפע־ סאנאט א םיט ,1924 יאנואר, טען6

 גארעכענט, םריחער האט םען װי טער,
 האט אטןונסירט, געװען ?m עס װי

v זיר מואאט כאנק >ײ rn v\ חנם in )l 
 ארום־ אכער זיר תאט טקן ךעצעמבער.

 דער אױוי ^ילטצרייעאנס די אז *עועהן,
 אזוי וחןחןן געסאכט ניט קענען גילדינג

 גע- *•געילענט איז עסצנונג די און גץ־
 כאנק די יאגואר. טען5 םאר׳ן ווארען

 קאר־ סאוטה״איסט דעם אויף זײן װעט
 עװ״ טע5 און סטרים טער21 חנר טון נער
 דעם סון צענטער סאמע אין יארק, גױ

דיסטריקט. אינדאסטריעל
 אזיסגע- זײנען םיםינג דעם אױוי

ר באאםטע הויפט די געײארען וועהיט  פי
 •רעזידענט, פאר : םאילגט וױ באנק, דער
 םון טרעזשורער סעיןרעסוער ראראוי, אכ.

 וױיס״ םאר ;אינטערנעמ^קול אונזער
 ראדרײ מר. פענעדזשער, און פרעזידענט

א; קאפלאװיטש, פיילי• קעשיר, םאר ג

 דז׳צאינט דעס פון טחוומוחנר סצמרעטער
 פא״ סקױרט און קיאוק דער פון כאארד

ױניאן. כער
 מאפאלוױטש און באראזי געסען רי
 פין פיטגליד^ר די צו באיןאנט גוט זײנען

 די צו אױך און איגטערנצ״צאנאל דער
 און װניאנס אגחנרע די סון מיטגילידער
 יארק, דו אין ארגאניזאציעס ארכײטער

ניט קײנעם םאר דא וײ דארםמן םיר און
)r12 זײ« זוויןי לוס. (

 וױיזט קליוזלאנד פח רעפעױס אוו כאארד
פארלאנגפוןסאנזפעקטשזרערס צוױק

ײן ױײס־פרעדדענט שמ  װײזמ און באארד פאר׳ן קײס די ארגוםענמ^רט פערעי
אנג דער איו עט אוסגערעכט וױ אױןו ם. די פון פארי עכאטי כאי

 געחט ,1923 דעצעסכער, טען31 דעם
 קלױד אין טרײד-אגריסצגט דער אדס
 n חאט אלטאכצר טען1 דעם און לאנד

 םון אסאסיאײמאן םאנופעסט״פוחנרס
ט ק^װיאגד ^ו o וױס^ן מי n גאארד 

״ אז רעפעריס, אװ  באדיען ניט װעלען ז
 כאתױ װעלען די סײדען אנריםענט דעם
מ םפן עי  וױיל ״סארלײכטערונגצן׳/ אי
 קא״ איצט, איז אגרימענט חני וױ אווי
כיזגעס. דימרע סיט אנגעהן ניט וײ נען

כאשלוס דעם דורו פיהרט s לאקאל
אינטערנעשאנאל דער

 ״;ערעכטיג״ דער םון לעזער די װי
 חיײ כרודער איז אודאי, געדענקען קײט״
im דער מאן, w jr o* קלאוק״ חנר פון 

 איס גמתוסען ,9 ױגיאן םיני^ערס
 םצרטעל״יעהר- לעצטען צום קאםיטע א

p םון מיטיננ איכען m v n v n‘ עקזעקוטיװ 
 האט דאדטען און שיקאגא, אין באארד

 װעמ לאקאל חנר אז ערק^עהרט, ער
אינ״ דער פון כאשיוס דעם דורכםיחרען

װעלען יארק נױ פון דרעסמאכער אלע
22 לאקאל אץ ח דנאל שח

ט באטראכמ לאקאל דער עצ  כענע־ קראנקען אײנפיחרען וועגען פראגע די י
טען אנדערע נאך — פיט. ײ ק םע ה דרעס די כײ טע ע כ א מ

 דער נעװארעז אנגענומעז איז עס װען
 22 לאסאל דרעס־מאכער דער אז כאשלוס,

 קלאױז״םאכער דעם איז ארײגנעחן זאל
 אויך גאײכצײםיג איז בןואדד, דזשאינכ^

 ררעס אלע די דאס נעזוארען, באשלאסען
 צױ באלאנגט םריוזער חאכען װאס מאכער
 ילאסאא אין םפוירט־םאכער וײ טיט ואםען

 לא־ איז טראנסםעדירען זיר זאלען 128
 זאלצן דרעס־םאכער אלע כדי ,22 »אל
pn לאסאל. אײן אין םאראײנעט

אנםאנג םון דאס צונעכען, מוז םען

א״נהאלט־םארצײכניס

ײט״ .47 נוםער ״גערעכטיגק

 .2 וײט
מ וײם
זײט
וײט

דעניש. דד טאקס — װאד. יי
122 1אי זיר

דעפארםספנט. עדיוקײשאגאר .4
מאיס בי|יורי דיעײנם מיז םיםינג ~ ױנייו־ דרפססאמר »ון קיאוה

ײ כ. — .38 לאהאל םוז ?ארס  נײפס ין.1דר
ספנכתר. ומניםוז ױגיאן פח

.1 זײם םוו שמספז ארגאניואציאנס־פראנפז אח םרייר .6 ײט1
 תלומ. — כירדא <א פוסםעו צװישפז .7 וײט

vvji• א פיחר<ר ז^ם^ןמיטו) W D r־”.( —
מי רפדאקםאר׳ם פון J ?ייט ^י םי א נ

Iנפכ»ס צחקו יי %. ײט - r יאנאווסקד
m- ״ ג •ב • • ״ ״

חי ייו ■אליםיק װצלט רי ונ ייט1  21X' יי
t« tior>W.< —( םריחרם װיגיטענ אין ךין. • זער־״א ד־ *•ויסזעײז־ אםת׳עו *חןר » װהילער. ז.

* אונזער םוז פנינים 12 ײט1 » ^ ^נ ג יי»י נוינסעלמסײן. ק. — ירעספ• יפי ייז
מר ראפמנלפר׳ס .13 ייס1 ײ ארנ . 

אנ ה -  שסיעספ? קורצע 3ל
*םיז שיױ אוו »דוופרםײז«מםס פנ. »וו 14 !ײט .1 וייס םוו .,

 פײפיט ױניפו ׳•ריפםזעמי אידיימ •נ ייט1
o n ארײפרםײזסענט^ .1 וײם פוו שיוספז יזנירעאו^ מ־יטחרימו

 א צוגענאעען טראנסםערירוננ די איז
 באארד עקזעקוטיװ חנר לאננואם. כיסעל

 אוכד טיט םארנוסצן געווען כסרר איז
 םים ״רעכטע״ סון דיסקוסיעם נויםיגע
 ױגיאדארבייט וױרקליכע די ארן ״לינקמ״

בײ־זאר. א איז;עװען
 אין לאגע די געיוארצן איז אנדעחש

 סים״ 19 וחנן חנםאלט, ערשט לאקאל דעם
 זײ״ כאארד עקזעקוטיװ חנם ®ח גלידער

 נמװארען נממונעז און אנגעתלאגט נען
 ױניאד ניט זיך אויםםיחחח םאר שולרע
 נעווא־ אויסנצמ׳לאסצן דינען און םמסינ,

ט די חנן. ײ ב ^ או  ווימנר־ דאן איז ױני
 אײ םינף די םון הענד די אין נעגאנגעז

 עתזצ־ דעם םון טיםנייחנר בעתצכליבענע
 אנגע־ זיך חאט עס און נאארד קוטיװ
 די אין טעםיגקײם אנ^נדיגע א תויבען

 די פיז און ױניאן דער םיז אינטערעסען
 חאסיטעס סטענדיננ אלע פױטגלידער.

 טיכ- גענוםען זיך האכעז ל$רז*ל דעם םון
רעזױלטאם חנר און ארבײט דער צו םיג

.)6 זײט אויןי (׳■לוס

 מעסבערס די צו באצוג אין טעדנע׳צאנאל
 זאנענאנטמר דער צו כאלאנמן װאס

 אױף ליג׳/ עדױקײ׳פאכאל יוניאן ״טרײד
 א געװארען ערוועהלט איז סיטיננ יענעם

 דז^ןגצראל דעם פח קאמיטע ספעציעלע
 כא״ דצר »ז זעתן, צו כאארד עחזעסוטיװ

 א״ן יוערען. דורכגעפיחרט זאל מלוס
 נעװארמן אפאיגטעט זײנען קאםיטע דער

 ר\ש. סײנכערג, י. װײס-ירעדדענט די
 דיד־ ס. און סאהז ם. םאניא בחנסיאו,

 טשער״ דער איו זײדמאן כרודצר מאן.
קאסיטע. דער םון מאן

 עת־ דער האט בייטאג מכת לעצטען
װ טי מו  אפגע״ 9 לאקאי םון באזא-ד ז
 וועגען םיטיגג ספעציעלען » האלטען

 אנװעזענ- דער אין אנגעלעגצנחײט, דער
 איס דידסאן, װײס״פרעזידענט פון הײט

 דער און האםיטע, דער םון םאחפטצחער
 דודכ״ בא׳שלוס א אגנענומען חאט םיטינג

 איגטער־ דער פון ארדער דעם צוםיהרען
 כא״ װאס סעםבערס די וחןנען נעשאנאל

לינס. די צו לאנגען
 9 לאקאל פון עסזעקוטױוע דער אין
 הא״ ױי און ליג־םעםמנרס 6 זיר געפינען

 םון ענםותדער חנזיגנירען, געדארפט נען
 דער פון אדער כאארד עקזעקרטיװ דעם
 עקזע- פיז רעױגנירט האבצן זײ ליג.

די »ז צײנט, דאס וואס באאיד, הוםױו
)16 זײס ס1(של

גע• איז יערלמטײן וױיס-«רצדדענט
 געהאט דארט חאט קלױולאגד, אין װען

 און באארד דזמאינט םיט׳ן םיטימען
 אין עס און עקוצקוםיװס אאקאל די סיט
 יאנע. די גמװארען כאטראכט גענױ גאגץ

 ױניאן די געװארען בא׳צלאסען איז עס
 נעגמן םײט ?גטארקען א מאכען זאל

 אין זייענריג ״םארלייכטערוגגען׳/ דיזע
 פערליצםײן כרודער האט קליװלאנד,

 מיט קאנפערענצען פאר א געהאט אױף
 םאנופעקםמו־ די םון פארמטעהער די

 מיט געװעז איז דאס אסס׳ן. רערס
צוריק. װאכען אײניגמ

 דעם זונטאג• און שבח לעצטעז
 אין איז נאװעםכער, טען18 און טצן17

 םאר הירינג א םארגעקוסען קלױולאנד
 *דארט און רפפעריס אװ כאארד דעם
 די םראגע. די געװאר^ן אויסנצנופיען איז

םאר־ האם אסס׳ן סאנופעקטמורערעס
)A זײ« אויןי («לוס

 סלאוה־ פארכיסענער א
 סעמדען, אץ םםױיק
דושערזי ניו

 אן געהט דזמױרזי, נױ קעמרען, אין
 לײננערע א מױן סטרייק פארביסענער א

 סאםפ.״ קלארק ״רעלײעבל די געגען צײט
 אויםזיכט די אוגמער איו סםרייק דער
 אר־ איגםערנײשאנאל איסטערן דעם םון

 װעל״ םון דעפארטםענט׳ גאניו־אציאנס
 איז האלפערן דזש. װײס-ארעזידענט כען
 געטאן װערט »לץ און םענעדזשער דער
גאוױגצן. צו סםרײס דעם

 םין סטרײקער די אטכאלאנגט װאס
 אזוי פונקם הײנט זײ זײנען שאפ, דעם

 דער ביז קעםסען צו באגייסםערם
 זײ װי װערען, געװאונען װעם סטרײק

 טאנ ערשםמן רעם נעװען עס זײנען
אויסגעכראכען. האט סטרײס דער װען

 ײע<רעט זײט, איהר פון פירםע, די
n מימעל אלצ אן n ברעכען צו סטרייק 

ף (׳•לוס .)16 זייט ױי

 פעפי עױוהמנאל *ונזער פון ןענוננ
עופאלנ נרױסער 8 פילאחנלפיא אין

אינםערנײמא־ די םון ערעםצנונג די
 פײ את טעטינקײט עדיוקײמאנאל נאל

 םען16 דעם אוחנגמ, םריפטאנ לאדעלמיא,
 ער־ גרויסער א געװעז אי? נאוועםמנר,

 די פון םיטגליותר חונדערטער םאלנ.
 םילא״ אין לאקאלס אינטצרנײשאנאל

ד האבען דעלסיא אין פארזאםעלט ד

ו אװ הלאוס פאר סונ יום נער געזעצלי־ 8 איז נאװעםנער, מסען דאנערשםאנ,
 רעם דאנערשמאנ, אכמאנ איבער

 רעי, טהענסס־גיװינג נאוחנםבער, טען29
 קלאוק די פאר טוב ױם געזעצליכער א איז
 ארכײטצר תיין און מאכער דרעס און

 אלע ארכײםען. ניט םאנ יענעם םאר
 בא־ כאסוםען דארםען ויאך־ארבײםער

 וואל- זײ רוי גלײך םאנ, פאר׳ן צאהלם
געארבײם. טען

 סעקתד דער לאנגער, ע. ל. ברודער
 קלאױן דער םון באארד דזשאינם םון טער
 בא״ אונז כעם ױניאן, סאכער דדעס איז

 דער סון האםיםעס דאס םאכען, צו סאגט
 •אטרולירעז טאג יצנעם וועלצן ײניאן

זיד געפינען עס װאו דיסםוײקםען אלע
/

םאמר דרעס און ׳ס
 אר- די און דרעס־שעפער, און קלאוק־ די

 כײ,דער םרעפען וועם כתן װאס בײטער,
 דער צוי וחורען נערוטקן וחנלצן ארבײם

 און ױניאן דצר טון קאםיטצ גרױוענס
 די .imjm סומםראםט שטרקנג וחןלען

 קײן האבען נים װילאן וואט ארכײטער
 סײ[ םאכקן נים אטילו זאלען םראכעל,

 זײ זאלען ארבײםצן. נעהן צו םארזוך
 *זיים חנר אין זיצען טאג יענעם ליבערסם

 פאמיליעס, זײערע סיט םארברעמען און
ך ערנעץ געהן אדער  םאנ א אטוזירען. ד

 יע־ דאס זץ־ םארלענגערעז צו מײגמ דוה
 אין חאבען עס ארבײטער די זאלעז בען.

זינען.

 מ םון אוידיטארױם פראכםפולען דעם
 הא• און רום׳״, דראואיע סענכזפורי ״נױ
 רי נעםײערט באגײסטערונג מיט בען

 טע־ ערױתײעאנאל דער פון ערעפענוננ
 צו סיזאן. הײנםיגען דעם םאר טיגסײם

 געװא־ געגעבעז איז געלצנענוזײם דער
 װעלכען איז קאנצערט, טעהנער א חןן
ע באםײלינט זיף האכען עס ט  קלא״ ^
 םוזיקאלימער דער םון קינסטלער סע

וחנלט.
 מע־ דער רײזבערנ, וױיס-פרעדרענט

 דרעסםא־ איז װײסט די םון נעדדפער
 געוחנן איז םילאדעלפיע, אין ױניאן כער

פ אוזןנ (עלוס ״ .)14 ז

 ארבײטער אינטערנעשאנאל
אונװוערדטעט.

 ארכײמער אונזצי פון קלאסען די
M םי*ען אונױוערזיפע® r נאכ־ 1.80 פון 

 דער אי״ן 10.30 פון זו:©אג און ,םיפזאג
־ די אין םיפױןן קי*אסען די פויזיח. ע י י י  װ

ײס סקול, חײ אוײ־װינג מאן װינגפל  אויר
.529 רום יארק, ,גױ סם. yttlrt און

געגע־ דארט װערען עס קלאסען װעלנע
 זײם אויןנ געפינען לעזער די װעלען בען

צײםונג. דער «רן 4
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i גסוועסנער ־ר״טאנ, m  ,USay 211
ט װאם ד העי ? 22 לאקאל אץ י

 prveuryoj^ װאס פיםגי״יחנר, די
W ד^ר pc ארב״ט דמר טיט ןיך W, 

דפןן געיױס ןןילען  די אט אוױ וױ ו
ײם ךאזינע ט איצם װערט אינ ל ^ מ  א

ױדאן רער אין דף טוט by װאס אי;
.‘נכרי

̂נן אין רyדעריב װעי*ען פיר  ״,;ynyryj y&orDoni רי אױוי יזעןױ< אד לןורוי
w אונזעל א-ן ? א*'  f» אוױ, אתאדז

 מעוזר ואיל^ אוגזערע פיטגלידער ךי
 -jm נאגריוי א ה*בען װײנינער אדער

זײ• גען
 מיטגילידער 19 די וױ נאכדעם גיןײף

 דיגען באאלד ivDipyipy אונזער םון
 קי״א־ די אױוי '*ולדיג ג^ואחנן נעסרנען

 גע״ נעריכט די נענ*ן דינען װאס עןג
 סאלארד״ דער אויף זײנען און װאלען

 באאלד עחזעקוטױו 4נעגעראי םלן׳ם גונג
^, אי׳ס ג^וארען ערק^־ערט ס א ^״ סג ױ  א

ױדאן דער םון ארבײט נאנןוע די איז
 די םון הענט רי אין אינעמענאננען

 כייטג^רעי, באארד עקזעקוטיװ סינף
 די אפט. אץ בען£,געכי זיינען װעלכע
 זעי״בען אין ײיץי טאקע זיך האבען
 *y?py די אי*ס יןאנסטיטואירט אװענט
 •ysB אױסנעאיבײט און yקאםיט פוטיװ

 םאל- דער סיט אגצמעהן אוױ װי רyנ
 אײנ^טעיען און ייאהאי םון׳ם װאלטונג

ײט די  ארױםגע־ זיי אױן* איז װאס אינ
 דעלי»אפטיפיטגיל רי כדי געױארען, גײגט

 עגדערונג צ״טלױיאיגער דער pc 4זאי
 איהרע צו צוטרעטענריג רייחנן. נ*ג

 צוער׳פט yo’oi^p די האט אױפנאבעז,
y די אכט אין גענוםען j^ n םון ארבייט 

 גע׳אטמיט באילד האט זי ױניאן. דעי
 רי און באװעגומ אין פאיעינעריע די

 ױניאן דער םון םונק^עס פאריעײדעגע
 אפעלי- צו וױרקזאם אנגעהױבען דזאכען

 די חאנען ביי׳ספיעל, צום אזוי׳ רען.
 oyo’o^p בא^טענדיגע פאליטיידענע

 ד• זייערע טען‘האיyגDא אומגעיצטערט
 דורכגע״ געטליי און רעגעאפעסיג וווגגען
 אלע אז אזו/ אויםגאבע! זײערע םיהרט

 װעלכע ?אמיטעס, ש** און מידגלייער
 געקרא־ האבען ער^ויגען, זײ םאר ?ײנען

 און אויםטערקזאכמ״ט :ויטיגע די נען
 םyד חוץ א כאהאגדלוננ. נעהערינע א

 די םיט איגעגעבען זיו ?אטיטע די חןוט
 טעטינקײט ׳װניאן אנדערע םאחןןײדעגע

 װאס םראגען טאג-טעגליכע די פיט און
ארגאגיזאןויע. אן אין ארויף מוױםען

חאמי״ ע?זע?וטױו די האט נאבדעס
 גענע״ צום נעווענדעט יצזריםטליף דף טע

 האט װעלכער באארד, עלזעקוטױו ד«ל
 ?יצוננ יעהריליכע ^yרםyD זײן גלהאט

 און בא?אנט איהם און ישיקאגא אין
 סיטואציע די סאכטyג ?אאר איהם םאר
pfl םון םארלאנגט און 5<א?אי אונזער 

 םאר םארבארײטונגען םאכען צו איהם
 מיט־ כאארר עקזע?וטיװ נואר װאהיען
 יעצ־ דער ױגיאן. אונזער םוז ניצידעי

 ׳?אסיטע א ערוױילט זיף pd האט סער
 אונזער מיט געטײנשאפטליף ?אל וועילכע

 נויטיגע איע םאכען ?אםיטע וקזע?וטיװ
 ע?זע?וטװו רי אט םאר סארבארײטוננען

 װאח־ די אז ׳זעהן און װאחלזנן נאארד
>v,\ םארקוטע^ גיכען אין וועלען װאס 

 אץ געםעידעט געװען מוין איז עס זוי
 ״נערעכטינ?ײט/ דער םון נוםער יעצטען

 און ארדנוגג גוטער אין צונעחן ואילען
אוםן. בעסטען אױם׳ן

 wowytpy אונוער האט גיײכצײטיג
 ציחען צו םארםעים נים אויר מאסיטע

 גענעראל םון׳ם אויפמעד?זאם?ײט די
 לאננזאמען דעם צו באארד ןגקזעקוטיװ

 דרעס־ די טראנסםערירען םיז *ראצעס
 גע״ האם וואס ,23 לא?אי םון סאכעי
ט די ^טעדט ^י  אונזעד םון טעטינ
!אקאר.
 שװעריגקײטען אנדערע און די אס

איז טראנסםערירוננ דער צו כאצוג •ין

אי נעמט

ttsa « I> iN iN t;

 פערקיהלוננ א לינדערם
 שטתדען 24 אין

טעג 3 אץ גריפ ד״

סענם 30 דראגיסמס אלע -ײ

ם ע %ד פערלאגנ מ ױ o ר p ip 
ם הילל׳ס םים ^ ם ר א  פ

אונםערשריפם אץ

iyey»r אױ און נאי^טינטy)o^כ>גyז 
 pD ארנײט ,ד אז אווי/ גיװ^ר^נן

ט טראנס^ריר^ן  מאחר טיט ג^קאגט חי
• ^ ײ ני W ״י Wראכען און ן v  om• 

 V* ארנײט די הגפ ינ,#0*י IJWHWJ־•
^ דעי צולינ ד אץ םי ̂ yoאכי טײי

w w v m אכ סיר חאפ*ןyר
 פעחר מ^ניען װ?ט עם וױ y^r,4 אוױ או

םאר״ רען1׳וי6טראגס דאם ײעמ ארכײט
,fjnyn D)^2y

חוג• 15 א-ום יאױן צטזא כיו
^נ\  אר״ג• ע3 יאסאר פון מממב^רם ר

 iyii און ױדאן״ אייגזער אין ןyטראטyג
רyאוגז פון ט^רנ^דס ״עײן זײ

 ארױסצו״ פיייכט ז״ער oy איז #י#לאי
^ן ״ ,ז וי ,yטידאי,>,פא רyטy roה^,ם

^ און ם ^ ה ט טy די כי  אקטיװע yי*yי
 א ןyoyj יאפאל, רyfאי; פון oרyטבyיכ
 םון ארנ״ט דעי אין אגטײי ןyג,טyט
 טיט םא־אינטערעסיר^ זיף ױגיאן׳ רyד

 יא־ םון׳ם פראנלערען און םיאגמן די
 טיטינגען טנעד1ר/ די צו הוטען חא^

 אױםפא- און אױםהא׳לטעז |ycsyri און
 וױדלזאפ״ און גאגצקײט די אױןי סען

ױגיאן. mvi םון קײט
 דרעסטא״ jyD^yii צו ציי׳ דער

nyD זײט האכען *•iv-n איז גע׳טטיעבט 
ט עגדליך מד״כ  הא- טיר ;געװארען דע

p בע• ir דרעסטאכער םאראײניגטען א 
 דרעסטאכער אלע גיט נאר הנם ,4אחאי4*

 טראנס״ יעױן זיף iy2Hn 23 לאיאל םיז
 —דע, *עױן טיר האלטען און פערידט.

 א זאנען צו ריגyאיכ דין ניט ורעם נײ
 ,23 יאתאי פון רyאכoדרעס די צו ױארט

 טראנסםע־ ניט גאך דך האנען װע־לכע
 װאס טאן דאס זא^ען די אז )רייט

 רעגייכקײט די געכען אונז און ״^געלער
 טיט סעזאן קומענדינען צום צוצומרעטען
 דרעס־ די צו און כחות. yםאדאײגיגט

 חאכען װעלכע ,23 אקא^,> פ.ין רyטא:
 אפעלירען טיאנספעײרט, יע ׳עױן דף
 אי־- דעי־ אין זיך באטײליגען צו כיי״

ט  יא־ ױניאן דרעסטאנער דער pc כ״
 ױניאן, דיער איצט איז װאס ,22 מאי
 אונזערע םא^טארקעדען זאלען מיר :די

 ילאפאי?, דעם כאפעסטיגען און רײהען
 םאחטאר א װערען וױרלליף זאל ער אז

 דז״עאיגט דיעס און פי״אולו דעם אין
 אינ- אונזעד םאר *עטאלץ א און באאיד

טעמײטאנאל.
 אכער עס,>סי איצט איז עס אםת,

 ארײננע־ איז װאס ׳צטייל׳עטאגד, דער
 א אויוי האט טרײד אוגזער אין טראםען

 ארבײט. אונזער איגע^טעלט גיט האר
 זיצונ־ האט לואטיטע עפזעלוטיװ אונזמר

 אויוי נעמט װאך/ א טאא עטיליכע נען
 צו זוכט טרײד״פראגען, דיספוטירט און

 אינ־ רyאונז םון מעזy•ראכי ילײזען
 קוטעג־ ײעגען אױף טראכט און דוסטריע

סעזאן. דיגען
סעזאן, ?וםענדמעז רועגען רעדענדיג

 אױפטערקזאםקײט די ציהען סיר וױלען
 ■יענער, די צו טעמכערס אונזערע םון

 נײעם םאר׳ן אויסגעארבײט װערען װאס
סעזאן״

אנגעישילא־ זיף .האנעז טיד אײדער
 דדשאיג-ט קלאױחםאכער דעם אן סען

 װעלכע געננעי, געװקן זײנען כאארד
 לעצטער דער אז געהאט, טורא דזאבען

 זיך איו געהעריג װי פאנען ניט װעט
 די םון פראכילעטען די מיט איגעכען

 די ורעלען פאילגיליף און דרעסטאכער
 אינדוסטריע דרעס די און שעפער דרעס
̂ס  װעיען. םארנאכילעסיגט גאנצע א אי

ט ?ײער  נעװען, אױ אײנװענדונג הויי
 אויף אױםפאסען דארןי װעלכער באארד,

 טיט אינדוסםריע, ל^אוק גרויסע אזא
 דזשאינט פי^או?מאכער דעם אין אז

 פיאב־ און םראגען םאחעײחננע איהרע
 םאריארען דרעסמאכער די וועאען יצעםען,
 דער און אנזעהעץ, ניט זיך און װערען

 ספע־ אונזערע אז זײן, װעט רעזולטאט
 װע־ אינטערעסען דרעס באזונדערע ציעיל

 באארד דז׳פאינט דערםאנטען םאר׳ן ילען
אויםצונעמען. אומםענלין זײן

 די אז ארויס, אבער זיף וױיזט עס
 אוטבארעכטיגטע אן געװען איז םורא

 ?יאוה־ אין׳ם ארײנגעהז אונזער םיט און
 גע־ מיר זײנען באארד דזשאינט טאכער
 אינ־ טען און איהם םח טײל א װארען

 װײניגער ניט אונז מיט דןי טערעסירט
 יעדען בײ ללאו?מאכער. די מיט װי

 דײ אװ באארד דעם pc סאי טיטינג,
 דזשאינט דעם םון סאי p» רעפטארס

א׳ דרעס פארהאנדעלט װערען באארד  סי
 פראגען פלאו? וױ נום אזוי •ונ?ט גען
 צוױי די צװישען אונטערשײד דער און

 נאף אן. ניט כמעט זיןי זעהט פאכען
 דזטאינט פון׳ם בעאמטע די מקוזר,

 פון בעאפטע די םיט צוזאמען כאארר,
 יעצט ארבײטעז און באטראכטען ׳לא?אל

 אזױ וױ !יענער פאנסטרופטױוע אויס
 און סאך נאנצען דעם ארנאניזירען צו

 אונטער אינדוסםריע דרעס די ברײנגען
 איז גאר װעילען די פאגםראל. ױניאן

רמן  סאר׳ז םארילײנען פאענער די פו
 דזשאינט םוךפ דירעפטארס אװ באארד
 דורכ־ וחןאעדדי האםענםאיך און כאארד

נע־ די ברימנעז »וז וחזרעז יממיחדוו

o די ליאפ pc ר^י׳טאטען וױגימוו m‘ 
y ^,װעי רyראנ rry ) /y’C.;

 ג-ט mr*2 וי^ען ,Dnyi איחר וױ
 אן :vrv( נא״ ה?נט, ס*רל"(טע טימ

ײט, יyד סיט  איגו אױ* איו װאם אינ
 סארע־ט עפ און ןvװארyג ארױםגעיײנט

 ריט* yרyfאוג םון סיט-יױרתוגג ,ד דך
 *ױ ״אנעי* אוױ זאי׳ען כייר כדי רyד,̂ג

ע ״  ױע* סיטגילידער כאאלד ivDipytpy נ
y^p ערוױייט יען  jy w iריט ן >W 'V 

 ןyצyםאיטז y^ry;y yט’,נא; pא נחות
ארנ״ט. ,ד

 ריט״ yיytאו; פאר טyװ oyi דווץ א
jyjyii y רי שטערן אױף רyנ^יד ^ c א 

pראגקyן i^ c  D,cy;y3רא־ אונףער אין ־ 
o סאל. jyb^y, נאכד איצט, װאסyם 

אלאי yנyזyױyג די וױ  סע^כערס 23 י
̂נן  איו םיטyנyב ?יאגקען ז״ער אן חאילט

 צו םאנד ?יאגקען אזא וױכטיג זעחר
 זא- oy כדי ױדא^ אוגזער אין האבען

ט יען  ןyסארט צלױי^רלײ ליין זײז ד
y ריט םיטגלידער i j ^ c־,y פרױױרע״ 

 עוטיפ טאחע צלו״טעגמד־׳איז און, גיעס,
 אין איעצופיהרען פאנד אזא ;,נויט

 פראג־ ysy,t האבען טיר ג*אן.v “אוגז^
 םון זץי ורענדעז ױאס ריטגלידע•, קע

 נאף־ ױגיאן אונזער צו צײט צו צײט
 די פא״ יאן םיעיל אכע־ לזייף,
־ וױיי ײעיען, געטאן ^ ד ב א  ניט י

 עט^כע טיט נא,י פאנד. קיאנקען אזא
 באטראכט װניאן ד* וזאט ?,צור יאהר

 פײגען, פיד און דעס װעגען פלענעי
 פאסענדסטע די געלופען איז איצט אז

 הא־ ריל און דולכצוםיללען דאס צײט
 אײנזעהן לועלעז טיסגלידעל לי אז פען׳

 װאס םאנד אזא נױטװענדיגחײט די
 אונזעל אין עטאבלירען צי שנע^עי
ױניאז.
 די און א־בײט סך־ א דא איז עס

 און אירופען זיר דאלםען פיטגלידעל
די פאר טעטעק״ט זײעל אויסנוצען

^VD2״yoy| ד םדןyל yy 'W rtn• טיט״
';‘LDHir'yT.

̂ען גיכע? ,,א גא״  סי• רyכoyט *רע
ם^ םיגכעז  נאםיגײ צו װעלען איענאלו

 עס םיטנ^מןר. כאארד vDipytpy לען
 פייכט און חוב א״*ל וײן נער4דאל ,ײעט
yoip; 1י צו fftJWtl דעראגסטלירען 

 גא״ pא ױדאן דער צו טרײח״ט אײעי
y-’r s) פ דיyהיגoטy ע און ט ס ^ ס א • 

 אױפ״ װעסענס םעסבערס ; Dרyטבyט
 האבען צו דנען אין דיז ױעיען ןyגאב
 און ױדאן דער פון אינטעלעסען די נא-
 אינסערעסען; אױסערע אנדעלע pT גיט

ony^yo in v iv rv i'n, די װממען v• 
 הא־ וחניכע טײעל, און ליכ איו ניאן
 םאר יעכענס דיעלע אלועמעגעב^ בען
^ דעי ^y ^ r רען ײאםאן אױוי און 
אD זיר פא; ײ ״ אז ן,yTא  אײך װעלען ז

 דנען אין אײר גאי און זyםארטלעט
 צו־ װעימן מערבעלס yלכyאז האב^.

 עקזעקוטיװ גוטען א ען‘יyעט>נyזאט
ט דאס ,דאס כאא״ד נ  געזוגטען א די
.1לאלאי

סע״יעפע*־. *צעלנלאלץ, י.

ען די ק אג א-  שאפ־ רעם ב
שעדמאן ט

 פאעעד נײטען כרודער יױ נאבדעם
 די םאל *עאפ־ט^ערטאן געװארען א־ז

 טרײ איפעל לאט און יאהל רפא לעצסע
 איגטעי־עסען די אפגעהיט עהרייף און
 הא* עאפ,י אין לyט1טיטארבי זײנע םון
 סאועלסאן פרן ארכייטער די פיל, בען
 א פיט פלעזעגטילט איהם ?וטיפעל׳ אין

 איוזם װיניצען און פלעזענט װערטפויען
גליק.

טע די קאםי
 דיזעגןזדיש םאקס בעלאוױניק,

.m י*איז. ױגיאן עפכלאידעלערס

ס ל א ד ר א
לענחנר שננ״שע און ®ױלען סײן

אין אויםגעצאחיס שנעי ווערען דאלארס אמעריקאנער
חרך לענדער, ארוםיגע און נאליגיע ■ױיען, «ון פיילען איע

געוועחנייבען א

אני ר מ ע ד ר א
לער סח

קאםפאני עקםפרעם אמעריקאו
אריכעמדשיקען אזױ וױ וױונ עקאנאנדשםםער דער איז װאס

.חיים אלטער דער ג»ך געיס
וױ שנעל אזױ

ײאכעו דריי :אין
אויםנןדןוחלס. נעלר דןוס ווערט

חײם איסער דער נאך דאלארם שיקען אויך ק«נפ איר

קײבעל דורד
םעסינע-»רײזןן. זעהר *ו

םארטרעטער אויס׳*ליםליכע חאם קאסטאני עןםירעם אםעריסאן רי
ה»פד «חסמן, מריין, איז *שיםעס יייו רמיי אין jmpoip וזארשא, אין

נאנס־ אויר שםעדם. אײראיעא״מ וױכסינע *נדערע איז !•ייל נורג
ר רעי אי£זי םארנינרוננען מ אנ אםזד׳ די נמכם דאס ײעלט. נ

נעלט־ טאר אדנאניוא^ נעוױנמסםע די קאסיאני עקסירעס רישאן
אנגעלעגןנחייטעז. רײזמ און זענרוגנןן

נאה«נטס«מן חנם נאזונמ רייזז, א םאכען װילט איחר אוינ :
w כדט ויר כאראט און אסיס קססירעס m w ro  on■ אלע ווענען

אםיס׳וס אונזעחן אין תרינעז סאנם איחר «ננ«לענ«חײסען. רייזע
וועלט. nn סיז ס״לקן אל* ס*ר נאהדנילעגתן און שיםסקארמן

 איז יןאסאאני oniopy •מריהאז די ns ׳אםימס ײ ■ח איע?ם vn «רײז נײס
i*״ סיר װאס אפימס, די #ון אײגןם איז אדעי שסיס אײןר n •דאר ,19 ד* 
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דעפארטמענט עדױקײשאנאל אונזער
 אין נעװארען געהארםען זײנען וואס ועדעו די

םקור הײ אדרװיננ װאשיננסאן
 באריכ׳ װאך רעצםע ״שוין האנען מיר

 האגצערם ערהאבע.עם דעם װעגען טעט
 װא׳פײג״ אין געװא־־ען געגענען איז װאס
 ערעפענונג דער צו סקול הײ אױרוױג; מאן
אל אונזער םון קי״עאג ט ^ו י קי ג ^  ט

 ריאבעז םיר סיזאץ. היעםיגען דעם םאר
 דעי ווענען נלױז באריכטעט װאך <עצטע

i y r ^ p * *ns .דאל היינטיגס פדאגראם 
 קור־ אין 1כאט״ אינערגענען, סיר װעלעז

jn ,\vx□ רעדעס די םון אינהאיט lib די 
 םוײ די כדי אװענם, יעגעם םון רעדנער
 ױניאז, אונזער םון כיטגלידער זעגטער

ען געװען ניט דארט זײנען װאס  “הא זא̂י
 שאר־ דארט איז עס װאס באנריף, א בען

 ׳זיך םאר^טעהט רעדנער, אלע געקומען.
 ע;טוױקיו:ג דער װעגען ;קדעדס האבעז

 םעטיגהײט, אנאל8עדױ?יי? אונזער םון
 אנדער אן באייהײט ראם יעלער אבער

פונקט.
 די־ דער םיט־טהאנדלער, אלעקסאנדער

 דע־ עדױקיי׳טאנאל אוגזער פון רעתטאר
 םיטערמאן דער געימןן איז ■אדםסענט

 דאס אגגעװיזען, האט ער אווענט. םון
 אינטערנע-טא־ אונזער םון םיםנלידער די

 װאס דעם, אויף זיין ׳טטארץ דארפען נאל
 א^־ ער^םער די געװען איז ױגיאן זײער

 װאס אטעריקא, איז ארגאגיזאציע בייטער
 טע־ עדױקײ״.גא:אל אן אגנעפאגגען האם

 ער כױטגלידער. די צװי׳שען םיגקײם
 נאגצעץ דעם אױו* אנגעװיזעז דאן האם

 װאס קורסען און לעקטישורס םון צעטעל
 םא״ צוגעגרײט האט דעפארטמענט דער
 אויס־ האט ער און סיזאן הימםעען ד*ם

 הוטען צו אנװעזענדע אלע די געםאדערט
 די פון קורסען די אין נאםייליגעז זיך

 ארבײםער דעם פון און סענטערס ױניםי
• אוגיװערזיטעט.

 סע?ר\טרע- דער באראןז, אב. ברודער
 אינםערנע?&א:אל, אונזער פון זמורער

 פאר איז עס וױכטיג וױ ׳א:נעװיזען האם
 ענםװמך צו זיך, לערגען צו ארבײםער די

 װי־ אינםעלעקםועל. גײסטינ, זיך לצן
 אינםערנ^אנאל די — ער זאגט — פיל
 םעטינקײם, דער אויף אויסגעבען נים זאל
 אננעײי׳ האט ער װערט. אלץ דאט איז
 דער איז פריהער מאל קײן נאך דאס זעז,

 אזעל־ פארגעשטאנען ארבײמער־באװעגונג
 און לײזען, צו פראבלעםען עװערע כע

 װען װערעז געלײזט אםבעסטען קאז דאס
 אױםגעקלערט זײן וועלען ארבײטער די

 גוט פראבלעסען דאזיגע די װעאעז איז
פאחטטעהן.

