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זיך לעונט
זיכער

 ניט איז באנק ױניאן אינטערנײשאנאל די ו.
באנק. פריװאט לךן

 פארוי• באנק ױניאן אינטערנעשאנאל די .2
 מי־ האלכען א מיט דעפאױט^-ס איהרע כערט
 צוױי מיט אץ קאפיטאל (סססססמ) דאלאר ליאן

 ארכײ־ ארגאניזירטע >200,000( טױזענד הונרעדט
 פון בעלײבתים די דינען ױניאנס װעמעס טער,
כאנק. דער

 צאהלט באנק ױניאן אינטערנעשאנאל די .3
 אינ־ ספעשעל אלע צו אינטערעסט פדאצענט 4

 העלפט א פארטיילט און דעפאזיטארס טערעסט
 דיוױדענדס, רעגעלע די איבעד םראפיטען די םון
דעפאױט*דס. איהדע צו

a אײנ־ אי? דעפארטמענט ספעציעלעד א 
 אינטערנעשאנאל דער אץ געװארע געשטעלט

 אלע אין געלט אריבערצושיקען אױוז באנ? ױניאן
 שיפס־קארטען. פאמןדפען צו אױו» און לענרער

און םיםטעם בעסטע די האט דעפארטמענט דער

הארםעז צו
 צופרידענצו־ אױןש פארבינדונגען ראיעלסטע די

אײנעם. יעדען שטעלען
 דער אין געלט אײער דעםאזיט !ארבײטער

 ערשטע װעמעם באנר,, ױניאן אינטערנעשאנאל
דכערהײט. אײער םאר זארגען צו איז אױפגאבע

 אץ געלט אײעד האלט !אדגאניזאציאנען
 אײער םאר באנק ױניאן אינטערנײשאנאל דער

צופרידענהײט.
 דער דורך ביזנעס אײער טוט !ביזנעסלײט

 םאר איז דאס באנק. ױניאן אינטערנעשאנאל
בענעפיט. אײער

 און קרובים אײערע שטיצען וױלט איהר װען
 דיט יענער אױןז נױט אין זײנען װעלכע םױינד,

 אמלײכט־ עם קענט איהר אז ׳ניט םארגעסט ים,
 ױניאן אינטערנעשאנאל דער חרד טאן סטען
 אימי־ וױלט איהר װען אויך זעלבע דאס באנק.

אמעױקא. קיץ קומען צו העלםען צען

!םוקסעס כרענגט םותסעם
 זײנען טעג עטליכע נאר מאל. ערשטען צום באנק אונזער געעפענט מיר האבען שבת װאבען צוױי םאר

!דאלער םיליאן א העכער שױן דינען עסעטס אונזערע און פאראיבער
 אדװערטײזמענט, גרעםטע די אונז םאר איז באנק אונזער םון קאםטימער יעדער און דעפאדטאר יעדער

יארר,. נױ אין כאנק ארבײטער גרעסטע די װערען םחען מיר אז זינען אץ האבען מיר וױיל
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ם ג נ לי ־ ר ם און אי נ נ לי ־ ר מי
 איבסען הענריק םאכט אצײף, שטעהן קען װ*ס דער, איז מענש שטארקער ״דער

נען םאצקס־םייגר״♦ ״דער דראסא באריהמטער זײן אין שטאקטאן דד. ̂ז
 א אבער איבסען, הענריק געװען איז דענשער טיםער און קינסטצער נרויסער א

 װירקציך געכיאכט םאצ דעם אין האט איבסען הענריק און כיאכען. יערער קען טעות
טעות. גרױכען א

 קענען צו גענוג שטאױק איז װאס סענ׳ט, אזא װעלט דער אױף ניטא גאר איז
אילײן. שטעהען
׳םאמע:ט דעם ביז געביירען, װערט טעניט דער װען מ$םענט, עריעטען דעם פון