 דער פיינבערנ, י. ווײס־םרעזידענט
 עדױ־ אינטערנעקואנאל דער פון םמערמאן
 דאס אננעװיזעז, האט סאםיטע, קײשאנאל

 סאכט בכלל באװעגוננ םרײד־ױניאז די
 — און צײט. ערגסטע זעהר א דורך איצט
 די אויך איז ערנסט נאנץ — ער זאנם
 םון טייל א אלס ױניאז אונזער פון לאגע
 יעדען באװעגונג. ארבײטער גאנצער דער

 װע־ דארף מאכט באװענונג די װאס םרים
 װאס אוז געםאסםעז, און געװאוינען זתן

 םוז םיםגלידער די ארבײםער, ךי םעד״ר
 לאנע די באגרײםעז װעלען ױניאנס ןײ

 ערען1ו געלײזט קאנען וועלען בעסער ווצץ
 אונ־ םאר מטעהעז װאם פראגען, אלע יד

 םיט־ די צו אפעלירם ער ײניאן. זער
 זיר איגםערנע^אנאל אוגזער פון גלידער

 דעם םיז סלאסען די אין באםײלינעז צו
 קא־ צו אום דעאארםםעגם עוײמי^זאנאל

 תרכ־ ערםאלגרײך ױניאז דער חעצםעז נען
 די װאס צײמ, עוומרע איצםיגע גצהךדי

 גאנצער דער איבער ארגײםער־באווענתג
חרך. איצםעד םאכם ווצאם

סעקר. תאהן, מ. םאניא מװעסםער
 עדױקײקזאנאל אינמערנעמאנאל דעם םח

פ זיך קערמ דעפארטםענם,  דעם צו או
 אז אנגעוױזעז, האט כמזערםאן דער וואם

 איז עחשטע רי גמווען אין ױניאז אמזער
א ס מרי  ערױקײ׳ן&אנאל אן אגצוםאננען א

ט, ײ ס טינ  אלע די אויף אן װײזט זי און מ
 נעהאט האט מע| װאס מװזנרינסײםעז
 סדחןהנםליך איז דאס װי תרכצוםאכען,

 אן םאננעז װאס די אלע םיט םאל דער
 צו עריטםע די זיינען װאס נײעס, א עפעס
 —האבעןל^ מיר ווענ. נײעם א אויף געזק
 אבער פרײז, דעם באצאהלס — זי זאנט
 װערט איז עס װערמ,געותז! איז דאם
 געםאכט זײנען וואם טרענגונגעזrאנ אלע

 װאם גצטאץ האבען מיר אז און נעװארען.
 אסבעסטען, צײנם נויםינ געיועז איז עם

 ארבײםער־ אמעריהאנער גאנצע די וואס
 קלאםעז עםענט ״נאך אונז טום נאװענונג

 דאס טיםנלידער. די פאר סהולם אח
trom יתיאנס די םח געםאז איצט מוין 

 רזד א איז דאס לאנד. סמצצן אילאר׳ן
 םעםינ־ מדױקײשאנאל דער םיז זולםאם

 און אנגעםאננעז האבעז םיר וראס קײם
דעם. אײױ ישסא^ץ זײן נעװיס םענעז םיר

 אפיעל אז אויך זי םאכם מלום צום
ענח^ זײ «ו תז צו אגצ^ליסען זיך אנו

 רײנער דער פון געניסען און קי׳אסעז די
 דע־ עדױקײ״פאנאל דער װאס פראגראם

 צױ און אויסגעארבײט האט פארטםענם
 סיזאן הײנטיגען דעם םאר געגרײם
 םון •ראםעסאר אװערסטריט, דר.

 האלעדז^, סיםי יארק נױ אין םײייאזאפיע
 אונזער אין לעהרער די פין אײגער איז

 געהאל־ האם אוניװערזיטעם, ארבײטער
 האט ער רעדע. געלוננענע זעהר א טעז

 פארענדיגם^ און הוםאריםטייט אנגעפאגגען
ערנסט. נא;ץ

 די אז #געראנק דעם אויס דריקט ער
 n אין געזצלמאםם דער אין •אסירוגגען

 כאיצסיםעז ווצלען יאחר דרײסיג נעקסטען
 פאר אסמר וועלט, דער םון ׳פיקזאל דעם

 די יאחר. חונדערט דרײ געקסטע רי
 לױם זיך, געפיגם צױױליזאציע איצםיגע

 אוםבא׳צפיםטען גאגץ א אין #םײנונג זײז
o פעסטער א דאס און n r 1אי 

 כא״ קאן צװײטצר, א אדער זײם אײן
 ענםוױקלונג געזעל׳צאפםליכע די ׳טטיםען

 אין דאס דענקם, ער יאהרען. םילע פאר
 די קאנען תריזיס־צײט, איצםיגער דער

 באמטיםען ארבײםער אינטעלעקטועלע
 צױ נאהמנסע די אויסזעהן זאל עס װי

 מיט־ די אויף פ;»דערט ער און קונםם,
באנוצען צו ױניאן אוגזער םון גלידער

 לערנע פ»ר אפען זײנען םענםערם ױניטי פאלגענדע די
7:30 אום אז זיך םאנגעז קלאסען די

אונירועדזיפשט ארכײםער אונזער פון הלאסען רי
שינגםא; ע16 און פליים אױרװינג שקול, היי א־ירװינג װא .529 ר־ם םטריט, ט

ת ב , 1.30 ׳ש ג א ט ײ ם ב ע ן24 ד ע ר ט ע ב מ ע װ א נ
 :איבער קורם זיין פארטזעצען װעט םםאיר בוירד פראפעס^ר

ליםעראטור.׳׳ איצטיגער דער אין כ־חות ציאלע
, ת ב 2 ש 3 אנ, 0 ט ־ ביי

 אםעריקאגער ״די ;איבער קורם זיין פארטזעצען װעט סאפאס י. ײװיד
שאפט ציװיליזאציע״. םאדערנער דער אין ארב״יטער

, ג א ט נ ו 3 ז ן0 ץ ס ר א ע ה, ד רי ם פ ע ן25 ד ע . ט ר ע ב מ ע װ א נ
פונדא• ״דער :איבער קורם זײן פןארטזעצען װעט אװערםמרים ה. דר.

ציױױליזאציע.־ סאדערנער דער פון םענם
, ג א ט נ ו 113 ז ה. 0 רי ם

שע ״די :איבער קורם זײן פארטזעצען װעט קארמאן י. ה. לר.  פאליטי
ציװיליזאציע.״ טאדערנער דער אין אינסםיםוציעם סאציאלע א־ן

הקםםענשאן
,;זו נ א ם ט ע ן25 ד ע . ט ר ע ב מ ע װ א נ

אםעריקא־ די איבער קורם לעקטשור זײן פארטזעצען וועט לעוױן מאקם
 ל«קאל פון רוםם קלאב די אין פריה, דער אין 10.30 באװעגונג, ארבײםער נער

שינגטאן 1581,1 בוייאנקס. עווענױ, װא
, ג א ט י ױ . פ ם ע 2ד ן3 ע . ט ר ע ב ט ע װ א נ

רוסיש־פוילי־ דעם םאר רוםיש, אין לעקטשורען װעט קרינקין ז. דײוניד
ש שען  ער יארק. נױ םם., טע1איםם() 315 ױניאן, קלאוקםאכער די פץ ברענט
ע: דער איבער רײדען װעם ם ע שיכטע םאציאלע ״די ט ״ םון גע ד. חםלאנ

ג א ט ש י , ע נ א ם ׳ד ע ן29 ד ע ע . ט ר ע ב ט ע װ א נ
 עדױ• דעם אין ענגליש, אץ קלאם זײן פארטזעצען װעם גאלדבערג םר.

 טע2 142 אין ,17 לאקאל ױניאן, םאכער ריפער די פון םענטער קײשאנאל
____________אוהר. 8 ביז 6 פיז װערען נעגעבען וועט קלאם רדע עװענױ.

אינסערנמשאנאל אונזער פװ צענפערם ױניפי
* *
• I

ט ם ד אי ײ י ם ט י נ ה װ ע ט נ ע צ
 מאנהעםעז, עווענױ, ערעםער נעבען סםריט, פערםע — 63 םקרל פאבליק

 געבען רוילבערם ל. at וועם אוהר^אוועגט, 9 #פוען28 דעם םיםװאך
אינסםיםוציעם.״ עקאנאםישע און ״סאציאלע :איבער קורם א

ם ד ע ה י י מ ט ס י ױ י ו ט ױ . ױ ר ע ט נ ע צ
מאנהעםען. סטרים, טע20 איםט 320 — 40 סקול פאבליק

ם רן אנ ר םיי ב . װני ר ע ט נ ע צ
 בדאנקס סםריט, שארלאט און איסם פארק קראטאנא — 61 םקול פאבליק

 געבען קאפאלד םילוױא מים וועם אווענט, 8^0 #פזען27 דעם דינםטאג,
עקאנאםיקס״. און ארבײםערשאפמ ״די :איבער קורם א

ן א ט ג נ שי א ו נ ו ױנ רו י ל. דדי או סו ם
םטריט. טע17 און פלײם אױתױנג

םר. פון םיהרונג די אונטער ענגליש, אין קלאם םקול הײ א
 אווענם, דאנערשםאג אזץ כדמוואך דינסמאנ, םאנטאג, םיםעט קלאם דער
סקול. הײ אוירװינג װאשמגטאן פון 724 רום אין

ר ע ט ײ װ ס צ ק נ א ר י ב מ י נ . ױ ר ע ט נ ע צ
בראנקס. פארקװע/ קלערםאנם און עװענױ װאשינגטאן — 42 פקוהל פאבליק

ר ע או ם ל ק נ א ר ד ב פ י • װנ ר ע ט נ ע צ
בראנקס. םםריט, טע135 און פלײם בראון — 43 סקול פאבליק

ם ע ל ר א י ה ט י נ . װ ר ע מ נ ע צ
עװענױ. םע5 לעבען סםריט םע103 — 171 םקול פאבליק

 דעניעלם מארגארעם דר. וועם ,8^0 נאװעםבער, םען26 דעם םאנטאג,
שםאאטעז״ פאראײניגטע די אין ידניאניזם *מרייד איבער קורם א געבעץ

ל ױ ו ז ג א ר י ב ט י נ . ױ ר ע ט נ ע צ
ברזקלין. עװענױס, סאםער און קריםםאפאר — 150 סקול פאבליק

י מ י נ ױ , נ ר ו ב ס מ א י ל ױ . ו ר ע ט נ ע צ
 ברוקלין. סטרים, םעקקייבען און עװענױ בושוױק ,147 סקוהל פאבליה

 ײניםי אלע די אץ װערמ אװענדם, םיםוואך און דינםמאנ םאנטאג,
 דארם װאם סאבדזשעקםס אנדערע די הוץ א ענגליש, געלערענם צענםערס

געלערענט. ווערעז

 חא• זײ װאס געלעגעגחײט דער םיט זיך
תעז צז נצן ע pnm איז י  it סצחר 

 קןוטפעטמנט זײן צו אום אעםעליגצנט,
 וועלען ארנײטער די וואס ראלע רער םאר

 װעלט די סיחרען צו ׳צפילצן, דארםען
 גין געװאחנן גמסאן איז דאס וױ כעסער
איצט.

 זצחר א אױס דריקט רעדנער דער
 דאס כאצוג אין געדאנק איגםערעסאנםען

 יע• םענמען. דערװאקסעגע פון לערנען
 זװ שטרעבט — ער זאגט — םעג^ דער

מ ראס און ױנג, אײביג נלײכען ס ע  כ
 1אי אלסקײט, די כאקעםפען צו םיטעל

 לערעגם, סענש א װען .ן y נ ר ע ל
 איחחנן, גײע אלץ זיך אין אײז ער זא»ם
 דאס און געדאנקעז נייע קענםניסען, נײע

 לש־• װאל די ױנג. םעג^ען oyi האלם
 וחד ^בטyלyא■ג גין ווערען yיענ ניט, גען
 זאגט — זאלען, רט.yלטyםאר גיך רען
 לער• צום נעחמען זין רyארבײם די — ער
ױגענם. רyײr אויפהאלטען און נען

 אין ןוווענט פון רyדנyר למצטער רyד
 דאקטארyר דער יאנאװסקי, ש. געװען

 דריקט רy כטיגקײט״.yרy״ג די פון
 אהן ארכײטע^ דאס געדאנק, oyi אויס

 #ציל םyר דערגרײכען ;יט «חאגעז כילדוגנ
 זיך האט ארכײטער־כאור;גוגג די װאס

 ער זאגט — בילד^לג אהן גדטטעלט.
 סי| נאכםאלגער בליגדע כלויז זײ זיינען

 סען קאן lyrjyo y^ym און ŷרyאנד
 אחין• אדער אהער זyיהרcארD לײכם

 נאך דאס שםארח, גאנץ באםאנט רy און
 זיך װעלעז ארבײםער די װ^ן יעמאלט
 און םארמטעהן ריכטיג זyלyװ און לערנעז

זײ לכעyװ אין די באגרײםעז
קאנען זײ יעסאלט נאר לעבען,
 זײ שטעהען װאס •ראבלעםעץ די לײזען
ה זײער םיז יראבלעםען די םאר. ײ  םי
צײט. דער פון םעןy*ראבל די װי גום אזױ

 אנ״ די אויף ער סאדקרם שלוס צום
 די פון אװעקצושםעהן נים וועזענדע
 םון געניסען און לערנען צו ;תלאסען

 גרײט איז ױניאן זײער וואס בילדונג רyד
 םימ קײן ^פארענדיג נים ,iy3yi צו זײ
געלט. הײן און

 1זײנע רעדנער ysא פון רעדעס די
 ^טוזיאזם מיט געװארעז אױםגענוםעז

 געווען איז עס אפלאדיםםענםעז. און
^ א דארם ס ױ ר  דאם עולם, רy•טעהג א ג
 וױ ׳רעם םון געזעהן דײםליך מען האט
 בא״ אײדעל און שעהן זיך האט ^לם דער

 אווענט דעם האבעז װאס די נוםעז.
 ניט גיך אזוי עס װעלען בײגעװאוינט

םארגעסען.
 םראגראם גאנצער דער װי נאכדעם

 געװארען, יהרטDyדורכג איז אװענם םח
 ארונםערגעגאנגען מענ^ען סך א ןימען

 סקול, דער םון ״דזשימנײזױם״ דער אין
 פרעהלאך און געםאנצט האם מען וואו

םארבראכם.
 די בעורען oy איז ארום און ארום

 םיי^ײנג, ערעםענוננס ערםאלנרײכס^
 און געהאט, איז עס װען האבמז מיר װאס
 צוםרידעז, אוועק איז עולם גרויסער דער

 עדיױ דער םאר באגײםטערט און שםאלץ
 ױניאז זײער װאס םמםיגקײט זאנאל5קיײ

i העכסט אוועס זײנען זײ אן. םיהרט t* 
 פון םעםבערם זײנען זײ װאם םרידעז,

T םארנעםם װאס ײניאן א t אזא םים 
 יר דער דורך זיי, װאס און טעטינקײט,

ה מאכען ׳ניאז, לי  עדױקײמא״ די אז ^ג
 םיהרטyאננ קאגען זאל טעםיגקײט נאל

* * *ווערען.
 *רעזידענט ®ון טעלעגרמע 8

זינטאן.
גע־ האט זיגמאן םארים פרעזידענם

 דעם רעתער די פון אײנצר זײז זאלם
 אין קראנקחײם א צוליב אבמר אוועננ^

 נע• נים לײדער, ער, האם םאםיליע זײן
 ױ צוגעשיקם האם ער און קוםעז סאנט

:טעלענראמע פאלגענדע
! רyבריד ארז ,שוחןסםער

 k צוליב וואס זעהר, באדויער ,איך
 אין קאן םאםיליצ םײן איז הראנקהײט

 פון עחסענינג דער בײ אײך םיט זײן נים
 םאר טעםיגפײם, עדױסײשאנאל אונזער

אור םיט צוזאםעז םיזאן. הײםיגמז דעם

מ| ד<ם אן האוי, איך מעטיגקײט.  #װי
 אי| באפוםען װעלען טימנלידער די װאם

 זיי וועלען קודםעז, איז סלאסעז אונזערצ
 ארבײט קאנםםרוקטיװע םאז צו כאנוצען

ױניאן. דער אין
 םארנר אינמעתעשאנאל אונזער ,זאל

 בי| וױ צריאלנ מעהר םיט נאך זעצעז
 M מנםיגקײט, צדױפײשאנאל די יעצט,

 kipi נייםמיג, םיםנלידער די צנטװיהלען
 קאםוי חנם איז חעלגמז זײ װעם דאס

 רע זייעחנ םאר םיהרען דאדםעז ?ײ
ארבײטער. אלם

נרום, ברידערלימנן םיט
זי מאריס

 טעלצגדאמז אנדצרמ נאר
 םיאנםצד r« נצװארעז דערהאלמען

 סרקנײאר ״די פון םעהרזנםער דמר
 און טצדיאא^,א אװ בױרא קײשאז

 ®ון אײנ* װאלםםאן, םהערעוא םיס
ר םאסולםצמ. מ

אג, ט ױי 4 4דינערנו נ

כאארה
ױניאן דרעסםאכער אוו

.1923 נאוועםכער. םען16 פרײמאג,
 חא- זײ דאס איגפארםירט, 3 לאקאל

פון פראטאקאלצן רי גוטג#דןײס*ן כמן
o n אקטאכצד פון כאארד רזשאמם 

o 2 גאװעםכצר יון טען31 nםצן 
|.yo9 און

חא״ ײ1 דאס אינםארסירט, 10 לאקאל
םון •ראמאקאלון די גוטגצהײסצן גען

טאן31 אסטאכור פון כאארד חשאינט
םען.2 נאװעםכער און

הא־ די אז אינםאיסירט 11 לאקאל
פון קאנסםיטוציע רי גוטנעהײסען בען

באארד. דזשאינט
 וײ דאס אינפארםירט, 23 לאקאל

 פון קאנססיטוציע די גוטנעהײסקן חאבען
באארד. דז׳פאינט ךצם

 אינ- ,45 ^אקאל ׳ױניאן רעזיעצרס די
 האכען געהען ױי וױ אזױ ראם פארכױרם
 דז״צאינט דער ׳זײ םארלאמען עלעק^אן

אן א שיקען זײ זאל באארד מ ר צ  פון ^
קאסיטצ״ ״אכדזשציזשאן ןײער

 און נוםגעהײסען װערס צושריםט דער
 צו איגסטרואידט װערט לאממר כרורעי•

אטעגד^.
הא• זײ דאס איגםארפירט 89 לאקאל

 םון וראטאחאלען די גוטגעהײםען בען
 Dyi אסטאכער םון כאאדד רזשאינם דעם

םען.2 רעם נאװצםבער און טען31,
 אז אינםארסירט, לאקאל זעלבער דער
 רעדגנירם ריאם גראסע אחגסםי נרורער

 נאארד דזשאינט רעם םון דעלעג»ם אלס ,
 װעט מיראכצלא לינדא ^יועסטצר אז און

פלאץ. זײן םארנעהמעז
 נים האט רyםcy^װ רי װי אזוי

םן איהר אך  אינ־ זי טyװ דך. פיט ױגי
 מיטיננ נעקסטען בײם װערען סטאלירט

באאת־י. דזשאינט דעם םון
באריכט. קאכױטע פינאנץ

 דאס באריכטעט, קאסיטע םינאנץ די
ש/ ״לײבאר דער ײדז  םאנאסליכצר א א

 גע• זײ צו זץ־ האט זשותאל, ארבײטער
 yט,קאם די און שטיצ^ נאך ווענדעט
 זאל צײטשריםט די אז נדירטyרעקאמ

דאלאר. 50 םיט װערען געשטיצט
 צײטונג די ״םעםענדזשער״ דער

 די צוױשען כעןyארויסגענ רטyװ זואס
 -y»o א ארוים גיט ארבײטצר, yשוזארצ
 דײ פאר און גומער, DyooD'np ¥יצלען

srt? סאסיטןן א זיך האט צװעק yiiyj־: 
 אדווער־ אז נעבען זײ זאל םמ? אז חןמ

פאכליקײשאן. דער פאר טײזסענט
רעיזאםענרירט, קאסיטע םינאנץ די

 ארווערטײזטענט פײדז^ האלכען א אז
מננמבען זײ זאל ראלאר 30 םאר

 סריסספעס אמערימן יארס ״נױ די
 צום נמוומנדמם זיך האם םאנד״ ךעליף

 םאנד, דעם מטיצמן צו באארר ךזשאינט
קינחנר. אריםע רי םאר געהט \ועלכער

 דער אז רעתאסענדירט, קאמיםק די
 100 מיט וחגרען געשסיצם זאל םאנד

ךאלאר.
 דער םון רעקאמענדאציעס די

גוטגעהײסען. ווערען yקאכיט
 דז׳צע־ דצם פון רעקאטעגדאציעס די
 צו באצונ אין באארד עקזעקוםװו געראל

o n וחנרען טרײד, דרמס און קלאוק 
 פאר טיטיננ נעקסטצן דמם צו וס*יבען0(

 און זיגםאן בריחנר די װײל דיסקוסיע
 דעם םון אבװעזצגד זיינען םײנבעדג

סיטינג.
 אינסטרואירם װערט סעטרזנטער דער

 דעם צו פרקזירענט דעם אײנצולארען
lyDDpyj משאינט דעם םון מיםיננ 
נאארר.
m מיט i גע־ מיםינג רער װערט 
,שלאסען.
 באריכט. דירעקטארם׳ אװ גאארד

קאםיטעס.
 םון ארבײטער די טדן האםיטצ א

 אינםארמירען לינדען״ און *סטײנבערג
ײ זײ אז דירעקמארס, אװ באארד לעם  ד
 דער םאר קרמען צו בארמכםיגט נצז

 אכ־ ניט סטרײס־בענעםיט, וואך לצצמער
 זײער נענען ססרײת חנר װאס סענדיג
נאװארען. נעסעטעלם שזין איז םירפע
 אוו באארר דמר f» פארלאנגמן, זיי

 דעם אינםטרואירען זאל ירעקטארס1
 בענ$- וואך א אויסצוצאהלען זײ אםיט
צודמןגעװיזעז. ווערם פארלאנג תןר םיס.

 דער פון םמרײתער די פון קאםיטע א
 איג״ קאטפאניע״ דרעס טי ענד אײ״

 סטרייקאר 25 די סון דאט פארםירם,
 פא־ א בלומ האם םירםע זײער מנעז
 Djn פיתעםען צו אפגצשטאלט םיטע
 ײ1 אז ערקלצחר^ קאםיםא די שאי.

 סםרײק־ממצ״ וראך א דאמור 8 פרעין
 מתא־ וײער אז פאו־לאננען זײ און •יס
ctd וחנחנן. גמחצמרם זאל

 אימנרנצנעמנן ווערם נמרלאנג יעי
אםים. צום

כאריכט. םענעדזשערט׳
 דער אז כארינטיט, סאצקי כרורער

v סטיײק m\ לעדצן״ און ״סםײנכץרנ 
 yטsא די אויף גצװאראן גצסענתלט איז

 צױ דיגון ארב״טצר די און באריגנתטון
ארנײט. דער צו רימצגאמצן
 װעיט כאריכט סלוצקי׳ס נרודצר

נוטמדדיסצן.
^ חאראיױץ כרודער ט כ רי א  צױ או כ

 קאס״ דרעס ..טאוער די װאס דעם ליב
 קאפפא״ דרצס ״עמפײר רי און פאדצ״

ת״  ^א• אײן גצױארצן איצט זײגצן נ
 װי מצחר •רעסצר אײן דא רארטאן איו
 האט אפיס חור נוצען. קען פירמצ רי

 צװישמן 5גוי א װארפצן צו נאשלאסצן
 װעיצן װציכצ די און •רעסציס דרײ די

 וועילשן פלאץ דעם צו- כארצכטיגט דין
ארכײטצן. כלײכען דארט

 װעי־ט באריכט האראוױץ׳ס כרורןר
גוטנצחײסצן.

 פון כיענעדדצער וואגדער, נרודמר
ayi אן א• גיט רעפארטםענם, דזשאבינג 

 טעטע־ דער װצגען כאריכם אי״נעמײנעם
^ וײן פון קײט vm* די אין אסי v6 עט־ 
 דאנק א אז באריכטעט, רy װאכען. ליכע
 !יזשא־ דער װאם איצוחנססינײשאן, דעי
 האט נעסאכט, חאט דעפארססענט כינג
 אין איכלצן םילע אױסגעסונצן אפיס חןר
רע- אלט 1 • עױ טרײר. דעם

 זײנצן איגווצסםמיישאן רער פון זולםאט
 סיט געװארען געסײנא דזשאכארס פילע

 ״אסאםיאײ־ זייער פון געלר־שטראםצן
אן/  שסרא־ די שױן האבצן מאגכע ש

ניט. םאגכע און כאצאהלט סען
 אז ׳אױך פארלאנגט וואנגצר ברודער

 ארײגגעגנכען זאל אדװעו־סייזסענט אן
 אויםםאחנרעג- צײטוגגען די אין װערען

 װי שגצל אזױ אז םעמכערט אוגזערע דיג
 זײ צאחלען םאנוםעתםשורערס זײערע

 סאם״ גליױ דאס זײ זאלצן קייז נייט
 דא- ווצט עס ױניאן. דער צו ■לײגצן
ווײחשעס. זײצות סאלעתסען צז ױי םאר אםיס דעם לײכסער םיל זײן סאלסס

וחנרם נאריכם כרודער
גוטגעהײסצן.
ס דזשענעראל שער׳ כאריכט. םענעדז

 דאס חמאכמננדירם, פײנבערג ברורצר
 םון עקס״םענערזשמר מעכטער, ברודער
 םענצדזשער דעד ײמחנז ז»ל .60 לאקאל

 כרד *ח דיסטריקט חארלצמער חגם פון
 און אן היינט םון זאל כראדםילד רyד

 אלס כאארד דזשאיגם דעם דינען װײטנר
אײדזעעגט. ביזגעס
 םײנ״ ברודער םון רצתאםענדאציע די
גוטגצוזײסען. ווערט בערנ

 גצ״ סיטיננ רזר װערם דצם כיט
ש^אסען.

סצקחנטזנר. לאגגער. ע. לואיס

 חעלסח יתיאן פוז נײעס
םענםער

ir דעם פ#ר ם«םק»ר«ד-באל iv 
םענגזער. העלמה

oyei'iMMi m קןוםיםע, ױ  oipi 
tnirnw סון on ריחמס*רס ב«ואיד 

» םון  וו«נר, לע«מ סעננמר חעלסח יוני
 ח«יט און םיטיגנ « «»ג«חאלם«ן

 נרוי־ » םאר*נשס»לטען «ו \9ב*של*ס
 ניט ת*ל נרויםזן » ײין םססמן״נאל ס«ן

 וועט ב«יל in םארטש. «ין וױ ש«נם*ר
̂ון םון מנעםים on טאר זיח  העלטה ױגי

סמגםןר.
 נעםסכט דארןי «ונכ»רנעטםוכ< די
irum .אוגטערנןהםתנ די ■אפזלער 
 *ונ־ ם«מן באיזאנם ומלפען אויך וחנט

»»n סיט םיטנליחט־ in סון ארנייט 
on מעם און סעגגמר, הןלםוז יוניאן 
in נאך n ארײגנרעננען v סו־ נעוויסע 
 וחזלמ סענמר, סון pomp in אין ם׳נ
ייך.1 איבןמנס ניט יעזט אין

 א־נםקתעה־ m סון איעמלהײטען
.1ענ»1ע tram תםאכם כאסאנט 1וועלע סוננ

 ,זײ 1איגק 1ל»«ד»ו װייפעז-׳ם רו־.
injnr ד איו סרייםאנ לעצטען םנפות״  נ
 נ׳װתז איז ?ולם רזר ערסןולנ. אן וחנן

ױי־ רד. 4(1אינט^סי1ס» שםאחז  ו
urn יאפולער, אוז שזהן נעחזדט חאט 

 סון תו־אנסחײנמן די אתםחנחמתנ
n ם,1לײ םענשהייס רי וועיכע » ” i 

ױי. ניגין קקספט םענ׳מ דער אזוי וױ און אורזאכען
 טצן23 דעם אוחננד. םרײט*ג דימן

 דנר לימנר, בנייח רר. וחנם נאוועםמנר.
 ואחר א נעמנן שרײמר, כאוואוטסאר

n u m w v ו0 אימר לעסםשור 
שוױגדליז״. און םאװ־עס צינישע

38 ליוזאל וזן ט״ליורפ ל״ױפ ױ וו ומרט א
אנ כא**:כ י־עצטען טײן אין ̂וזא;ט איך י ̂ינען צי צמ  •יאה -ץכ ;f)V° *צ

טיואס האט צכ  או* ״א;8 דעס ט-ט י
ViW M\ אין א־כײט די *i t  i my i y‘ 

 צדער דעס ריט עטי־יכע אדוי &עי
 •y§yr ניט*ױ;יאן די ארגאנידיצן צי

 א? וױיסט, א*די ט־״ד, אמז^* א-ן
 איר• די אין יאסירט. ניט וזאט דאס

 סיזאז mn װאס איז, דעס פון זאכע
 םאר• דף האט לאננזאס. גממוטען איז

j גרױסע די אין ׳צפצםיגם. f i i r•- אר״ 
 וײנצן די אכעי ׳צ^עכט. ניט םצן כײט
 אין און אמאדוירט. כםעט ראר

rרyנy>קי די  y»עyארכײט יןײן אין ר 
 נע־ קלצנע- גאך דינען די און גיט^

 גיג־ די ;יט יצצם איז דארוס װארצן.
 יעדעג- אמאדדרען, צו זײ צײט סטיגע
ט פא^ס  א ארױסצוױפען צײט די ד

 טרײר. גאנצעז דעם אין ״ססאפצדז׳צ״
 איעגע• נאארד ע?וצגוטױו דער האט
W,? דעם רץ בצסצי שױן װעט עס אז 

 ׳אזוי ארבײט חןר פיט אנצוגעהן סיזאז
 יע- אמאדוידאן פױכירען ‘זאי מעז $ױ

 אי״ און נאזונדער, ניט־ױדאן רעז
 עס וױפיל די סון פיל אזױ נאגידרצן

 איר* די אינטע־ סצגי״יך זײן װעט
׳&םענדען.

 איז עס ױאס ׳דעם םון באריכט א
 ׳הי<דכט רץר אין נעװארען אױפנעטאן

 װאכען •אר א אין וחנחנן נצנענען װעט
ײ ארום  ׳&ארזאסיומ ספעציצלער א נ
 דצס סאר װיחנן גצרופען װעט װאס

 כיממ־ צװצקען, אג^רע פאר א*יך און
ט געבעםען דינמז גערס  פאיסמוד צו ד

 װעגען ריסינג, דיזען צו תוסען לצן
על װמט עס ותלכצן  אנאגסירס ספ^י
ijnyn איכײטער-«רעטע. דמי אין

A
 דאר^י איף אױכ ?ױם, גלױב איך

 כי*כד גענעראל דעם מיט כאקענען אײך
 גע־ גמחאי^טען איז װאס סיטיננ. בער

 דעם אין נאװעמכצר טען8 דעם װארצן
 סא- הארלצמער דעם םון חאל גרויסען

 02 סענסער, אנאלrײpvרy שיאליסט
 חא- סיר וױיל טסריט, סמ106 איסס

 כמעט פארשסאמנר נאהאט דארם כען
 די אומארע. שצפצר װיכםעע אלצ פון

pא נייעס ir  v אץ נאקאנט. אלעסען 
 כאמרקצן דא אנער איןי ויי< קורצען

 ניט, גאך דאס וױיסאן װאס די. םאר
 גע- זײנען טצסנצרט 160 ארום דאס

טיטיגג. רעם צו קומען
 אװענד, םון פראגע ספמציציע די
 םאפםיש איז מיטינג חנר װאס צוליכ

 צױ דער גצװען איז געװאיען׳ גערוםען
o םון שריםט n צקזצקוטױו דזשענעראל 

 אווי לאקאל אונזצר זוצלכען אין כאארד.
 ;•,א דש־ ®יז ל^יקײעז אנדמרע װי נוט

 צו אריפגמפאדערס ווערט סארננשאנאל.
 די אן נעחסצז סיר אוינ צוסםירען
 עקזמפױ דושצגאראל דעם פון שטצלוגג

 ״סרײר די צו באצוג אין ב*ארד טיװ
M, די ױן לע״ עדיושײשאגאל ױגיאן r 

 זיײ וחנלמנ לע״-סמסבצרס. דעלצגויםימ
ױו ציים זעלכצר דער אין נען  טאם- א

 די אינטערגמש^מאל. אונזער פון כצרס
מ בײם איו םראגצ סי  דיס״ זאכליף םי

 איז כאשלוס דער »ח נ*ײאר*ז פוםירם
 זײנצז םעסבש־ס די באסש אז גצװ??.

 סיט אײגםארשםאנען אינגאנצצנ נים
 דעם טז? טאקםיק אגגענומצגער דער

 חןר אין כאארד מתקרטירו דזשאנפיאל
w פראגע. rסון העכמר אכער זיי ן 

 צוליכ און ױניאן אײנענע זײער אלץ
 חנר פון שטארקײט און גאנצפײט דצר

 מסצוהיײ באשיאסמן זײ חאכעז ייײ*ז
o פון באשלוס ד*ם סצן n גענאראל 

ײו מ מו א n גלױכענוײנ באארד, מ  m 
 אויזי יועמנן אויטנענוכתז װעט פראנע

 אונזמד םון יןןמװענשאן קוםענדער דער
Aאינםערנעשאנאל.

 צו סארגעניגצן סיר פארשאפט עס
 נים דאס יעזער. די אינפארםירצן סעניז

 4אי צײם שלעכםאר מןר אויו״ קױןענדיג
שווע״ אנחנרי אויך איז םרײד אונזער

T* W ־־אד v;r*H
 ly'־ pe ye* •e ,ד כ־ע;גצן i :ענען

 » צו קא.״ אפ^־א פא־יטע;
 h אין ײדאן ‘רע טיפ םא־׳צט/ןגדדי

 די ניאזפטיוט ר ױצי״כצ א־כײטץ-
ע“פ  r * א^יטצגט אן נמס־ינט יאט י

 -אכען א-נײטע״ די אין -אײ א נ^ך
 ,לענע• נאדי׳יטענד^ (א;ץ א געל*א;עז

Aגצלא״ט. זי־יער א׳ן רונג
״ גע׳ױאיצן גויופפז איז סטרײל א נ
 טצ67 *ייטט 2\ ט״צא^פ, פיררע דע״

 די האס סטרײקצן טאג א גאו סט*יט.
 פוו פאחויומען די ג^יכגאגאכאן פ־י־רע

עז ױדאן. לעד תארינ טוי ײ אן אונ  אגי
 יײ׳א״ ארנ״טער די יאיזר. א אױ̂ו טעגט

 הצכצױמ כאדײטעגדע א ינל-אגען ב*ז
 זיך ציםרידעגע אין גזנ״א^ט זײ*ר אין

עי צי איטגעהעי־ט א״כײט. י
A

 ״n אױפנעפאדמ־ט אױף נין א*ך
ivw אומע- פין ױארעז ytpy ^ א א  כ

̂וץ צו ̂ו וױס װא• טעסנע־ס ײרגואיי
ט דאט עס י*אס דעס. גען ײ ס א  סיט י

 ביאגגיא׳ םרינק אגענס oyכיזנ אונזע־
ײ גיפ א*ז װ^כעי־ וױטא, *  אונ״ איז *

אפ*ס. וןר
נעײא״ געמפען עי א*ז ראל ציױי

ײ it רען ס י ײחונ  אונזצר פון נאארד ני
 פאר לדיגוע1נאש חני אױוי לאקאל

 -y האט ער ימילצ גציד. טיסברדכצן
̂ס געגרסעז  כיאממדט שיז זtא^ימגt אי

 ;*,א דארפאי אי? ער ייני^ז. ידע צו
 םון נעװאחןן אױםנעי^אסעז גאנצען
ױנ״אן. אונזער

׳נרוס כרימןרליכצן טיט
ן, י ז י י ר ד נ.

צתר?טאי, ס

h ר שו ם ק ע ער ש. r« י  אץ ניג
^ ערגוי אר ל גוי
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im rw<« מי f- סאלמגו־ק די אי i n 

umoH 18 8 8 םקגיױ ״איז :םעז
 1»י roisowPD IJTO180 זװױי ;ח־אמא
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 יויס•־ סיימל 8 — ׳*ייל׳נו ראס אח
«i ®״פשעז  n m  « r ,איו די«מר 

in n ie  on אימצימ חיס איז y i __ 
 א •mi דראגמ די און שיילןן, ס81

 קלז מעז ס8ײ מיםעריאל, ־mi ם«כיע,
 אםח m ;יי<1 םיז ייאס םאז ערנ־ים1

 ®ז זtv'( איז אינ^מ־ייבתנ^ן די אױ
i  n״n .)מאיעקטי- חװ־ עמסטחממ 
 — נינע־קונסט ־an סון כאי»קנמר ױעי

 lie 'כמעו־,on 1 פמ באציאענןן י1
on אסטיאי unjrm  on  lit im 1צ 

jfmie in 1א םזאסער ®ן| jw m
» די ױ איינטי־יס «י  1אי ם11לן

 .3 ל. א. m סיז רnנייoניי יiv 1 פייי
י. .11

כיי־1א [8 ציזאםע; שמלם ס8,ײ
 ט*םא ד־תו־ איכער נא־תנענ״. טעי
 ®־ײםאנ, לקסםשוחמ לעױין «אתס װעם

30 oyi1<ט B irm  m m  8  ,m om ai.

ם ס י ױ ^ , ד ה m אי
י ל•?.8« םי»עי י ״ י י  11• נ*ר,8’ל’גי ײ

ון ײסיאנד, ד יינ• י  •'•<־r ■1 1רעיו*לו* ח
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מן n אננעיאנגען ײןי■  •0 ו^ו *ינ״י
» םדיזלנ■ מ ••»יד*ד 1«י B8WW 1■י •

en-s ױ ײל^נע ח i• •וז יי f f  ,T’T m i•
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• ה*מןז •*ד»ק ג ליי גן ״נ  .BODOO n •1*8 ■י
 saniu’B •ײס״יע ימלאסיר *ז ייײי, ײ״®•
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אוגאניזאצי
 און רעכטס װעגען װארט א

.9 ראקאר אין לינקס
; -עדאתטאי װ^דטעי־

ט ױנ ײ  אין פי*א*ן שטײזער א כ״יר ע
 גערעכ״ ״די צײטונג ױעיםער איגזעי

 רעם װעגען עפעס זאגען צו טינקייט״
.1« לאקאל אונזעד אין ג־יטעי

 האט װאנען עםליכע יעצטע די םא־
 עק־ די טאה־כייטימען. שאירושען *עןנ

 זיצונגעז *•;עהאי־טען ייאט זעיןוטײוע
 גע־ זײנען עס און שוועריגקייטען, אהן

 גפי׳ט נעיד און טערעגיאכיעס פתיגען
 כיענשען קיייגיגק״ם, א — ױאסעד װ•

 סא־ די עיב שױן האי*ט עס אז דעגקען
 דענ־ נא־י קען ײען יעײאי*וציאז. ציאיע

 גיעס־ די האנען םיגישערס די אז קען,
 זייער אין רעױאלוציאגעדען צאלי* מע

עי יאיזאי.  ריא־ מאס־כייטינגס די אנ
 װע־ אין ״פאיק׳/ דאס אז געצ״גט, בען

 לעכיעש־ ,דיגיןע׳ עטליכע גאטען גרעס
oyp ,יז״ם. דעי אין גאי זיצט ר״דען 
 װײי גארגיט זיי פאי־דענק איך אין

 צונעזאגט האנען יי;קע די װאס דאס
 געױארעז. כייןױם :יט איז סלםבעלס די

 פינישער דצם םון לאנע די פא־קעהרט,
 או:־ געױאדעז עדגער פיר פיל, ;אף איז

ה.לכ״מש זייער טעל
 טי,־י איך ראב זאנע;די;, אדת דעם

 ױגיאז ״טרײד די באגי־יסט דיארצען אין
 נעבא־ איז זי װען ליג׳/ עדױקײשאגאל

 צוריל. יאוזר פאר א פיט געװארען רען
 וױרלך װעט דאס אז געדענקט, ריאב איד
 אפע־ ױעט װאס אזױנס, עפעס זײן ליך

 עיעמענט אפגעשטאנענעם צום <ירע;
 און ױניאז יזלאוקםאכער אונזער אין

 עפעס לײכם־טולם. א אלס דיגען ײעט
* יאונזער !עדױסײשאז יןלײניגקייט, א  א דאך באשטעהט אונגריק גאגצער

 עדױקיישאז, פון וױיכען כייר װאס דעם,
 אונ־ װעניג אזױ םארשטעהען סיר װאס
קלאסעךאינטעיעסעז. ץעיע

 ? געזעהן כייר האבען װאס אבער
 גע־ זײ טען האם עדױקײמאן אנ׳שטאם
 האיבע פיט און רכילות םים קארפעט

 פועל־ױצא דער און לינענס׳ גאנ^ע איז
 םאר־ זיר האט סקעבערײ די דאס איז,

 און שלאוק״אינדוסםריע דער איז כיעהרט
 ערנסםער אלץ װערען פראבלעםען די

טאנ. צו טאנ פוץ
זאגענאנ־ דער אז האםעז, װיל איך

 אױםנעניכ״ אונז האם ״לינקיזם״ מער
 װע־ צוקונםט דער איז דאס און מערם

 םין יערנען עפעס קלאוקפאכער די לען
דעם.