 און לעבען צו אום ׳זיך ער נױטיגט אטעם־צוג, לעצטען זײן אויס הויכט עד װען
 פאר־ פונקט דארום איז אטת דער פיט־מענשען. זײנע םון היאף דער אין נעדײהען,

̂ןט איבסען װי קעהרט,  שטעהט װאס דער, איז מענש שטארקסטער דער געגאויבט, ה
̂ײן, ניט  שטארקסטער רער ;סיט־מענשען זײנע פון אפ ניט זיך טײיט װאס דער אי

 זיך פאראײניגט װ^ס ׳דער נ*ר אינדיװידואאיסט, דער איױיינג, דער ניט איז םעגש
 װי פונסט, קעםםען און שטרעבען זײער אין זײ העאםט און כיט־פעניטעץ, זײ:ע פיט
סיר־איננ. דער נ^ר איך־איגג, דער ניט איז סענש יטטארקסטער דער איהם. העיפען זײ

ראסזעאבע, איז אאעמען םון אפגעזונדערט באײבען און פאר׳עקשנ׳ט באײבען צו
זעאבסטטארד. באגעהן צו װי

ערד־ דעם םון םארשװאונדען אאנג שױן װאאט מיז מענשאיכער גאנצער דעי*
 ער װען ;װעזען ר ע ל א י צ א ס קײן געװען ניט װאאט מענש דער װען ׳גוגעא
 םיט׳םעגשען, זײנע מיט זיך־ םאראײניגען צו רראע גרויסען דעם געםיהאט :יט װאאט

 אויױ נאר אנדערע. אױך העאםען צו צײט דערזעאבער אין און זיך העאםען צו אום
 איז װאס אאץ,׳׳ גענען קאםןי געםיינשאםטאיכען םון םאראײניגוננ, םון װעג ךעם

 צו נידריג םון סזנגשען פון פארםשריט דער געגאנגען איז מענשען, צום םײנד^יך
 דאוינען דעם אונז יצערעגט סעגשען םון גע^יכטע נאנצע די העכעה און העכער
 צװישען ״םענש און םענש צװישען םטראײניגוגג וײ פעסםער שסארתער, װאס <עסאן.
m ימר גרעםער %לץ און םאצק  m vm wm .װאט ימגײען 

 די m ײח •ד«יעס. חנר ?וונמאםער און שוזאמנר אצץ פאראײניגוג^ די לױזער
r t r n,\ קעםםענ אמעחויכען גאר האבען צוזאםען קעםפען און ארנױיטען *ו אנשטאמ 
 צרם כיז געזונקען םארטשריט םענשאיכער דער איז צייטעז אזעאכע אין זיה צוױשען

גול. ביז זירא־יונקט,
̂חםה, צעצםער דער איז  געדענקט האט םאצה יעדעם און םענש יעדער ווען ם

 זיך םראנרעס מענשליכןר דער האם איך-אימ, אז װי #געהאנדע^ט און נזןםיהאט און
 געווען אילעס איז װיסענשאסט הונסט, ®ח ווא^ס דער אין איגןףטטעאט. אעגאנצען

 קײן ;געװאחנן געשאםען יט1 איו אזזנסט־וחנרק אײנציג קײן א«נעשטארבאן. מי
 םון צײט די װאס אין, געװארעז״ מםאכט דמ אי» ערםינדוגג גרויסע איעציגע
 םיאע מון םשף חנם איז גצשאםען חאט ארבײט, געסײנשאפםאימר םון םרידען,

 •ראגחנם םעגשאיכער דער אש. אה שםויב אין פארמאנדעאם םאחםח די האם ׳חחח
 אויף שטויס שטארפען אזא געהראגען האט ער נאר אינמסעאם, זיך נאד ניט חאט

pnw, צוריק־ ותט מענשהייט די ביז יאחר, װיפיא װײס װער געחסען וחנם עס אז 
 די אײדער געשטאנען, איז זי װ*אכען אויף סראגחנס, םח אונפט דעם צו קוטען

אויסגעבראכען. האט סאוזםה
 האבען אאזונגען, און אויםרײדען זײערע זײן ניט זאאעז עס וועאכע טצחםות,

 האבען מענשען װען ״נאר םענמען. דעם םון ענטוױקאומ דער געשטערט איםער
 ראן נאר צוזאםען, »אע נעװירקט און געארבײם געשםרעבט, ■רידען, אין טנאעבט
לעבעך. םענשאיכען םון נעביטען אאע אויןי םארטשרים נו־ױסען געמאכט זײ האבען

* ♦ * ♦
̂ע םון  ארבײםעד־קאאס דער איז געזעאשאםט מענשאיכער דער אין קאאםעז א

פאראײניגט. אנדערע אאע װי װײניגער איז ער װײא שװאכסטער, ער1
 אינגאנצען זײנען אאנד אונזער אין ארבײטער מיאיאן 30 באאד םון באטראכט,

נאר נאך האבען איבעריגע אאע םיאיאן. 4־3 װע^כע א םאראיעיגם און >תאניזידט
 זײן צו אויםצוהערמן זײ םאר איז עם צעבענם־נױטװענדיג װי גיט, באנריף

מיר־ליגגע. םון באגריױ דעם אין חאנדלען און םיהאען און דענקען און ׳>יר?יגגע
 פאר־ שוין זײנען װאס ארבײטער, םיציאנען ■אר די אט׳ילו איהר נעםט און
 זײ ביטער װי םאראײגיגט. *•נים נאר זײנען זײז *ייד אז איהר, נעםינט !וײנינט,

 וועיצכע מענשען, אצס סריסטעז, און אירעז אצס אנדערע, די אײנע גאקעםםען
 «איציטישע םארשײדענע מיט סענשען ם5אי ראסעז, םארשײדענע צו !נחעחןן
!^ויבענס
 רעם סאציאא־דעמאקראט דער רעפובציסאנער, דעם האסט דעמאקראט דער

״אינחעד/ חנם ״רעכטער״ דער ״רעכטען״ דעם ״יצינקער״ דער ׳נארכיפט1|
אז מײנען, זײ ווײצ יחסנים, םאר זיר האצטמן װעצכע ארבײטער, האכען מיר

אנדערמ׳ פון ארבײט די ווי שעהנער, איידעצער, איז עס װאס מיט איז ארבײט
 אויבען םון םאראכטונג, פון נעםיהצ א מיט ארבײטער אנדערע די אויף הוקען זײ וון1

 נאנצע די און וזאם, םיט צוריס זײ באצאהאען ארבײטער אנדערע די אוונטער.
 ארבייטער־ די און װינםעצע, סצײן א האר. א אויף הענגט וורבײטער־אײניגסײט

זיך. צוברעקעצט צוםאצט, #יעיגקײט
 שװאך אזוי/ אצץ נאך איו ארבײטער דער װאם װאונדער, א דען איז

 באדארפט האט װאם ארבײטער, ךער װאס װאונדער, א דען עס איז ? היצפצאז און
 דעם אויף אצץ נאך שטעהט צעבען, םון שטאםעצ העכםטען סאמע דעם אויף ײן1

 װעצט דער םוז בויער און שאםער דער וואס וואונחנר, א דען עס איז ? ^ודיגסטען
tipi םון םישעז די םון אראפ םאצען װאס בחןסצאך, די םיט צוםרידענשטעצען זיד 
? צײדיג־גצהער |י

 זיד• צװישען םאראײנמט שםארס גאר שוין דינען רי צײדיג־געהער, די איהר, זצהט
יםעה זײ טאנ. נעכםעען א אימנר ניט זיד מצאנעז  אײנינסײמ אין אז;נאר ו̂ו
^ען זײ וואס םאכט. קרײזען, זײערע אין אנדעדע די וחננען אײנע דענקעז נים ז
 זײ אירצינגע. זײו צו אויח זײ המרען ארבײטער די געגען פאשי דעם אין
טיעוננס־םארשײדענ־ און נעםיחצען און קאפריזען •ערץזננא'כע זײאחנ וינצן

11 #P יײעד םון סוד חגר אױ דאס שונא. נעםײנשאפםציכעז דעם נעגען קאפמי

ס ױ ײ םענפ ל ס נאר ער ס ר מי אן ו ני יו
New York, Friday, Jan. 25,Vol. VI. No. 4.