 טאן פיר דארםען פײנונג מײן :אך
דארפען ער״שטען אלעם צו װאס: אט
אקאל אוגזעד אז ׳זעהן פיר  זיך זאל ̂י

 איך הענד. ריכטיגע די אין נעפינעז
 װעלען װעאכע פעניעעז, די אז ׳פײן

 אלער צו זאילעץ רודער, בײם ׳עטעהן
 קארפענעז אנ׳שטאט אז ׳זעד,ן ערמט

 םראזעז פוסטע און “״ליגס פיט אונז
 דעם פאר ארבײטען צו זעהן זיי זאיען
 בעל־טלאכה דעם פון בעסטען און װאויא

 א פאכעז קענעז זאל ער אז ^אפ, אין
 איז קינדער. און םרוי זײן םאר יעבען

 קײן פיהרען ניט פען דארן» ױניאן דער
®אליםיקס.

 װעלען אז יעצט םון אז האו*, איך
 אינםערעס מעהר נעהםען םינישערס די

 די אז אויפיאסען, אח ױניאז דער אין
 דעם םאר ארבײט םאץ זאלען באאטםע

פ. גרויסער אונזער םון נוצעז ^י מבע םע
#גרוס ױניאניסטיעען םרײד םיט

ר, ע נ ז א s ם י א ו ל
.9 לאקאל םיז םעםבער

 װײס נאאבאכטוגג אײגענער םון
 אויפ־ פיט לײענען װעלכע די דאס איך,

 אדער ״םארװערטס״ דעם פעריזזאמקײט
 יעענקען ׳טו;ני,צ אנדערע איז עס װעיכע
 ״נע־ דער צו אױםפערלוזאפק״ט װעגיג

 אונזער װאס דעם םראץ רעכטיגקײט״׳
ט, צײטוגג  אלע )מײ;ו:ג פײן י־ױט עיפיי

 ;עקענט טלװא פען װאס פאדעױנגען
 םאקט, דער טלײד־צײטונג. א *צטערען

 ״ט״עע״ צו ״צװעל אזױ אז קופט עפ ױאס
 צויעטע־ ארעס ׳עקעי*האפטע די קען״

 װאס דעם טלאץ זאלאזע, ײנקע לענדע
 דאכט איז ‘״;עלעכטיגקײט׳ דעל אין
 ער־ אופן סטען1ייראני דעם אױף זיף

 גאנ־ די געװארען באוױזען און קיעל־ט
 װאס דעפאנאניע און אידיאטסטױא צע
 דער אונטער פאלבאהארטען ריגט עס

 פאכען זײ װעיכער פיט טיכעי*, רױסעל
 באװ״זט, חוצפי־-׳דינ, און ;עפײן אזױ

 אײער אז ׳אלץ ניון פעהל פיל, זיף דאבט
 אלױסגעװאלפען. איננאנצעז איז איבײט

 לאס טויג לואס צו V רײדען װאס צו
 פען און ;יט d:v,,s פען אז יטרײבען,

 פען *יאס יאפ אין אײן ;יט זיך קוקט
> •טלײבט
 צו איז ״גערעבטיגקײט״ די יא,
 םאר׳ן האפעטנע צו ביסעל א עלנסט,

 גיויב מוזען, פיל יעזעי. געװעהנליכעז
 צײט^נען אנדעלע װאס דאס טאן איך׳

 עולם. דעם קליגען צו אום :עטאן האבען
 ״אינטערע־ צײטונג די פאבען פוז פען

 *פםעהען גיט אפילו דאס פענ סאנטער׳/
 פען אלטאדאקסעז. אונזעלע םון פאניע

 די אײנגעבען חברה די אײנפאף פוז
 צו־ אין אייננעיױקעי־ם פעדיצין נױטיגע

 פי־ נײע געבען דאלוי פען קעלקעם.
 םאראינטע־ זײ זאלען װעלכע ט׳עורס,

 פארטזעצונ־ א'ן ראםאן א — לעסירען
 און א[ קופען ^עיפען װען נײעס ;גען

 עולם דעל װאס זאכען, אזעלכע ;אך
 פאלגעני־ גרױס םיט לײענט אוץ זוכט
 לײענען, דאס װעט פען אז אוז נען.

 איבע־ די לײענען אויף־ ׳טוין פען װעט
 ניצליכערע און באלעהרענדע פעהר ׳ריגע

אדטיקיען.
האס־ רזעס דאס אז םאל״שטעה, איף־

 עס אבער געלד. מעהר ביסעל א טעז
םיט םארנלײך אין זײז װערט דאך װעם

 קרײ דירעקט קענען מיר װאס נוצען די
 עס אויב װידער, און דעם. םון גען
 א״ף^ איך זאג געלד, פון םלאג/ג א איז
 װארט קאסטען ניט זאל דאס װיםיל אז
געװען. װעלם עס

 ׳ארײנען פײן וױםיל ניט װײס איך
 עס אױב און וױלקונג, א האבען װעט
 וױרקונג, נױטיגע רי האכען •צוין זאל

 אוים־ קענט איהל וױפיל ניט איך װײס
 װעגען האכען װעלכע רי, בײ פיהלען

 גע־ אבער האכ איף* זאגען. צו רעם
 דעם װעגען אײך מרײבען אז סיהלט,

 ל8׳יאם ׳װײס װער חוב. א אײנםאך איז
 צו ׳אטױס עיי׳צטעל דער זײן דאס װעט

 אינטעלע־ אן פײן איך נו בעסערער, א
 צײטוננ׳ צוגעגגליכערעל און סאנטעלער

 ערפאלגרײכער קענען װעט װעלמג
 אנצײגענ־ אולסנאבע, איהל דולכפיהלען

 נע־ אזוי װי פיטנלידעל אונזעלע דיג
 קלאוקפאכער □4אי סײ יענעז, צו סעל

 פענ״טען אלס סײ און דלעספאכער אדעל
אלגעמײן. אין

׳גלוס ברילעללינעז פיט
[, י י ט ש : ל א נ ר י א פ

.5348 לעדז׳עער ,£6 לאקאל פעפבעל

 בױדערליכע פאר דאנק א
היילח.

!לעדאקטאר װעלטעל
 קלאוקפאבעל דער םון פיטגליד א א^ס

 די באדאנקען צו פיל עריױבט יוגיאן
 און הארוױטץ םירמע דעל םון אלבײטער

סט. טע22 איסט 1 פון העלליך,
 יפאפ דעם אין געארבײם האב איך
 איך געװארען. קלאנק ביז איך אײדעד

 איעראציע אן דורכמאכען געדאלםט האב
 חאספיטאל. אין נעלענען צײט א בין אין

 םון ארבײטער די האבען צײט דער דולך
 םאסיליע מײן צו געצאהלט ׳פאפ דעם

 האב איך און װאך א דלאר ג י צ פ ו ם
 מײן אױסצודריקען װעלםער געגוג ניט

 ׳ןןא•, דעם פון ארבײטער די צו דאנק
 סיר צו ג|םאן האבען זײ װאס דאס םאר
םאםיליע. םײן און

גרוס, ברידערליכען םיט
קס*פף*יק. לראיס

שולען ױנג *וכײמןו יארסער נױ די אין

 עולם אונזער m מען, מאכט מי
צייטוננ. אונזער לייענען זאל

 יא־ ברודער און רעדאלםאר װערטער
:נאװםיןי
 אינטערעסירט צײט לאנגעד א םאר

 לויט װעלכע, םראנע, נעװיסע א מיר
 סאמע די םון אײנע איז םײנוננ, מײז

 אונזער םון װאױלזײן םאר׳ן וויכטיגסםע
 אונ־ םארדינם וועלכע און ארגאניזאציע

 אױם־ אײזןר, הויפטזעכיליןי און זער,
םערקזאסקײט.

םרא־ די באריהרען נעםליך װיל איף
 םעמבערם אונזערע װאס דעם, װעגען גע

 וועכענמ־ אונזער צו גלײכגילטיג זײנען
 גע־ ״די אנאל״ארגאן8אינטערנע? ליכעז

רעכטיגקײם/
עולם, אונזער דאס פאהט, א איז עס

 וואם דאס ניט לײענט זיין, געזונד זאל
 און אראסאגאנדירט נע׳ןזדיבען, ווערם עס

 אה ״גערעכטיגקײט׳״ תןר איז געלערענם
 איןי ביז דאןי און ״דזמאסטיס״. איז

 װע־ נעטאז \vr< עםװאס אז איבערצײנם,
i n, איגטע־ צײטוננ די םאכעז צו אום 

 צוחומעז קענען זאלען םיר אז רעםאנט,
פעמבערס. אונזערע םיז יעדעז «ו

 לײדט צײםוננ די אז ׳שױינם, כױר
 ״די נערוםעז וואלם איך וואם חוס, םח

m\n איז כלה w  it.

שול. ר. א. נײער א פון ערעפענונג די
 װילעדזש, םידל םון שול ר. א. די

 צװײ מיט געװארען ארנאניזירט איז װאס
 בר. רינג ארב. דעם פון צוריק װאכען

 ווערען ערעםענט װעט װילעדזש מידל אין
 ספעציע־ דעם אין נאװעםבער טעז15 דעם
 אפ־ האט ברענםש דער װאס ׳פלאץ לען

 קאמ. ש\ל די צװעק. דעם פאר געדונגען
 םארשריבען ׳שוין האט ברענם׳ט דעם םון

 שײנעם א גע^אםען און קינדער 50 ארום
̂ןר פיט אנצונײן פאנר  ס׳איז ארבײט. ד

 נאך ניטא ס׳איז אז באמערהען, צו װערט
 אר־ שנעל אזױ איז װאס ׳שול ד. א. אזא

 אין שול ר. א. רי װי געװארען, גאניזירם
 פארשטײט איז, דאם װילעדזש. םידל

 םון ענטוזיאזם דעם םארדאנק^ן צו ׳זיך
 די םון אירײע דער םאר ברענםש דעם

m .איבער־ דער באזונדערס און שולמן ר 
 האמיטע, ספעציעלער דער םון נעבענקײט

 אויסנעקליבען ה#ט ברענטש דער װאס
ארבײט. די אנצוםיחןן

 װי־ מידל דעם םיז קאםיסיע שול די
 די םון באשטײט ברענםש ר. א. לערזש

גארע־ גאלדסמיט, םרײנד: םאלגענדע
 ׳נעש יעגער, קלעװערוס, גארדאז, ליע

 ראט־ מײקעלסאז, מארקם, מרם. שאר,
םרוםקיז. אוץ עסטעז £ןרד,

 רוי״ מידל דער םון ערעםענוננ די םיט
 האבען ר. א. דער װעט שול ר. א. לעדזש

 עס וועלכע איז שילעז 13 יארק נױ איז
 קינ־ 1,000 צו ?רוב איצטער שויז לערנעז

דעי.

 דאונ־ פאר פארװאלטונג שול נײע א
דיסםריקטס. טאונער

 איז נאוועמבער, טעז4 דעם זונטאנ,
 םאר־ שול ר. א.4םםריל נרענד דער אין

 בר., ר. א. די םון האנםערענץ א געקומען
 קאנ־ די דאוךטאין. זיך םארזאמלען װאס

 אין ערפאלנרײך זײער געװען איז םערענץ
 א אויםגעקליבען האט און ארבײם איהר

 םאר- אי וחגט װאס ,25 םון קאםיםעט
 שולען, ר. א. עקןיסטירענדיקע די װאלםעז

 שולמן גײע ארנאניזיחןן גלײך זעהן אי
 פארװאל־ נײע די דיםטריקט. דעם אין

 אר־ די זיך אויז* נעמען אויך וועם םוננ
 ר. א. 200 די םאראינמערעסירעז צו בײם

 בא• דער אין דאוךםאיז םח בחגנמשעם
 שולען צאהל די םארמאילעז צו וועגונג

שולעץ. די איז קינדער צאהל די און

 קליװ• •ון וע*עױס *M נוןארד
 ®ון »רלו»גג10 *וױמ ודמט לו»נד

״מ»נו«עקטשודערס

ר. א. די פאר םױזיק אװ אקאדעמי
שולען.

 בײ פרײד ארויסרוםען זיכער ‘ס׳װעט
 שולען ר. א. יארקער נױ די םון םרײנד די
 מאי טער1 נעקסטער דער אז הערען, צו

 װעט ^ולעז יארקער נױ אלע םרן קאנצערט
 זאל איערא גרויסעז דעם אין פארקומען

 מוזיק, אװ אקאדעםי ברוקלינער דער פון
 דארט זיך גרײטעז שולען יארקזגר נױ די

 מינדערײזאנצערט, אזא דורכצופיהרען
 נעהאט. ניט נאך דאס האט יארק נױ װאס

 װעט סאנצ^רט דעם וועגען גענויערעס
 דערװײל שפעטער. װערען אנאנסירט

 םאלגענדע די צו שולען די זיך גרײטען
 אין דעצעםכער, טען9 דעם :יזאנצערטען
 װעט דאס דאוךטאון. האל, ארלינגטאן

 אין קאנצ^רם, חנונה גרויסער א זײן
 די נעמען טײל3א װעלען עס װעלכען
 ר. א. יארקער נױ די םון קרעפטען נעסטע
 װערט ק^ונצערט צווײטער דער שולען.

 שול םוזיה ר. א. דער םון דורכגעםיהרט
 און דעצעמבער טען15 דעם הארלעם, איז

 אין םארקוםען װעט סאנצערט טער3 דער
 יאנואר. םען20 דעם קאסינא סטאר נױ

 לכבוד אראנזשירט װערט סאנצערט דער
 די םון קינדער 30 םיז גראדואירוננ רער

 אלע די םאר טיהעטס * שולען. אנםאנג
 די אין כאסומען מען הען קאנצערטען
סיקלען װאן 218 פלעצער: פאלגענדע

 גחןהעם 61 סטריט, סעקמען 229 עװענױ,
 םוירוי 2407 סטרים, טע43 1373 עװענױ,
 439 סטריט, טע4 איסט 324 עװענױ,

 סטריט, טע103 איסט 143 םטריט, גרענד
»54f 108 אין און סטריט טע146 איסט 

סמר&. מע102 איסט
 יעדען אפען זײנען שולעז ר. א. די

 םאר־ צו אװענט אין 7 ביז 4 םוץ טאנ
 אינ־ אנדערע םאר און קינדער שרײבען

 שולען די זײנען ?ונמאג פארמאציעס.
ס. נ. 2 ביז פריה דער אין 10 םון אםעז

 דזשעםײי־ אץ שול רינג ארבײטער אן
היל. ריטשםאנד און קא

 דזשא־ אין און היל ריטשמאנד איז
 בא־ גרױסע א אן איצטער נעהט סײסא

 שולען ר. א. דארם עםענעז צו ווענונג
םעגליך. װי שנעל אזוי

א. עםענעז צו באוחגגוננען עהנליכע
בראנתס דער אין םאר יןומעז ר.

גריניאינט. איז אוז

).r 1׳f fit ;׳•לופ
» וױ ^פארלײכ די לאמט

 װײ• די פון *ין7ר*ראי א * ׳צטימ^ר
ט דזשעס, W( פאר כאצאחתן צו ד V• 

 גאראד די אוצדאאפ^( ױס-טונים, ליכע
 יאחו דורכ׳ן ארנײט ױאכ^נן 41 םון טי

אועלכ^נ נאף און
i וױיס״ירעדדענט n  iV 'W n n 

 •m דאט ױדאן, דעל םאר סיאקסרען
o פאר יואמןי ״עטארחען א סאכט n 

iif .a רעםעריס אװ נאאלד n  \nm 
 אר• און םאמטען מיט געענטפערט האט

 די פון םארלאנג 'ערען געגען גוסענטען
 אנג*וױ?*ן, חאט און פאנוםעתט^וולעיס

ט דעם צו לחלוטין דינען וײ אז  כא• ד
 םא״ די ג^נטםערט האט ער לעכטעט,

 ?לאוק• פון נאכיען אין גוםעקטשורערס
 ױניאן די אז באארה דזשאינט כאכער

 זייד I"P אוגעכען ניט אוםן בשום וועט
 אי¥ט ?,כ האכען ארכײטעל די װאס

f ערקלערט וזאט ער אױסגעקעםםט. t 
 ׳ט0םא אומבאיצטרײטנארער א איז עס
D קלױולאנדער די אז ljnivopnuiio 

ט האנען  און סעז#ז נעםערען א נעהי
 די וױ •ראפיט מעהר געמאכט האכען

 יצטעדמ, אגחנרע סון מאנופעמטשורערס
<ו צוליכ אז כאשולדיגט זײ האט ער  די

 ארכײטאן ר,ענענרע ניט אוםאײניגקײט,
 T זײ חאכען זיך, צוױשען רארםאניש

 האכען און אעדוסטריע די מאראי״יזירט
 קאנט־ קריגען צו דזשאבעלס די ערלױבט

 אויד רזאט ער און טר״ד. איכער׳ן ראל
 איגטערנײ׳צואנאל די דאס עלקלערט,

 די װאם ארכײט די טאן איצט װעט
 3טא געדארםט האבען מאנוםעקטשורערס

 סון ■ראגראם נײעם דעם לויט װעט, ױ
 באארד, עקזעקוטיװ דושענעראל דער

 און הײזער דושאכינג די באגרעגצען
 װאס אינדוסטליע, די םטאכיליוירען

 -גא: דעם םאר טונה א זײן װעט דאס
טלײד. צען

 באארד דעל דאס איז, רעזולטאט דעל
 דעם צוריתנעוױזען האט רעפעריס אזו

 די ראנוםעסםשורערס. די םון םארלאננ
 די בלייבען ארכײטער די םון יױידזשעס

 געועצ• זעקס די איצט. כיז װי זעלבע
 אלכײטער די װאס טעג, ױם״טוכ ליכע

 אזױ און נעווען, װי כלײבען חאכען,
 אגדערע די נעװען װי אויף כלײנט

א^ייסענט. דעם אין •ונקטען
אגרי• דעם אין סאדיםיצירונג אײן

 ער געמאכט, r באארד דער האט מענט
 םון גאראנטײצײט די םארהיעגערט האט

 ארונטערי איז עס װאכען. 40 אױױ 41
 פון צײט װאןי איין געװארען גענוטען

 םאנופעתט• די גאראנטײפעריאד. דעם
 צאחן אײנלײגען וױדער דארםען שורער

 יעצט, ביז וױ ■יײראל, םון •ראצענט
 חןם וחגיעז ארכײטער די אכער

 ■ראצענמ 50 כאקומען יאחר נעקסםעץ
 װאכמן די םאר סקייל מיניםום דעם פון

 דער סון איגעלײגט װערען זײ װאם
 עיעס אױס מאכם דאס װאס ארבײס,

איצט. ביו װי װײניגער
 םון םיטינג :עשסטען דעם אויןי

 אי• םאנאט איז רעפעריס, אװ כאארד
םרא־ די װערען אויפנענומען װעט ריל,

 אינ• אלבייטסלאזע עטאבלירעז םון גע
 ךעם איז ארבײטעז־ די יםאר שודענס

פאןי.
 אװ כאאלד דעם םון אנטשײדוגנ די

 םיז געװארען אנגענוםען איז רעפערים
 שוין איז פראגע די און צדדים בײדע
 זיןי װעט ױניאז די געסעטעלט. איצט

ײ צו בעסער פארנעםעז איצטער  אמאניז
 װעגען נאר םרײד. גאנצען דעם רען

מאל. צוױיטעז א דעפ

 יארס נױ ®מ דרעםמאכער אלע
 דין ב#לד שױן וועלען
.22 ל8לאר, אין

).1 פון סילוס
 דרעס־מא״ הונדערט 15 איבער דאס איז

 איצטעד שוין זײנען 23 לאקאל םון כער
 אזוי גיכען, אין גאר און 22 לאקאל אין

 אביסעל וועחןן װעט טרײד אין װי שנעל
 דרעס-םאכמו אלע װעלען ארבײט, מעהר

.22 לאחאל איז זײן
 עקזע?וםױו דער אן געהט אזוי און
 ארכײמ דער םיט לאקאל דעם םון באארד

געביטען. מורשײחןנע אויוי
 ד♦ איצט שטעהט 22 לאקאל םאר

 קראנקעךבענ?־ אײנפיהרען םון פראנע
 “לא אנדערע די עס האבען עס װי סיט,

 י איז באארד, דזשאינט דעם םון ?אלס
אײנ״ דאס וױ אױסגעארבײט װערט «לאז

צוםיהרען.
i דעם םון באארד עסזעקוטיזו דער p 

«ד פון סאםיטזנ א םיט צוזאטעז קאל,  דז
 אמי חנר םון באארד עסזעפוטיװ מראל

ן איז וועס טעמעשאנאל, מ י  נ
 װאס װאהלען די וחנגען םאכען

װ 19 ם«ר געםאכט  מ עחזמוטי
 אוי די םון ■לאץ אוים״ן מעטבערס
 נד D1MPW3 װעם דאם שלאסענע.

 אײנז אלמ די וױ גיך אזוי וועחנן
 ומוחלען די צו באאונ אין טזנן

וחנחנן. אויסנעארבײט
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ר ל*.0פ*ס0 סמתוהלםע  סאסס כין יי
 .009 0 ײסכ א*ר סנסר לינט, ביססל0

 סר״ זיי איד נ0ה : ׳itt סיד נ0« סיו
יו ה«יס ט* ווייים,  כסר0 «׳*. מיס ז
 0 אלס הירסל, אין נאס — סריםיק

i סון םססכע־ רססעהסגרסגוס n איג־ 
 רסכם » יסד איך נ0ה נאל0טסרנייס

11 003 .tn*o*o*ip ,סרי* ז0 סיינסי 
 ס0ד on• 10*3 סו *©,j יך1א ס-ק־דען

מן  סרײהייס *1 איו סאו f זרמאנ
09ho M| 0 איך V װאו il רסיא^0ס 

 איך וױל רסלאנ0• 0 — העדט איחר
*ס!3 ס10ל ם׳מ |W — ססכסן

 *1 *11 ,0101 0010103 ה*ס איהר
 -3”א 100101 דן 103101 נױיסקראנזק
חס־ מ3«1ו 00ײ103נ* 0 !00110131001

o* ויי בסן r סיס !0*13030110 ויך 
trm m רריײ >חלגע ?דס ראן^סמאא 

•ארלאסאוטארי״ איאלמנ
; m o ך 9*$ױנס ן ו ו  ן

מן אלא שרואחו^ סאי םיס ,u m י

ן  פא״־ צום מאכען װיל איך !»
ן און !ניט יאזט מ

ט נאר איך וואלט נײן״  ג^האט ד
מ מי מ גמוא, אז >  פארשלא- מלוגא אזי

א ניז, ^ י  פיל אזיי פדר נאד דאס ו
 ov דאר, וױיסט איהר םארדראסא?. ניס

תימס סאגכע דא וײנ&  סײ א נײ גו
יז «ו אײנפאד אי? וואה ׳טיננ ^׳  פון חי

תר׳ן  אזזולכע קפעס פארשלאג. » ד
 קפעפ צודרײטע, אזאלסנ עפעס לאגמ,

 װי פאדשלאגז?, םאיפלאנםמדטע
 סאר״ א םים אן פאננאן וײ !האכען וײ

ז לאן שלאג,  אפ- איהם כױס זיד מ
 נודניקעס נאכס. גאגצע א װאיטורו
 סארשיא־ םיד אויך כ׳וױיס, אזעיכזו!

!  א<ײן איד װאלט פארשיאג אזא תן
 אזא םאר אויפואנרם??. ניפ סיעםאל

 א בײ איך וואלט איהר, מדיס םארשלאג,
 זעקס פאר יואדס דאט צתענומזןן סאן

 א !פאי־־שלאכ סײן אנעד כאאאס^ן.
 צום אין חלײגיגקער א מורצינקעד,

 פאדשי״אנ א סאכען וױל ‘איף •וויןט!
ניט! לאזם טע יײז

 איך רױ אט !איז דאס אומליק »ן
 דער שדײם אװעק, נאר דןי שס*י

 אװעקועצען. םיך זאל איו םשערסאז
rvi סיד ער הײסט אגידש־, זיןי איף 

ח שס^ ס זאגט — *זיצ*נד*ג״ אוי
 פארשלאנעז קײן םען ״סאכם — ער

 הײסס אױ^, סיך איך שס*ל ניס״.
סיי ער ארופיחמרעז מיד ?אי V* וזיי

U
\

טמר־ !נילן
 ם׳פ^ר־ כדוד^ד !

 םשערסאז, !
 סיד עו־ ?גספארס

דמי״ איהם האיס

ןווי

•יז
JlH— ׳ י

 מיל. פון iv:,־,p ז*:ע״ ייעסטי (עייט ,י
םא־טאג. ניז דצען יא *י^ען טיי

 נא:ט צ־וײטע ,ד שוין שיאף א*ף
רי אננעסאגיען לאט — ד^יסען׳ אין

,n n " *
 אויסגעיע־ט האכ איף ויאס אט און

1*v w v וסטעז. די ציױשץן שטיי?
 ארכ״טער, פאכייק h פאטעי, איחר
irjrt vn אפט אהײם יזוסס ;נײזער א 

 כיאטען דע* *,,,א' ׳*לײט ׳*ינירער, א
 קלײ־ יעדעל םאר ־,קינלע ,ד שי״אגט און

 ק^ענעלע דרײ נאר האט ד דויזײט.
 עי״טעלן אז און זיר פוז שו^נפטעײאןי

r n ^ 'J דיט כיילך איום פיל.*ט ױאס 
״ חוגט גרײסען א  אין דאן. *ײכען א נ

 מױ לי און עסעז, צו אפט פמ״ט הו״ז
 סראנקע, א אןן בייזע א אױך איז טץי
 אױפ־ גע״ואייט דך זי לאט ל;כיא,יא ײין

 געכאפכ, פאטע'־ דעײ ד יאט •לעננאן,
 געגודען א־ן ״צטליק פון א*א*גע;יטען

 ציליק םעכ פאל א כייט ש״אגעז. נאר
 גע־ איז פאטעל דעל שכח. געילען איז

 געגע־ האט און ארכייט דער פון קוטאן
 זי םלא:?, חונדערט סיטעל ד*ל :ען

 ?י ײאו קרײטען, אלע אין כא^אי״ען
 געװען איז טוט*ר די ט.לנע אחן געלטט

 צועלשט זי געשיקט חאט און םאינורעז
 ארויס איז זי בעהעל. רעם אײגצאח^ען

 האנט איז םעסט נןןראי״םען און גאס אין
 ?,א זי ררען ;אל פיאנק. חוכד^נרט די

 די אױפנעםאבט און כעתעל צים אדיין
o ;tr, כיקן געוחא. גארדשט דאלט איז 
 םאל־ אכעל זוכעז׳ געגוסען גל״ך האט

 איוס געחיו גאס דער איבער םאלען.
 פון איטיצעי־ און מעגשען שלעכםצ סר א

 איז ז• אויפנעהדמן. עס האט ױי
 אלץ און הױז אין וױינענדע א ארײן

 איז סאט^ר לעל םוטעל. דעי דערעחלט
 םיט אין צימעל, צװײטפז אין געאסאנ?ז

 צו נעטאז װארף א זיןי ער האט אסאל
 םיס זײנע צו געםאלען איז זי און איהר

 געדענתט זי קאפ. איכער׳ן ?יאפ א פון
 םון *לויסגעליסצן ד האט עס ורער־ ניט

 אױוי אלױסגאװארמז און הע;ט זײנע
 גא״ די איבער איועק איז ?י טרעפ. *־י
Pr| דזר־ זיך געיואי״ם איז ט°ד צום 
?*X-MSL «אובײ??ס t .t חאט אלײם 
 זי װאלט פאםעל דער געהאט. סויא זי

 נע־ איז דערװײל רעי׳הדלעט. זינעי*
 גע־ נ*ט האט זי און םיגכטפר װאדען
 זי שטעליט געהן. צו װאוהין װאוסט

 ציגע־ איז וױינט, איז ם״ד בײם אזױ
 םיט נענומען ארן םאן א איהל צו קומען

!n aדער• זי האא לײדע:. ־־
 צו איועתגעסיהרט זי האט על איז צײלם׳

 א איז שטאדט, הינטער׳ן וױים זיך,
 עסען גענעבעז איהר האט חויז, פוסט

זי איז דעלנאר און וױין, םרינקעז און

 און נא:ט, ;אגצע א נע־זוי־אפע• :־ט
̂ון דועי א־צם “״’* ט'ט לע״שא־ סען װ

.’א ’צ צי זיף ט י  א'חר לאט עי י
זאל ד י־יגתיט *y:v; ציגץיאגט

 אױף גא־ )bm״h ,;;/!,,נ* יע;ען <פ
 געחן גערײסען >ויײ *V לאט :יפ־נעז

 ;זעצעןי,א^ ד עט * על אז געדאגט, א*ן
 איני־צען •יעט זי אױ: ג־**^נ, ;,א גאך

אילם. לעז זי אז לעיצצ״״ע;
צו אננע־־ײנע• דײדעיע רי

כ״־יועז.
— שטאו־בען. לא־שעז "V" ד,י>י

 טאן׳ס אי־טצן לעפ א-יטגעגידען און
ז׳ שטאלגען. יאיפען •ועי איף לא̂י

:גע־וארען נײז א*ז םאן אי־טעי* דע־
נארישיזײטען, קײן ג״צט ױעד

 אוזיים. צוייל פייח לעל 1א' “גע און
זוכען. דיך םוזען עי־טעלן נע,יד

h דעיהערט זיף ליאבען טיט
 פון קןוטפאדע א און ־צטיטען ‘א9

 כאױיזעז זיף חןונןן טענעל אין פ־־ו־ע;
 לער כײם ביאז םערלא לעל .4ה״אי יעבען

 אױפנ^- שגעי* אײף זיך האבעז ט״ירע^ע
 פאר׳ן געמכיען זי לאט על הוינעז.

 פאדשװאונ־ כילד זײבען די אין ראכט
ױאלד. אין כויסעל ד• לינםעל לע;

 ױאוגלערבאי־ע א פאר ײאס א
 גע־ א לאט — !לעללען טי-נע :א:ט,
 דעל פון פיױענשטימע א געטא; שרײ
 נאב־ דעם לעלט אילל — אניע2קןוד

 ײעבע כײט פוי איז טלעי, ״י טיגאי,
געזאננ. איז

פאל־ פאיכײגעגאננען זײגען זי־ און
 נעי־עכטעי, אין נקפיידעל טיט *,כי ב*י

װײז אלוסגענוטעז. פא^אנ
 גע־ לאגג גאד דעדנאף כין איף און

 אײושיאפען. געקמנט גיט אין לעגען
 מײדע־ דעד איבער ן1געדאגס ט.־וי*ריגע

לוה. קײן גפגעבעז ניט טיל האכען יע
 טנטטע; חאט נאכט פריהלינג די
 רי נ*ך אײנ* אױסגעחן״ שטיל

in די נעי״אשעז זיף ד^כען p o r עפ אוז 
 רער װי ארוגפ׳ שטיל Wf? געי^ורען איז

 און אײנגעשיאפעז, װ^יט װאיד נאנצעל
מן .חאט גאכטיגאל די  אײן איז געחאי

זינגען. און זינגען

 אלויס כין איך פריה, דעי אין
 כארג פון זיר איאפנעיןוזט און ײאלד םון
 טײף פון כ*עג □,,ב איך האב כריק, צופ

 אם־ אן און מפנשען, גלווע א דעיזעהן
 רױטען א טיט הילזי גיכקר פון כולאנס

 אפפאל־ כײם גזןהאיטען שייז ראט צלם
 געטאן ליס א טיד האס עפעס לעז.
ײב  דורכנ/ד איז נעדאלק א לארצען. נ

 דערסיינקעז tt האט דאס אז לאסעז,
 כיאן אימעל דער װעלכצ טײדעלע, די

 די װאלד אין זיר טים נעבלאכט לאט
 גרו־ דעל צו צוגעי^םיז בין אץי נאכט.

 אז דעלצײלט, סיר יז*ט םרױ א אוז ׳«ע
 א זיןי דזא׳ט צוריק ־שעוז האלבע א ט־ט

 אר^פנעװארםען םײדעלע שעהנע ב״^צדע
 זי האמ סעז איז װאסער אין בליק םון

 און טױטע. א דאלט םון אמיפגעשלעפט
 יױ־ ויענ, איהר טימ אייעק איז פלױ די

אײגען, די איבעל ,ד טיט *צענדיג

 א געדולד !װײלע א װאלט !װ״לע
 פאל־ האלס און געל הײנם !<עיו.**

 פונקט, זעפפס. א־ן איהם פאר ׳טי^כען
 גאגצצ א געדײנקען, עס מוז איף יױ

 םא־ װיל אץי װאפ פארשיאג רעם ;אנט
 j א חײס פאכט דערװײלע און . !כען

 און סאי־שלאנ, א בערעי און פארשלאג,
 א איטשקע און סארשיא:, א יא׳גיקע

 מיםימ־לא׳ מנצעד רעי־ — שארשלאג
ײן ;ײם ?אל  םא.־־ םיט כאד^ראם א

 נאור״ א סאכען װיל איף און שלאגען.
נים! לא*ט םפז און שלו^

 שורארצע חברה די װי סעריזווירדמ,
 אלץ אייף דאס געעינען מאד׳;י?עס

 איז פארשלאנ ראר !תידוציפ אזעלבע
 צוס נים איז יענעד ;ארדער״ ״אויסעד

 טאנעס־ אײס׳ן נים איז ראס ;פונקש
מ דנו  צו איז םאישלאנ נײמר דער ;אי

מ זאף די ;ביזנצם נײע ע א ^  צו ב
 װאל צום איז דאס ;עלזעפיטױוע דעד
 א צו — פארשי״אג רעי ;בצססען און

 האלטען ארום אזױ םיבדמ.... סיעשמל
 סון אוועה סײל םיער צו אימער מיר זײ

 זאל איך הױך װי סארשלאג. דעם
 זאל איך שטארס װי שרײען, נים
 פטלהע זאןי קײז פראטזןסטירען, נים
 בראזנ א טוט טשערסאן רער גיט

 קיין איז עס אויס. און האםעד, םיט׳ן
האוז״. דחי ,כעםאר זאף

 פאײ א — איך טענה — טטײסש
 איסער דאך איז אגלפארש א !ש^אג

 ניט. םיף הערט םען אכער !פלאץ אם
 דער צו רעדט און םשעיביאז צום רעדם
 — »ײד ענספערם וואנם רי !וואנט

 רע־ מען םשערמאן. דעד ענכאער אזוי
 אס פראגע, נײע א גלייך שוין דעלט

 אין םארשלאג מײן בײם בלײכ איך
 רױ־ אזא געהערט שוין ט׳איהר סויל!
 פארשי*אג א םאכעז װיל איך !ב*ריי

ניס! לאוט כיע און
 די אז געװיס, דאר איהר םיינט
 םשער־ םאר״ז בעסער דינעז םעםכפרס

אי ױך הױבט עס ? הא כיאן,  אן. ניט נ
:זד ליי־ט בעז4זזן דעם פון זיײעז ךײ

 די אזױ טשערםאן דעי װי
y5i, םשערטאן. אזא דאטע די וױ און

iij — \>n*WJ a״ .WJjmi
h -  טשערמאן דער נאוננט ̂־

 זײז מיט — חאג»ר םיס׳ן
יןן/ אויך! לאכם און [ר.

קנ*<
טשערטאן. אזא טאטע די .יױ און

 אוםװי־ אזײ רױה, אזוי איז טאהע די
 אוכיס#' אזױ אײנגהעיצינ, אזוי סענר,

 P'P נ*ט דאך ר^בען זײ העיאנט!
 געג־ א זײזגרען פאר םאיעראנץ ביעקער

 אױסצודע־ געדרלד כרעלעל קיין נעד.
 םיי״ א ב*י זיצט דאה צוױימען. א יען

 צױ טיט אזײ, שפ-יקעס. אוװי יױ טינג
 0א עס ז*צט הע:ט, ?אטעמקיײגטע

 ויאפ בחרפ זײ פרזןנט זיך. שאהעלס
 דאס נאר רעדע. פרי^ אזויגס הײסם
״טשערמא^ :שרײאז א'ין איז ה^לס

 !״ ביזגעס ״וױיםערפ !״ ביזנעס וױיםעדע
 זאף אנדער קײן !כיזנעס״ ״װײםעחנ א♦?

 ארוים. ניט ליפעז זײערע םו? ראף קוסס
 םאנג^ איוזמ, זיף שםעל איד נ*י־ וױ
 פונקט !<אמן *מור לאמן. צו אן זײ
 שאננמ* !כוױי — מווען װ*למ איף וױ
 לאכאן אן זײ
 תלאפיז אז

 י/|/ אויך! יאכם און האמער. זיסען
 סעהך װ*ס 4צוזאםע זײ סיט לאכט ער
« םעיזר אלץ קלאפט, ער א  אי'| זײ. ל

 םעתין r%< יאמוז. זײ מעחר וואס
טשערנ קיאפט ער! תיאפט
 tm\P מעמכאר®, די לאכען

 סארדזשענם־ענדארמס׳
טיך שלעאמ דאר רעראל. א ארום

ארמל, פ»רץ םיף צופט דער
שרײט ךןך דאיז״, שדײט
^ דער ביזנאש׳״, טקדע י  ״^רדער שי

 שעט6פו%י אײנער און פריעד,
¥ אזױ ארריפ,  ^ןמןםער דאר אי
 דמם ?ייימיז פ^מולאג ״א טאיוע
אלזך ?'י און שסײ איז טיננ״.

 ״1םײנע נ^ם כמאנעים. װי אז סקן
 געוואחנז דא איז ו^וס איך, םראכט

 אי• דען של$א איף ? ? ? טדמעל א פאר
 ? אימיצען דען זידאל איף i מיצען

 לא• װא• — איםיצען דשן באלײדע Tא
 ער באדאנאנעװקם ױאס ? זײ נעז

לױפען וואט װאס? האכיא־־? כױס׳ן
%rvo c’Ly 11פ זייש
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 קלאוק־אינ־ דער אין א־נטערזונונג די
דוסטריע.

װע־ — קאנפערעגצען, רייהע א :אך
 געװארען באריכטעט איז עס װערכע נען
 די צוױ״טען — אויפגאבען, אוגזערע אין

 אינטערגעיפא־ אונזער פון םאר^טעריער
 די פון םאריטטעקער רי און ױגיאן נאיז

 קאנ־ און כיאנוסעקט״שורערס דז״עאבעלס,
 בא־טי^אסען איינישטיכײנ איז טראקטארס,

 פעסט־ נױטיג איז כל קודם אז געװארע;,
 פאק־ אלע ״טטעיען צו קי־אר און
 װא־ קלאוק־אינדוסטריע. דעי אין טען
 לײקענען, :יט קײנער דאך קען דאס ריט
 קראוק־אינדוסטריע דער אין יאגע די אז

 עס געהױבענע. קיין :יט זיכעי אז
 װי אויגען׳ די אין לםשל, זיף, װארםט

 םון כמעט ליירען ארכײטער שי^ע םיי*ע,
 אויך ארבייטסלאדגסייט. בראנייטער א

 ניט זיינען ארײן ארבײםס־נעבער די
 אזוי, איז דאס װארום אבער נוט־אפ.