 אינ־ אונזער פון קאנװענשאן קזטענדע ;י ,
כאסטאן אין זײן וועט טערנשאנאל

" 1■י י ו » 1 י

 ®ארבארײטונגען• נױטיגע די מאנען צו קאטיטע קאנװעגשאן « אפאינטעד
פארבערײטונגען. נוײגע מאנען צו קאםיטע קאגװענשאן א אפאינטעד

דזשענע־ דעם פון טיטיגג דעם אויף
 איד אונזעי סון כאארד עקזעקוטיװ ראצ

 װאך <עצטע איז װאס טערנײשאגאי,
 פ^צאדעצפיא, אין געװארען אפגעהאצטען

 באדיכטעט באראןי אב. סעקרעטער האט
 רע־ דער םון רעזויטאט דעם װעגען

 זײן זאצ עס װאו איצשטימונג, םערעגדום
 װעט װאס שאנװעגשאז, נעקשטע אונזעד

 פא־ קומענדען דעם װערען אפגעהאצטען
םאי. נאט

 דעם םאר האט באראף סעקרעםער
 ״ריטוירנס׳/ די פארגעלײגט־ פיטינג

 אלע די פון ארײנגעקומען זײנען װאס
 רע־ דער םון צאקאצס, אינטערנײשאנאצ

 רעזוצ־ דער און אפשטיביונג, םערענדום
 דואט באססאן שטאדט די דאס איז, ט*ט

 םיט- אונזער בײ געװען חן נשא כיעהר
 באצטי־ שטאדט די וױ גציחנרשאפט,

 םיטגצײ דער פון באשצוס דער ;טאר
 נע־סטע אונזער דאס ׳איז רעדשאפט

 און באסטאן, אין זײן װעט ?אנװעגשאן
זײן. עס מוז אזוי

 אן צו
_ ,איטאזזי
תכטען. צס זיך 1PP ונכצ1ט ו% ץאך,

oy םארבא• סך א מיט םארבונדען איז 
 זיג• פרעזידעגם און רײטונגס־ארבייג/

 מיטיננ דעם פון ענדע כײם האט כ*אן
 באארד עקזעקונדװ רזשענעױאצ פון

 קאגװענשאן־קא״ א אױסנעקציבען גרײך
 דער מיט אפגעבען ויך זאצ װאס טיטע,

 די און צװרײטוגגס־ארבײט, גאנצער
 געהמען זיך באצד טאקע װעט קאמיטע

ארבײט. רער צו
 דעם פרן כייטגצידער םאצגעגדע די

 זײנען באארד מקזעקוטױו דזשענעראצ
 האנ־ דער אין נעװארען אויסגעקציבען

נינפא, סאצװאדאר קאםיטע: װענשאן
 איטאיליעכישע די םון מענערזשער דער

 רזש. ;48 צאקאצ ױניאן קילאוקמאכער
אוו, שי  קצאוק די םון מענעדזשער ני

 ;35 צאקאצ ױניאן דרעספרעסער און
 ד• םון מעגעדושער דוביגסק/ • דײװיד

 מ. םאניא ;10 לאקאצ ױגיאן קאםערס
 אוג• םון סעקרעטער עקזעפוטױו האדןן,

 און דעפארטמענט, ערױקײשאנאצ זער
וון5 מעגעדושער דצר סאגצסאן, פרעד Kg!״ iWW? %

wn די v ram u p) וועט *B4 
װערען. נעחילטעז

 הי נאגױסט אינטערנעשאנאל אונזער
מנגלאנה אץ רעגירונג ארנײםעו

 די געוואחנז באקאנט איז עס גאר װי
 ענג• אין •אסירונג חיססארישע גרויםע
 האט סצנינ צמצישזןד דצד דאם צאנד,