 װע־ דעם, געגען טאן מען קען װאס און
 מײ־ פאר^ײדענע דא זײגען דעש גען

 בא־ גאנץ איהר האם ױניאן די נוננען.
 זי וױיל ׳דעם װענען מיינונג ׳שטיםטע

 סבות, די נרינדליף װײס זי אז דענקט,
 דער דעם. צו נעפיהרם האבען װאס

 דז״&א־ דער און אבער מאנופעקם׳עודער
 װע־ םײנונגען זײערע אויף האבען בער
 אם^ר, דע<קען, למשל, זײ, דעם. נען
 מיט ױניאן די דעם אין איז ?גולדיג אז

 די אײגפיהרונגעז. ^טרענגע איהרע *לע
 האבען זײט, זײער םון קאנםראקטארס,

םענות. ןײערע
A

 זעהט צד יעדער אז זיף׳ םאריטםעד-ט
 ער יטטאנדפונקט. זײן םון יאנע רי

 דיק־ אינטערעסען זײנע װי אזוי זי ועהט
 ער אז ניט, מיינט דאס איהם. טירען
 נײן, ליכט, םאליעען א אין אלעס ועהם

 נע־ א רא איז עס אז זײן, זעהר העז ;ס
 ער װאם דעם, אין אםת םײל ױיםער

 צו יטװער איז עט אבער :אהױפטעט.
 זאר די זעהן ?ענען זאל ער אז ;לויבען,

 אדער זײטען. אנדערע שאר׳טײדענע ״ון
 ער אדער זײ םון ניט טאקע װײס \ר

 איז דערםאר זײ. פון װיםען :יט יויל
אונטערזו־ גרינדליכע א נויטיג

 און זײטיגע םון קאםיסיע א פון :ונג
 זאיען װעלכע מעניטען, םעהיגע ןעהר

 געםינען צו ^ניטטרענגונג יעדע פאכען
e א צו לוופען צו אום פאהטען, ע ל 

*טלוס. ;עװיסען
**

 םעמ־ אונזער אז זיכער, זײנען מיר
 יטוין ד^ס דערמאנען, זיף װעט :ער^יפ

 אונטער־ אזא איז םריהער צײט א מיט
 אונ־ דער םון געװארען. געפלאנם װכונג

 געװארעז, גארניט אבער איז שערזוכונג
 ט־אונםער־6הוי דער בעםעם, מר. ױײל

 צר דעם םארטראםען האט װאס װכעו/
 זיף האט מאנוםעקנדפורערס, די פון

 עםװאם נעםינען צו אײננעשפארט רוקא
 ױניאן דער צװי^ען אפםאןי דעם אין
 דער צו בנוגע םאנוםעתט׳שורער דעם און

 נארניט דארט איז װאס אונטערזוכונג,
 םון ד*ס נעװען, איז סווי דער געװען.

 איז אונטערזוכונגס־פלאן גאנצעז רעם
 אינ־ די װײל נים, געװארעז. גארנים

 ארויס״ זיך געזוכט״ האט טערמךפאנאל
 דער אונטערזוכונג. דער םון צודרעהען

 העפגוד, גארםאן מר. דאם איז, םאקט
 דער אלס נעװארען, בא^טימט איז װאס

 דער םון בךטערםאן אונפארםײאימער
 אײנ־ גאנץ און םול האט אונטערזוכוננ,

 םוץ שטעלונג דער םיט דאן געשטיםט
 געװען איז און אינטערנ;ךטאנאל, דער

 םר. םון מםעלונג דער נעגען דורכאויס
 נעפילאנטע די יעםאלט וואלט בעסעט.

 װאל־ שםאםנעםונדעז, אונםערזוכונג דאז
 איצ־ די םאחפפארט אםמר, מיר, מען

 אין צאגע די וױיל אונםערזוכוננ, טיגע
ט איז איצם קלאוס־אינדוסטרימ דזןר  ני
 יע- צו געװען איז זי װי אנדער^ םיל
 אונ־ יענע נעזאנט׳ װי נאר, צײם. נער

ט בלײבעז געםוזט האם םערזוכונג  ני
 באמלאסען איז איצט און אױסנעםיהרט,

 גרינדליכע א מאכען צו דאך נעװארען
 און עהרליך זא^ וועלכע אונםערזוכונ^

םאק־ די ארויסברעננען אונפארטײאיש

 םײנוננ, אונזער לויט ״איז דאס און
 םיר ײעילעז װיכטיגסםע. סאםע ם

 ווע־ םאקםען, אלע זיך טאר מנן
םיטלען רי געםינען זימגר מויז םיר

 דער אין איביען פאר״עײדעגע די פאר
 אונטער־ די אפת, קיאוק־אינדוסטריע.

 ארס אויך באטראבט זוכונגס־קאטיטע
 פאר־ די צו קוכיען צו אויפגאבע איהר

 פאריטײדע־ פיט צדדים אינטעיעסירטע
 באטו־אכט זי יע, רעקאמענדאציעס. ;־;
 הויפט־אויפגאבע. איד-ר פאר זאגאו־ עס

 נא:־ אין :יט טיר זײנען דערטיט אבעי
 זײ ווע^ען געוױם אײנפאר״שטאנעז. צען

 טיפסטען דעם פיט זוערען אױסגעדיערט
 אונטעדזוכער, די קוטט װאס דעספעקט,

 הויפט־אויפ־ דיער ניט איז דאט אבע,י־
̂ס זיי, גאבע.  װע־ אונטערזוכער, אי

jvs מײ־ אונזעי לוימ ערפילס, האבען 
 װען גא:ץ, און פוי אויפנאבע זײער :ונג,
 אונטערזוכונ־ זײערע םון רעזולטאט אלם
א ברענגעז אונז ־,ם^ זײ װעלען גען

 לא;ע דער פון בילד פאל״טטענדיג־קלארען
קלאוק־אינדוסטריע דער אין
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 זיך ה^ט אונטערזוכוננס־קאכייטע די

 אויס־ ד.י פאר צײט מאנאטען 4 גענוטען
 װירען טיר ארבייט. איי.ר פון פיהרוננ
םיר די פון מ׳טך דעם אין אז האפעז,

 אויס־ גרינדליר קענען זי װעט מאנאטען
רער צו גוגע איז װאם אלעס, געםינען

 פראנ־ איהר לוימ קלאוק־אינדוסםריע.
 דארף גע״שטערט, דך האט זי װאס ראם,

 נעװיטפטע די ברענגעז אונטערזוכונג די
 װיסען, דאן װעיען מיר רעזוימאטען.

 לואנ־ יארק נױ אין דא זײנען עס וױשיל
 כלאנוםעק־ און דז׳טאבערס םראקטארס,

 ארביײ און סאיטינען װיפיל ט׳טורערס,
 קלאוקס, װיפיל באיעעפטיגט, װערען טער
עס קלאוהס סארטעז א פאר װאס און

 איז עס גרויס װי און געישאפען, װערען
 אינװעס־ איז װעלכער קאפיטאל, דער
 װעלען* כיר אינדוסטריע. רער איז טעט

 דא זײנען עס װיםייל גענוי, נאנץ װיםען
 קאנטראקטארס, לעגיטימע זאגענאנטע די
 קאנ־ אין יטטעהען װאס אזעלכע ה. ד.

דער פיט סע טראקטליכע
 ניט־ די דא זײנען װיפיל און ױניאן,

 דורך עס זא^ען װעלכע ױניאך׳שעפער,
 ניט־ די דורף ארבײטס־ביליגקײט, זײער

 דארט, הער׳טען װאס קאנדײטאנס, ױניאן
 מיר ױניאן־יטעפער. די טיט קאנקורירען

 װעגען קלאר אויח דערװיסען זיד װעלען
 דדטא־ דעם צוױיטען פארהעלטניסע די

 דער איז אפיער קאנטראקטאר. און בער
 די װי *טולדיג, אזוי גארניט דדצ&אבער

 אפישר און באהויפטען. לואנטראהטארס
 די *שולדינער. אײנציגער דער ער איז

 אונטערזו־ װעם אונםערזוכונגס־קאמיסיע
 געםינען זײ װעם זי װי םאקטען, די כען
 פאר־ קענען זײ און צדדים, ע ל א בײ

 קענען זי וועט ארום אזוי און נלײכען,
פאקטען. נויטיגע אלע ארויסברעננען

*V
אויסנעמלא״ ניט איז עם נאטירליף/

 גלײןי צו עם גיט תאםיטע די װי םען׳
 סענען נימ זאל אלײן זי אז אנםאנג, פון

 טעג־ ^לום. באעטיםטען א צו סוםען
 צוטײלען זיר זאל קאטיטע רי אז ליך,
 ארויס־ די וחנגען מײנונגען איהרע אין

 װינשענם־ אבער, ;םאקםעז געבראכםע
 ארויס־ די אז געװען, װאלם עם װי ווערט

 אזוי זײץ זאילעז םאקטעז געבראכםע
 זײן קענען ניט גאר זאלען עס אז הלאר,

 װען אםילו, דאך םיינוננען, צװײ תײן
 םארקױ יא זאל םײנונגם־צוטײלונג די

 נים, אוםן ב^ום אבער עס טײנט מען,
 ברענגען ניט װעם אונטערזוכונג די אז

 דאס דארום, האםען מיר נוצען. הײן
 די װעם שפעטער םאנאםעז םיר איז

 םאלמטענ־ זײז אונםערזוכוננם״קאםיטע
 אויף ארבײט, איהר מיט םארטיג דיג

 צד יעדער װעלכער םון רעזולאם דעם
 םיר אוננעדולד. םיט געװים װארט

 אונמערזוכוננם־קאמיטע דער װינשען
 זעהר איהר אין ערם^לג בעסםען דעם

ארבײם. וױכםיגער
•%

 אונטערזוכונג די אז האםעז, םיר
 בא־ קלארהײט םולסטער דער מיט וועם

 דער םיז באהויפטונג יעדע מטעטינמז
 רעק^ד די דאס און ױניאז, דער םון זײט

 זײן ײעיעז האםיטע דער םון םענדאציעם
 םאדע־ די װי ליניזג זעלבער דער אין

 עהזעקר דז^זענעראל דער װאם רונגען
 אויוי אויםנעארבײט האט באארד טױו
 ערלויבט — וױיל סיטיננ. לעצמען זײן
 אז סיינעז, םיר — זאגען צו אונז עס

 םאי׳פטע־ זײנע אלע דורד ב. ע. ג. דער
םון צוױיגעז םאר״פײדענע די אין הער

 ניס זעיזר איז ׳אוידאיגדוסטריע£סי רזןר
םאדע־ ךי און לאגע, דער פיט באקאנט

 דער םון רעזױטאט דער זײנען רונגען
 טיט באקאנט^אפט גרינדליכער גאגץ
קלאוק־ דער אין פאר קוסט װאס איץ,

 עקזעקו־ דזיטעגעראל דער איגרוסטריע.
 נאר דאס איבעיצײגט, איז באארד טיװ

 אויש־ 10 די םון םארװירקלינונג די דורף
 כיעגליך װעט פארעױנגען גע־צטעיטע

 קראוק־אינרוס־ די ארויסצופיהרען זײן
 אין תװזרובוהו־צױצטאנד, דעם פון טריע

 װעלכע־ר און זיר, געפינט זי װעלכען
 ניט װירקוגג •*.&יעכטע זעהר זײן האט
 בלוי^אויף ניט ארבײטער, די אױף ברויז
 ורער,2טא:וםעקט* און קאגטראקטאר דעם
 גאנצע. אלס איגדופטי־יע, דער אויף נאד
ען דעסטװעגען פון  פאהטען די זא̂י

 ׳האט ב. ע. נ. דער אז ארויסװײזען,
 געמאכם .פונקט געװיכען » אין ׳אפ*ט,י*

 איז ער אז זיכעד, טיר זײגען טעות, א
 צוצונע־ דאס געגוג ׳טטארק און פעהיג

 יטטע־ זײן ענדערען זינער װעט און בען׳
 און פוניזט. יענעם אדער דעם אין יונג
 זיבער אזוי געקענט װאלםען סיי װען
 דז״פא־ די װעגען אויר פיט דעם אין זײן

 דעם קורץ מאנוםעקט^ורערס, די בערס,
 די אז מיר, גרויבעז ארבײטס־געבער,

 ברכה א זײן װירק׳.יף קען אונטערזוכונג
 די קען דאן אינדוסטריע. אוגזער פאר

 פאר־ מוזען װעט װאס ענדערוגג, גאנצע
 ארבײ־ דעם פארזיכערען צו אום קופען,

 אױעיד און יעבען, בנבוד׳ען א טיט טער
 א אויף קיאוק;איידוסטריע רי יטטע^ן
 װעיען אויסגעפיהרט באדען, פעסטען

 פרידליכסטען ׳טטילסטען, דעם אויף
 אדזן קאנפערענץ־טי׳פ, דעם ארום אופן,

 אנצונעה־ נויםװענדיגקײט כינדעסטע רי
 םיטלען. אנדערע װעלכע אירגענד פען

 בא־ אײגענטליך דאס אז ישײנט, אונז
 איז עס אונטערזוכונג. די דאר צװעקט
 אויס־ צדדים אלע פון װילען דער זיכער

 א צו פיהרען קען װאס אלעס, צופײדען
 ארױסנערו־ האט װאס קריג, *שטארקען

 אונטערזוכוננס־קאנפע־ דאזיגע די פען
 םון װילעז דער דאס איז דיכער רענץ.

 ױניאן. אינטערנעיטאנאל גאגצער אונזער
 םיט פאל דער אויף איז דאכ אױנ און

 אנ־ גאר עס קען בתיש׳ בעלי אונזערע
 אונזערע אלע אז זײץ, ניט דער*ט

 װערען אויסנעגליכען זאלען סכסובים
 םרירליכסטען און שטילסמען דעם אויף

 אונטערזוכונג, דער דאנק א שםײגער,
 זײט אנגעפאננען *טוין זיך האט װעלכע
װאןי. יעצםע

אפגעדונגען. דאך עטװאם
 װע־ פאר רעםעדים, אװ באארד דער י
 סכסוך דער םארגעקוםעז איז עס פען

 און ױניאן הלאוקמאכער דער צװי׳שען
 סליװ־ אין אסס׳ז פאנוםעהטישורערס דער

 װעל־ ,pdb א ארױסגעגעבען האט לאנד,
 גונ־ צו גאנצעץ אין ניט זי^ער איז נער

 װע־ נ^ך אבער ױניאן, דער פון סםען
 מאנוםעהטישו־ די םון גונסטעז צו ניגער
 ׳אויס װײזט עם װי פסק, דער רערס.

 דער צװי^ען קאמפראמיס םארט א איז
 פאגופעקט^ורערס די פון פ$דערונג

 די װאס צוריהצונעהםען, אלעס כמעט
 גע־ האבען קלאוהמאכער הליװלענדער

 םעסטען דעם און איצט, ביז װאונען
 ניט נאר ניט ױניאז דער םון ׳עםאנד

 זי װאס דעם, פון עטװאס אפצוגעמז
 נאר ארבײטער, די םאר געװאונעז האם

 װײטערע מאכען צו רעכם א האט זי
םארערונגעץ.
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 ־ קלאוה קליװלענדער די װאס

 פארלאנגט׳ האבען מאנוםעתט׳מורערם
 באםלער, מר. םאחמטעהער זײמר דורך

 ווענינער, ניט און מעהר נים געווען איז
 גאראנטחדאײנםיהר, גאנצער דער אז

 קרי־ מוזען ארבײטער די װעלכען לויט
 באלוי־ א םיט ארבײם זואכען 41 געז

 װײ־ זײערע םיז צװײ־דרימעל םון נונג
 נים, ארבײטען זײ פאל אין דזשעס,

 אויף ;װערעז אפנע^אםט גענצליד זאל
 צאה־ מעהר רארםען נים זאלען זײ אז

 ױם געזעצליכע םאר ארבײטער די לען
 םאגוםעתכדשורערס די אז אויןי, ;טובים
 צו ארבײטער ארײננעהמען קענען זאלען
 און זיי, דארםען זײ ווען צײם, יעדער

 דאר־ זײ װי שנעל, אזוי אװעקשיחען זײ
 װער־ אנדערע איז םעהר. נים זײ םען

 םון ורערסrםpס^םאנוםעpלאוp די טער,
 םאר־ p־ikd?& זיך האבען ?לױולאנד

 םון םאכט אלטער זײער נאד בענ?ט
 דאס וױ אזוי איז םײער״*. און ״הײער

 םון הארץ סאמע דאס אײגענטליד איז
 און ױניאז דער צווישעז אגריםענם דעם
 py איז אסס׳ז, םאנוםע?ט^ורערם דער

 מאנופעקט^ורערס די װאס אז ?לאר,
 אפ־ איז פארלאננם אײגענטליך האבען

 מיט אגריפענט גאנצען דעם צוברעכעז
ױניאן. דער

 דורן זײם, איתר םון ױניאז, די
 װײם־סרעזידענט םסאו?סםעז׳ איהר

ען איז !ערלמטײז, אנ מ ^  אויןי םעסט ב
 געװאונענע אלע םח אויםהאלטונג דער

 פערל־ רעזידענט1װײס־ קאנדח»אנס.
 םון טענדז די אסגעילייקענט האם מטײן

 מאנוםעקט״ןור די םון פאר׳שםעהער דעם
מאנופמ?ם^ר קליװל^נדער די אז רערס,

 ער וױ א», יציעכט אזױ זיינען רערס
ט א ט. עם ה ר ע ד ל מי ע ת ג ס  ו*"מון די ׳»

װאן אנער גלענצעגד*, j^p ניט זײנען
 דצר איז װאס ױגיאך^ולדיג^ די איז

ט האט ער >' ^ולדיג ארבײטער  צױ ד
 עיעס איהם םון קעגעז זאל פען אז םיל,

̂ס און׳ אפרײסען.  חאט רעוולטאט אי
M( רעפעריס אװ באארד דער 'p o i 'y, 

y דער װאס דעם, אג^טאט אז i W 
 41 מיט גאראגםירט געװען איז םאכער
 די זאל יאחר, דורכ׳ן ארכײט װאכען

 ן װאכען 40 םאר בלויז זײן גאראנטיע
 ארבײטצד דער װאס דעם, אני^טאט

 ג*־ איז ער װאס צײט, רער םאר האט
 צוױײדריי גע?ראגען ארבײטסלאז, װען
 איצט ער זאל װײדזיעעס, זײנע םון טעל

העלפט. א בלויז קריגען
/•

 און ױגיאן די האכען ■סק דעם צו
צונע^טיסט. ראנוסע?ט^ורערס די

A
 ױניאן די אז אננעהמען, פוזען פיר

 ניט, ,pofe דעם צו צונע^טיפט האם
 גערעכטיג־ זײן אנערקענט האט זי װײל
 אײנ- פסתפא האם זי װײל גאר ׳קײט

 א ריזיקירען צו יאײדער אז נעזעהן,
 איז ׳צײט איצטיגער דער אין קאמף

 װאס ביסעלע, דאס נאכצוגעבען גלײכער
 םון אסצורײסעז געלונגען איז באסעס די
 זי־ פיר זיינען געוױס ארבײטער. די

 ניט זיעען קלאוקמאכער די אז כער,
 פיט צופרידעז גאנץ זײן ניט קענען און

 רעסעריס. אװ באארד דעם םון פסק דעם
 םון מינדסטע דאס אפגעבען עס װיל װער

 מיט געװארען ערקעמפט איז װאס דאס,
 װאהר׳עײגליך, אבער, מיה? פיל אזוי

 אין ?לאוקםאכער די זיך טרײסטען
 בא־ די אויך װאס דערמיט, קלױולאנד

 גע־ צו אײנגענעבען ניט זיך האט סעס
 פאר- זיך האבען זײ װאס אלעס, װינען

 #געלו:גען זײ איז װאס אלעס, נענומען.
 דעם פון עיעס כאט*ש אפצורײסעץ איז

םארדינםטען. ארבייטער׳ס
A

פײנען, בתים בעלי די אויב אבער,
 ײיכ־ עפעס דעם דורך האבען זײ אז

 טעות. א זײ פאכען געװאוגען, מיגעס
 די דורף !ועל׳ן צו געלוננען זײ איז עס

 זײערע ביי עפעם אפצודינגען רעפעריס
 צײ־ די דאס גרונד, דעם אויןי ארבײטער

 דאם ׳&לעכםע. גאנץ זײנען איצט טען
 גע?ענם ניט נאטירליף, ױניאן, די האט
 אםת, לײ?ענען. אויך נעװאלט גימ און
 ערנער, ניט איז ?ליװלאנד אין לאגע די
 אבער קלאו?ס־צענטערס, אנדערע אין װי

 פאר םרײסט ?נאיער גאנץ א איז דאס
 און פאנוםעקט׳אורערס, קליװלאנדער די

 רעםע־ אװ באארד דער האט דערםאר
 ביינדעל. א צואװארםען זײ נעטוזט ריס

 שלעכםע םון ארגופענט דער• אט אבער
 ניט זײט. צװײטע א אויד האט צײםען
 *עלעכ־ די אגהאלען דאך וועלען אײביג

 בעסער געװיס ראך םוז עס צײטען. טע
 ארבײטער די װעלען דאז און ווערעז,
 םארלאנ־ צו רעכט םולסטע דאס האבען

 די פון געניםען זאילען זײ אויר אז גען,
ך אװ באארד דער צײטעץ. בעסערע  ח

 אין אפזאנעז ?ענען ניט זײ װעט םעריס
 די אויב !פארלאנג גערעכטען זײער

 איאפ״ גע?ענט האבען מאנוםעקם^ורעדס
 םארדינס״ ארבײטער׳ס דעם םון נעהפען

 ניט זײנעז צײטען די װען דאן, טעז
 זאלען װארום םו זײ, םאי גינסטיג אזוי

 בא־ בעסערע קרינען ניט ארבײטער די
בעסערען צײטען די זוען יאן׳ דיגגוגגען

זיר^י
A

 געהאט װאהרעײגליך תאבעז דאם
 זייער געבענדיג ארבײטער, די זינען אין

 fyp װער און .pd• דעם צו צומםיםוגנ
 האבען זײ אז באהױפסען, חןכט םיט

 זױי־ םאראז ריכםיג? נים געהאנדעלט
מז אוס׳מםענדעז, און םען m ו w w אין 

 גלײכער איז עס ווען ?לונ; גים ?עהר
o m ,זיכער זײז צו אום נאכצוגעבען 

 געװינם, נרעסערעז א דאם םיט שפעמער
 און חעלדעז, אלם אויםצױטפילען, זיד ײי

 װעמעם האםןי, א איז ארײנװארפען זיןי
 אוס־ די אונטער זײנען רעזולטאםעז

ר זיכעחנ. קײז ניט זעהר עטענדען  נו
 מאנופע?ט^ורערם די װאלטען םירליןי,

ד אװ באארד דעם ביי אויסגעפיהרט  ח
 גזד די אפצ^אםען גאנצען אין םערים

 דער־ צוזאמעז און ארבײם, םאר ראנטיע
ה דעם מיט  אײנ־ םוזעז זײ װאס פאנ

 קײן ניס האבען זײ םאל איז לעגעז׳
 ?ליװלצנ־ די װאלטעז דאז — ארבײם

^ijdkdp דער p- ער?לעהחגן געמוזט 
 שםאר?סמען דעם מאגוםעתגדשורערס די

w א ער?לעהרעז צו אבער ?אמף. n• 
 די םיז אראינעהמעז םאר םםרײס נעראל

 םאר?לענע־ םאר װאך, אײז װאכעז 41
 חייינעם א אויף נאראנטיע־םאנד דעם חנז

 די םאר איז דאס װי װיכםיג פראצענט,
 אױב םראגע, גרויםע א עם איז ארבײםער,

 אי! נענונ אבער געלױנט. זיד האט עם
 ױניןאן די וואס פאסט, דער אונז םאר
 בעס- דער איז דאם צוגעמםימט. האט
 חאם מניאן נאנצע די אז באוױיז, םער

 אוכמזטענ• די אונםער אז אײנגעזעהן,
אױסוועג. בעםטער דער עם איז דען

A
ר דאזינע די םוז דעסטוועגען םון  פו
 פאר וואתונג. נויםינע א זײז סירונג

*| םוז קלאוקסאמר קליװלענדער די ו

i צט א m e u M m r - w
 כחרימ |f׳*g מיט ויף jyרײס וע־ב

o 1 פון דף נאפרײען n"
אר עס דאכען ^ן ^ ד ױס^ו ?ר ס*ט אר  ױ

 די אין פ*א»אגא;דע
סאי •זאט פארהער דער
ד דעם אי א ; jjragr ,,f איו נ • m e n 

״ י.יאי גאנץ ארױסנעוױזען עס o נ n 
n״f דורף פארהצר y /פיט יולאדלידץל 
,ז װעלכע  וױיד אזוי ov ראנ?ן ,

 מיר און ועפעײס, די פון הערצער די
 ב" jyn צי״צסױגמ ו»ן נארניט װעי״עז

m 1 מארהער נעקסטען רעם ini" ארױס־ 
 אוס אינדרגינון, זעלכעז דמם טיט קופען

 זײצר צו סווי & גאנצען אין jyogq צי
 פאר V* עס ױגיאז. דער מיט י^יכות

 HWMV'* V* דאס fg חלאר, אונז
 -iropyחלאוק־פאנופ די סון ציל דער

 זיך iyj^o זײ קליװלאגד. אין רערס
 וײ װאס דאס, פיט lyjyjuno צו ניט

 ־ig ,ד פון jyonyjOMig איצט האנען
ײט ת וױל^ וײ װאס ר.yנ פ י  איז נ

n דער ׳צא•״. *אפען ry j, צו jyjyp 
 אין וױ^ןן די וױםיל אינײטער .אכען1

 סארפליכטעט זײן ניט און ביזי, דער
 jyv, דעם, נאך ארבײט געבע; צו ויי

 צו קלאר׳ וױיזט ארא•, איו נרען ךער
 jyiiy*̂’ באסעס קלױויוגר^ר די װאס
 וײן ױניאן די דארןי דעם װעגען זיך.

 איצט אויב dig זיך/ כײ קלאר נאגץ
 נאכ״ ױדאן רyד פאר געװען פעגליך איז

 איו ״,i^gp א אױסס״דען און צוגעבען
of קײן גאל אוגז םאר אכער ^syDMi 

 oy ayr רyטy•y׳ אח(ר םריהער אז ניט,
 רgם •logp א ״,iDgp א צו קוםען ניוזען

 *yװ ly^ijgn זיף װ*ט עס ױניאן, דער
jyi קיאוקפמנער די צו ׳דעם pg קלױױ 

 !ײ| צו כטyר א האנען iy?gt יאנד
g o װערען jig מניאךלײט j^ ty rg oיo 

 I y ר א ם ניט זאלען וײ אדער אזעלכע,
ugo n און ױגיאךלײט, חײן זײן n- 
pyDטrורyן זײ קענען זאי ר ע ג י ט ס ^  נ
 oyn Yy װאס קאגדיציאג^, ?ײנע <ויט
מן. צו וײ גגמדיג אזוי זײן ױיי ביו

A
jig ד צײט דער פאר אטgרyDדי ן 

j’g lyogopig^p ^ ל ו ױ  נוט ױץ קי
oארנgרײטy.ט ט צ  lyeigi עחצט ^

 װאס ױניאן די פאכען צו זארגען וײ
y״gogp װאס ׳^םאר?ער i^ y r^ ווצר 

ײ דער i’g גיט *צוין אויכ ׳ױיס1 ד ^  כ
 קיאוק״ דער םאר װעט צוקונםט נער

 צו דך lyoipo’ig ניט ױניאן סאכער
 ״i^pyDi:go די םיט כח pg מעסטען

 רער םון ױניאן די |yogn װעלכע רערס,
 dinngn ?ײער םון טיםעני^ סאמע

 *!־go f^g צײט די אז דט, םארגעסט
 גע- זיף חאנען באסעס די װען אװעק,
 <ימד גיגצע o^g לע̂ןyטrרויסg וואלם

ly יאיען, jy^go  pg מיט ױניאן די 
 ליפען. די שםײכעל פרײנדליכען א

 הא״ וײ װאס כאנג, ססתםי עס טוט זײ
 ?״גען pg D^pogur gig םgד.yג בען

 מחותנים נאחעגטע yo^yrg נעװאיעז
 *ױוי oy »יד«לען זײ ױניאן. דער סיט
ײ זײנען לאסט. גרױסע א אלס זיןי  ו

 ערקלמחחנן pg אםענהערצע, זעהר דאך
 וײ פרמסט עס ׳עט^רח װי בפרהסי^

ײ אז םארדרוס, דער  העילםען סוזען ו
i םאר קיײבען צו יוניאן דזןר ’g% ,נעלד 
 די וועלכען דורך סטרײק־פאנד, א אלס

 pg .jyroypgo פענען זײ זאל ױניאן
ו זײ מעהםען איצט י  ?in^ איז נ^ך ז

 jig D^g;itr o^g זיף ענטפלעפען צו
 אכער יוניאן. דער פון געננער ביםערע

 pgo אט pg .fjrtnginy עס פענ מען
 טאר־ גוט ?ײן ױניאן די דארוי צײט דער

. ט י ^  קײנסאל קען זי װי *ױי pg ב
 קעםמען םוזעז װעט זי װען וױסען, נים
 pn טאקע זי דארןי לעבען, איהר סאר

^ *g םינוט יעדע ^טענדיג, n g o, 
 ג^צען ךעם סים פסס יצטינערg דער

 pg סאנוםעפנדפורערס די םזן אויםטריט
 װיר־ קןארקע א זײן דארף קלױולאנד

 ױניאדםעס־ אונזערע אלע םאר נוננ
 וחד איצט, pg קליװלאנד. pg בערס
 ױניאן די קעז װעךעס-אי?, װי ניגער

 םאר״ po לוקסוק דעם סארגינעז זיד
 קלײנעקיײ איבער ,קריגערײען עײדענע

 נאנץ זײנען װאס #זאכען איבער טעז,
 נים שײכות פײן האבען pg םרעמד

 זײן ױ םוז איצם ױניאן. דער מיט
 P3giy3 אײנצינען דעם םיט םארנוםען

 אםאסע זיכער-פומענדע די אפצמןלאגעז
 קלאוק־מאנופצק־ די פח זײט דער םיז

טישורערס.

לאיאל. בלײבם 9 לאקאל
 אױטסײדינע די לוזכמיס צו אויןי

 אננעווענ־ האכמן וועלכע אינטריגאנטעז,
 אי״ שנױס חינטימע זייעחג אלע דעט

 די םון לאקאל דעם 3 לאקאל צורייסען
 אינםערנזךטאנאל, דער םון םינימערס*

 לאיאלער י געבליכצז דאד 9 יאטאל איז
*gpg* וױ אינםצרנעשאנאי, דער םון 

 וחניכע רי, נעװמן. איםער עס v* ער
o ביז געװעז זײנעז r g ײון רודער, בײן

 ♦ ♦נעכאט צעהן די
♦ ♦

♦ ♦ 
♦ ♦

ק/ v פ*ן ם ױ א אנ י

I
Yge ogoyj jnyy דyי gryj*y»j*g 

ig*jv gpyr*g 11 g jy r w  5g: 
o n  p i iypgiiyj r^ -g y io p g  iyjMf 

yovy> yr^f pg J ג  y ♦צוד lyjjiv-f 
ryy yn ר> קלײױאנד ײין if iנענאט ן 

W  ig i צו lyooyg
lyifpfiivopg pg <1f i h פאר yr»g 

jyr^f f r i t i w g  ypytpg ט  lyoipyi ד
i ב .y j צוס n  iy)Mf "i ,nmin 

pg jyiig^ g po ogo^ifyi נאנ־ טיפען 
*pg pyi po ejyi»fyii oyi po jypjyi 

y ry g׳MI)gg/ טאריס ;rogtiy ,i$9M 
yvo ,iimipi'finr, ריט r #w n g 

t ^מ  lyp^gpyjfg |yp♦ ו נאראטו
pg jy ^n y; דו r g ט .1 ״ י  ,ט*ז״ pg נ

W 1  v*׳ •fy^gnyi i i ♦ד ^pg y 
yfJ1gרfy^ggnpg y, ניז w  r n j y 

y ^ y m  nyyjgiיgי irpi^yf/’y נאאדד 
lyo iw  pg צי oyi עס נדי אז 

Dog^yj \m זאל P חערען g ,גייגדליכע
ד y-yrjig pg )p-'yijy y^gpnĝ א  אי

^ ר ם ס  װאס ,Dgoy; r-yv די jyfip ײ
gjjrgyryDrg yyjgj n4״ ojm רנער 

 גענאט צעד׳ן רי ;yiyn אױך /ןy^פyאגג
 ״iropyראדס די pg oiyagדז׳צ די פאר

 נק-צור, ררעסעס. pg קיאוקס סון oרyר
 אננענופען װעדען jyno ogoyj jnyv רי

 -oHj»g״oypp pg קלאוק- אוגזער אין
pnyp pg ,y n t אױסגע- •יניןטי״יו 

 1צ ״no g ;עהטען זאל עס נדי סיחרט,
 oy py:^yp סון וױרװאר, lyyjgi רעס

m w " o  vv'niry'i yiytpg ]W?*" 
pg oiyooyo דו 'w אין ,gjgp’r 

^ איז ס חני א ^י  ״,g pg pgoogs pg ס
gpyo^ װאו opig^p און ^jnyn oyoy; 

נעפאכט.
pu תױסט־צרה די yiyuig pg -אינ 

r^g jynoon ,ם די װאק דאסyהדoטy 
yôװ ארנײסימ y די;ען oyncםינט 

pg / ס ifחאנ ד n ד m מ  דירן• •דג״י
 סאכעז \v:w 1צ אוס יאחמ גאנצע דאס

jyoy^ g סאר T t וז« py^voio piv"i 
ר ארנײם סראצענט g נלױז ח מ
ing- װyנינyר j ’onPy;yi ר• ד״ ח  מ

o n •  |ynyj pyog yoo סייע m m o 
pg יאחר iv i  pg w n  j n n -חגקייכ• 

י ססער ז נ d אין אי y n o o n rg  n f tJ ig 
y tg ta^o i• yying vv in i n םאכעז 

 yסםyב n צוגארנ^ט גױט דיער צוליכ
jyornyj סון i n סאר oy yof*ni 

jyignyj iwogoy^opg ivv'i גאר Bילy 
yooyp. ,דורך וײ iy^f ארכײטסלאזמ״ 

ײ נױט, גרױסער וײזר דורך pg סײמ,  ד
jytg^vnyojng |y«igi\vy3 jyj די סון 

^ שטי א yiyi:g yp̂ ײיז סרײזעז כ o 
ogn j o w i w ז״ייגען oooypy30’ig 

yoopj iv m gnyj? סון nyo^oig n 
pg וױ ׳לאננ אזוי oy ט ^ n ו  lyo’^o 

g yyoig yapgiונבoyrgטrםy דודך 
oyo n- יאחר, po סאנאטעז  |yf»jni 

i  yoנnמyםיט נטס r  iy iטgרpסטyר 
in *ױססאסעג  po זײט in  pc ױניאן 
 איײ כחוכט ״נױט pyc^yn וחמ״דוואס

y?/| חןר iyp iy 3ny;:in זײן םים #ניט 
y:n^ngo אסחימען ןyסםyכ  n 
 וײ jyii ;•סילו pg^v in סון ולס1

yp’t? גyסgזײן צוליכ כם y jy r’g .םובה 
iv לויף1םא ייז כיז װארםעז, ניט 

in  ?yd ײס* yjm m go n  jy^yn יוג־ 
’o^rjg ער ושינתן. איחם oy |yp ,גיט 

און םרױ pv װײל ^ny«in pg iy וױיא

jyogn yo*im אלס אױסנ^ןויילס זיך 
VM האכעז יציז, חסנא1 ״,ypr״* jy 

yo^ru n ^םיהלט,  ogn -סעםבזר 
y»yr n  pg o^r^ די גיט ig t הונ־ 

ogn #o in צוזאםעז, טרוםי״טעדם טעז 
nנpם yiy^r iy;yii םמונה׳דיגק 

 rg חנרםיהלם, iyogn ?ײ ;•■רעכערײ^
r די tn v x sv o דוידזח ניט ױעס gfg 

t זײ ייז הסקמ מץ ? ty3gn *צזריסנד 
on ם1?יגני1ח |yogn זײ צוינ^.  po 

nggo n^ipyipy. זײ m  op iyogn 
y גאנץ טאן jr.̂ װאר־ זײ ותן ׳ים1ווא 
po\ גאך w o  ig■ g די וואלט לעננעה 

;P - rn y o o y o  yopn’ ט כ ^  ?יר נ
 יק-1צו זיד חאמנז ױי יע, צוריקצי^ן.

ojyogo jy אין געצױנען ro r i oyi.
A

iyog די )yyjg זײז י11דא ••סירתנ 
i רgס יזןסאן 1גרמע א n־ ovo lyo’n j־ 

 בא״ 1סי rg pyagt jyno בדר בעחשיס.
tf ir־iy r אזוי גארגיט p̂םgרp די w 
*r ליכ^  cvnpzniP2 jyog.1 y ^ i 

ira* רyד ry ,לס צײם* yקpyfוםvו 
m ggo די iy3” t ממחנחלם  גזד אוי

i'fnn)g3 pg pווא n זײ, חאכען gס  י
 poopנר n האנעז yo>?m ״,PM״(*'

i פאר ®אדאכטונג n ר מ תי  nyooyo נ
ז שי*, מ מ  •־yp״ אלס lyoonogo זײ ו
ן וױ *יעס, נעםאז תרוים״ לאך  מאם מ
 קריסםי ?yo״n opi »ין אגנזךסרויםם זײ

ס האבעז וײ וואס pg בלענתל. סם.  :י
מ n האם צואדכײם, י ח ו ג י מ ן נ ס  מ

ען. *לץ ױנ מו  צו lyoipyj נים r״g ?י ג
האים g ?yen צז otg ממדננען, די

jyoy w o n  m̂ y r. דערפאי rv  no 
p’f w w כyכyיyװיסון, ן iyoyio די 

go׳*y;yi” y פין נא׳צטימוגגען yi* ד  מ
'4.\ •gדי ׳ yy^ig ^כאט׳צ ארכײטסלאז 

g־you y ,איז ײדאדי״ײט V3gדי ־ 
irgoy; yooyij פאי־ yi* 3ױגיא pg 

f ogn ,Ys* ĝfi, אױסנעפידרט האט 
 פין כשך oyi אין omvzovo איחרע סאר
d’ סילע n n g

io n־ogn ,gr^g ,pg oy>og סוט 
i צו oig סען, r n  r sg iv iy ^p ig o 
pg די רעדד p i po yyoig װ^כע gn- 
n ל,ײן גיט סאגאט^-לאגנ כעז  .•1,oig 

 וײי* זײ וױיל dyngf וײ םאר כיוז ױדאן
iy נען i^ ;o ’0 ym*g, ׳אוין jnyryjig 
 א'לא-כי־יטס 1דיע מלך װאס ,oyi סון

 וױלעד גיט וױלענלינ ױ/ סוזען דגלײט
r i, אין ו;יאז1 די אסיעװאכען ׳עטארק 

vpg־ pg D"?yovo .אוײ *צטר^ננען 
 ארוס געהען װאס א־נײטע•, די דעם, סעי

 nyד אין נױטיג זײנען ׳יג1לא טאנאטעז
 גיט וײ אלן jyp דען אין אינדוסטלי^

ong איז א*;דוסטריע n אױסקיסען. i 
 דענליכהײט ,i ױי נענען צו פאים^כטעט

 די דא־וס זיך *טטעלט עס י־עב^. צו
 T*g •io כיעז, טוט װאס םרא;^ גלױסע

n סלנײטסלאזע לאזיגע yogi ;ysgi) 
 in 1" איכײט, םיל אזױ יאי-ר oyi דולך

 אױך זאלען pg ל"\־ץ\, גיט אלײן זאי״ען
 געצװאומען דין גיט לײד^ דיער תרך

 fyoo^nryi oyi אלונטערצולרילען
iig i;yoo אין yiyrjig .^  איגמססרי

pg םילע, גאך p ^ t מון סו חו א iy נ i pg 
i שלוס, צוס נאליוסעז ב. ע. נ. n  rg 

 oyi igo םיטעל ly^gpngi אײנציגעל
g r’g פאלסילצוגנ ׳וױינמחן po דig 1y- 

 iio 44 סאמןילצומ g ;נײםס־צייט
.40 אױןי װאך g \pi:שנר

 גױםיג r'g oy rg גיס, lypjyi םיר
p דך igor צו o n  ?worn fyo^noigo,
 og oyii וױלקוננספול און װיכםיג וױ

iy i ד^ינער ogovr ,װ?ן ו״ין oyn iy 
lyiyp דורכנעפיחלם w vio  .]P2P*> pg 

n און n jy rpo ,לכײםצר* -f) ptfpv 
iyog;go ong ipn*־g» ^אלכייססיא 

iy?jm מלך n סון םפרווירקליכומ i n 
ryogn ^nyigB lyj’rgi חפחות לכי

nnyo >yong ,אלנ״ים r b ’3 pg״yj p״
 צו גױס ־unyo’o רpר דולך צװאתגען
oy^g igo, וראס ogii ,ly o ^ o ir ig ^ v  g 

n נים סאר תלבסט-פכסוננ, סיס מענש
gr p•^ נים !.go

i n  rnt ogi og חױפנדנויזנד po 
s^ringo nyoeny i n, כע תי j ו  iP i 

y. .וײ[ אױא כ tyo 'fnpr^yoiyc סײ 
;״’•g : T^oyj געשסעלס, האט םינג

i 40 סון פיהרוגג n־iy3H3ior •דנ״יםס• 
i אין װאר n נײ ’ig־pig^p nyp- און 

 ו$ול yo^yr דאס pH ^ריעזDינדוסgס־yדר
 »ון -Pig^P J^g איז pnmi לודכגעסיחרם

iy o •^ •  pg oonpgo-oyn -.ססײטס״
jyayiB iy ניז, j^g  oyu ,iyog םים 

ooyi : ,סיר נוט pg ,gi iy*yn 1גי •pig, 
y־n 40 אײנפיהחנן in r o r אלבײםס־ 

pg o וואס צו װאך. iy o g rn  n ר נ  מו
iy i  pg omuropyo איז קיאוק־ o n i״

iy^jm y n o o n j’g מן ױפטי אוים׳ן — צ
iyog .r» g« באלד iyo’vi:g ••r !nyp 

n•״ro״orng^p n y ^ r |yp און o y o n i 
-ogo pg oigopmojgp y jy r ’ngD  iv 

iy o ig  pg pg oiniropyDugo נץ 
•pig, װאו n פרכײט pg oogoya o im

 ׳פםפןי צו oogoyj jyogi ומלמ די, צו
iy•^ pc iyog3 on צו און  n :g r 

oogoya r האם •r ל.gpgל r נים yn״ 
pg r i:y i גיס oeny jn:ynyr, ותן 

go iynonp in  fyoipy: r’g op־ 
r ogn ,ojyo• גyלrgדך םון ם dnyi 

yo^oy n  rg ,prg סים1קונ oy |yogi 
dyjgioyagg *?p m  r r  pg o^rrtin 

iy*i;g i •ng oyog נים g’ji• y'nog־! 
grg i לײט. in נלײכנייםיגקײט iyp 

yoopigor n  ^gog ױניאן lyogioig 
yn ,!jnjni? םאלם זי i ;n  •i pg png 

pb סrונה׳^ינogi ĝr .iy p w 3gD y 
ly n rB  •i igB jgon g ongi !••r 

iy אין i .די צוסונפם \yi27ipz pmo 
in  pg onyorg inypigor g ױנ״ 

g•ייד !״« pigor rog3 oy ••r ?yno 
yogi! איז דנען אין lyogn igB g 
oiig, ניי וחנןy װפח^ן g’ji• h  igB־! 

••r ingr .!yoYpigB ?ŷ jni yooggo 
r r נום yyjyongo, ?ניס יסי !ynioigB 

grp’r  o n> פון n  !•g *gpg* iy 'n 
ijy i פח yo'ftngnt>3gigB3ig מזנ- 

r r  ••r ingr dyr נים jprtf *הינ 
ingr dyrniB yooi■ pb jyo'n זײ 

 g ,]PZPP!• די וועמען ד, אויסותהלען
r ••r o’^po^iy oyoni״iyo’r iy3, 

OBgn’ioya byorm pg צו m !•ױני 
oogor ניט dyooy: po פון :$\ר •-ng 

grg v m  ig j .pnig• pg \pi יופן 
inyn anjyfnjgi די ly•^ !jrcrngB 

מ איז סכנה, m פיז יתיאן  r• 1וועי
r r  og.i פליך1װי i  pg ry^Byi• יזןצ־ 

?.yogv ig■ yo

y)jn yo*?P,s^-g*^־־iy i ״צסאט־ פאר 
 go iyp-!• ארנײטער •i װאו pg ניייג,
p צו רײט iy to  poow ) •i iybMoig.\ 

nװ רצזולטאט ־yדין, ט n v n  to  fgן 
!v«i;jngo yooy3 •i jy:gi i n n 

p>’0- אכער ,vogo ן אױפ m  m  pg 
n  in m  omp י*וה©וונ*ר? o n  pg• 

y’ די pg מאכער in Jg  pg ?ig Pig 
ס״ yjni*wy‘40 די װאי ״צטעדט, ס  אינ״

m, 1 א^גגמפיהייט װעט װאו mײן 
ט, מ• אי, ׳צלעכט אווי סװ?ט צ  און, אי
.iyriy כאך אפ׳צר,

oig ט זאי דאס אז פארהיטעז, צו ד
ד י י נ ע מ V iy ױ i ogn. .אױםג^ כ 

o למ9שמ n ״ :געכאט צוױיטעןi n 
ivroov^go sgr lyog^n ױז  *go g ני

ע אין *עטידסע ט צ מ ^ גי  קאנ- צאהי־ ני
 בא׳צטיסוננ דאדגע ד• ט־איזטאיס.

 יע- סון אנסאנג אין o^oigyro^ig װעיט
/jgtyo‘00<,o**g דעז ׳דך onyorigo ׳
 *pyoirgo'oigopgioigp y)Mgi ד• אז

o iy u rb ר יסטעהן ײעלמן ע ט  oyi אונ
yuj iאן, דער םון 4’י»אגטרא ן  װאו •וני

ע ס אי י רו ״ אן גי ג װעלען ד ענ טי צ ע־ ׳  אסנ
ט עז. הי ט װע־ י ס י ן ־ ׳צױן vn ח א מו א  פ

ט o די רענ ^ o ig  • i  rg ,n g D y j אי ם ז  ני
עז ענ יg י 'oג ד אין זyרי כ ו ת י n׳:?yir א p  y 

i y » y r  >y’r g o  i y i g  jg ^ ^ iy o g ײ  ס
pg ױ ארק נ ײ pg י Pig* vo iy. ס o v g

i n  ogn ,ogi oyu ,o n  ru g 
ng pm  jyoyj \p m  ig ; oyv ifogsrn

l צו נייט y w o r g o  g צ-p m o ;g P  Yng 
n o  g jy o g o  ,o ig o צו t r r i g i  m״••; 

*p g io ;g p  p r r n y  n m p ; g p  i y i ; n 
i n  y tfy n  , ig o p g io ;g p  !ig  ig o 

o ^ p m r o  p m  p g  i y o g r n לס מסי  ׳
ס n יוי n i g  n  iy;y; yr»g פון און 

i y o ’«  ffVM iy o ’n i g  n  ogn די i y- 
v o r ייון m  B’l g v  ./v ;o ip  poo:ip 
^ ד*ו t»־ מכי ד מי ײ סחי ל p’» מ

n סוז קאגסראקס#ר  iw irenww■
ר אנן m מסר a אייזי »רניימ דז״ » > r«

i סיט ער ימז ירייז, ro o n  r*i ודאזזז
 כיו׳»סיגד חןס *רניינמר די וו^היןן נים

now .f’n r i f ’JV iro, די ^ ם כ״ ר * 
 קרינןן iv ניט זעהר און זעחו־ נלייכען

 ױנ־אךססי^. די װי נא«אחים, װענינער
WW,תן ־ ײז זיי ו  *וױ־ אױסײ׳וו/לעז סו

jrr( ט *תי  tui היננערקן, |1א ארנייםען ג
 טםיקעל • ג*סט סאכען און ,1*רנײט«

ײיד, עס איז יזכעז,  זאיעי זיי 1» נאםי
תהיזז סי  ארום אזוי און *ײייימ, om אוי

ט ייל'אן. די אינארען  אײנםױד דער פי
װ״סען ojn פיז רווננ  j«p »ז נןבאם, ז

 טאר רער1סאנוסעקםט קײן דז׳זאכער,
 tpDjni iv ארנייט זיין ארויסנעבען נים
מ » נ*ר וזאם ער ראס ,Vn ער פנ םי ^ א  נ

ײי מן ײ ׳״׳יי׳״־ מ »  זא< ז1א ימן ער יי
 גקוױסק אונסער אוז ארביים, זײן נקניז

 זײן ניט טויז ימן ױניאן־באדינמננען,
n קײן n חןרםיט און יזאנקורענץ, סין 

ם ױערם ר מ  גר*ך נעוױסןן א iv כיז נןזי
 יעדןן טאד •וניאן־סקייל נאשםינזמז די

 די איז כאמעשםינט איז וזאס *רכייםעד,
׳*ע»קר. דאױנע

 ײניאן די עס ײעם אזו־ װ• אכער,
 נעבאם »ױיםער דער »ז ײיםעז, סקנעז
 אוו תשאנערס די םון נעתאלטען ױעדט

 סאר- ױך 1« קען ? סא״סעהטשורןרס
 no ןחרען״װארט דאס יף1א כלויז לאזען

 םאטםעקטמר און דד*מכקרס או״עחז
o סיט נײז, רערס? n םען מ ח  רזוס־ נ

ען זיי *כער זײ, » *קמט מי מנןז איז ו  י
• *זא איז »ז פארלאננעז, ניט «יײז ת  ז
 אוים׳ן נעםױיעז זײ מעז ז*< ענין סםיז

ו מארם. װי n איז ט n ,ױאם מענ׳ש 
o פיז לענם n, װאס *p n n i ארבייטען 
ס און יייולם, ס*י  ניי־ ער חעז מ*ל אלע ני

o מטעײז n כיסעל א מארען םון נסױן 
מ עם יוען *ראםים, נרזרשערען א אז  זיך. י

 נעשעהז, סענעז נים זאי דאס כדי און
V .> n האם n■ •ײםנמםעלט כ  דרי־ א א
s. ,o איז 0םקה8נא׳ וחזלכקר נעכאם, טעו n 
 אװ״ iv רזכם o*n מאט װניאן ״רי אז

מן חי n» אלע איז ביכער אלע םן n i 
״ן iv אום נױםינ, זיעען ײאס םאקסען,  ז

n p n, אז n p osrn  n n סאמסמס־ איז
jpVonp n n ie o ׳• עהרליך?ny םאר־ 

 אויף נענוכיען ילאמז ”י וואס סליכםוננ,
ט איסאר np«״ אין ייר n ס׳ n !יוניא 

״.npo״on* די iv כנונע
n זאל און n א nynmrin זײז ^עכען 

מ, םו כ ^י א סנעאמײט איז ס  נעװזר אוי
m כא׳סטרא־ באמסיםםע סון נץנאס א 

' נענעז םװנען  אח onp3»m יענינע י
oאנוppoםrוn n,1םא זיך !יעלען יו*ס ס- 

ען. ז׳נ^נ
n םון ipiomnso 4 די n זיי- מניאן 

 די n«c סײ יעבקנס־װיכסע נאסת נעז
 אונ־ ומלכע 1אי ,mvirm אינײסםו-יען

on» n w״nro םײ בא׳מםםינם, זײנעז 
n r rv it  m e ס»ר סײ איז אועייםעה 

o n א נאנזמז  מניאן. npnw פון nםאנrנ
 נקבאםען. 4 די םון אויססיתײננ די אהן
o זיד n*o האם nn^ איז n !ע־נםנזע

 ױעא- אינײסםריעי, אונזערע איז כאאס
י n תעז, מ roa, ע סאי דין נום לנ מ ״נ א
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 כיאגיפעיד אײגצע^נע םאר ון׳צאגע-ס,
 עגײיך נ״ז ױעיכע־ אכער ^טורעיס,

 ‘א:ע זײגען רואידײנג. דיער צו מידזרע•
 דעי װערט איינגעםי־זרט, גענאטען רי

 עטאב״ װעיט עס פאר?וװאיגדען. נאאס
 ארדנינג, פעסטע באשטיסטע א לירט

 רעזוי״טאטען ניסע כדענגען כייז וחל״כע
 םאראיגטעי־עסידם זיעען װאס ע,4*־ §אי-
י אין ן  איבייטס־ איס סיי אינדוסםריע, ו

ארבייטער. אי׳ס סיי געב*ר,
 •ר#־ די זײגען וױיסען, מיר וױ אבזנר,

 אזױ איגדוססריען אונז*רע אין בלצסען
 :אראקטער, עיגסטעז אזא םון און פיל,

 אז צו;ײיבעז, נזעגריך נארניט איז עס *ז
 אויכען־ 4 די pc אײגסיהרוגג דעי סיט

 שױן זײ װעיעז נעבאטעז וןוגגענעבעגע
ת  ־ װעיען םארעגםפקרט •
האט

t f y o r
 םיר

זעהר
םארעגטסערט

 אינדוסטריען אונזערע אין רארשען
ארדגיננ. ריכטיגע
 אײנ־ איז 1M19 אין אז וױיסען, אי*ע

 דער אין װאךארבייט געװארען געפיהרט
 אי־ע ניט אבעי אינדוסטר^. נאנצעי־
 האט־נעהײסען עס כאט^ אז וױיסעז,

 איז אכית׳ען דער אין אבער װאך-ארנײט,
 נעוױסען א צו ביז געבליבען ז“אי נאד עס

 נאר שטיק-ארבײט, םין סיסטעם די גראר
 או:־ נאכיעז. אגדעי־ אן עטװאס *ונטער

 יענער צו עס איז אומשסענדעז ד״ סער
 ניט געװען. מענליך ניט אנדערש צייט
 געװען זײנען םאנוםעקםיעורערס ד• נאר

 װאך־ארבײט, םיז אײגםיהרוגג די מגען
 זיר האבען אלײן ארבײםער די נאר

 רע־ נײער דער םאר גע״׳ןראתען שםארק
 זײ זײנען יאוזרעז איז יאהרצן םארםע.

ט ױנ א  םין איבײםעז צו נעװארען מוו
 זײ אז געבראכט, האם דאס װאס שסײ;,
ט צו צייט פון חאכען  ארבייט װע; ׳די

 עמליכע םאר םארדיגט םיא, געײען איז
 האבען װײדזשמס, הימ*ע גאנץ וואכען

 דעם כייט אײגלעבען זיך נעקענט נים זײ
 בא־ א בלױז תיינעז זאלען זײ אז נעדאגה,

 נים וױידזמ וועכענטליכעז מטיםטען
 ײעז דערםאר, וחנניגקד. גים איז שנחי־

 ײאך־אר־ געװארעז אײננעסיחרם איז עם
 םיני״ א געװארען כאמטיםט איז כײט,

 צייט זעיבער דער אין אכער םום-סיןייל,
«r פייע ׳פילע אז געװארען, סארמטאנעז 

 װי ׳םעהר פיי סרינעז זאאען ארכײטער
 דעם איבער םעהר דאס סקײל. דער

 די לויט נעװאיען בא*פטיםט איז ם^׳יל
 ס י ט r ס י א זייערע, םאררינסטעז

 לכיצזל, אײנער, אויב ר. ע ט י י ב »־ך
 60 םאררינט האט שטיס־אדבײטער אלס

 װאד םולע א געהאט חאט ער װעז ראלאר
 גע־ בא^זימט סקײל זײן איז ארבייט,

 דערםאר און דאלאר. 60 זײן צו ווארען
 הלאוק־ אלע כאכדט ׳אז אױסגעקומען, איז

 װאך, פרך נעארנײם מוין האבען םאכער
 נעװעז װײדדפעס זײערע׳ זײנעז דאך

 דער אין ײי ■ונקט םאר׳ןןײדעז, מ&ארק
♦צטיידארבײט. סיז צייט

 ער־ זיך געמוזט דאן האם ױניאן די
 דעם מיט אײנפארמםמנעז קלעהרעז

נעהאל־ דך אויך האם און אראנז׳ן&כחגנט,

 םאר בלױז ניס פאיאכטױארטריר טען
 נאר דיגיטום־סקײי, בא־עטיםטען דעם
 טיניםום. דעם איבעי סקײלס אי־ע פא־
 אז גע־עכעגט, האט זי יױיל ניט, א*ן

 פאד גיט איז אזױ אז ריכםיג, איז אדי
 געװען איז דאס :א- ייגיאן, דעד
 אוק״4יק טעהרסטע די פון סעגטיכיענט דער

 זיינען זײ ויען צײט. יענעי צו כיאכער
 געפיל־ אין גײסט זײער אין געװען :אך
פטיק־א־נײם.’ pc אנרעגתר **ען

 האט עס װי לאננ, אזוי נאטירריך
 אײג־ נײע די האט ׳ביזי די אנגעהאי*טען

 אזוי ♦פלעכט. :יט געאיבײט פיהרוננ
 די אנגעסוםען איז עס וױ ׳אנער •פגעי
 ארויסנעװיזען זיך ראט כלעק, פון צײט

די דעם. פץ פעחלערהאםטיגהײט יי

 פראדאק^אן, אװ סטענדארד א פון. אדעי
 װאס יענטע, זערבע די איז דאס װאס

 גע׳צלײעיט. אגדער־ט נאר •טטיל־איבײס,
 זץ־ האבעז דיט, זײער םיז ארבײטער, די

כיען דאס קי־אגע;, יטםארק אנגעהױבען

 ר״8 דער בײ ארויס נממה רי ױי יאגט
 וואױאונייט♦ הײסט עס כאםיט בייט,

 ארונטער• געװאלט חאט נאס דער ווען
 פון דאלאר •אר א ארבײטער אן נעהטען

 נאטיר״ ױניאן, רי האט וױירדפעס, זײנע
 גע* זץי האט זי װײל דערלאזען, ג־ט ליך

 װײ• רי פאר פאראנטװארםליך םיה<ט
 זיײ זײ װי ארנײטער, יעדען םין דדשעס

ם נען ם טי ^  דער אנםאגנ. אין נעװאראן ב
 [VP ער אז זעחענריג, םאנוםעקטימורער,

 ױגיאן, דער םיט אױםםיחרען גארנים
 װע- צו •טור במסט זײן געטאן ער תאט
 װאס ארכײטער, אלטע זײגע אלע םון יען

 וױידזמ־ גרויסע די געסראגען האבען
 אר־ נײע ארײננענוםצן האט און סקײלס,
 צו ענטזאגט זיך חאט ער װעמען בײטער,

 כיינימרם״סקײל. דעם זוי כיעהר, ;ענען
 א דאס אזא, איצם איז רעזולטאט דער

 הלאוסמאכער פי־אצענט קלײנער ;אנץ
 ׳סקײל בא׳/יטימטעז דעם איבער קרי:ען

 טי־ דעם בלויז ק־־יגעז םעקרסטע די און
:•כיום״סקײל.

 דעם אין װעניג זעהי אבע־ איז דאס
 םעהרסטע די װען און יקרות, איצטיגען

 מאנאטעדיאגגען א pc לײדען ארבי־יטער
 אױם* כ. ע. ג. דער האט דערפאר סלעק.

װעל־ לױט געבאט, טען5 דעם גע״טםעלט

ר סנעכםן
״קנעכ-' סע־־יע דעי־ (פון

כדיער. ל. פון

שט די טעג אפגעגארטע אײערע  געלעכםע ױ
ט דאס מ״ר םארשטעלען ׳װענ דעם מיר פארצאםען לינ

ע פון ײנ ײגענע מ  טעג. א
ער שט א'י  פרײד גענארטע ני

 — ארױםגעטריבען גאפ אץ אײהר האם
שאנד־פארקױף. צרם
 ווענדעץ נישט טר^ט מ^ין זאל איך װאו און

 פארש&עעז און צעטראמעץ ׳שםױב אין זייך װאלגערט
 ׳רעכט איײער

קנעכט׳
ט ,יױל איך םארבונדען. אײערן םיט זײן זאל גורל םײן אז ני

ט א וױ זיך האט םזל ביטער יאײער קרעצעער א הונ
 געלעגט, שװעל כױין פאר

 אריבער, שװעל םיץ טרעט איך םאל וױפיל אץ
 םרעגט און ב;יט װאס בליק, א םיך באגעגעגט

 נעבט אץ ט;י: מי'גע דורך נאך כױך פאלגט און
 השבין דעם כדר פין םאנס אץ

 פארשי־עכט. איהר װעלכעז לעבען דעם פאר
קנעכט,

ץ זאל גורל םי'ז אז ניט וױל איך פארבונדען. אײערן :זיט ד

1

ללאיח-איד דער אין וןדנײטצר כען
תן דויטרי^ו  אין הצנצרוגג א חרימן סו

 ן ו א מידםום-סיוײי, איצטינ^ון ד*ם
ר ע ר ד ע ג י ן ^ ל ד י י ק  כ

ן ע ר ע ו ר ו ע ד ר י א ד ג א ט  ס
ש ז ר י י ו ר ן י א ו ע ק ד ו ^ י  ‘ק

, ע י ר ט ס ו ד ג י ן א ו ס א ן ל ד א  ז
ן י י ר ז ן ר ר ע ג י צ ג י י  א

, ל י י ק י ן ע כ ל ע װ ס ן ר א י נ ו  י
n•; איו ן״. ע צ י r א נ ל א ז n 

ור װעט ױני#ן די װערטצר,  אויפפטסען, ̂ג
 ז^ל װײרד»-םקײל בא^וטימטער דער אז

תי אלע צו װערען געצאחלט ײנ  גלײך. ארנ
 םון פירלטמצן וסנט ארבײטעי »; אױב
Dip דער ײין ׳סקײל פון העכערוגג ון 
״ן עס וועט אײגװילעען, װעט כאס  ז

 מט• דער םאל איז ■רױואט״זאך. זײער
 ש§*םער צײט א מיט װעט נוםעשט״«ורער

ען ניט מי  ארבײטער דעם םעהר גענען ו
 יוני*ן די װעמ חצכצרוגג, באוױליגטע די

 םא• צו פארםליכטעט תאלטען גיט זיך
 אײנמאל די ארבײםער דעם פאר דערען

 איז יוגיאן ד• חעכערונג. באוױליגטע
 אר״ קײן אז זאיגען, צו פארפליכט^ט נאי

 א<ג־ באצאהלט קריגען גיט זאל כײםער
 סטענדד*ד־וױידזש״ בא״טטיסםען דעם טעי

 םארוױרסליכט, װען געכאם, דעם פיט
װאךארבײט. אמת׳ע אײנגעשיהרם ױע־ט

 אוגז נאך וועט פראגע דער אם 'װעגען
 סיר װארים רײרען, צו םיל״ אויסידכיעז

 ארכיײ ביסעל די אז םאדשסעהן, יןעגען
 אינער׳ן איצט גאך קרינען װאס טער,

 זײ אז אודא/ םיעען װעלכע און סתײל,
 ניט װעלען דערבײ, בלײבען אײביג קעבען

 דאד־ דעם פרן ריכטיגקײט די אײנזעהן
 חלײנע מאומענטאנע דיערע נעבאט. נעז

 צו בליגר מאכען זײ װעלעץ אינטערעסעז
 םאר װיכטי; איז עס וױיט װי ׳»מח דעם
 דעם םאר און איגרוסםריע נאנ^ער דער

 א מאכעז צו ױגיא; דער םון באמםאגד
 זױידזש־סקײלס, םאר״עײדענע די צו סיף

 זײן מוזען זאל ױניאן ר* װעלכע םאר
 א״נ־ נ*ט וױלעז זײ פאראגטװארטליך.

 פאר זײן וועט עס כעסער װיםיל ׳זעהן
 הרײ אלע װעלען ױי װען ארנײטער, אלע
 וױידזש, װעכענסליכעז באשטיכיטען א גען

 איצטינער, דער װי העכער, געוחזחגאר
 אנ־ אן םאכען קעגען זאי*ען אלע אז ׳אווי

 אבעו/ גלױבען טיר לעבען. שטענדיגעז
 כיעכי״ נרויסע די װעט ׳װע;יגע אויסער אז,

 אײנ״ אינטערגעשאגאי־ דער םון בערשי•
 דאזי־ דעם פון נױטװענדיגסייט די זעהן
 אין אז ׳זי:ער זײנען טיר געבאט. גען

 אין 1א איצם געהט װאס דיסקוסיע, דער
 םארשײדענע די אין ײיז לאקאלס אלע

םיא״ כאנצע די װעט כאאדד^ רזשאינט
 אפילו אז װערען, געסאכט קלאר אזוי :ע
 אז אײנזעהץ, װעיען געגגער איצםיגע רי

 װי• מיר אייב זײן, נים עס קען אנרערש
 א מאכען מאל אלע פאר איינכיאל לען
 אײנםיה״ רער שטערט װאכ ׳איץ צי פווי
 א־נזער אין אי־רנינג םעסמע־ א םון רוננ

יוניאז.
 אנגעװיזען גאי מיר האבען איצט ביז

 אנ־ די געבאםעז. םינף ערעטע די אױח
 נרוי־ אזא *ונלט םרן זײנען פינרי רערע
 א*- אבער מוזען םיי ײיכטיגקייט. סער

נעקסטעד ביז באטראכםונג זײער לעגעז
ײאד.

שארף און קורץ
פיןי-ב-ג• * ״ - ״

_ 1 י _ _ _ _____
ן י  װאליע?r•ארברעכעז א װידער «ו

 mtm ג»ר םעטייך איז װי ,rony: «סוין נעח■
ער םעיאר אלס חאבען םיר רוען וווך,  ױנז

 — קאםי^יאנעד »לם חײלען, חאגארײבעל
 גינגער אוגזער םיס עגײים, גרויסען אונזער

 אי« *וגאב. ס‘®' •אלים־^ך־ס, גרויסער
 גאר ני»א, *אברעכער־כװאליע קײן ®אקע
 האלד־איס והראידז, ׳דא יא ךאר איז ^«ע®

 קען םאג חעלען ען6מי אין םארדען און
 אבער דאס איז ®ארלײקענען גים דאך םאן
 אלים-9 זאגמ ®ארברענען־נװאליע, קײן נ־י®

 איהר £אר*םעחם נאר״ עגרײם, קאםיאזיאנער
 אזוי און חאלד-וו«־ע«ידעםיע׳/א א טיך״בלויז

 איז אנשםלקענד, דאך איז עיידעמיע *ז ײי
fpמיrפאר אנמלאפען פאקע עגרײמ ין^ער 

חבםה. א בגאםנות בערםודא. נאך װאכען הרײ

 װאס ׳דאס אין «למח נאםונח גלויב איך
 אסעריקאגער ®ראסינענםק אנדערע און גלחים

 דערצעהלען רוסלאנד, באזוכם האבען װעלכע
 זיכערער ®יל איינער איז םאסקװע אין אז

 אין װי גוםס, און חאב לעבזנן׳ זײז םים
ױ  זינעז׳ אין חאבען דארןי םען אבער יארק. נ
 א םרעפען זעלםען םען קען םןוסקװע אין אז

כ םענ׳יען  קע־ אין דא^אר םויזעגפ 50 א סי
 *ו לויגעז זיך זאי* עס װעטען ארין■ #ענע.
 קליײ די אגבאלאנג® װאס האא־־א■. א סאכעז

p3 ,ך קװאיעז װאס גנבים׳לאך  * אויזי וי
רזםלאנד אין דאך םען חא* די סענט, •אר

^ג ין ק ל רי אויסגע׳נאסען. זו

 אוג־ האנען רעצעיםוזנן םיליאן 11 איבער
 ארויפגעגעבען דאט»וירים אםעריקאגוד־ זעחן

 װעלבען אין יאחר״ לעצםמן ■ון ם״ר דאם 1אי
 נrrאחאליp*ל אלעו־לײ •אחידיבאן יאגאן1«*י.

חא־ דראג־ספארס די ר«ואח. *לס קע,עגאארנ

 אג־ איבער מארקוי•® איםן אזא אוין״ ב^ן
 ®אר׳יידקנע גאלאגען םיליאן דערחאלבען

 אלעס״ אז א<יס, אלזא, קוסס, עס ^נא»סען.
 אוי£גד* תאמ געזעץ •ראחיבי׳יאן דער װאס
 דראג־ די ©ארוואגדאלמ האיז ער איזידאס מאן,

 דראגי־ די און ״ענקלאך קלײנע איז םםארס
 גאםירליך״ איז, עס ס»לונקי#ערס. א,*ן סםען

עס. איז אוי*גזו «ן אבער £יל, גים

זאמעל. אין אלץ נאך איז *שרעסםאן און
 איפדגער דא איז עס װייל דערפאר, נימ און
 גו*־ א זאגעז זאל װאס דייפ*לאנד, אין

 איז װאו װ״ל ס*וט נאר איהם, ®אר װארט
 בעסעיעס עיעס קענען זאל װאס םענע׳ דער
____ ? ם*יז

 *װ״יען «לום אלץ גאך הערעש דערװײל
 בױך אפענעס אן צו ענגלאנד. און פראגקו־ײו

 םײנע אויף אבער, געקוםען. נים נאך עם איז
 װינ*ען זײ ײאס געװארען, געואג® ׳■ונאים

׳•טיל. דע• אין אנדעיע די אײגע זיך

 און שוגאים פילע זיך געםאבש
 איהם זאל דאס אז אבער ער װײס זינער

 זײניגע דאס סװ® ער ארען. «ו אגחויבען
 און סיר, חאכען זאגגװילס אזעלנונ װעניכץ
 ורעדען געעע®® םעחר דאס ער דארןי דערסאר

׳•קר. דעם •<ינ« חןןבען ימןלכע די׳ ®דן

 די«לא■ דער םימ װעלמ א זיך קערט עס
*־ ®9ח טןןן װעלכע ^-®עקטאריע, »  אוי

^ז  חאם דאלאו־ ע«לינע פאר »ז ״א?וי ׳»נ
 דאקאאר־די^■, * קוימעו געתאנמ יעד^•

 בוםרפערס, ®ילע זײגען סםך ojn אוי^ און
 ג*ר ח^בען װןאו םעג^ען, כקי«ור בןןרבאזיפ,

 גע• נים אויגען זײערע אין קאלעדזע קײן
 אעחן ג»נץ א געסאנט און פר«קסיגירט זעחץ,

 אזא דאן עם איז ? רע* םדז אבער לעגען.
 זןך מענ^ען אז ׳גײט אונזער אין גאוויגע

 ■^®ענזיעס? פאלעע אונפמנר זעגלען לען
 דען װײם חילוק? אזא טאקע עס איז און

 מעדיקאל דעם דורך אזוין געהם װאס דער,
קרענק? א װי םעהר קאלעדזע,

̂ש צו ̂דמיפט דאן זיי װאלםען װ  פאר־ דאס ב
̂ס גוליב געלמ, דאם&ע  אנק-םען סוזען זײ װ

פארד»םםער דער «ו

 רעס«ענןט מעחר און םעחד אלץ קריג איך
פ, אי׳ס זאגטויל, איזראעל פ»ר  םו* אלס םע̂ג

 זאגען ונו םוי־יג ;ים ח^ט װאם ׳סענ* טיגען
 זעח® ער װי אזוי װײניגסמ^נס אםת, דעס

 זיך אונ»ער*ײדעש חיגזיכם דער אין איהנ^
 פראםײ *גדער^ אלע פון זאגגװיל איוראעל
ן *ו־גאסם ?וםען װאם נענךען, י  אםעריקא. י

^ אין זיינען זײ בעת י עי ם  זײ םאכען א
 װען Dtnp און חנ׳דלאך, ®לערלײ אםערי?א

 אונז «יז זײ םאכען אוגז, פ»רי*ןזען זײ
 רײזע־אײנדריתע זײערע אין ותלולח כוכא

 חאלם ז^כגדויל איזראעל אםעריקא. װעגען
טיג פוןר #בער  גלײך אםת דזגם זאגען י1 נוי

pK 4,איזי־אע האט געװיס אריין. פנים

 קיגג, סענאטאר םיט איגטערװױ אן אין
 םראבם קײנער *ז סארזינערג^ םראנקי האט

 האםוניזם. צום ןיוריקקעהר א װעגען גארניט
 אן איז פאליסי״ עקזןגאםימע ״גײע די װײל

 םי־ 99 די פאר גויםוו^גדיגקײם יןבסאלוטע
 בא־ ױןןלס רעגירונג אין״די בויערעז׳ ליאן

 גע־ גאי־ װאלט זי װען זעלבסססארד, גאנגען
 קאםוניזם. צום צוריקקעחי א פון םראכט

 אבע•, םענ«ענפאר««אנד. געזונפוער איז ד*ס
 אין םאי*׳»מאנען דאס װאלט טדאצקי װען ׳«ד

1917 ...!

?ארעספ^גדע:® דער דוראגפי, װאלםער
ױי־ א װעגען בארינטעט ״םײםז׳/ דער פון  ג
 אי*עס רוסלאנד. אין קריזיס עקאנאםיפען סען

 גע־ גים זו*ל« עס װען ׳גוט געװען װאלט
 די װ^ס טיט געלם פארדאםםע דאס פעחלם
 באל^עװײ די װען אך. צופיהרען.. צו חענם
 םיה־ און ק«םו:יזם דעם tא גיט מןןפען קעס
 אזוי דןא־ ױאלמ נע«״.א זײעי אײן ניט רען

ײס־יאנד. ג*:ץ צו א*ן זײ צו געױען װאוי•

 װי פייה קאםנײן״ פרעזיחןנ׳פ^ל אונזער
| איז נאו, איז עס י ו  ®ל»קעד. •ילעז ייין «
rױ, און װער רל ח ^ מ ס ענ אב  איז עס װי ל

 ױנ״םעד פון •ר^זידע!® א פון דז*»ב דער
 ני®. פעחאןן בעלצים קיין ןןבןד ®®ײיס,

 סענאם^ר ״רינג״ אין איצ® אוין חאבען םיר
אוו, ׳ק#לי*ארנין פון דז׳פאנסאן  ®רע־ סןק

 סםימח ג^װןןדנןר אײדיס, װילס#נ׳ס זידענ®
ױ פון  קולידז*, און פארד העגרי יןןרק, נ

 פון אז«וחל דעם איצמ פ»רנעזזם« װאס דער,
ד ב»לה ■רעזידענ®. ל  גאר װעלען עס און מ

 איז ברײונן און חואווער, ױחז, צוקופזגן
 אפגדיל^גענע גןןנץ קײן ני® אויך גאך

ר,*ם איז עס הו^ענח  קײן אז ׳קל*ר ̂ד
 ני® װע® פרעזידעננױקאנרידאמען אין דוחק
 *װײילמע0 די 1פ^ זײ® דער פון :יפ ׳זײן

 װןןס ׳דיו«וור#ײעז פון ניט און וארםײען,
 איו עס װערען. געכןןרען םסתםא• װעלען
 M גיסי ויך «רעקען »םעײקאגער אז קלאר,

ג א פאר ן א  1ל »יז «װקר #זוי איז ײ^ם ח
מ 4#פןןרתעחר בענסמעפזןחרליך. א י  די ג

 גרע• די זײ פאר איז לעבענס־געפאחד גרויםע
צוציחונגס־קרא•®. ספע

ן 49 ע ס ר קו

ער דןר אין קויסען יי:8  *•ר*ד ^נגל̂י
 אמראך אידיעןןר חןר אין קורסען 11 און
 םיואן, עדױקייאאאאל חיינמיגען דע• פאי

 דאס אין געייײראו אנאנסיר® זײנען
̂ס פאםפלע® אאאל אונזער װ  אדױק̂י

̂® דעפארמנאןג® ארויםנאגאנצ) ת
 און גינליכאר א איו יאםפל?® דער

ױ •רײ מקומאז ןס I«p םען ח י • 
 tm3ym*m 3וא• 1עדױקײפאאא*

ױ *nmo »ו*ע י#רק. נ

h ו «1

 אדער עתסטען איחר אץ װעלט-פאדטיק
אױסזעק אמת׳ן ___

t די w w t r v i] ר די •ון  •י
 •8װ«* די יורױסנ׳^ט׳ואט ח^נ«ן ײ^נען

 רינ־ י«ר,4 «מפיו«ן, איי׳ר י־ן ■*<יט-ק
•וו־פז׳ןחן. אסת׳ן איחר אין טינץר,
 די |1* וױכסיגסט* די
 *ון ***חר’ױר תי ׳8«ר׳*«ו« :וייג׳נז

a t m n w  o n י>רוין**רי;׳« ד״«ו׳*«ן 
 וײ#*רo*n 1 וו*ס **ימרײנד, ןײן נ*ך

̂י׳*־ די ״מפוותר״ *ין נעמט׳ןיט  ׳ומ
 די ,0«װיי«» »ון, »נ»,8» םראסוױזי׳**

 1«»חי11 נײו «,8»רס«1ױנ׳זרו ■לווואיל*,
t נייד׳ו די tty «מל*;ד. איז tM t i i•' 

W *ד*ר '», ה»נ׳נ? ׳מק W ה»נ«ן דט 
r»׳ נים ױ«יצ«  t״n n  ms׳j) .נ״■ י־ר 

 »ן הגס גוע׳ןר, » ׳נהר1 )•ינלז »נלר ד«
in די »ז נאײײו, »ינ«רינ«ר n •  VH 

iv iro (»״»»ר* ׳ד«ס»חר»טי«״״ װ«נ 
m,* 1»י חןניױמ״ *נסװ»רטליב« i 

 די 1»*יל »ון לינ*ר*ל«ן, די װ«לנן סיט
 1* ?־נ »זױ זיך ח»נ«ן ם»«ויאליסט*ן,

 נות”־* שנ**ע »ז» נ»מת ה»נען ׳ט*יל«ן,
ל׳ונ׳ננט**»*ט«ן. אסת׳׳נ די ס־ט

o סיט »ן סיר ם»««ן n יריתיולוזר* 
 *אחט דער קרױן״*רינץ. עקס רעם םון
 חד־װייל »ינ«רי»ז«נדמ זיר, *»ר יון »ן

ע  די *ין w»״ »יז **רוױמיתמן, דינ
נטע.’׳(׳*1 חנר *ון »יר*ני*ס כ־טערסטע

 די»רי ניט דך ה»ט שרױד*ריגץ חןר
 M ד״ט^י׳טנר. »ין חלילח, גע׳נננ׳עט,

iw איז iw j רלויגדט *ול׳ור חןר סיט* 
 ח*ט ומינע ר׳נדממ, וייטט׳ור דער םון

 D ריט *»ס*»רט » ארױסגעטישט איחט
 -1 ה»ט »ױס, ז«הט עם װי »ון, ע1װי

 זאי זי t* ח*י»נר נײ נע׳יועל׳ט סריחער
 ייײד װ»חר׳*י*ני*ו »וז »רו*סל»ז«ן, א*הם

טט«ר«ז. ניט ז*י זי »ז עננייאנד, כײ
"vvo די »ז אלזא, חייסט עס i ■חן 

 ס*׳ן«*עי זיר ה»ט רלױנליק ני»י,ראטיטע
 *m איהימ איו )װרית«ונות««ן כאםיהט

iimvo ׳־ *ון אי־נעם«r »תסט» 
m *1 איז װ»ס איינזס שונאים, m| •נ« 

 װןלט״ חןר סאר ס»ר«נטױ»רטליך רערע
 11» פ*לי(, דײטטלאנד׳ס #אר םיחםח,

 אומלי^ נרויס׳ון אילטיגלן איחר סאר
inyiw נקנראכם און i י9י איז o n 

 *•ר• די מן1 זײ«^ » אין טרױד»ריגץ
 ח»ט ט»יט ד״ט׳טןן on *ח *װײפלוגנ
n די מרגו־ייגט o n n ,זיין *ן11 סדתת 
 *own |1א v*o«T«on אין ענמויטומ
 in |1א טטארקסט*ן אס איז ליהטניזם

ו1 װאלס «ר  *1« אחד«ײניױ11 וזמסט י
 *n טאנארביסטיטער א i* רי«*ק*הרט

 warn נ*ר װ»לט *ר תן1 נ*רומס*ט»ד^
 די 1» טיז^ חייסם סt נ*י*נ«נהײט. רי

r וי9ר אויוי טגתומן 0*11 ס׳מ׳מן, * r 
n  nsר P^own מ »יז  *M ח»מן װ*י

tnyu r םרייחײפ p*>a**n i n, וז*מן 
 ס«ר• ס»ס*גס קריסיטןן on אין וי

רטטטן.
o 1 1*0 װאלם i in iסייא, — »נ*ן

in׳  ,worovioe ,אר• זײן את מנ«י*ר* 
 אין ײנ*ן1 ס«־יא<יסט*ן11אינ די פח םײ

”yoi חטרזמן p> גיס own |” P in w* 
in •לטםאי זײג׳מ ליתאניר, w «1ס»נ- 

p m ייז *ס אח ליסםןן * in״i *;װאו

זעלדין. ». *יו

 on ׳נגו*ט18»ו* ח»ס*ו «**ױ»ס נ־ט •«*
ir *«ת io i סיר׳ח w ר»• •1 *טאגי׳ירסן 

*;01,*• *oiy«*rj*ii in ד*נ*ו « 
ט*ז. «ו 0*1 **י־זיד

*i»o ס»ר i i *pp*h » o n ון* o n 
ri* iri*n« ג*ט י*י«*־»ו1ט1*»ר* א׳ו 

o **י?*־*ארטי*, די י.*ר 'ln o w y w 
 «ס ס*«**ל*סט*ן. *1 *ו1» ג*ר ׳»ארטײ,

« «*m  1« ,op סאטלוס lio n 
fi**,i‘i*iip o »ר״וי*«*ן n 1י*נ א*ו 

i* *יו  i n  i n  in* ino  i*oii*ij* **ס 
*ו i*i׳*i *ס•*(‘**•׳ in נ * i טי*״1*א 
i« 0*}<o«po}**v*10*p o א*ן ט«ן n| 
״ *י«  *סט*ר«ן1«׳* ס****ל*סטי׳*« רי

o אייוי זיו ־(*נ*ן n *11ט*11א ׳וס1**׳** 
 *ז ,i*i*f 1* 1*1איס* *׳ז *ס *ר־נ*;.