 דעם םעקדאגא^ה רעםזי .רוםען געשיסט
 ארב״טצר־יאר- דער פון הוייט־פיחרער

 אפאינםצט איהם און עננצאנד, אין טײ
 און צאגד םון פרעמיער״סיניםםער םאר

 א צונױפצושטעצען באאויפטראגט איהם
 ארבײםער־דע־ םון םיגיסטארעךקאבינעט

 גע־ זיגםאן ■רעזידענט האט פוטאטען,
 בא־ סעקרעטער םיט באראםונג א האם
 אונזצר םון סיטגצידער אײניגע און ראןי

 גע־ װאם באארד עקזעקוםױו דזשענעראצ
 בא״ איז עס און יארק, נױ אין זיך םינען

 קײבעצ״ א שיסעז צו נעװארען שצאםען
 ציעאודיארטײ, בריטישער דער צו גראם

 םון זיג דעם מיט איהר באגריםענדיג
 אויוי ענגצאנד אין ארבײםער־סצאם דעם
 זיןי דריקט װאם נעביט, פאציטישען דעם
 פא־ היםטארישע גרויסע׳ די דורףי אויס

םירונג.
 אינ־ אונזער װאם קײבעיצ־גראם, דער

 ענג־ נאף אפגעשיקט האט טערנעשאנאצ
 :םאצגט װי זיך צעזט צאנד
 מעקדאנאצד, רעםזי ״דזש.

 פארטי, צײבאר בריטיש
ענגצאנד. צאנדאז,

 נאר- צײדים אינטערגעשאנאצ די
 אמעריקא םון ױניאן װאירסערם מענט

 היסטא־ די םרײד גרויס מיט באגריסט
 גרוים םיט ענגצאנד. פון פאםירוגג רישע
 ברידערציכען אםת אן מיט און פרײד

 ציײ בריטיש די סיר באגריםען געםיהצ
 ארבײי־ ארנאניזירטע די און פארטי באר
 םאר״ דער צו בכצצ ענגצאנד םון טער

, ארבײטער־רעגײ ערשטער דער פון מירונג

 אײצר םון גצריחרט י1טי זײענרינ רוגג.
 אײער םאר מיר בעטען זיג, נרױםארטינצן
 װײ• מיר װײצ ערםאצג, װײטעדדעען

.)18 י1אוי (שלוס

אינהאלם־«ארצייכנים

A נוטער ,גערעכמיגקײט״

^ר. לואיס ־־ ױני«ו דרעסםאכער אוז ,קייוה די 1םי בא»יד רזשאינט םוז םיםיגנ .3 זײט סקולס ה. — ק»יענראר ̂אמםערנײש. «ױני אונזןך םוז נײעם םארשײרענע .2 זײט -י צײם אין װערםער יאר e לןו
*—17 ױני«ז ריםערםאכער ד«ר אע ». זײט נאםיצעז. עדױקײשאנ»י .4׳ זײט ̂׳וקזעקוםיחצ סיםיננ אינםםאיײשאז דער העלער. דזש. ̂נ̂ן ̂דער ־־י22 לאקאל איו םוז
̂נלםאן. נ.—*נהויב דער .7 זײט ב. י — שויען ר. • די םוז ױנילעאום יאוזרינער פינןי דער פייאדמיםיע. איז לינקע די םוז נעשרײ סאלשער דער ».’זײט ס. — קל*וקנממר צװײ צװישעז נע״ א פעו
ג כ. י. — ^ אח פורץ .10 זײט יאנאװסקי. ש. — טערנײמאנאל איג• אונזער םוז ארבײם םאגאם דרײ «. ?ײט נ*םיץ*בימןר. רמדאסט»ר׳ם םח .8 זײט
~ .גאםפערסיזם״ .11 ?ײט — (םעליעטאו) מײרעל? א ארסר איננער א פינקעלשטײן. ל. — ■רעסע דער אין אונזשך.,יינםערנייץינ•ל םוז ענינים .12 !ײט װהיטםאן. װאלט — wvwo די צו ז»נ לעבעדיגער. דער פרײס. ם. דזשארדזש דר. — 1923 יאדר איז סענטער העים ױניאן רעי .w זײט ׳פםועסעז. קורצע פאולין - 25 לאקאל סץ כעײס טעט* יעצטינע אוז נעװעזענא די צו .16 !ייט ארװערטײזטענטם. .15 און 14 זײט