ױו 1־א ס1נא׳*ל י*ר  »־ i*o׳*i*ioii א
o* ־.־*ר*ן n  |i ס****י'־סט״**ן iyw*׳ 

;no o iv *'נד,1די־ט« *oi*o.
1 ,11* i»i»p i*oo*^*»*o ז־ד **.«* 

o o 'ttry ii’w ivo*i •*» i« ,tnyooiy 
*i *i **I*i*,p oyi no irypp'ny oyi n*i1׳ 

10• *»*oo*o**i*o *i i»o*iiri׳*s* סא״ 
 *ivoi*p א׳ז iy**o,; 11*0 א*ן /iii*i׳

*i נ״*ר״*ע *lyiyuyi •1 »ױף טרירס i* 
iyv, 1 די sy ,ooooiyo'iiחײס*ן, *י 

*i r1 ״» tyoo'oi* |yo*nסראסס¥»*

ipi«*.i'׳i i׳׳ir  |yj|׳ i־o *א״גר,, yi״ 
yon( אין tt^o׳oi*p iyi׳>op או־ף * 

oyn oy ,iyryeoo*'r it ״»myi i 
»1 iy i*n y i ׳1 סלױז piyo*׳׳i r׳o«  y׳
1 t^*n 0*11 ,non**דט יך iyp*i* ־>» 
i׳yi| 1 »«ױ'irn tt סאר iw iif liy o 'ii 

!!)1;**ra p in e  in i ,i יט1י* •yi o 'i 
in נאװאפ^ט tyiyi *r*« ^*oyp וי 

>i־|.yo
 און n*liiy |yr׳n* 01*01» די

yi*nyi iytti*nyn* 1•« r n u r i; אין 
lyooy: ס»י i11׳ nyo oאױס׳ן ׳ •*•r 

*iyiyo* 1« n 01*01 »יו סחד» iy i 
iyn iyp1׳ iyiniy o*n*i״־0 <1י» ׳ 

im iiy  iyi ז״ן ו*י H׳ov ססוו *jyo 
»1 yooyoi«o| סיט ייו ipi«io1״ 

ניט o*i »־ז ז־ o*ii ,ilyooo׳*?* א״ס׳ן *M J - » ־ ־ ־*־ - ״ .jyi 0*1׳oi״1i»י

* iy i*» iy i* i| יס* yiyi oiyupiyp( 
 *1* •1*1» 11» ז1נ״* no ooyiiii •רינץ

*101 o״oi«i*o oyi ifs׳oo«״iyo |y* 
o־ttiyo ׳«i« iyo* .ii*> i׳o 1»טיי 

o*i אסח, זיין ו*י ii«o1*1,״ oy oi 
11*0 *•1 1 iyp'0'1*• yooy>r a״*1 י 

yro ס**י*ליסס*ן i׳*iniyonyii* ,|yi 
*0 1 o r*o  i«» 11*0*0 on,*יז» «n 

yi n׳oitti*o ׳i *ױס o n  o n  i*oo* 
f׳iyii ״«Diti׳i i » in i׳ro i* i*o  « p,
t in׳ r״ o*i ין« * i  ria i׳e*o i* ro 

o *I iypi«ii*s 1* |yo*r»*’׳>*yoo.|
1» o*nס»י»«ס n׳i in  m*״i 

en*D«o iyp oi«tti« m  iw  maoyi 
maoyi n  1* ,in n »׳« rvti « f i r

c 18׳<
yonyi Dim f»( 1»׳ p׳׳o'J >*o i 

*!p in|״ ״«p ri״n» o׳r|* ׳ די«*o 
iy«׳*<׳oo11*0׳ ,im y l y r ״1 זייג*ן* 

ro *  in׳i*o  1y״«i׳i  |yiyi oi״•ro 
m  f*  i i<* ױיס» i n  iw .סיחסח 

n ה*ס סיחםח**ײס*ן י1 »ין *סייו r 
m זײ no yi*״ «  oi1*ei«e ״«yiyi 

r m  11*1 in*> iw  o* ii« t**n* 
nf funny t*w«i****r 1»סיי«on  n 

oo*o o *ננליס n  fw׳n r i*i.« יז1ני 
tcn f>  n  f* *סליס* n  in  ,ownn 

0m v a 0*1*1 T ?n w  1*3*1 i r r c*
1*1 n1** םלזזסת, די דנ*ן Boaoyi tot 

m *r * ססו־אייגיגתו. »ױף ס»יײד 
ד *זױ ו I'oriyenn i װי 1*נ* * n״ 

 ׳*״ »יז in*n*i i*o**r*i »יז »ס*סד
n ם*סם *o n ס»ס*ן wo nor* זיך 

eo«n*i*e*n  i n  *o n  in *n o » 
1*01 *1 y n״o. מיסגר* «n

ן י נ א ע פ י נ ױ ט ו ר י ר פ
(WW'IW)

װחילעו״. «. סץ

 נוד «ײג*ן o*n «1* «ן יענמ* י1
 o*n חסיוײזם, on סיס נ*װ*ן ק*נט

1*0 o n y iy i ין« »i*>׳pi« f«  n« l* 
i נ*ן i*pinyi ראינע, i  ,on row 

i*oi«in«B n ים1סיn 1 י1או  iw* 
p״*yi 1 ײנ*ן1 סם*ם*»ו in * iי *n* 
.i*P'D*i*o yoo

nyo די on׳nyom  n  no on ץ 
yo*i o*n ,oiyor| 1< זיו i*iwyים 

ןo*i|* 1 ני׳ן,no 1 װיים iy*׳ir י  i 
n *ניסעל לויבט *o ײס1ײ1ס »n 

 זײנ*ן י׳ן,on 01 םים סחזחליכסײם
*ו יס1חסי *i׳i**o*ori<״p י1  *״1 נ

o*׳i iw *מסס םױס װען in׳in r  o 
l*oo«i0 n װ*ס איינעם  o m v i o*n 

1 i*on n n i*  o*noy....ני׳ן
 »ין נעװאױגס *ס*ן1 װ*ס ױ סון

o אײן i*o r ״ *ו1 1»י מי׳ן, םיס׳ן■* 
1 ;o in * iנ** *וז״אי *ך1 *נ*ן1 יי 

ro״w י1 ה»ס y*ii 1 ניס  — לױב*ן13
 « 1* ג*סו**ס*ן, *ס1 »יינם*< ניס איז

«otioyi o y i *t «*i *o ii ויו *won־ 
o* אין קיײנ*| i*o r m iw, י1 װייל 

m 1*3*1 זיינ« לטנדסליים  eoMoyi 
 ■או־ניײכ׳נן i* 1יים״^*גנ*nr 1. איחם

i »יו n *1ז«יכ jn * o r. ײײס* די 
■1*111* *m די *ן3*י3*1 חסיד »יז

7l*7* l«B 11100*0 *DOPIUOr"
ס*ן.~1י1חסי

*i 3 גים »ח iײ p *i im t in .וױ* 
n• גײ «»יר rw 1*»«יט n  tw *ינ* 

1 ,iw w  rm irwח ינמ1י« ro o m.

0*1 1*r n1* <ס «o n  f ססייס 
i e i* o in״i|* 1 נ*ך* oiyoiMo 

11*0 ipooio״m יח1» זיד n  i n 
מן׳, i*pi׳* סרינ  t» <ױג*ן,1 <ױיוויי .

i  * i 1 ס י י *ו »יו י לי 1  נ
«’i* o p « in  i i — **ױ««״ אימס« 

pm i*i « dmo, םים דך ס*ן ח»לס 
o iw אויוי ...m in  m
i״o**or di 1*0 »ייןי, i in־* 

p * i* in״ )*n  o n ’o i yin**o*ow 
j*oi*in«t in װייס* אין m  no jypy 

,m i* i«  m w n  in *  i» i« n y o» 
i nni״ »n« o*i * 11* on« i**iy 

*11«*i*o *o*r« 0* i n  — i* 3 i* i 
o t*r|**« אױוי * o*i*p«3*ro*«i, 
ooy*r״Two״pi’>, i*oi׳o i“ — איז 

*t j’« |i”» גיס אװאי *ך1 o n 3 i*״n 
1*1 «110...

131 o3”ir« o  •m i .p ין« i n 
*i 1*0* 1» ײס'1יי10,  Dsn « n « o i 
 »ין n* לם1* .*ינק*ד * םים אס1*1

j * r i i i ײי m ס*טסס*ן״0״ m r i, 
lo io i pm  i n^ oy; v 0*1 ׳ i׳o i n 

w» די י»יף n r  * n r זיי־ יי1, (ס»י
i*i **א i n  l* v i o r r ir w t *יע*י« 

1*1 «p,*ow jm *o”oi אח o n  f*i*i
 • ארכײסאד אידישען רעוואלחױאגערען

מ, #אש שלום םארשםײם, איחד מ מי ד  מ
עיד ידמנ^דן* rvnm» ג  tm  n

 זקי חאמנן ־יםסשםאלזנר
ס יק*|11 | *ז*|< i*1 ני

r* i* * tm. סון M«n
i*ijne, ר*ס ס׳ס װייסם *i t נ*נוי «f

oy יז« iy i׳iyo פאראן i-iyn n r 
Him אז <*ויכ*ן,1 *ו yi*Pi«w י*י 

«i*oyioi ו סחיס זיין* *opyi.1־ i r׳ 
y * in * i* * l"ii| אין oyi ײ  *יס מ

י ״ י iy ו i i«o ׳•* •i  iy in׳  d״pi׳i׳
»;on r :•׳ט i o*ii iy  .11 **iiy, ׳*
i iy* אנטאנט ־* i׳n**iiy oyn ,o ניי 

nyiy*yi iyo riy  in״n  o*  ןyllײ
o* n« I*ph»׳  l'«  1*0*0 « o’o o i 
*tti'i איהס ויף i1׳« o ס*ס*ן p״o yi*« 

o*Yi*p m *0” i1*0׳ .oy סר*ס*ן•* 
i» i«  iro «  i*p eiaei* iy i no**״l 

i׳ oiyoy׳>o yo״*yi o*yn in  no im 
ipi*io i*i׳n«Pi*w  iyo* , r, װי *o 

i« oi*i׳o, ׳«ii i*׳*i« r  1*01*1 13 r 
*i©״ i*o*׳oi*o* in סיס ס*ן  ,m i 

 סײ״ *ס«נס*ינע n ״i*op׳o״ iv װי מייס
1111. «0 1*0 *1 **03*01 «1"11**
10*1*1 • on i«*n*o ס*נס1»אי« *i 
 י*י*|0 *|0**1 • «|1י*י11*0 01»י ז**

 יט*ן י11•אר׳» pn3 *1 סיס׳ן **אר1
i n o e i'i* m פרא»ר״ר o «•1׳׳  im 

m  ,*o n ro *n■ ר ly זיר ** o 'in 
i*ro ,1**» ויין f i r  0*1 n»pi»w t 

o • e« i׳iim «o i* **o אין i* on1 ׳ 
•11 ,id *op*i״ o ro'loiyo* n״.m i

i111*31•* ׳* *ii ,i**i*ii *n>ii*׳ 
in, ׳«i גין, »ן* o*n איז m r  n r 
13 *o« ,im **n*׳i  m  i׳ ׳*»**r
•1*0*0**7*i* 0•*ליסי* .iyp ׳«i
o י3 *,1*1• *i איז » w i־׳pr׳׳o, • 

uwoi*.״ *o in׳׳i*o«fi* i*o*t n.
11 ?*!,i n  n01*1*1 ׳, t׳׳i p *i  i*i 

i* ס*ן »io i׳i i »oo׳i* i i*m  n* t 
 .oi׳i**yp*D**w iw 1»״» m אויוי

o נאידײין 1**סי1» * i נ*סס1*3»י* 
o 1 » 1» יס(*#מ*ן,1* n  •cmיין n 

n i i n  i «b i *w i׳u* i*o׳*i* r 
i**oo” oi«׳p i׳׳i« 0*1 n« d«׳ o n 

i in**rtto too׳.ii*> oi3 m m  13 i
" «1*01*031 1*1 13 0*1 V*0J

i  n  i*i**n*o׳r ט*יסי■ r «  o n* 
o סעען iro ** in *1 מיי *i«« n*o

0" 1*0 * N 0*D1 **KD ni*D*1 M3|' 
o n 1*0»׳ i*  .o i*o0* in  |W 03 

*i* o n « ■  i n  f« ^ »*o in  in *  v i
i *039*»׳ 0*1 *** 1*1*0 1*1*0  t

i »יז ? וױני■*!  in׳m, ססתסא i** 
o**׳i «ײי o* ״t ס*ן ir |׳« m i
ib,׳׳i״d,03 יי<11 ״* ' 1'3 *|0*1 TO
m 1» 0191*1 ניס i  xn« m  oi*r

1*1 *|”OT« O il'•*! |*3*1 |***t|*
r  in,3״i«  w * i״own i*o׳*'.p

*׳i« in יואו חעוים »:opyor p 
ir״אי־כ in »׳|  « 1  ire* ם*ן י*תס 
1 1* m i'p ׳ 1 <יכ*ן«o B ir  * n* 

n n  in *  m i'p  1  t* .i***or*׳ 
l*o ייך *r ,  1  o׳w ,ס׳  1 .1 .1 י״

i* * *o ro tir, ״»”on i n  1*1*3 i*i 
own on*o  i* r׳*i in n  ,pאינ״ ״ 

D**Dioiy. נאנ**ן
n» װי p«o* ז*ען iניס ג*נ»ד ״ 

t« .m «ווסום**ס i'p  1  ,m n ״>»l 
מן iw׳n n» ״1 ו״ n«i 11« i* n ייב 
o*i»* ׳«i no !***o ro B ir * n׳i 

m׳*  n« p i׳*imp i* i  m n  n« i 
i **■no n»״no r*o w n  m  1* i 

i  ...lnpo*o׳p ,901 «3 1*1 o׳׳*,w 
p׳i* i ,i« * in i « סד * סו׳ m׳*,o 

lie o**oiDiy orw 1*191 *i*op«iiin 
t« |»  ,r* iro i n i  «t»« ודיײאיי!׳!״ 

p״...o
on ipoipyi i'«  1010 o n  n» 

o*w in  0* t» ,01 * r נאמ־אלם *i 
m* ׳*» *wo o *n  *m « i*o 

i« im io  in  iw own.*׳ «t i  n 
— p*o* iot n« non  ino, in n 

w  opyo׳no O'Miir tmn 0* d 
t i*i*d ,im w i ir w״ i r״n  m 

'.l* ii* ” » m  iw t*t * *ooiyr
*0 *o in  i t אכסוח־, »ן o*ii 
r r*׳np * i* rw  p׳o m  |*t ד  נו

1*1*111**101» ,i* m * i « o*« DOtno 
p101*1*1׳•» ,m ׳«n  m  i׳i*o
■1*111* m i 1KB MKOMB'W fW 

prrp**״. ooTKi ,* w ill m ׳«in 
f*on, ן1זיי* am iw  vo rm  *om

v װ*ײ*ו )  |*on iri«o ײ י *יייחמ13י
P”| «ס*ייו *n *'**ײ1 1'י1*0י ''1 3*1*1
i«* **׳ס‘׳ i n  i*m o ri« ויר *ד n*׳ 

m **019 *ר **■i i,
f»*,* ׳o r *׳op»o ד*ב/ *ין

n*« n •*,*•» י׳נ*ד, *1*1 »•« *ס  f 
o ט ג* ״0 n  iv iw t*  inn  y i *׳« 

o*,« no **o<׳Pi<f*,’oo׳o n * •  n  , r 
l" f|» ג*ל f* O'J*11• *0*׳"i r i * * ''0l״

»0 »•* *13 i* ro  v i  i n r  n » i t 
 ”no«o **f 1*1 ׳׳r■*־ ט*י׳ n 1* ז״ן,
iw י3 נ*ן  *r**«* n  |*o**l«i* i*i*p• 

irio o n יף.1ט* » סיט * *•v i, ין* 
i<« ,**e irttoyo ד*ך « r e  i»p*or 

no״ *p.|* וינ* « n o  ii'io אויף * 
l**n*3«o ,m i** n n i*  1*1*1 o m 

m *1׳«  |1* 11*300 1*0*»f in  D'O 
o*o*irn ׳«fi*o |*vro *i•  o* — i 

o*׳*i• *o׳n׳*i׳w m  m  iw *o i 
i*e  •«i*׳*,on  iw v * n n * i o i

*o יױ1 *־י* tn * i  i**o ii«oi* no
I**nn ד*ר »י  *'*1 •1 |W P9113 »י« 
i׳p o*״ *o«i*P׳i« i ,i* r « *ייסי*• 

tw  ,opinyi i«o e*n ,**n* 1*1 .i* r 
1 i*pi*em*o iy׳*׳* ׳(«• **e n  iw 

oi« n  i*o*iir■* n« on01׳•* i * r.׳׳ 
i סי i i7*o10׳ ,opinw  i*3*fi **1 i 

 o׳«i*׳*p*o*if no ׳0•**׳ in אױוי
v׳׳i» 1* ײ*ס n i'f  in i* w יו* *•i* 
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פינקעלשפױין. ל. פרן

טענ־ » ארױס געריט ם^אדעלפיא אץ
 איךישע ״רי נאכיען םים׳ז צייטמנ <ינע

 געװעהדיבע * איז צייטונג די לט׳׳.8ה
 און צײטוגג ®יי־װאט * *וגעפ־צײטונג,

 קיינע מים :יט זאנסט זיך ןוארגעהםט
 אײגער אבער פראנען. סרײד-ױניאן

iy םון פיטאיכײםער די סוז i ,צײטוגג
 זעהר סאד זיך האלט יפין,8 ם. נעוױסער א

 גױטיג סאר נעםוגען האט ער אין *רױט״
 אײגצױ זיך ײעלט״ ״אירישער דער אין

 1״םרײ דער סון חברים זײנע פאר ^טעאען
אז  װע־ װעלכע טג״ עדמתײשאנאל #י

 לאקאיס, אוגזערע םון אױסנעשיאסען חגן
 זײ טי*ז ״ליג״ רעי סון ;אמעז אין װײל
צזדשמעױנגס־ארכײט. ױניאן דעד ||ין

 בםכע איז ציייז דאזינער דער דוי אזוי
 א:־ זיך ליב iy האש ^רױטעד״, א

 וחן- רזנדס קר װען סאי*, יעדעס צוןױ:דען
ryj יט האס וואס עניעס: o n סון הסכפ 

 װי ׳איז שסײגער דעי־ װי און טאסקױא,
 אן ער הױבט אן, זיך צינדם עד אר1

 הייסט, דאס .,ךערען... אנשטאט בעב*ז
 רע־ אײנען דיז אין אױןי זיך לײזט אר

 נאנ־ דעם םוז און... םײ*ר, װאי^וציאנערען
 » לעםעיזױזע, שטיק א װערט ציפין וחנן

 לט8ײ m איז גלאט •לאאערמ װאס איד,
 װעל־ אידגענד אחז אח טעם א אהן ארײן,

 dv זיך טרעטם באזונדעדס יאגיק. כאר
 םאד* צו אן זיך כאפט ער ײעז איהם, סים

 רדם, די המחנן ניט װילעז וואפ די ^ויסדען
 רוס־ איז באלשעײיתעס די וחניכער םיט

 ׳אאע די סױם צום פארשםײסעז <אנד
 פא־ קאפיסשקע א כאטש פאדעדעז וואס

 סאװעטישעז דעם אין פרײהייס <יטישע
רדסלאנד.

 מיט ארויטנעקוםען ציפין דער אט איז
 ״לינקע״ זײנצ סאי ״סארםײדיגונג״ 4
האט ער װי אװי אבאר ליג, דאר םון יררים4

צוקאכט, שטארק זיך איז, שטײנער .ײן
 אזוי ארױםנאתובחוז םארםײדינוננ זײן איז

 היכש ג>מץ איזקם קאז םצז אז *רח׳דיג,
 ער װאס ווארם יעדען פאר #ריעציפבאעז

 גע־ טאקע עס װאי׳םעז מיר און ^רײבט.
 אויך זוםמאן, אב. פריעד אבער אויך, מאן

 װעילט׳/ ״אידישע די םון םיטארבײםער א
 ער *רבײט. רי פארשאאדט אונז האם

 זעאבער דעד אין טא?ע אגנעשריבען, זאט1
 אן צײנט װעאכער ענטפעד, אן צײטונג,

 כײ׳ט טענות. ציפינ׳ס זײנען עס נאריש ווי
 וױיזט ארגומענטען און םאקטען ׳<אניק

 ציפיג׳ם איז עם לעכעיאיך װי אז זוםמאז
 פאר זיך אײנשטעלען זײז אין אלוידערײ,

ױניאנס. די r» ״איג״־׳פענשמן ךי
 אימנרנאבען ירעלעז כדד איידאר אבעד
 אי־ דא כדר ײעלזוז ענםפער, זוססאנ׳ס
 •לוידער־אר־ ציפינ׳ס פון עפעס בצדנעבעז

 די איז אדנוםענט הויאט זײן םיקער.
 הויפט־בא־ די אז טענה, אעכערליכע זעהר

 זומןן אינםערנעשא:אל אינזזס־ םדן אםםע
 דער םון איג־כיענשעז די אויסצושליסען

ײ אז ׳מורא האם מעז װײא 'מיאן,  די ז
 :ים באאמטע די בײ 1זאלע ץיג״פענשען,
פאכט. די אוועהנעהפען
 ב״יינגט ציפין אזוי װי ׳זעהט איצטער

: ׳שדײבס עד אדױס. עס .
 ןון איויס םען ווא־־יס ״מיװ^ס־ז^זנ

 כזימ־ םלבןיבע איי^יזלנע נאי ני® ידכיאן ׳׳חןר
 חזס איז ? ייאקןלעז גיהמ נאר גלידעי־,

 א«דדער8 איז ״ליג״ די &ז בןןווײז, קײן ;ים
 יוגיאן־ יד* ®ון ז7זב•r ברײ«ע די «װי*זיז

 קײן נימ גואיו דאס איז ?םיםג״ידעי־׳מומ
 'ייתר׳עד די ■ון *י־גוסעג״לז די אז באודײז,

 בדיו»ע די ®אר •תוסענמען קײן ניס ?ייגען
 ?יו<יאז־םימגלידעראאײט דעד ®רן איכםען

̂ס איז און  יוניאן־ די אז באוד״?, הײז ג«ם ד
̂בען •יהרלד  “״ליג״ די ־me םורא «*ום ה

 «ו זײנען ״ליג״־אבחעבגער די אז אנחזנגגעי,
 *ליג׳׳־ די אז ? ם*סעז די יײי^נז •אפוללר

 *זמרויזגן דעם םעהי רק געזזינען ^נזילנגעד
 מנדט׳ע, גאנץ אין ? םאםעז ברײםחנ די «ון

»יז :װער»ץד «יגי^ע װיל®, איחר אויב
 ויח־ די אז באװייז, קײן טאל צום נים דאם
 ■*ו« חאב׳לז אי^דנ^אנאל דזןי־ «*ץ רער

 נײע 7?ײזןי־ סי■ [,jwiyס ניחג די אז סרדי
ען לאזוגנען, נייצ ״יז אידמז  זיי »זן וי̂ד

םאכ®?״ די אונעתםעז
 איז םאן נדונםלאזצץ אכדדעם איז איז

 •לױדאד־ארטי״ נאנמר זײן ^ננעשריכען
5pp, אוס־ זיר װעלאז םיר דדאלכעז צו 

ײ קעחה  דאס מלאנ׳עגהײם. צײיממד 8 נ
 דאס נעמח אימרשס מיר ײעלזח םאל

זזססאן. שריינד צו װאדט
 נאך דאחי עס, טייז סיר אײדער אבער

ל דאס רחנרעז טהגאסצר ו באזזױאסעם, ד
 די אױט שליסם כמז דואס דעם כדם אז

ײ מז ^באדויבם ליד׳כיזמלתן,  pc ז
 זיי וועם ״םיז ער״ זאנס ומיל, מ־ױם״,

ױניאךשע־ די אין ארבײכמז לאזזס נים
* 1.*  אויך, עד טרזנגם דמרכײ .איז מי

ימער.גאכײלטאא די ציס עס םום חאםאי
בזה זוססאן איהם עגםטערם חנם »

: p r 5n
דחםנות ׳ן1«וי אאארה אאיל■ ^

j׳#■־ j i אד »זן *M P : ימע «י  חיבן די ̂ז
ס מיןנ ל •ון י ^נן ^ נ קו א גצ־ אאארק ןו

איג א':זער אײת גזגײגנענע ניט
 גע * און יגקען״‘״' ז *® ‘®עינע**:*•

- ־־עבטע;. א פדן ענם•?* לו:;ע;עי
 אויף ייינקע די מיכאעל *אי־װאס אריבא,

 »וי;שזגר:עש*ג*ל, א־נזער פון באאםסזע די
 #ם*ײ דעי־ ןre באאמטע די י*ויבען און

 ױ־ בײדע ױעי צײט דער אין גאמײצעד
̂נס זעיבע די טוען גין

;אטיר־ ד*זן די יעזיקא:»יייי* «י גוג
אויםגעחז םזזען ״סאיטייער״ די װזדצז ליך

זיײ א«*י איז, דו?ס
 האפ s7p'®tr א גאס סיטען אין חוגגןיי סין

̂ם גונג אז יא, ךיוין ח
 איז דאן ,p^wer אזוי ;יש יךניינם די גען
̂ך  ״קײענטען״ זיײע א־ן סאמעי• א גאט ג

 אזטי־ 9 מאבעז קאנען איז עס װי :זןך װעיען
י.7*עי די אין יצבען 4קעי

 *ין צייין ןײײד סיײסטען ‘װןף איך
 ״יינקע״ זײנע *אי־ סכ:ה די אז זיןגלן, איהם

 םײנם׳ ?ר דדי גיזיס #?וי ניט איז {וי־ײנד
 אין ױני«ן 'קר*וקם*יקערס די כאצד■ װײל

̂אדעלעיא  חוגדערט הזןמ ,pinner איז פי
̂דענט ̂גטייזל ■ר  «זג־ ̂,yiyr די איבער ק

̂רפענע״ ״ארו די מען װלט דעסטרועגזןן  יסבעװ
זען אםת יעבען. א םאנען און יעבען ̂ל

̂רט םאסקןוע, םע«ה :יט איז חפנדלוגג ס
 דעי פון באאםפזע די דאך זײנען דעד^ר ̂ביןר

̂גמי* ̂אז  םיר־ סאסקװא ךןיר פין ניט אינםעי־נ
מע...

̂ל#  רחםנות־גע־ דעי ׳עט הײסט ׳#זין, ®
אװע?. נאניעז אין ע•״

 אײערע איך ד\יר ווײטער״ געה איך אײדער
̂ך געבען •ריינד ,\ינקע"  «א- *י־ײסט. א :

̂עץ פער  גע־ דעם מדן נק®7רpגע זיך זיי פיה
 די איז באסיהונגען זײערע ®ראץ װאס )ד*;ק
 «םאי*ק געבליבען ױניאן י7קלאו?םײק היג?
 איז םרײד, דעם «ר^לירט:̂ק p* מעבשי; אוץ

̂בעד  *מי־־ גו געלונגען מײינד לינקע אייערע י
 יוניאז, װײסםםײק^רס לײדיס די כיכגעען
 אידיאתנ «עחנסםע םעכשיגסטע, די »ון אײנע

דגאניזוןציעס ̂רט. אין ארבײפזער̂־ ̂סא
 ®רבײמער די ח$ש השגחד." ״רויטע די ביז

̂»« הענאוחײ®  מ$סקײער דער םים געבע:
לעשןך-י׳יער״ ̂יםור, ״!̂ר ̂בעז דיקם  אין סיר ה

 װײסטסייקערס לײדים « געהאם פילאדעל»י«
 םויזעגט פי:ף געצער\ט דוןום װד*בע ױגייזז״

 הונ־ ם:לע געװען חייםט, ד#ם ;םעפבערם
̂צענם דערם  קיןגםרןולירש *רג?נױירט, ®ר
געהאט ׳§ראצעגם חונדעיט מולע טרײד דעס

 רײכע ®עהנע, א היים, ®עהנע יײגעגע
 גרויסע א םעםבערם, די פאי־ זוםער־הײם

 םעם־ די צו אוגםערריכט גענעבען לײברערי,
 סא־ ענבליע, אין זיגגזגן, םוזיק, אין בערם

 ײינ־ יעדען #ר#:ו*זײט «>£םען,9װיםענ׳ ציאלע
 און עקציעם,4י און ^גצערטעז ז^טעגע שער
ך א היײש איז אלעט דןוס  טאר־ דןר pc ̂ן

 אום־ דד־ אפילו ®ז זאג, איך נאנבןיגהײט.
רםײאישער  דעם וועש גע^יכשזס־ע־ײבער ̂*

̂ן דיזעי פון חורבן  אוים׳ן צו^רײבען י,־ני
 ̂־6רא8 ^רעװ^וציאנעדער״ דײי פון חאזבון
 ״ליגקע״ אײערע סון ®עטיגקײם און גאנדע

פיײנד.
 אזא געהאט ה*בען פרײגד אײערע פארװאס

̂ג  און ױנייוז ױײסטסייקערס דער איץ עלפא
̂ערס דער אין נים  *יז ױניאן? קלןןוקםזי

̂םע די ורײל ׳דערזו*ר מזז®  םעחרחײ® גי־ו
̂ווקםײקלד־ס די •ון  ערוואק־ מענער, זײנען ק

 זיל ל^זעז װ*ם טענזד־, עלמחדענע און סלנע
̂נז־צ «ון םי«רײסזגז גיט  װעדז־ .tynre ברענ

 יוײסמםײגןעדס דעי ®יז םעחרחײ® די רעגד
 און ר»ם#גםי«ע ױנגע גערוען וײגען ױניאן

̂ררועזע עלמארע  יע־ ו\עלכע ®אר םײדלאך ג
̂רע ̂לרוניאג  באקס » װי זײנען •ראזען װ

בלוםען... בוקעט «עחנער » ^חןר קענדי
 רתםגווד*«יל, זײן םי® גערזאיעז ..®#ר»יג

יז שםזןלם י י Tnu דער «ז ®ענדו 9 »רויס י f־ 
 איז ̂רגזףיאנאלשאיג די װי זאזו ל.9גד»אנ

ז ארג^ניזאגיע קראםימע9דעם חעכסם 9 י  ̂ י
 ^רלויבם םען ז9 ייה «יחרט דעס«מר**יע

 חײג« געװימנן־פרײחײט, רצדןך^רײתיי®,
 ®יחרם און דעםארוראטיע די נןתסמ װי־ז^ע

̂סקװער דלם 9אוי נ*י זיך  םימ ^®ײגער, ם
 דעםאסרא»יע די ס9מ בלויז, •וזכטןר^ײד דעם
̂ר»ם ל9ג9איטחנרנע* דער יין  ארוי^ ח

̂ר®® םקװע9ם ®ון דיקפאטוד די נועחרעבד  וד
ארײז.״

 און רעדע זזעחיפ «ייין, ®רײנד געװיס,
 ] איו חנםאמיא^יע • ייױ בעװיסעדפדזיזזײא

 אינטערנן^נאל. דער אין אויך חזןראזס ס9ד
 »כער נים, גרענעץ קיין מון װײפפ דיקאאםוד

 דער *ון גרענלץ די און י*. דעסאקי־אאיע
̂קראסךע  שוד9רי?ם די דואו דארם, איו דזןס

 אזץ וזאלד געיאנצעדםע איזזד אזיס אמרעקפ
דציעטימז... זי װיל

 בען9ח ״לינקע״ די ם9ײ ליגם׳ די זײטנז
 ־yv אומולדיגע לכע7T9 «אקע ארגאניזידפג

*דלר אײנרעדען, אונז װיל װי •צליוך
אינ־ דער גו *■*זיציעס זײ ז7זיײ

רעמז• nrep•* די זאלזנז ®עיתאז^מל?
 yyygoojm ijn חן•* ^וריק דייע 9 םיע
̂קאל  ?ק• (8 *דיחמזל■ ׳יק9י גױ «ון ,25 ל

 ,ליב־ 19 סעםכציס, 25 •ון ב^ארי זעקופזדו
jpח״ 6 אזן ״ חכ  אינסאא־ די איידצר .

̂ן ̂ן ז,ײמקגעיאר «ז? ליי״ש לינקע 19 די חאכ

 דעם פון סעקרעטאר דעו פין ברי,י* >ן געד^גען
 ־4װעי אין ליג, דער פון ברענטע טרײר נידעל

 ש«ע• 9 צו קומען צו זײ אררעיט מען בעז
 םיטינג דיזען בײ ייג. דער פ*ן םישי:; ע;ך
 »ז װיסען, געיאזט עיװעה-טע די פײן חאט

 לי; דער פון נעהכזען זײ דאיפען ארךערס
 װעם עקזעקופױוע :ײע די װי זוי9 זאו

̂לסען  װי: מיטעס,9? פארעידעגע ערװעהלען ד
 א ׳רד99ב דזאיינם דער צו דע-עגאטען פינןי

 ?אפיטע, גריװענס 9 ן י א ?אםיטע 1םעסבעי«י
 באאטיםט ליג דער פון ?אםיפעס דיזע פ־זען

 אי:* דעל געדוען. ס9ל איז זוי9 און װערען׳
 :יט געװען זיך, םאישטעחם ׳איז טטאלײשאן

 די װזלכע קאמיטעס, די לם.9ז 9 ײי מעהל
̂סםימם, ש9ה ייג  געװא־ ערװעחים זײנען בא
 ״רענ־ dp*;t די ז9 זיך׳ רעטעחש9ס׳* אוץ, י־ען
איײן. ניט פיטע9ק קיין אין זײנען טע״

אװעה. ;י9אײנב איז
̂ען פארגעקומען זײנען יטיקאגא אין  װאה

 ח*9װ די :אך לד9ב ביזנעס־אײרז«ענםס. י9פ
 ־9ג?קל אײדזאעגטס די פדן איינער האט לען
 דעם פין סע־רעשאר דעם פון בריף א גען

:’pi" 1זאי ע• ליג דער פון ברענמז טרײד 
 ח?ם דאלם ?וםענדיג מיםינג. 9 צו קוםען

 זײן םדן לד9בא עקזעקוםיװ די געשראפען ער
ענט דעם האם םען יאקמל.  זט9ג?ד אײד̂ז
 איחם בזןן9ח ״לינקע״ די װי אזוי ז9 ױיפען,

 •®דמגפװ^רטליך זײ צו ער איז עױועחלם,
 זאי* ער איחם פון גלפאדלים ט9די פלן און

 *9® םעםיגקײם זײן פון רע«$יא 9 אפגעבען
 טלטי;־ דער פון אויך און וײם נצער8ג דעי

םטל.99ב גדערע9 די נײ קײם
̂םעסטירש, ם9ד* ער  ז9 ׳ער?לערע:דיג פל

 ױ־ דער צו בלויז גטװ*רםליך£9אר איז ער
 איכעבלן ער װלט רעפאיטס זײנע און גיאן

 איחס מען «9ה יםיםינג. מגיאן ביים ב^ויז
 ־9ניז9רג9 די איז ליג די אז װיםען׳ זט9;על
 און רטליך9ג»ײ9פאר איז ער ןועלכער צו ציע

 װעם אוגםערװארפען, נים זיך וועם ער אויב
»רוגמערווארפעז. איהם מען

 ״ליגקע״ די פון רעדטאוין םען r# ...אגן
 9 ד8נ פון דעדצעהלען ®וין לאםיר 9® ליגס׳
 װאס ארבײט׳ .רעײאלוציאגערע״ ענט שטי?

 ן9א«געם זײ פון סילאדעלפיא אין 9י איז
געװארעז•

 פון געגעראל־םטרײק ערב געװען איז ס9י
 ©־9רז9פ » װײסםםיוקערס. לײדיס דזיגע די
 לײ־ ד9לײב אין געװ^רען פאירופען איו ונג4•

 דעם ערקלעחרען צו יםעל8® ךאר&ז םעאום,
 םםרײק גענעראל 9 ז9 זיך, דאכ® סטרײק.

 נערער9לוני9וורע 9 יאד איז ארבײמער פון
 גע־ זעלכע9 ביי הײליג זײן דארף און אקמ

 ק-09ם די װי ^רעװאלוציאנערען״, בראםענע
 גע־ אוםגריק דלר ̂בער איז *לינקע״. װעי
 ערקלערם איז טםרייק געבעראל דער װאס דוען

 פיה־ םון פיחרערשאפם דלר אונטער געװארען
ס ילי׳  די פון ipvhb גים זיך לאיעץ ̂ײ

 ל9ד* אין ? גזףפעחן איז ס־זעע9ײ ״לינקע״.
 געווארןמ אויסגעאײל® ^לינקע״ די פיז איז

 םים־ װארפם מען וועלכע אין העגדבילם,
 לס9 זײ ערקלעדט םיהרער, די געגען םרויען

 די ם9ל מען און נערען,9קיי9רע יײקער^
לגען״.9פ גו גים זײ ארבײאער

 ארטיהעל דעפ םון שרײבער דער און
 םון האנריצונג אזא אז שלוס, צום קומט

 יױ דער צו פארראם א איז ,לינקע״ די
ײידען. ני׳ם אזעלכעס מאר םען און ניאן

 דער םון םאדנ^ײר דעם באצונ אין
 אמאלגאםיײ דער מיט איגםעתאשאנאל

:געזאנט ארטיסעל דעם אין װערט טער,
— *יפין, זאגט — םײמעה9לג9ט9 ...די״
 אינ־ די חי גרויס, םעכ*יג, זוי9 פונקםז איז

 זיך זי אזרעקמ •ונדצסםײצכען אערנןףפאנאל,
ליגס. די פאר נים

 באנדלן איז ניפ זאך די ̂בער איז ׳נו
ייז פרײנד װי אזוי י  איינרצדזנז. אוגז װיל י

 רךר חילםאן, םר. איז דוריק נג9ל ניט ציאט
 ארויס־ אסאלגאטייאןד, דער פון פרעזידענס
 די אויף י»אקצ בימערלר 9 *,° גלםר*םזנז

 ארײן ברעננען זײ ?9 ערקלערענדיג, ליגס,
 ײ9 די פון רײהזנן די אין ®װיםםיגקײטען

 ביי ױםירייעז דעם אונטלר נראבזןן בײגזןןר,
̂ס ייע.9רגאגיז9 דער צו סיפגלידלר די  ד

ג®  ל־8ם8 דלי פון •דעזידענא דזןר חילסאן, ̂ז
 חךפפרימ לײן8 אדין איז װעלכער גאסײסתגד,
̂ר חייליגען cm םי« געײאיזנן  װןך םייסקור

̂ם ציפין, פרײנד איחר, אויב סער.  אזװן ח
̂ל אסאלגאם״טעד, די ריהרט9ב 9י  יך9 ור

קאיח. 9 פרענעז pp9® אײר
 ?זעלנע ווגקא ט9רי םײמעד9ג>י9ם9 די
 חע־ ך8נ אפאר און באאססחג דאחלמע9ב זזויכע

 די ווי באאםםע ם׳עהר און מצאדזלטע כעי
 םןך זימען AT ײי ר®׳9ד ל.9אינםזזתעעאנ

 םאכט לג»ס״טץד90» די ב-זוכעד״9״דזא ר»ז
 בעלז־חבתים די םים ®יאםיסען0^ דיזעלבע

נאל די װי  ק־9נםי9ק מאנכע ;אינםזיגזף̂י
 געסאכט חאם םײמעד8לנ9ס8 די ס9ײ פעו׳
̂עקם׳יזרערס, םים  -ד*אק- כאױזר זײנען םאנד

̂ס די חי »נער״זי  האם א^נ^ע״אנאל די וי
rn\ יאר־ ׳אײך איד •רעג געםאכם. איז עס 
 ג9» *רגיו זײזד ײז לינמ די זינגען ם9יי

 דער *ו לזירנצזאנגצן איין םאג אזן אזי«
צ ייחרצ ״ױ אםאלפאםײםזװ־ מ  ל-8ח און מי

ײן זז» «צז  דער אויןי גאל »ון גיפמ גיםען י
? אםאע9ב איחיזנ אין איגפזעדנדיאנמל

י ו ־

 אן י9• ח»ס װייסען׳ איך און איחר
 קוסען7יג9» 1זײנ| לס זאנען דזמל7נגע״.9אינ
 אונר אמ^גאםײואןד רדל אין י9פ קזמען אזן
 פונ־ ״לינקצ׳/ די [,e פיחי־ער׳פאפט דעי־ מעי•

 גל־ ניט האי* 9 קײנעם װעיט דעסטװעגען
 גט9זגע ניט װאי* קריפיא קײן אך; ?רימ®,
 ״וריי־ דער פין פײטלד9אמא^ דעי געגען

 ד8הוי«ט*ז ד• אז ^ס, סיינ® ס9וי
 אן re גענעיאי דעי צי איז י*ינ?ע די

 געױיי־ען י־יג?על•99ב איז ציע9ניז9ארג
̂סקװלר סיט ניפ״. דער9 ©ער9װ ס

 חנר גוט גאנץ קאן זעהט, איהר װי
o 7םד שרייבער n ןעל5ארטי t in גאנצען 
 אױך, וױיס ער און נעזינחןי״, ״ליניועז״

 או;• אױר שיפפט געזינדעי יענער װארים
 זצלכע די פאר איגטערנעשאגאל זער

 אפאלגאסײ־ די יויכען זײ װאס טעשים,
 די גיט אימןרהױוט איז זײ בײ טעד..,
 פיאנע די טוט. ױגיאן א וואס פ״אנע

 ױגיאז דער םון באאםטע די צ• ׳:אר איז
 ךײ צי חייסם, אס1 באיעם׳/ ״גוד זייגען

 דער פון דאייאר *ןד8 א אונסער שטדיען
 דער־ און ביזגעס, ifpr? פאר ױ;יאךקאסא

 פזנרע נים־װ דך מאמז זײ אױב הויסט,
pc ומןרעז װאם תעתמןים, פעשים אי׳ע די 

 םון גאפען אין רוסלאנד אין אפנעטאן
 און •ראלעטאריאט׳/ pc קםאםור1ד# דער

 דעד אין זײ;אן שיאסבערג און הייפאן
 הערשאםט זײער כאיעס״... ^גוד היגזיכט
 קייגפאל דעריבעי װעט ױניאז דער איבער

 זאא עם װאם װצרען, אנגעגריםען נים
 פארקוסען, :ים אםאלגאכױיםעד דער אין
 אץ ריכטיג עס צײגט זוסםאן םרײנר װי

צי*ין. רױט״געלען דעם צו ענטםעי זײז.

ר! זאנט, איהר ע ד װז ^ן־פ װנ
)7 זײפ פון («לום

ײ? ? םרפיען װאס ז י  האבען װאם ד
 יאזשיין קײלאנדינעז א געס*כט זײ
 דאף וױל »יד פיטינג? גאנצען פון

 דאך וױל איך !זאנעז ניס זאך קײן
 גע־ ט׳איהר !פארשלאג א םאכען בלויז
 !םענשען א אויןי אומגליה אן הערם

 מען און םארשלא; א פאבעז װיל איף
!ניט יאזט

 דער װען אײגפאל! אן נאר ועחט
 װען ׳צעחן גאוומן כאלד שוין איז זײנער

 גע־ אירען סײן פאר ניס שױן, בין איד
 ;שריתנדיג הײזערינ מוואחגז דאכט,

 אויסגעוױיקט בעײעז שוין בין איף זועז
 םײנע פאר זיד ראנגאמדיג שװײס, םון

 ניט פסש שױן ה^ג איד ייען ;רעכגמ
 פיס סײגע אויף — אכמפחח נעקענם

 זיך איז שםעהן, נעקענט נים אײגנמנך
 אזױ זיף גים איז מישב טשערםאז דער

יױיער םאכם ״נו, :זאנ א אומשואדינ
 פאדקאעפם אזוי פײר ה*ט םארשאאג״

 אזױ נעװאז־עז איך ביז ;האדץ די
 האב איד אײר זאנ איך־ אז אויפנערענם,

 ביײ אין איהם אדײנגעםעז חי נעםיהאט
 צורײסען אײנטאך איהם און העגם דע
 זעהס, ער חוצ*ה^ א העריננ. * װי
איןי אז יײדעז, נים שױן אז

 אז באװענען, לי§ען פײנע קוים ק$ן
 צום צוגעקיע§ט אײגםאד איז צונג מײז

 8 איהם פאף דא. ער איז — גוכלעז
!ם*דש<אנ
 װעקנעשנמים8 אסת, ׳זיף איד ה^כ

^i לעצםע פײינע פים און t r ip אױס״ 
'1 פאכען דיר :8f»rH*c א :געשריען

 סרײנק i 8 כען8מ םארשלאג א ט צ ע י
.מאכען דיר איך װעא . . ! ! !

אומליק? 8T8 נצזצהז נאך ט׳איהר
 םײ און פ^רשלאנ א פאמז כ׳װיל

!ניט א^זט

אל שאנ ס ױניאן אעטערנע אנ  ב
ך װעט  דעם עפענען ד

יאנואר. טען5
)1 זײס פון («לום

 אפשר ^בער דארוי םעז םארשםעלען.
 רער דאדריגא, םר. רועגעז ודאדם 8 זאגעז

נק.8ב דער םיז מענעדזשער
 באקאנםע גוט 8 איז ראדריגא פר.

 בײנהיננײועלט ־־ijrr אין •זנרמנליכקײט
 אי« ער הױנ^8עת» סך 8 האם ער און

 גאנצער 8 םיז געװארעז אױסנעתליבזח
ײ וחנלכע יבמנשען באורארסטע רייהע  זי

V2\ דנם ר8מ געו^ורעז םארנצלמאנעז 
 האם םאתעמ^אגענע אזנ8 די םון אסם.

 יעס18םענר8רעק בצסטע די ט8נעה ער
 י8ם נעזדארעז אוי«?קליבען יז8 ער און

 ,11^81^ פויזנר דער םים אםם דעם
ר זײן <וצט ער אז  ן8ם ר92\-יכסי מ

ץ.8•< ריכםיגען אויפ׳ז
ט ‘ םיטיננ נעקסטען רעם י1אוי  ווי

 *װ באוורד רער װערעז אויםנעהציבען
 ר־8ם 18י וחנלען מיר און דירעקםאר^
נעםען. לע8 די עפענםליבעז

wרער־ דא מיר 1װילע ורבײג^הצגדינ 
 ײני^. ווונזער םון םיםגליחגר רי מאגעז

̂ולען זײ  ®יז אםיס אין וױםינן לאומן ז
 װעל־ *ירגענד אין אדער ל,8לאק זײאר

 וחנגען באארד, דזשאינט 1טו אפיט כען
^ דער פון שעדט תויםען ד וחמינן מג » 

 49D8m בײדע *דער ינס,8ק8 ז8 נעז
 איסײצונמח צי8 האבעז וועם נק8ב די

 הענען ומם און באנק סאדערנער 8 טון
 היגןיכם ^־ער איז םיםגלידנד די דימס

בײגקיגס םיז
rtil

• «

אקפעלערס  ״ארנײטער ר
פרײנדשאפט״

רץנג דער װאס רעדע די ט ראקעפעלער ז חא
ע ®ח ט דינ שטעל אנגע

IM

ע צ ר ו ז ק > פ ; ו מ ע

 רעדס^םמר דעם צדישען
:: לעזער די א-ן ::

------------------------ U ;

ײייב? צײטונג
ײ ׳פוין כ׳יעבע;׳ ״‘•*אי עכ  8נ
נאםען אייער טיעפען זןל פען

גי• א־ן
אי וי

אז געלוען״
 ״ברעדהאריטכ״ א*ן ״דאנס׳/ אין

אזוי ל9נ געדינט. א אינטעי

לאנג. .n «ז
 חור ח*# «וריה ס« עטילינע סיס

r * נעהאלם׳נן ר»חאפ׳(ל׳«ר ױננער r ניי 
m אין »«««ט׳ואס׳ו זי<;« פון כאגקעם 
 און דזמױרזי. גױ פון אויל־םאנריקען רי

 *'יםוג־ די ח^נןן ניי«ס, די נארינטענדינ
 רווקיופ׳ול׳ור <ינ?ר»י הי אנגעױיזאן נען
ייגדוסט״ יינןראלן * שאד מאס ;איז m u r י- —— ----- , m  \pm r רסס

 ױח»נ*ל״נט חיט ̂נר ■לאטםארמ^ ריעלע
 ור קאסיאני^ג אויי סטעגדארד חמיי סאר
,tnvw, ")1 ׳נר אז ^נזאגט, דאר האט
!ארנ״ט ®ארחײליגט ̂נר םעחר, נאך

o — זאגען ניט ס׳קען n  )w p 
 r אםט האלט װאס גערי, שטאל״ק^דג

 איז ׳ארנ״טער יייז ארנייט ווענעז דעס
 רע־ אסח׳^ר |8 ראקאסצלער ױמ?ר דער

 אז ׳נ*זאגט דאך חאט גערי װאילוציאגזר.
ין גאט o געמן איז ײי nםאר- ם׳זאל ׳ 

 #מנדפאר און ארבײסס־שסונמנן, קירמז
 -12 א אױפהאלם^ז צר וױל עס, הײסט

n ארני^םס שטונדיגצן p אין n •שטאל 
D ראקאפצלער און — םאכריחעז in 

געזאגם^ חאט געוײ פארקעהרס! פונקם
ן איגדוססריע אז ז  װײ- אױססדאגען ניט ז

 שטינדעז צװעלוי וױ ארכײטס-ןױים ניגער
 רא- או|—וו#ר איז טענ ?יכען און טאג א

iv ראס פוגקט אן וױיזט קאםעילער m• 
!געזעצטע

 און װאך אין טעג זיבען ״ארבײטען
o ניט דינט טאג, א שטוגדען צװעלוי n 

 סאציאלען דעם ניט און עקאנאמישען
 זאגט — איגדוסםריע״ אן אין װאויל־דין

עיזאנאסיש, נים איז ״עס ראקאםצ^ןר.
 ניז- גוםע קײן ניט גאר און מענשליך גיט

ער. זאגט — נעס׳/
:וױיטער און
;מאשין קײן ניט איז ארנײטער ״אן

 פר װען אױוי, ער טוט איבײט כעסטע די
 וײן סיט אפצוגעכען זיך צײט גענוג האט

 זײן אין הײם, זײן אין ׳לעכען פריװאםען
םאסיליפ.*

ד/ װי #ר״ד אנרערע גאנץ ׳לזא8
 געריס גרױסע די פון הערם סיז װעלכע

^ גערילאך. קלײנע און
ראקא״ אלץ. נים נאך איז דאס אמד־

o נ^ד האם םעלער m ,וראם געזאנט 
:שעחן זעהר חלינגט

 און כיטערקײט, הערשט װאס ״דאס
 אין םלחםדרצושטפגד א פרײן םתט עס

 אסם גאגץ איז לעבעז, אינדוסםרתיעז
ין צד תא^יםאל׳ט ®ח שולד n םעהרער  י

i n ;*װאס און איגדוסםרי dv דארוי 
 אײנ־ זאי •nr יזאפיםיל׳ס אז #איז זײן,

iro י אימשסיל*| סוז םעז או זעחן, v- 
®אתואלםע! די צװישען כאציהתג דיגע

 א — אינמסםוײזנז ®ח ארבײםעד רי און
 או־כיײ די םאר רעכםע מיט ׳ציהונג8ב

טער״
 י1 וואס אס1 אלזא, זאנט ראקאםעלער

 סאראדען. אין זאג^ן ױניאנס
 Y יא א — לימראל אםת

 א אויןי אױך שמזלס ראקאמיער
:טעאריע

 אינ״ אן אין תס1צ פיר דא זײנען עס#
D״ רי — דוסטריע in^fnw oo/ס8וו ׳ 
o 4*0*1* די צז שטעלעז n קאפיםאל;

 די צו שםפלס וואס ״םענארזמסימם/ די
 ״ל״יבאד׳י/ ;•*הינקייצו • לםומס8םארוו
 ■דאחמןציאנס- רי אריץ ברעננם װאס

i איז מעגליכחייט; n ,וואס ״פאכליק״ 
o צו שםעאם n ירא־ חנר םאר מארקמם 

p דוקציאז. m צודיםיו אחן צד m דק> 
 חױענאר אנטרײבעץ. ניט אינדוסםריע

 1םי אלע םון אינם^סעז די ?ײנעז
 אײן םיז װאוילזיק דאס גאײכע. צו־דים

 הענגם ׳צד צײײםאן א םיז א■ חענגט צד
n די םיז אפ v ii8 םאלג־ ים.1צד דדײ 

 אר־ יג1שםענ צדדים םיר אלע םוזען ליה
 םיט אײנ* ת*»ערירען צוזאםען, בײטעז

h באק*ג**ז םון אנדערע. די  yrm 
 ערקלערם אינערעדם. גאר איז נדערע8

a צד אײן r to/ ץ ד o® צד ו r אדױס 
 פנכד צד אית 4תםײ18 םיר׳מאד דעד םון

עס ®ינט —• •ליכם םאן צו זיד זאגט
ז זיד פאר זמלבסםםארד  אויוי 1םאר *

*v די דדײ. jran* די  n o n — אמ 
ז *דדים םיר * t*no ynpo n m  i n 
r* ®ז רימעלאך ס*ד 8ב»סראכנא זיר

i 8 איו עאגאדיגר*■■ »יז קײם n״י
o וואס u a v נייז חארכאיניע ךי o n 

jnri8i״
S'-m א וילזא, vo tirrtm 

מן 1סי <ױ*ג*א* נמי m# זיך װו
n א אין  j r w o n יד *i קיג*; צדדיס 
t8 m ניט m  DTiron ד *0 — ,וז * * 

t ;פחנייס״ y* ל8מ m n סין  ו
o «ײן pit ה«י® n  narrow t o i  r an 

ײיי — טערטין n ז i׳t r״• ,p■ % b w
p ודי n yo  o n

 דך האט א^ץ אידס ,ני או װײזט, אס1
דן ס א m ז m n• ױ/ צו לץ• n פאר צו
 פען ארוי1 *נמינקײמ״ 1*1119 ז*ר

ט אויו  גאגצע י1 ע-ען1>יעמי1םאמאג ד
 ״אייניגע אדער ״שותםות׳/ סון ט*ארי*
טי וד׳פ*ז8 *״,הארסא! ײי  אר- און 4ק

דאש, פין *ן1,דפל8 ׳אקאפ*ל*ר1 נײט״
o* ראט ל*נ*ן פון גיריל m װאס r צו 

״ וױ זאכ*ן, ז*חט ׳נ*ט״לט  װאיטען ו
|f ארפט1ג* ט ״  ער1 אין די;ען ײ1 וױ ד

ח אמיז׳*!.  װאה ׳דעם װעגען m״i צו י
ov ארפט1נ* %ואיס / ץ׳  ראקא־ האט ױ

i 1&*י*  o im i״i n .גאגץ אײגסאכע־ 
 ״אױ־ װארט □yi ן**י08**אװ פ׳פוט:
״ ט ״ o — נ n אן פון װאױיזײן נאנצען 

ײט״ נאשםיפען !ארוי אינתסטריע אינ ״
 געפײנט שױן װאלט ,oyi אונסער אה

ס1אכ* לז.4 י  יאקאפע־ m*oi*on צו ;
ס ר׳ i לז v : " o  , \ r v f n ר א. פי  רא* !

 קיץ פיט ארױמעקיפען נים ?,א *אפ^*!
o ג״ע n  ,yn*yo םון טעא־יע די איז 
אגען. זע8בורדפו אלע  עס װאס א^אי׳
y איו — זיך כעט ^ o r] א ראקאםע^עד׳ן 

:פראגע
in ליכעראל, ז*וזר ניזט i io זיעאהן! 

 .,־iy? רעדסט ;!זשוניער ,1*1יאקאם* .1
iy ;שעחן ; iy r ו־אי1א גערי׳ן פון; — 
 ארביײ אױל ײנע1 זײנען םארדואס אבער
iyo עס װי אזוי פונקם אדגאגיזירם, ניט 

t״yj| אמאגיזירס ניט o 'nyi ־4שטאי 
? ארכײטער

ם יא, גו, ײ ט,8כ נ ^  !איןאםע־ װאו ג
iy1 ז געה*לט*ו וזאם n די y i מען ױך זי  א

ױעע געװען  פאדטראטעז. ארבײם*ר" ״
iy>yD8P8i׳o * ס ״ כ ר ײנזז 1א  ארגא- יא ז

^ — ני?ױ*» כ אניזירט א ז ארנ י  ״קאם־ א י
״ אן ױני אניזד 0*0!פ

 D׳iy^yD8P8i פגים א סאר װאס און
אן״ ^וני טא?ע*גע־ איז האס, ״האמפפני

iy באגק*ט פולם זעחן ו8 ווען i mvu 
iy איז בפנתעס i jyiiyi צוזא- מהדליכ*ר 

iy םון מ*גקונםם i אין ״אתאביזאןױ*״ 
iy^yo8P8i׳o נױ אין אױל-םאכריקמן 

 ״האר־ הערשט oy װיכאל! ון8 ידפױרזי,
y’* oרא־ סון י*״8״אתאניזא *ר1 איז ׳׳ 

i*1yD8P׳o ,האם אױל־םאנריקאן yi oy־ 
oyp;83 i אז חײסען, n ל*סזנ'ס איז* 

4nyr inyt .oyp^a ר מ פראס״# n א
 צום אך1 סען האס פלאכות״ כ*לי מז

oyp*o גים n  ! yyonyi *ארכײ־ אסת׳ 
i*o, אט / n ד ly n ע81״מוזא רי םו*ן 

 רי אט ׳?ypno8D אויל י1 אין כײם״1א
 זיך שט*ים0 ראקאנמלער jyoim ®אר

lאD̂׳ און אײן״ nײ״ 1פא ט n א ו y v rp 
/ אט װ. .1א א. ׳סס־דו*רי,כ18  yo^im ד

 אונ־ ארדנםער אודאי און אודאי ג*חען ו
iyD|׳ I'onyo /א•1 ס8ײ אייוי ״ארב^יט 

iy1yo8P א ״אױסנעבױם׳ האט y'i8yo 
— jyi’n ,n ניט אפילו נאג?*ס צום 

nw אכם1נזב  fn8iiyi שימחול׳/ םין י* 
iy^ro«pin װײגמסםזנז אם זאל jyayp 

/ ׳ תן ״ װ  זײן כדט אױסוייכ®! איו iy אז ,
I ליטעט81ליבע

ן האס Dypigo בײם מארםעס־ מ
r״ ױ םיוס r ir - r* * D 8 Pהאם ם*ן ; ״ 

V2t m  oy\ א א ו ס1ו  ראקאםע־ איז ;י
ro ; — אר1 לט8ח ל*ר in p 8 D n  m 

m ניט iyi,,i פארוטוס m עז אי  די מוו
n כאטש ,11רבײם?8 ^ m ײ פון  צום ו

? באנק^ט
yi^? oy| סומראינ־ פאר׳צײנ^ מוחק 

ODin;yo, ,װאס אױאאס*!, אױפז*מנד 
yyj''T ר, אויר מ מיי ־ז ױז  טיט אכער —־ א

y גים אױב ®יז*גם*ר, םון לוין 8 '̂D 
tל'ifoiyr'iD v יאהר 8 ד^אאר!

 ײעל־ די אט אדבײם*!, ״ירןמם*״ י1
yo די צזזאםיז שםעא*ז *y'nt ארביײ 

שאסם  iyp'i38o ׳ס18ל8ראק»ם אק ^ר
נ*וו*ז. נים ?yi?״
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^ n בײ םחמס רי א  װאלם םײסיעז״ ״
iy נ<^ך tn y m n, אם1 אז o n* וואס 

םאסרא־ זיק איז — ניס וױ^ען ײ1  *̂ד
זײן אק אדס זיך חייקס װאס ״—

י די — פי^אדע^פיא זיכפאן׳ »כ י  ד
 אינפעי׳ דעי א-ייי אמאקע יי - א־ציקיען
 װען .,עײחאיצע; ענפפעי*, אײער א,•; ג;^י»אל

 איח• ד ינתחייח, אונז בײ פיעגש אידזל
 איל כיר ,װאיטען גיפ צי ענפפעיען, *4זןי

 דא זײנען עס װײל דעי־וון. פנעי־אגיען9
:r r t, ־ז׳ים ‘ייזחיי א איז עש װעסען נ׳יט 
J■גי־ינד דעס און ׳א-גידע:םײעז י  פין ׳

ײ יעכענעז »רםי?זד דאזי;ען דעפ  צ• נ
 װא־ט געיױכ׳ סןיצ. דאזיגען דעב

געטאן גע׳גײיבען, חאם ער ײאס י־אס. עי
בעסעי־, ײיסענדיג גיג גױיבען׳ יי*עי • **

 דער גיפ איז דןס אז ׳אי;ז פאיזינעי־כ
r זײ ײ־,כ7 טא i צײמ צו דיט פון און 

 •לאץ, א «ײ •אר עע»ינען סוזען מיר ױעייען
קאל** ערע1י9 פון »ינגען97 די י9פ ױי
ך9 !־9נ »עהי*עז נערעז װעמעס ׳גען  y 1י9 וי

״ביעדס^ריסב׳׳.
 א יוזר9 זיינ* — פרידסאן. כיאיוס

 ? ן9מ ן9ױגי 9 יחר9 זיע• ול,סאכער?9קי
 זוס ׳פרײבא םען װען ׳ז9 ניפ, יחר9 װײספ

 ואגעלעגלנחײפעז, ן9ױני װעגען ר9יעדאקפ
lym* דעם נגעכען9 סען רןי9ד y4 ,נוםערן 

פאי־לפלגםר נים י9נ ניס םיי־ קענען ן9ד ביז
ן ל : י פ אפילו י־9נ ״׳,ברי אײלד י עס א ני  ^סו

ך9 נזים טאן ײ
פען די — זיסקינד יעקב עחיי ד« פון ג * * - * - ״  7צ9כ זיין׳ פוהי נכ9געק ׳רזם9 מעז יכ9‘

די9ו *פ9וי ײגעס9  רע־ דעי ־י*9 כעז9י
 פ*כ9י9יגנ9T9 9 זןרלויבפ זי ױאײם ׳ע

 צײםרנג. יד,ר9 *ון קאלומען די -יאפי»קען9*
 ה9ײ :־;pro9B דעי ס9ד איז, בעי•9 אר,ת דעי
 ניפ װעב נא־97ינשעיי;ע9 די ז9 *סש,9:ע־י
 זײן פנעמעז9 קײגעם נײ ;יט װיל ארן

 עםייבע ײן7 ס9ל האבען מיר נױיט.
 D9V, יעס,9 *ײםו:ג. דעל דודיך עיקיעיפ

 פים אויספיחיען װיל 1־9;97יגטעי;ע9 די
די ז9 איז ציע'/9ער99׳> איצטיגער לער
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 מנד־שוזז. 8181 די א אין
otp — דלדדי. נמז איז

■ • ־•׳ ■ ־־ ־ •« ,
אין זײן יען9ז בי־עכעי ין9 יער7ם7ז־9ײגי

ן דרויסען ו  ן9יױנ די נדי ױגיאן׳ דער ו
 און ארבײט, איהד מיס אנגעחן קעבען זאל

 זעלנסם ױגיאךברעכער די זאגאר דזעיפעז
לעבען. עהנערען7, 9 נעסעיען, 9 סאכען צו

 ער און יעס.9 דאס וױיס קערל דעד איזא,
 ער װען ליגעז׳ גט9זגע כאװאוסםזיניג «9ח

 9י ז9 אײנדדוק, דעם םאכען ;עװאלם חאס
ךt גדזלם9ח דערפ^ר, חױגח״ װעגען י

W גײ פרעגם איהר ױען  םיר וואיפען ,9
 כבוד עם1 יחם9 ן9גצ*ם9 ניט געראםען אײך
ויכוח. א אין איחס םיפ ארײגגעחן און

פיה־ גזגבןן, «ויז עס תא& איחר אז ׳ר8:
 אײער פאי אײך ז7פיליסענםיי9ק ױ םיר לען

 גומ זײנס איחר T9 *ײגפ^• ער ענפפער.
 און אנגעלעגןנחײם, סונפזןר דזןר םיט באקאנם

mtt9 איחר װי ar*T ױיםכיידעד, קײן ;יט 
nyT® ׳אויס עס T9 ־ ר י ז האם איהר ע  ג

ן ע ם ו - נ * ו ו ו צ ח י מ ז  ד
ט ן ע ר ג א ק א פ ב י י ם -9® ד  ק
 לויבענס־ nnyT און זעהר »י? דאס .ן y ם

 פון יעדער װען זײם. »ײער פון ײזליסח
גענו־ tt ײאלם צײםונגס^ירײבעד אונדערע

 דער צו tt נעהםם ער אײדער םיח׳ די םען
 דעם םיפ ריכםיג װערען *ו באקאנט «ען,

 װאלמען ׳פר״בט, ער װעלכעז װעגען עגין,
 זייער און גייטוגגען, בעסערע פיל געחאם םיר

 גציןען װאלס לזיזעד jny״T אוין• אײנפלוס
 ן9זועל םיר .PK ער װי טיעסער, פיל ׳םיל

 אין ענםפער אײער םים באנוצען זיך געװיס
עסל/ דזןר ״אין רםיקמל9 דעם lŷ פר MT 

־9: נים קען ם*ז m ךץזן, אומער^אןזזף־
נים קצז מעז א? װעלפ, די דען
 אויסגזנדרא־ נארישע, םים פאדכלאמעז םזןן

פראזען.
׳פויך חאבזגז פיר — נשטײן.8ר8ב ם.

ב^יף, אזמלכע אוי^ רם8םפ1געע ל9אײנם גיט
 אזזןל- אין ני■ גלויבען םיר אז אײעךע, װי
ר רפואות. באבסקע כע  אז ׳איז פאקט מ

 מיר בען9ח יאד׳ד ערעפעז גאניען דעם פאר
 און ®ארםזזןדוגגען, אין ראםאן 9 גצגעבע

 גע־ עס T'9 םאן9ר אינטערעסאנםער אן זזחר
 סאע־ א גזןגזבזנז אויך האבען מיר װזןן.

ן9 לזגזצריגס אוניערזן פאר ארםיקעל *יעלען  ו
 און פיטיפורס. איגבמרזנסאגאע גאנץ אנחןרע,

■ ר"די8זיכ געחאליעז. גיט עס ם9ח דאך  ו״
 םעחר, געװאדען מלײעלט ניט ן9י t«9 טונג

 אי*ט ווער• זי אז גלוינען, םיר איצם. תי
>  םיר זײנען אויך געלײעגם. םעחר פיל ■

^ דער פון רנים9נ מ ע n םי  m ?אי
i i ,צת^נגליך גיט אװער jT38a ײאס ^8אל 

 #איז צײפונ^ דער אין באחאנדעלט ווערם
םעז אז י*יי טײנזנג, או״ער לוים

 נײעס, םאבען. גים רער8קל אוין עס קען
y נאך אדעד \<4 קיםזח ״י»עז דדזןן ^ T 9 

• 9T9 פאר ניט איז ס9י גײן, — נײעס ״  ו
ס אוניערל. ,װי ■ונג ^ בזנייג  זיי נצפינלן יי

 דאם- צײטזגזג סעגליבער דער 1»י דאר עס
 צוציהען Of דארפען װאס ז,8װי* די זזןלבע

 אנדער גמנץ א חאבעז םיר לע^ןר. ךי
ח, ר ע ײםונג די װארום מ  װעדם 8iyT3iK ג

 Of חאם זי װי געלציעז, רק8®» אזזי נים
 םיד אבער םײנונג. אונזער לוים פפרדינם,

הד ^נלען  גע־ פנאנדצד בײ גען9ארויסז יי
 פארעאמנפד מיר וזעלעז דעדװייל לצגענחײם.

 אנדערע ז8ל8ײ אפאזר ברין^ אײער לינען
 T3T9 ז8ג*י »ון דעם׳ װעגען ארײבען לעזער

 חנגקזןן, זײ וואס ,ajn ייז ®’בענצ• חןם
 אײך פאר איז װאם דאס, — חייקינד. י.

 איט?? rwr ך9ד איז אונג,9איבערר 9י9
 ואר־ צוריק לאנג *וין ®9ח צבױן :ײעס.

 לאנב אוין ױניוון־ברעכער, תברה די עןT9ל
ײ8נג9 דזריק  “ל8ײ איז ׳ורע79יב א ז8בז׳

 אוין ’ ^מעי^ונג. זיין ערקלערם י^ט ער נער
i םיר אז צורמ^ לאנכ n n געדעכ־ חןי *יז, 

 אונזזך־ גט9גע« פלאץ דעם אויי״ םיגקייט״
ײז, דאם קען — דעם װעגען םײגונג  אז י

 גע־ ניט איאם ביז אלעס cyi ם9ח איהר
 איבערגעלײעגם עס ת^ם אימר ביז וזאוס^

ם גאר איחר לײענט ״*אײיזדשס״? איז ני

 :י װערען ױניאךבעאמטע
t,  עס און ױניאן. דעי פון י9נ אלײן, ,
9’t אײנ- אלס איתר, װאס װיכטיג, ניט 

געחאל־ די T9 דענקט, און גלויבם צעינער,
יר• גא:צע די אויב חויכע. צו יינעןt מען

 גןך פיאגע די t’9 ןנדערא, דענקם ניאן
ן8פ,י9געה די טים יזm דאס ט.}כעטע־

ױי או^ערע פון י״,t בעאםטע. העכסםע ד
 ד;א• פון כא׳פםיםם װערען געחאלםען ערע

 איחר קענט װי ׳דעם חוץ א אן.7נװענ9ק
 *ן איז געתאי*פ 9 «אי װאס זאגען, פאקע
 f< אדזןר דעם *אר נידדיג *ו דער9 חויד
 זא־ עפעס אײך םיר9ל ?ער1:א9בע נעס

f i.\ ק׳ קצנען מיר מסיי אךב  װעסאפ ױני
 און אמו׳יאפען, ניט װירקליך t»9 ארבײמ
 זיי קריגען קריגען, נים יאלען זײ װיפיל

ר לוים ׳גע;וג ניט ״; ”;U לויט ארכײם, ן T 
 ,800972 אויך קענען סיר ניפליכקײט.

 װעני^ פיורח^סניססעסיג קריגען װעלכע
■ 1*90 סאגכעס ר7אכ  אפילו T9 ׳אוג? *״:

^ ?ײ ן7וארדינ ®‘געחאי קלײנעם דעם  ני
 יו״ א פאי נאר״י איעפאך עס איי דער*אר

 צו־חויכן די װענצן רײדען «ו ניאן־םעםבער
 חיפ חאבלז םיר בעאמזע. די פון גמחײיאעז

זו״  ז8ל9װיחגרד״ איז ^fTy; ^יגםאל י
18P ארבײוךןר־ױניאן אן :אםאל נאך עס

 די, עקסילופסניר?[ *ו פארגינען גים זיך
 יו־ יי ווזןן איחד. פאר ארבײסען לכע8ײ

 פרוד אנדער זא עס איז רינ^9 איז ג«אן
ז די ז8ײ אכזןר׳ גע. י י  48הל91בא [f? מנ

 באפאוד ׳י^חן אזן באפאח^ען זי ל9T דין
 צזויײ איחר. פאר ארבײםען װעלכע ׳די לזןן

ס%• ױניאן דער פיז חערןזאאפאר די פזזננס,
 IfT עס t» גאאאחל^ גום אווי װערזן זען
■8P זײ tm זײן, קעכען ניט קלעד קײן גאר
 און גםױן... א פון װערען גדפםרויכעלמ נעז
 קענען יוניאן דער פאר ארבײם דער אין

ען9■ ם  פאי דריפע:^ :יסױגווצ יזפלכע ^ו
ײן, דער ®ון פאר׳יאעחער די  ,m װען ױג

 בעלי 7ר7Tאונ בעז9ח ׳הלט9ב#« גוס ?ריגען
 לארי9י דעם $ון אלעס ?עהען װעלכזן בתים,

* בעזוגדערען א גאר ׳נד«ונקס9אט ק א ס ע  ר
בלוין רעיר^ענאייען װעלכע ׳ילעפער, םים

ר אנדערא גאנץ זײ װאלסאןן אלעפער, הי ע ג
דעלם.

ץ דזש.  ערפיזןי אײערע — פאכמראנ
י19ח 9 אויוי ני® ייד אונטעחיײדען רונגעז

 קלאוק אנדערע אלע *ון ערפאחרוכגען ךי פון
 למיאך די T9 אוגז, *יינט עס און סאכער,
ר םינדזנסםקן דעם געפינצן ני« װעלען  אי
 ■9 שרזיבם. איחר װאס דעם׳ אין סערעס
י גען7ג סאקע t לנע8» ׳18יגלא אלע י f :” T 
 די געפיינא זײנען באקאנם, װאויל אזוי
 ”* ארביי־ די אויב נאטירליך, פאדערונגען. נײע
• װעל^ ■זני י  ךי װיכםיג װי פאספםעחן, נ

ז דאן זײנען, פאדמרזנגען י  19אב ׳פלענט י
 jn חען7ראם91 ארבײפמגו די אז האפען, םיר
ג פזוין ?יך חאבען זײ נו  און אנגעלימען, גן
 פיד די פון קיעע אז זארגעז, ײעללן זײ

י נאכגעגענען ומלען װאס דעריננלז,  48װי
 פאפיר. אויפ׳ן בלויז בל״בעז ניס זאללן

o נאד w, פא- די און די או מ«ינ^ איחד 
י דזליוגנ 1י jw !ווײטלר א װיכטיגאסע, י1 no 

 װ-כפיגסםןג די איז •אדלרוגג אגדנר *ז אז
 ה;ד.סא 7אל זײנלז זײ m איז, אבזןר אסת דער

ם װינטיג.  זײ זײנען םיעונג, nyT3T9 לוי
 יי8ײ אנער קײס. אוין פון רינגללאך די װי
 ײ ג?נוג גאד חאבלן םיר |8ל8ײ דלם גען

ן יײדען י ״גלדלכגזיגקײט.״ דער י
 8בראאור די נאד בען9ה םיר — י. ה.

 אי• ,ר א• ז8ל8ײ םיר װען ערחא^טלן. :ים
כT ז8גצ*ינ םיר ײעלעז ז׳8בערלײלנ  1פא ר7י

םי; ן ווארם או^ער I8J9T *ו נוי מ  *r ױ
 אײך דאנק איעזמל^ א — ל.8דײהס ש.

n אײזןר פון םתגח אײעוי פאר fבוך סטעי V* 
 ־״ ,י * בלן9ת סיר װײסנ, איחר צעהלונגען.

 tl• איעער זוינט איהר T9 גלגלויבס, םער
*f i y m סילע «רײבלר. אידיפזע בלסערע n f 

פאר• ז7ב9ח םיר װאס ׳א«יך פון !לחלונגען I־׳T־ ־ ־ —-
n9* ״פ דלר אין עפ^טליכס  J ״ . אין און 

i8̂ רעכםיגקײם״,7״ג »'T 'אייזאי אין אר״ן 
fo w l?ג אונזער לוים ^ך. ן נ ו ײנ  הא• •
 H8געי םיר וױיל גלײעמלס^ גום ^tpt איחר

 ווא* איינדדוק, ffpipwr דעם איפם :*ך קען
 UH םים אתז. אוי^ געמאכפ בעז9̂־י יי•

פ ײ  ז8ראלהלונג8 ביד אײלר מיר װעללז ן
 פאר־ נים מםחםי ײללצז »יז ייבלדלײענלז׳

 לענגערלן א ?ײ װעגען ׳•רײבלן «ו ילזזללן
 זאגלן, אוין םיר קלנען י*ט9 ארםיקעל.

 #׳«עהז גאנץ ארויסגעגעבעז איז בוך דלר אז
 *: בי־ pr»V9 םלחדשםל די ווי *?חנער, פיל

נלר•
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ערפאינ גוױסעו א פיראדערפ־א אין פעטינקייפ עדױסיישאנאיל אונזעו פון ערעפעונג
)1 זייט ®ון (׳•לוס

 האט ע־י אױענט. pc סשערםא; דער
 וױכסיג־ די אנװעזענדע די דערקי־ערט

 טעטיג־ ‘ערױקיישאגאי דער pc הײט
 װ$ס אינטערנייש#נאל, אונזער pc ?ײם

 עדױתײשא- דעם pc אנכעםיהיט װערט
 אױפגעפא־ ראט און דעפאיטסענט, נאל

 סײאדער־ די פון טיטני״ידע'־ רי דערט
 צו זיף יאגיזאלס אינטערניײצאנאל םיער

 ■:.״ ט גערעגע,־. דעי כייט באנוצען
 אין באטײליגען זיןי און זײ גיט ױניאן

געגעבען. װערען װאס יעקםשורס די
 דעי פיינבערנ, י. פרעזידענט וױיס

 עדױ־ אינט/ןרנײ׳טאגאל די pc טשערדאן
 א געהאיטען האט קאטיטע, קײ״טאנאי

 קור־ אין האט ע־ רעדע. אינטע־־עסאנטע
 םון אגטוױקרונג די איבערגעגעבען צען
 אונזער פון טעטיגקײט עדױקײ״שאגאר דער

 ער אין ׳יארק r: אין איגטערנײ״טאנאר
 דאס אגװעזענדע, די פארזיכערט האט
 יא־ אונזעיע פון מיטגלידער די אויב

 װע־ נאי װעיען סייאדעיםיע אין קאי*ס
 עטאב־ צו װערען :עטאן איץ װעט יען,

 פייא־ אין אױך טעטיגקײט אזא <ירען
דערפיע.

׳קאהן יי. פאניא וױיס*פרעזירע:טץ
 איג־ רער פון סעקרעטערי עקזעקוטײו די

 דעפארט־ ערױקײשאגאל ‘טעןנײיטאנאי
 און ציעי* איבער׳ן גערערט האט םענט,
 אטע־ אין ביידינג ארבייטער פון צװעק
 ױניאן אונזער פון און בכרל ריהא

 אין ראס אעעװיזעז, האט זי כפיט.
 געזעישאםט דער אין שיכטען םאנכע

 ארביײ די קאן כיען צי םען, צוױיםערט
 טאכט, סאציאיע כיעהר אנטרױען טער
pH אויף ענטםער בעססער דער דאס 

 ױניאנס די אין באװעגונג די איז דעם
 אויר װײזט זי ארבײטער־בילדונג. םאר
 פאר ענטשםעהען רױיטער װאס דאס אן,
 קאפפייצירטע מעהר איץ ױניאנס י די

 זאגט — און פראבלעםען, און םראנעז
 װעיען עס עגטוױקעלטער װאס — זי

 איץ אינסעלעתשועל, מיטנאידער די זײן
 ױניאנס די פאר זײן עס װעט <ײכהער

 דערי־ און פראבאעםען. די לײזען צו
 איגטערנײשאנאא אונזער טאכט בעו־
 די ־.אאטען1אויפצו אנשסרענגונג אזא

 ארנזערע פאר םעטינקײט עדױהײ״ןאנאא
 זי םאדערט ״&אום צום םיטגאיעדער.