אזוי שוואך, אזוי #צאהצ זײער צוים אמת׳ען, רער אין זײנען זײ כאטש ערפאצג,
העצםאנד. א געגען פצינ א װי ארבײטער, דעם צגבי קצײן

• # •
 דעם אויסגעםונען ז״אד האם ארבײסער טײצ א בעםער. אביסעצ שוין איז איצט

 יײנע וױםיצ אזויםיצ, צעבען פון קרינען צו אויםגעםיחרט האט און םאכט, םון םוד
 גאנץ נאך זײנען זײ אבער נע׳חלומ׳ט. ניט אםיצו סײנםאצ זיך האט אור־אור״אבות

̂ען םוןי געניסעז צו ידעם פון װײט  דאס און בארעכטינט, זײנען זײ װאם צו ׳אאץ צענ
 קאײנינגצ איך-צינגע, אצץ גאך זײנען ארבײםער מעהרסטע די װײצ דערםאר, נאר איז

בת־קול. השגה׳אאך. פיםשיגקע פיט ענאאיסטען
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«wroj חעונס א » p חך, וןו «י ״ la n  li m  m ז סטײט חשדוד נױ אץ קאונסיל י״י״ •״ ,•*,“-״ יארק נז שטאדט
דעס {ן#רגאדדרן *y ינ*טי״>ןײט8 (רגי’ד יעפקא״ייטש ױײפ*פרעײ~עגט

4ראעכיי

 ד#פ פין בא״.*ײסע; ד• פין א-י:־;•
טי;: ;;,יעצט f*Hדז״?נ איגזילר פי; ד ŷjy 

 דו אין דאס יױטצט, באאיד עקזעי־יטײו
 דושאיגט א װערען א-גאגיזירט זאי יא-ח

 איד עט^כע די פון לאוגסיר עחזעקיטײו
 נאי״אגגען װאס ואהאלס טיליגע״-יאגאר

באארד. דזשאיגט ציב :יט
 ריטעג דעם אױף איז פ*א;ע די
 עס געװאחנן. באשפראכען גע;ױ גאנץ

ד די דאס ג^וארע;, אגגעיױזעז א•?  א״
 ‘נא״ דט י,עגען װעלכע י*אחאי*ס, צעײע
 דער pc באארד דדשאינט צום י־אגגען
 דאײ און יודאן, דיעסטאכער אין קיאוק

 חאםוי טאג-םעג^יכעז זײער פי־יען ם;ן
 •רא- סך א װאיטען ׳ארײן און אײגציג
T צוױ״עען זײן זאיען וײ יוען פיטידט, f 

 טע- געפײגיעאםכדינער סאר פא־בוניעז
 גאר איז דאס װאו אין •יען טיגיױיט.
 געווארעז באשיאסען אז עס פענײיף־.

 וױיס״§רע• און גייגדען צו י־אונהײ־ אזא
 באאױם* איז י׳עפקאיױטיע ס. זידעגט
 י.עײ די אדגאניזירען צו געװא־ע; ט־אנט

 גיזײד טאקע איז ע• אין אפט.1“פ־;-
איבײט. דער צו צוגעטראטען
 בר. יאט ביטאג ד״טאנ י״לצטען

 פיטינג א ;עלזאי*טען5א יעפקאוױט״ל
 יא״ פאמעגדע די פון נאאפטע די נ״ס

 יאריז ניו אין זיך געםיגען ײאפ יוא־־ס,
 באאיד: דז״לאינט צוש גיט באי־א;נעז און
י:אקאל ײניאן עטבדאידע־־ע־ס ־עגד־ ױ

M*״ ד• W B iip i* י#י)יי ייג׳ײו 
ייי I8‘«• iyjRO »D״ii די ;20 י י  י
 18m׳ 01ל*,יט י״דיס די ; 2״

s ד• ;38 iy iy i‘8i3oy יײהײי ױדיזו 
ly;1 די ;6» sa ro yn  oaosa 

a וי ; no י*י»< jy m 'ra חויז• און 
oiyp“ aayii |#ײ8י ױד ? Wי ׳ י ו י י  י

p ib ' p 182. ם»נ«ר נ»ט»ן P*pbp i r jv 
yariy( 1 *ױף  Dm))•8» *•« ״ט' י
i נ«*ו״ט n  lyianyi ׳*ייז■ is| ד«ר 

ov fm D8Dir»8P»p די׳נר
 רי ‘*זי װ• *ד«ן11«1 נ*טור*נ«ן *•ז

ff ue*mymyp? ׳וס *ר»דדר«. ז״ן 
« *ויך *>ו *11 |yn*vyj (yriiy1««ינ 

yVu| יד ya*n ;yiyp o<i*p*̂  mo,| 
y ז״ן ;y'yn ז־י װען r r y; ר*6 דף* 

1VD1 pyipy o״n * דורך נונדען r*i* 
 *יע ד־ JIB -ypyorifB די ק^נב•^

o4*ph‘< ייס1י 1נ*ד ז־ך ד*נען* *B״y* 
yv ;yen״y| דעד o״lyf’iTBjyy *y 

 *ײ ד• *ון •*רק n *ין *פט8ר¥ר#עױ׳
 ‘pyyiyp ד• ע*ט,tyia*,*B •וערט נײט

 די יענען. on ?ורע; נט^ד ז*י »פט1״
ײ11« * ערעזyo| 11‘*׳pyj9* װעט לי*ד ' 
 די |1פ iynyo*־»mb די נ׳יט מיט•;״ טער

*y *ון ס4י*ח* n  t•* oy ,ד*ס ה<ופען 
̂עז גיכע; *־; נ«י  *׳ן iyo*fl נדו װע
 ?עריעי״ *ענט״אי׳ע נ־יע ־• ־*־ק נ־ו