 יעק־ די באזוכען צו פיטגאיתןר די *ויף
געגעבען. דארט װעױען װאס םשורם

געער ש. פון לעקטשור א
 דארט װערט אעק־םיטור ערשטע רי

 1035 אין אווענט׳ פרײטאג דעם געגעבע;
 איטע־ באװאוסטער דער סטריט. ספרוכ
 רײ־ װעם נינער, ש. קריטיקער, ראטור

דראטא״. און *טעאטער איבער דען
 טען30 דעם םרייטאנ, איבעראכםאנ

געבעז אעװין מאקס װעט נאװעפבעי,

 *,א צויס,עקט4י סעריע א םרך ער״טטע די
 ארביי־ די איז ״װאס טעפא: רעי בער
 אין רײדען װעט עי .,באװעגוגגד טעי

אירײפ.
 אין װעט סעריע עיזטיצור6’ דיזער גאך

אץ רעפזעיבען  נאןי װערען געגעבען פ̂י
 אײנ־ םעחר פאר יעקט״טורס. אניצרע

 זיף פיטנאידער די זאאען צעי־הײסען
 אאקאא זײער םון אפיס אין װע״דען
 דז־שאינט פון אפיס אין אדעי ׳ױ:יאן

באארד.

 דעען פלאטברשער איסט
געלאדען.

גע^א־ זײנען פאאטבויעער איהט ױ
 CD,sy טאום’ דער פון יאנצערט צ*ם דען

 טען23 פדײטא;, ׳15 נופער קס־*טור4אי1•
 ?ינגס־ אין אװענד, אווזר 8 נאװעפבער,

 אעבע; ׳יפ עװענױ 1)502 פעניצאן, וױי
הײװעי. קינגס

:נעהכד׳גן אנטײיל װערעז אװענד אין
 בעי־ קאטעליאנסקי, חײט היריטבײן, פרץ
 :־,ק די און האפפאן ק. אאה קייננ, טא

פאלקס־יפואען. עאיכם ״טאום רי םין דער

״נערעכטיגקײט׳ םדז רעזער םײארעישיער
םיגקעלשטיץ א. דר.

דענטיסט
איז אםיכ זײן איצט האט 53 יאלאל ם*: םעסכער נעװעזענער

סטריט ברז^אד סוייט״ 2545
 קאבינעט וײסענשאםטייכער םאדערנער״ א

f ױניאךלײט םאי פרײזען ספעציעיע

2441 גרעמערסי טעלע^אן
 פרעם לעאנארד די

ארר נױ ׳םט. טע23 איסט 42 '(

געלאדען זײס איהר
 פאדערנע אונזערע זעהן און קוסען צו

 לערנען פון פעטאדען פראקטישע
 קאפירען מײקינג, פעםערן דעזײגינג,

 און נרײדיגנ דרײםיננ, סאמפעאם, םון
םעשאן־סקעמשינג.

יאהר. דרײסיג עטאבלירט
ש (ידי אקאדעמי בערקאוױט

 םט. טע23 קאר. א. נ. עװ״ טע4 303
408 רום

 בערקאוױטש י. ל.
־י ליקארו סאלװאטאר

ר ע כ א מ ט ר
אי 1ױניא ק א !אויסםערחיאם ,23 ר

נעאםפמ ראסאלע פאר עלמסשאו
שטאטםינרען װעם

סען24 נאװעםכער שנת, דיזען
ע4 איםט 231 אםים, לאקאל אין ט םטריט. ו

םיטאג. נ»ך 4 ביז מארגענש אוהר 9 פון שטיםען קענען װעט איהר
 באארד עקזעקוטױו פאר קאנדידאטען זײנען פאלגענדע

גארדאן ל.  אלטמאן ה.
 בלאק װ.
 באוים א.
 קאהן א.
 םרימר װ.

 םאלליק דזש.
םרוםטשיק ם.

װאנדער ח.

 גאלד ם.

 ג^אדבערג ס.
 גאצד אב.

 הערמאן י.
קאנםסי ם.

 העללער ל.
 לאגדעםבערג

 מאלמעט
 מיללער ב.
 אשיץ מ.
פינקאםססי ל.

%פינקאװססי ס.

בראדפעאד
םרעםעד

מראםטיס פאר קאנדיידאטען
םרעםעד ס.

קאםיםע רעליף פאר
 דזשײקאבסאן

^שערמאן

 םרעססלןגד דזש.
 ריגנלער י.
 ראײס ל.
 ראבינ^װיץ ה.
 סאדאװסקי ה.

װײנשטײן

ג^לך אב.

קאנסהי
װײנשטײן

און שטײםען קרםען צו אויםגעםאדערט זײנעז 23 לאקאל פון מעםבערם
לײט. ידניאן אלס פליכמ דיער םאן

ארד עסזעקוטיװ א .23 לאקאל ב
טשערמאז. נרינבערג, ה. םמנעדזשמר. לעד, נג

ט א״נס, ניט ®ונר,ט נאד צוױי, ני
דרײ.

 מו־ װינטיגסטע און ;י־עסטע די פון דײי
 זוזאםען אויןי טיעטען איט־סטען זיקא^ישע

 דעם אװענט, זז:טאג ׳ק*:צעיט אײן rאוי
ייעיײ מוןנחעטען אי; נאװעםבעי, *ען20

דער לעװיצקי, מימא : זײנען זײ תויז.
 די קרלמער, איזא ■יאנא; דער וון 1מב׳»י

̂לקס־לידער, סון זינגערין באליבטע  רוןםוןנ־ פ
 ליחןי סתם און לידער ע״גכטע לידער, טי«ע
 און *■ראכען, 8 טיןקע אדער 7 װאשערע אין

̂ר ער1 ®יעס, 4מיכא־ װײפליניס®, ביזי־יחםט

 *t י ®ון אריבעיגעזימעז עייפט איז װןלבער
לאנד.

i ער««ע ד»ס איז דןס v  w  >̂ ifo ײי  ד
n i® ארפיסס^ן בוןיײע^נ j s j r־,r צוזיומזןן 

 #דעי®ייר Of םוען זײ B־vt3|r? אײן אויף
 1אי װ«ןפ ^יגזןניזאציל/ ״יינפר^ר די װײל

 די ^וי־יב וןםעײיקי׳ גאגץ איבער ב^װאוסםז
ע ײג ^ר ^  t$n זי װןס אונטערנעמונגען עי

 אײגגזדפואיפ גראדע זי ח^ם דוינגעויחר®,
 ק#ג• נרויסען *זא דויבןיחרץן געװןלפ און

 אײן״ זיך ןyוארr ׳•נןר^ר די אז און צערט.
 רוחי*, But גרײ* טא אויס זײ ®יחיען

 װײל ®ייחער, װאס בי^עטען םיפ אן זיך
נעפץיע מען קריג» ני« און פריחעי

בילע§עז.

ארױט אײעו סאכמ
פערגעניגען א פאר

 רויכערען צו געװאינט זײנען זואם י
 אין גע»ינען וועלען ארבײט, זײער בײ

 װאש םיגארעט, טערקישען א העלמאר
גע׳טםאק. זײער צופרידענשטעלען װעט

 געשםאק גוטער און אראמאט םילדקייט, די
 םאכאק טערקישען רײנעם 100% דעם פון
 װעט איהר אז מאבען, װעט העלמאר אין
 ארב**ט. א«יער מיט צופרידען פיהלען זיך

 פון װערטה גרעםטען פון איז העלמאר
אםעריקא. אין סיגארעטם אלע

 קארד«ן אין געפאקט קוטט העלמאר
 צוכרע־ םון זײ פערהיטען װעלכע כאקםעם,

װערען. צודריקט און כען

 אטעריקא׳ס איז העלמאר
סיגארעטם בעםטער

נאמען דעם און באקס די נעדענקט

20 און 10 פון צאקםעם

PW

 6סאר בעםםעז דעם םיז סאנוםעקטשורערם
 סינארעטען ענייטישע און טערקישע

װעצט דער אין -

iH

®r״fj ח  r v j

ו ע י ו ד ר ו ע ו ד מז ש ד ע ד * װ ס ם נ נ א ר ר א ®

n >י*א * r a m n i י « w ו i )ו •רו־ען *׳
5!1 1>,9 Cי —

iir<fN ^3r1 ורױ«ע ן און

*די »11»i f ww 9(אי» « 
tn״wmri ,in ,»ורי♦' •״«׳ 
n» ױן»r«< ״* •מי«) «אי» 

i׳t r i m  .ij 60 *יג׳וד W 
Iiro tn i • n  r s ,|׳ןרא*י

ךעזולטאטען בעסטע
mo M ynm m  #h im i (י«

#m t ' t fii ׳» נ»די«ו«ץן, 1ד
סןנ׳רט שריינפ,  קירש »ד«ר *׳ד׳

 ל«ר10 ס־ם בואלשס פרײון » #אר
,1*יפ»ר«וצי»

ש«ן פרייע  1אי דער»נסטר'י
י8 אוסער ו ?

®רײנמ»נ אוז םיטװאר מ^נטאג, jאױענט

IS WEST 37ih STREET,

 ראדיקאלער שםארקסםער און גרעסםער דער אין
וועלט. דער אויף ארחןן *רגײטער אחײשער

 hjboojooom — סארמאגט
טגלידער  xxxj 83 — סי

ס שע ם 740 — נרענ

י » פדוג מ י די י י י  T י
IFJW tl ffl ײ ם מפנן

n# yn. קול״ חןר איז רינג 
 איךי• חף־ אין דעננחױ־ ®וד
כאיו^נוננ. ®רנײסער ®ער

 אידי* אײנציגער דער אח ױננ ארנײטער דער
 סאניטאר־ אײגענעם אן האם װאס ארדלן, שער

or מיטגלידער. קאנסאמיפדװ זײנע פאר
ביז is «ת עלםער אין *רימנענוםען ױערען םעסכערס

יאהר. 46

t קיין גים נ»ך זייט *יחר וטינ S » ’d, ן נל״ך ז*ו שליסס«!

יחהתו: ייך »׳•?׳<••« מד

175 EAST BROADW AY,

ד ע ס ע ר ט
 א־וןר *\ ,t»< נ*ט«ן ג*׳ר
ן ו ; / ״  IHtH «׳« <ר0י׳( ר־זזנן י

ןן ני־ר 6װ»ר־ די  . Ifrrrigt ו
ונט.1ד;

 וז״׳ור־ די ד^פ ודס«ן, ו#ד# א׳דור
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מ ד דעם פײערט ױניאן שריפטזעצער א
ץכימאזס יאהריגעז 35

יא* ױגיאן, שריפטזעצער אידישע די
 טיפא* אעטערנעשאגאל דער פון S3 קא^

 אײ* איז אמעריקא, אװ ױניאן גראפײ־אי־
 יוגיאנס אידישע צוױי ערשטע די פון נע

 אין געװארען גמגרינדעט דיגען װאס
 דעם אװעגד, פרייטאג דעם און אטערײןא,

 ױניאן די םײערט גאװעמבער, טען23
 שסחה די ױבילעאום. ״יאחרע*ן35 איוצ־

 אין באנחעט א דורך גשםייער^ װעי־ט
 אר־ גאנצע די װאו לײסעאום, םאנוזעטען

 םארטראטען. זיין װעט נײטער־באיועגומ
 שריםטזע* די פון ױם־טוכ רער ווארים

ijnr רער םון ױם״טונ דער װריקליך איז 
 ארבייםער״באװעגונג אידישמר גאנצער

אכיעריקא. אין
ױם־ דעם פון געלעגענחייט דער צו

 ארױט־ ױניאן שריםטזעצער די דואט טוכ
 סואװע־ שעהנעם ■ראכטפול א געגעכען
 קונסט־אױס־ שעהנע זעלטען א ניר־בוך,

 איבערנע־ װערט עס וחניכען אין גאבע,
 םון לעבענס-נעשיכטע נאנצע די נעכען

א/ דער טאג. הײנטעען ביז׳ן יוני
 אייגיגע דא אױך זיי;ען בוך דעם אין

 םענ־ אנגעזעהענסטע די פון באגריסוגגען
 װי ארבײטער־באװעגוננ, אונזער איז שעז
 ״םאר־ םון רעדאקטאר סאהאן, אכ

 םון רעדאקטאי יאנאװסקי, .r ווערטס״,
אנדעיע. און נערעכטיניזײט״ ״די

 בא- צו אזוי וױ אוםן בעסטער דער
 איהר צו ױניאן שריםטזעצער רי ג־־סען

 צייטונג, אונזער םון נאטען p* ױביצעאים
 האר־ ■אר די איבערצוגעבען דא זײן װצט
 רער יאנאװסקי, ש. װאס װערטער, ציגע

 ״גערעכטיגקײט׳/ דער פון רעראקטאר
 ייאכם־אױס־ דער פאד נעשרימנן האט

ױניאן. שריפםזעצער דער םדן גאכע
:םא^גט וױ זיך לעזט באנדיסוננ די

ם ן צו ע ס ײ ר ב ג טו ־ ם ן ױ ר פו ע ־ ד די  אי
ר ע ר ש ע צ ע ז ט ם רי , ש אן י נ  ױ

אקאל .83 י
 גרױסע, אייער וױ ׳יאהר 35 שױן

 םון נוצען צום לעבט ױניאן קראםטםולע
מעםבערס. איהרע

 וױגעלע דער כײ געשטאנען כין איך
צייט, די געדענק איך ױניאן. אייער םון

 דער בעווען איז ״פריפטזעצעד דער װען
 איך און איבײטער, ערגסט״באצאתלטער

 שריםטזעצער רעי װאס דאס, אז װײס,
 שטײגט און גלייך, לײטען פיט איצט איז
 איז סרטים, פייצע אין אריבער נאך די

 ױניאן, אײער םארדאגלען צו נאר דאס
 אידעאלער אײער זאגען, װייצ איך און

ױגיאז.
 װען צייט, דער אן זיך דערמאן איך

 ליײ די ארויסגעלוכיען נאר־װאס איז עס
 האט װעלכע מאיטין, די גאטײפ־טאשין,

 ברױטיאז ארױסװארםען אײך ט>געזאי
גאס. אוים׳ן

 װען געטאן, געװיס עס װאאט זי או•
 ױניאן אײער װען ׳נײן ױניאן, אײער ניט

 העכ־ דעם צו דערהויבען גיט זיך װאלט
 בא־ און אידעאליזם, פרן שטאפעל סטען

 ניט טאר ״פריםםזעצער קײז אז שלאסען,
 טעגליך, שטונרען 4 װי ארבײטען פעהר
 כלײבען ניט זאר סעמנער קײן אז אזו/

ברױטלאז.
 אם אידעאליזם, גרויסער רער אט און

 האט אײנער יעדער װען טאםענם, דער
 פערזענ־ זײנע פון באויז געטראבט ניט

 גאנצער דער םון נאר אינטערעסען, ליכע
 דעי־ ױניאן אײער און אײך האט ױניאן,

 געמאנט אײך און אעבען, בײם האלםען
יאהר. צו יאהר םון שטארקער
 די אין נאגאננען איהר האט געװיס

 םעההע־ הילענערע און גרעסערע יאהר 35
 אין װיל װער און קען װער אבער רען.
 גרוי־ אײער םון פאמענט איצטיגען דעם
 און ? זײ אן זיך דערטאנען שםחה סער
 הלײ־ די אט האבען באטרעף א פאר װאס

 גרויסען אײער לנבי םעהאערעז נע
? אױםטו
 אײך איר באגריס הארצען טיפען פון
 און ױם־טוב, גרויסען אײער צוי דארום

 וױיס, איך װײל םרײד, מעהר דאס םיט
 נויטינ, געזוען איז הילף םײן נאר װעז אז

 צו געגעבען צײטען אלע צו זי איך האב
ױניאן. גרויסער אײער

אײער
יאנאװםקר ש.

 דעם תדר פידדט 9 לאר,»ל
 אינטער־ דער פון באשלוס

נעשאנאל.
.)1 זײט פון (א^וס

 רי װי האדצען צום סעוזר זײ איז ליג
אבען זײ װעלכע ױניאן,  פאר־ כלוםרשט ̂ר

 אײגענטליר, םײנט דאס װאס טראטען,
 טאל קײן נאר האכען םעניטען אזעלבע אז

 עקזעקוטױוע דער אין זײן געטארט גיט
ױניאן. א פון

 לאקאל םון ב^ארד עקזעלוטיװ דער
 רעזיג־ זײערע אגגענומען גלייך האט 9

 די נאך איז דעם טיט אבער נאציעס.
 רעזיגניר־ זעקס די געענדעט. ניט זאך
 םון מיטגלידער א^ץ נאך דאך זײנען טע

 זיך באקעםםען װערנע ױניאנס, צוױי
 צו באילאננען זײ אנרערע. די א'י:ע

 ערױקײמאנאל ױניאן ״טרײד םאסטער׳ם
 אונזער גענען בילכוילים מאכט װאס ליל/

 אינטער־ איהר זוכט און אינטערגעיפאגאיצ
 ררויסען, שון און אינוועניג םון צונראבעז

 זײנען לינ יענער םון מעמבערס אלס און
 ױנ־ אונזער פון שונאים אםענע דאך זײ
 איצט דעייבער װעלען יײטע די ! יאן

 טעטיגלײט זײער פאר װערען אננעקלאגם
איאזיציאנס־ױדאז. ימנער אין

 סטרײת דער דאס האםען, צו איז עס
 די םאר זיעג א טיט עגדיגען זיך וחנט

 שאפ דעפ אין סטרײק דער ארבײטער.
חד׳צוים. צוױי ארום שוין אן האלט

קאלענראו־ אינטערנעשאנאל
. ח. םון מן ם ל קו ם

ע ג י ט נ ײ ־ ה אן ט װ י ר 12 ם ח א ק י רי צו

 סטרײק קלאוק פארביםענער א
דזשוירד. נױ ׳ר,עמדען אין

.)1 זייט פון (?זלוס
 םארשײדענע געכיאכט װערען עס און

 עס ארן פיקעטס די אױף אפס״ ״פרײם
 לעצטע ארעסטען. קײן ניט דארט םעלען

 א געװארען פראװאצירט דארט איז װאף
 סםרײס־ברעכער אײניגע צוױשזגן געשיעג

 גע־ װידער זײנען עם און סטרײקער און
 פיקעט אײן ארעסטען. געװארען מאכט

 אונטער נעװארען געשטעיט זאנאר איז
 פיטװאר און בײל דאלאי םויזענט ררײ

 געשדי־ װערען שורות די װען בײטאג
 װענען רוירינג ׳די פאר דאיט קוסט כען
. קײס רער

 סררי כל סוף װעט פירמע די אבער
 זי װאס מיטעל אלע דאס אױסגעםינען

 װע־ צוברעכען צו סטרײה דעם אן װענרט
 ארבײטער די זאלאנג העלסעז, ניט לען

 באדײט זײנען און פאראײניגט זײגען
 און רעכטען. זײערע םאר קעפפען צו
 פיהרען שאפ דעם םון פטרײקער די

און סאמו* װאונרערבארען א װירקליף

 אין סזײלארס לײדיס חונדערט צוױי
 9 אין ארוים געחען אנרז׳פעלעס יאס

 ויײ סאדערוגגעו רי ס*רײק. רזאענעראל
די ױניאו, דעי סון ?נערקענונג :גען

 ״בלעק דעם אויפגעבען ז^לען באסעס
 נימ זיילען ורײזען רי און םיסטעם, ליםפ״

* * *װערען. געמניטען
אעטערגע׳יןך אונזער פון דעלעגאטען

 מע־0 דער פון קאנװענאאן דער «ו נמל
 אטיםען לײבאר אװ פעדערײ׳סאן ריקען
ןיעדערײ׳ סױויק ״נע׳יאנאל דער געגען
* * *ייאן״•

 פון קלאוקמאבער א רעכטמאן, איזידאי־
 בא־ ׳•א•, םא׳פקאװיט׳פ׳עס און זעלענקא

 זיך איבער׳סנײדענדיג ?עלבסטמארד געחט
 בא־ ניט זײנען אורזאכען די חאיז. די

װאוסט.
* * *

 ױגיאן דיעסמ^בעי און װײס לײדיס
 צו םאניפעסט א ארויס ל^זט 25 ל^קאל

 אײעקגע־ זיעען װעלכע םעםבערס, אי*ע
אן דער פון ׳טטאנען  לאנגע א פאר ױני

זײער םאכען גוט קענען זײ ד*ס צײט,
 צװײ אײנצאחלענדיג מעמבערשיפ־אזטאנד,

★ * *םערטע< א םיט דאלאר
 סמריײ קל^וקמ^כער םויזענט זעכגיג

 חוייםר די דײפדטלאנד. בערלין, אין קען
 חע־ א איז סטרײקערם די סון דערונג0פ

און צעהן אויף עכירות די פון כערונג
§יא«ענט. פיפ«עחן

* * *
 קא:אל 317 רןא., וק0קל םױטשועל די

 ביזגעס־ דעם רעסםירען0 לאזט סטרים,
 װ״ל ׳דערפאר צוקער, ברודער אײדז׳יענם,

 י*0 נעצװאונגען איחם חאט לע«טער דער
 פײעי־עס* *ום דורכגאנג דעו צורײניגען

 ־0ז פײער 0 פון ל0פ אין ז0 ׳אזוי ?ײפ
דאטעװען. קענען ארבײטער די זיך לען

 ק נ א ב

ם ל א נ א ש ײ נ ר ע ט נ י א
ט ע ו ך ר י ן ז ע נ ע פ  ע

ם ע ו5 ד ע  ט

, ר א ר נ א 1 י 9 2 4

דעם אױן£
 ט ם י א * ט ו א ם

דער םון קארנער

ן ײ ן א ו ע א ט ס ג י צ נ א װ  צ

ט י ר ט ן ס ו ע א ט פ נ י ר פ ױ ע װ  ע

ו * ױ ר ר א י

 א םון אפטי־ילוננעו אלע
 כאנק• מאדערנע

 ארבײטער םון עטאבעלירט
 ארבײטער. די דינען צו

 באנק אײער באזוכט
 עםענוננ דער םון טאג דעם
נאכהער. און

ל א נ א ש ײ נ ר ע ט נ י א  

ן א י נ ק ױ נ א ב
 דער םת ארנאניזירט

 לײדיס אינטערנײשאנאל
 ױניאן װארקערס גארטענט

 דער מיט האאםעראציאן אץ
 װארקערם םאר אינטערנעשאנאל

 קלאטדז ױנײטעד די ױניאן,
 ױניאן, קעפטײקערם און העט

 ווארקערם גודם לעדער פענסי די
 ״םארװערטם״ דער ױניאן,

 און אםאםיאיישאן פאבלישיננ
ארנאניזאציעם. ארבײטער אנדערע נאך

אינסםיטוציע ארכײםער סאאפעראסיװע א
 אינטערנעשאנאל אונזער םון מעטבער יעדער

 האלדער שער א װערען צו געלאדען את
 דעפאזיטאר. א און

 אםים, לאקאל אײער אץ וױסען לאזט
 אץ אדער אםי־ם באארד חשאינט אץ

 אינטערנעשאנאל, דער פון אםיס חשענעראל
 האלדער, שער א װערען װילט איהר אויב

צתאםען. בײדעס אדער דעםאדטאר א
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twtw יוניאו װאירסערס נארפסנם לײדיס ל8יינסערנמ»נ וער *וו ארנאז
price  a cornNfw York. Friday, No»«nbrr 30, i m  VMS ,30 YJfaOJWjJ ,רײ»<נ>Vol. V. No. ׳«).

 צו מיט־נג באארד דזשאינט םפעציעלער א
פראגראם קאנםטחקטיװע די דיםקוטירען

יארלוערנץ
:אטײליג

דזשענעראל פון טיטנלידער S און נאיאו״ סעקרעטער דגמאן, פרעדדענט 0 
ו דץ אנװעוענד װעלען כאארר עקזעקוטיװ

נןוװןס־ סען30 דעם םרײטאנ, דעם
ײף נער,  ‘BH װ<ט ארנייט, דער נאך ני

 םיטיננ ס«ע*י«ל«ר * ווערען געהאאטען
 pialp ד׳ןר פון נאארד דזמ«»ינט םון
pm עס װעינען אויף ױניטו, ררעססטכקר 

 דיסקוסי« רי װןרען םפממזעווט װעט
 דער פון «וגקט«[ װייםערע די אינער

 I'M װ*ס *ראגראם, ק*ונסטױסםיװער
 cm אױוי נןװאדען *מענומען

 אונזער םון סיטיננ יעחרציכע; םערטע<
 *ױף נ^ארד, עקז׳גקוסיװ חמענעראצ

ת .דינע ױויינד, »ין ויוווננען יע«י קי
 נאריכםעט נ«װ<ן שוץ איו עס װי

j חאס .נערעכטיגקייט״ רער אין r־ 
ט *ינ מ  פר*• די אױםנ׳ונוסען נאארד ח

 רי וווריק. װאכ«ן דריי סיט נאך נע
 •רפנראם חנר םו) •ונקטען יריי ^רעטע

 אױןי גלייר נעװארען 1<וננענוטע זײנען
 *יו op ױע; און םיט*ננ, ערעטען דעם

 *ו חאט װאם ,4 ■ונקט «וס געקונ־ע;
 סי״ די 1אי רעפארמען נעװיםע נ״ט טאן

 א פאר«ױנען זיך האט סהילם, ניסום
 אױף ה*ט װעיכע דיסקוכ־ע, *אנכע
 ענדינען. זיר נעק^נט ניט ר־ט־נ: יענעם

נעװארען, כי דאםארט א־ז עס
 װײטער ז«ל פונהט דע־ועלכעי חום

 נעקסטען דעם אויוי װערעי דיטקוטירט
 אלע די ניז כאארד, דעם פון םיטינג

ען װאט חלענאטען אנ  גמסאל ויו י
 נעלע• די יזאנעו זאאען װארט וװם דען

מ זייער זאנען >ײ נענה״ט  i׳M טיינו
םראנע. רער

 י׳ו׳וטעז נ׳ןױען. עפ איז אײי און
» די איו אװענט םריינסונ ײ  װידער פ

 ט׳/יער- דער און ׳ןמ*ר*ן1 אױפנ׳ננוס׳נן
 י. נדודעי נ«וארד, רז׳**ינט פון סאן

 «רי װאיט ר»ס נענ׳וג׳ןן האט פינפאװסקי,
ױס פ*^רינענ«, די י י ן  די װי רײהע ד

*מן ױ ח פיוד׳ןןדינ׳ון. י
 סען א־ז פונהט סm װ«נ«ן אנ«ר

מן ניט אי׳ז נפד ס. i״p ik נ׳נהו ^ו א  נ
 סיינוננס״פאר׳ןןײ* א ׳»ס»«׳ס1א איז עס

ר איז חגנחייט  וױי־ נאך ײעט פמשמ ת
ך טןר ת׳ ר/  חנם יתותן דיספוםירט נ

םי• ספעוויעיען » אויף ײװ׳ננט, סרייטאג
JVO

די יייז אװן;ם פר״טאג <ע«וט«ן

 דעם *i׳ik נעױןויען אױשנענוםע; פ־אנע
 נאארד, ח׳פפינט פון םיט־ננ רענעיען

 פארטינ איז גאארד רעי וױ דעם נאר
 *mc ;עוױינ^יכע ז״;ע ריט בעויא־ען

 מ־טיננ רעם או־ף װע-ען 5יוא געז,
 נעלופע; איז עס װען םאיהאנדעיט,

T האם *ראגרא^ דער סון פראנע דער I 
 עס פ»ר«וינען. װידער ר־סהוסיע די

 ײי ךעתער, זינען נעיעדט האבע;
װפנדער; ה. וױיס׳פרעזירענט : םאי׳גט

 איגרעפן;* פון םענעדז׳ןןער מוסטער, ח.
 װ״ס־פרעזיחןנט • דעפארםסענט רענט

 דעלע־ קורט^מאן, נרודער ;ijtfim .rרז
דע־ ז,יעטק ברודער ;9 י»קא< פון נאט

.)6 ז״« אויף (׳•׳וס

 ױ אח» פאדערט כאראו* סעקרעטער
 ח זאל עס m שטימעז צו .לאקאלס

קאנװענשאן נעקסטע אונזער
 נאי־אוי, »נ. םעה־עטער״טרסי׳ןןורער,

 iv כריעוי א ארױ«עיפיקט וואך די האט
 אינטערנײ׳מא־ אונזער פון יפסאלם א?ע
 אין יאקאים, די אויפפפחנחמדינ נאי,

 iv ײמעםנער ספגאט cm פון םארלױף
וואו אפ׳»טיפונג, חנםערענמם די ס»גזן

 דער פה שערס קױפען יזניאן־כעאסטע
כאנק יוניאן אינטערנעשאנאל

 אפ■ איז פארנאכט פרייטאנ לעצטען
ע * נ׳ןמ^רען נזהאלטעו טי  אלע פון םי
ט פו; כעאמטע אינ ע  וי םון באארי ח

 בא■ אין ימיפן דרעססוונער אין קי«װק
כאנס, ױניאן אינטעתיישןונאל רי «װנ

אינהאלט־םארצײכדס

.48 נוםער ״געהןכםיגקײט״

D

O
» דעניש. ד. םאקס ײ»זי. ײ ג׳ וײט <*- יימײ ®יז ®רעסער
ם י א דזשױנם פוו םימיננ ג ד  די םוו רד0נ

.V ל• — ױני•?. דרעססיכער ־ .1 זײס םון שלוס קאנגער.
.1נ»סימ עריוקײשאנאי .4 זייט

ײינ• שעכטער. n — ס» י«לאל ■רעסערי דחײ ווילמסאוו סוז נאריכם תמףןר ». ײט1  פיני׳מרס הלפיק דןר איו פאסירתגפו םינע
סןןן .7 — ® ױגייז ײ ח

םפרשידפנפם. נס*פר«נפו.0*רנ«ניו*זי אוז םרײד ». ײט1
ט י ם ״יטמ ז׳ ד מפי »יו v? מר  ח — m מ

אר, ס נילד>. (• אויס to נריגם סזנן ננ

 נ*םיץ*נימי. חנדאקםאר׳ס םוו J ײט1
 י^גאווססי. .r — נעג«ט מומ די .9 וײט

װייגמר. ?. — (נפויכס). זײו ו«ר נפמנגשפ כ ב י, — סירזי »ח הירץ סנ ײט1
at̂ .11 ײט1 ô oyyoatrorMoo רױסר 1*.י

f י i a « v n Eסקרלכמוז ח — קסלפגדאר. ׳יאניל
״זיי»ןי.s® 3״1*״״•״ : m ר^ןנ^רז - 47 <*** 1ײגי« וממי ^

 *דװפרטײזספגסס .muner סוחחן ננ זיי©
 וודותרסײזסןגסס וויסיו. n גוס ז»מז 44 ײט7
•רוחןרםײזמנסס 45 0ײ1

וףנןןודי •יסימ וומספמססנספר t »נ מתוי v — מ̂נ ז ■ ••רסײחננפ^

 פוגתנדען tun עפזנען ויך ותט װאס
 זימען םיטינג חנם אויוי יאנואר. גמן5

 פון נ׳נאםטע די ג׳דמן אנװעמנד אױך
אי ייע די אנ ס ת מ  נױ אין יאקאיס ייני

 גתטינע די פון סאנכע *ויך און יארפ,
םימנליתר,

 סר איז סיםימ חנס פון *וחמ דער
iv urn כאסאנם n  m m םון כעאמםע 

 &ין אגנפ(׳מ׳מחײ«נן די םיפ יוניאן יעי
 פדי באנפ, יתיאן *ינמתיישאנאי דער
p זיי ty איחוע נטנק די m m פאפר 
 וי׳ןו פון פיםגיידער די *װימ׳מ י9י

i יוגיאן. n נ׳ד אײ/נקחפען *יו סיסינג 
 אונזער םון כאניד׳ןפסיטע די פון ווארעז

אינטקױגײזסונאל.
 איז ותלכער בפיחי, »ג. סןסתםער

 נעווארסן ערװײ<& זװריש װןוך » סים
ח פאר אינסעתײלאו• דער םיי גם1פמוי

»ו> ו״ס vi» (׳סיוס

 פון האגײענזואן נעסםטע רי זיין זאל עס
אינטעדנײ׳פאנאל. אונזער

־עטער פוין כריעוי דעי  ב»ר«יױ סע̂י
:םאאנט װי זיו אעזט

 בײ־^ואס די_ ס׳ט אײנללאננ «אי;
 ׳93 דער האם ,pיvארנאניזא אונזער םו;

 אונזער םון כאארד עקזעפוטױו נזיאל
 19099ל זיין אױוי ישאנאל,יאי:ט«ת

 מיסאנא, אין מ׳טיננ םערטעל־יעהמיכען
 עם איז יפםעי̂נ ״nv אויסנעק^נע[

 iv נמםבער׳ןןיי דער סאר טvאי כאיינט
 אפמסי־ רעפערענתם א תרך נא־פםיסען

 מונ״ טע17 די זײן זאצ «ס 1א11 סװנ,
 אס11 ,‘א־נםע־נ״יטאנאי הןר hd װענ׳פאן

 מאי, immip דעם םען1םאתן װעם
1924.

 הןום כאארד עהזעהוםיװ נענעראל רער
.)16 ו״ס יויף (אלזס

 םעםנער־ וױכםינער 8
 דױס וי פון םיםיננ

38 מה. ױני»ן, פײלןרס
 דעם אװענד, דיגסםאג קוכיעגדען

 טײ״ ליידיס די װעט דעצעמבער, טעז4
 זעהר א האבען 38 לאקאל ױניאן לןורס

 האר״ דעם אין סעסבער־םיטינג וױכטיגען
 סענטער, עדױקײשאנאל סאשעליסט .לעם
 אויף הארלעם. ׳סט. טע106 איסט 62

 נא־ װערען געכיאכט װעלען סיטינג דעם
 באאפםע, לאקאל אלע םאר מיגײשאגס
 op און ניט־באצאחלטע, און באצאהלטע

 טון סיטגלידער די םון םליכט די איז
 מיטיגנ דעם צו קוכיען צו אל1לאי דעם
 װעיען וואס םעגשען די נאםינירען און
 אינםערעטען די םארטרעטען בעסטען אם
מיטגלידער. די םון

אױ&נעט״ װעלען מיטינג דעם אױף
 וױכםינע גאנץ אײניגע נאך װערען סען

 ױניאן, דער פון לעבען דעם אין טראגען
 אלזנ די שון םיטגלידער׳ סןןהר וואס און

 חנם כײ ןײן דארםען טרײד, אין שעיער
סיטינג.

 גע־ ,אויך װעט םיטינג דעם אױף
o אין װאס דעם װעגען ווערען רעדם n 

j געילאנם װערם לאקאל 'i r םרי־ םון 
 ווערען געעםענם זאל עס :עסליך: חער,

 דיסקוםירען צו אױןי םארום״ ״אאען אן
 און ױניאן דער םון סראגען v\:טארשײח

 אל־ אין ארבײטער״כאװעגוגג דער םון
געס״ן.

 םיםיננ דעם אױף װעט דעם אחוץ
 חאילם עס װאו װערען באריכםעט אױך
 װאס #רגאניזאציאנס־קעסאײן דעם סיט

 אננין• צוריק לאנג נים האט ױניאן די
 גע־ ביסעל א איז װעלכער און םאנגעה
 באזונדערס דעם פון געװארען עםערט

 טײלארס לײדיס די װאס םיזאן שלעכםען
 אן שוין דאף איז דאס געהאם. האבען
 שלעכ־ א איז עס װיבאלד סללה. אלטע

 םענ־ גיט איז טרײד, א אין סיזאן טער
 באזונרעדס און אויםצוםאן, עסעס ליף
 ארגאגי־ םים אנצונעהן שװער דאן איז

 םאל אלע נים אבער זאציאנס־ארבײט.
 און זײן שלעכט אזוי לאנע די דאןי וועם
 רי אויסצונוצען צונרײםען זיף דארף סען

 װעט דאס װי גיך אזוי ציים,
 װאס דעריבער זאלען םענליך. זײן נאר

 םיטיננ Djn צו קוםעז מיםנלידער םעהר
םראנאן. אילע די אין כאסײלינען זיך און

 ק§»פע- א פאר מיטינג ערפאלגרײכער
שיקאגא אץ פעקםארו קלאוק ראטיװער

 .נןרעכטיגסײט״ די pe אעזער רי זױ
 װײס־פחמידענט האט ׳פוין, װייסען

 רעם םיז ארנאנייזער רער פערל׳פטײן,
תסטעח אינםערנ״שאנאל  ארנאניזא• ז

 1אי אננעפאננען ^אנס־רעסארמזענמ
 סאאפע־א־ א פאר נאזזיענוגנ א טיפאנא

װן  םדאנע די אזן םןסםארי, קלאױן םי
ם ארויםנערזםען האם איז אינטערעם גתי

סעזאן »נאל7עױזיןײ פץ נוננ עועפמי פײערפ 9 לאסאל זניאן פעישןרס סלאוס
ל,1י־םק8ה םמייװעםאנמ אין דעןועםבער, םען7 דעם אווענמ, *רײםאנ

םםרים. טע15 איםט

 לאקאל יוניאן פיני׳פערס הלאזס די
 גתיפארםינען א דמ־ך tin*”® ותם 9

 םון אחנםאנוננ n סיטעג, און קאנצערט
 סע־ דעם םעטינסיים עדױמײשאגאי איחר
 סארקוכתז וחנם אונטאתאםוננ די ואן.
 דער םון אוידיםארײם שעוזנמם דעם אק

 סםריט״ טע16 סקול האי סםײותזאנט
צוחננױס. צודיסע ייז votnp צװישאן

 שאארם סאסיימ אראנדדאמנםס די
 םאר אונםעתעםומ די סאכזנן צו סיח סײ[

דיג^• עס *רשאאנ. אתדטםישתן אן

 באוואוסטע נום געװארען אראנזשיחט
 באםײלי־ זיך װעלען ײעלגע ארסיסטען,

האנצערם. דעם אין נען
 אין איטיסםען די םון אדאגראם דער
 אנאנסירמ װעם אוחצנם יעגעם חןדנער
 פון אויסגאבע־ נעשססער דער איז ווערעז

״גארעצםינסײמ״. די
 י1דאײ מען אבער טרײ, איז אײנטרים

 מעמבעױס די וועיכ^ ׳מ-<ןעטכ חאבזנז
C*CK איז באיומעז סעגעז חןן
עװענײ. סעקאנד 228 ׳ױ;יאן דער םון

 קלאותמא־ שיתאנא דער םון רײהען די
ױניאן. כער

 נאנץ זיך האט באארד דושאינט דער
 גלײכאז יאט א*ן אפנערוםען םרײנדליך

לאסאלס. די פון עקזעקוטיוועס די אױך
 :ע־ אבער האט •ערלשםײן ברודער

 צז באקאנם וואן, װאם אײדער וואא̂ם
 טח מעסבערשי• די דעם םיט מאכעז

 ער האם צװעס דעם טאר און שיקאגא,
 טרײ״ לעצטען םאסםיםיגנ א אייננערוםען

 נע־ איז םיטיננ דער און אװעגט, םאנ
 הינ־ אלע אין ערםאלנ נרויסער א װען

 םרא״ די איכער געהם איצטער ?יכטען.
 אז זיכער, איז עם און לאיןאלס די צו נע
 •לאן דעם נוםהײסצן וחצלען לאתאאס די

 שיקא-א םח באארד חשאיגם דער און
 הא־ אײנענ^ אן האבען גיכען אין וועם

 װעט דאט תאאוק־ם^קםארי. איעראטױוע
 יױ אונזער אין •ראבע ערשגמ די זײץ
 דאס װיבאלד איז געביםג חנב אױזי ניאן
 4ערםאל אן םאר ארױסװײזען זיך וועט

 עםענצן זיד םעיןטאריס אזעלכע וחןלען
 אין ווארום שטעדכ^ אנדערע אין נאך

 צוריק לאנג שוין דאך עס איז סרינציי
 סאגװענ־ דער אויף געװארען באשלאסען

אינטערנעשאגאל. א*נזער פרן שאז
 מאס־ דעם פון ערפאלנ דעש װעכען

>3 זייט אויף (שיוס