טע״ נערי*נ׳ט*פםיינער » פ*ר ״.־י״פט
o* דעם *ױף ט....... i* 'y *v ;* r״

פע־־ד•

ם ם־פרעזידענ ױי ה ו פ םס ,דונ־נ ײז א נאהו רפר  סו
ס שעהנעס א און כאנסעם עג פדעז

 דו״ ד״װיד יעזידע;ט8װײס״ אוגזער
 קא־ דעי פון םעגעדז״טער דער גיגסקי,

̂קאר ין;יא;, טעדס  יעצטען האט ׳1ס י-
 עדיהאט װי ׳איבער;עיעבט אװענד ״שבת

 די פון אײגעם אויסגעדרייוט, אילײן זיך
y rהנסטv 1לעב! ז״ן אין םאטענטען](

 ב*טײ• ער װאס צײס גאנצעד רער םאר
 און ױגיאן אונזער אין אקםיװ זיף <יגט

ככיי״ ארבײטער־באװעגוגג דער אין
 םרײגד :אהענטע זײ;ע םון גרופע א

 איהם ה^כען ױני^ן קאטערס דער אין
ט  אוג־ יאנגער, זײן םאר כאעהרען נעװא̂י

 /10 יאקאי אין טעטיגקײט ערטידאיכער
דאס אז געװ^ט אויך ה*בען זײ און

איכעררא״פוגג׳ אן אילם װערען געטאז
 כיז וױסען ניט דערםון זאל אליין ער

 מיטע דער אין און מינוט. לעצטער דער
 אויפ׳ז גלײ\י זיף האט 10 ל*ס*ל פון

 גרױ א ארגאניזירט *ילײן זיף םדן שטעל
 איכערגע״ און אנגעזעהענסםע די פון פע

 די און ילאקאיל, דעם אין טוער בענסטע
 דורכ״ גענומען זיך האט קאםיטע דאזיגע
 גע״ גרופע דער איז פילאן. איהר םיהרען

 ״ראדיקאילען״ איצם, און ױנג זיף םינען
 האבען אאע ״קאנסערװאטירוען/ און
 און איבערראשען צו םאראײניגט זיד

 מעגע״ איבערגעכעגעם זייער באעהרען
 גאעגצעגד דאס האבען זײ אוץ דזעעה

דורכגעפיהרט.
 גרופע די האם אװ. שבת םאראעצטען

 ױנ״ דער איז םוער אקםיװע ־און פריינד
 סורירײדכאגקעם, א געגעכעז איהם יאן
 פאר אנערקעגונג און אנדענקונג אלס און
 חנר איז ארבײט אונערםידאיכער זײז

 מים ירעזענםירט איהם זײ האבעז ױניאן
כאנקעם דער יין. דײמאנד שעהנער א

 ״טארטידלן אין געװא-ען גענעכען א־ז
 און נראנקס, סטריט׳ טע15ס טעדעאד/

 הוגדערט ;עיוען אגװעזעגד איז דארט
 מעהר סך א געװען זײנען עפ פע-זא;.
 גע־ האכען װאס ױגיאךאײט, אקטיװע

 האט •יאץ דער אנער דאדט, זײן װאלט
 ״V1 און או״ננעהטען געקענט ניט ניעהר

אײעת״ געטוזט פארדרוס קיט גןנד״אכען
AVifiz
 זײי דארט אז ױ\י, םאױצטעהט עס

 האדציגע סן א געװארען געהאיסעז נען
̂ורדאמטעד דער װעאנע אױף רער*ס,  א^נ

מחח  «וס tnvtonvנ חאט אאײן כעל̂־
 סים חארןױמ״ט, סמרד מיט נאך #סוף

 אין אינ«ראמוגג און פרײד פון טרעהרען
 פיאע די נאדאגשט ער האט אױגען זײנע

מ יװיאן/ מר פון דינע םרײנד  און ץ
 האבען וײ װאט כנוד, דעם פאד איט,
 כרידעדאינען »ז» אױוי צונמט״אט איחפ
 פארדכער^ אי«ס«ן האט עד און #אופן
 מדאן דיז דינעז וױיסעד װעט ער דאס
 אײ און גמטדײמאסט זעינקד דער םיט

 דינע וױ אאמ אזױ בערגעמוגהײם,
דינען. איהם װעאעז כחות
 ױניאך איכערנעכענע פון קאםיטע די
 אר- דך חאט װאס /10 אאהאא פון טוער

 אזױ חאט און אא״ן דך סון גאניזירם
 חאט ױ װאס דורבגעםיחרט גאעגצמנד

 םאי״ םון נאמסאנען איז אוגטערגומעז,
 סע- : 10 אאקאא פון סיםגאידעד מנדע
 ח«רי נאגאעמ אידדאד •עראסונתד, סתי

 סאריס סקאוטח, ס״יעד ואסאאווסק/
 דיױױד «וורי/ בענדדפאסין דזטײפאנס,

 mrt רזר כיײ«ז. גמם און םריהאיננ
 יאקאא םון עהדעז-סיטנאיד אן אי? םער
 םיסגאיד אקטױחנ מוועזענמר א און 10
ארנאגיזאציע. דער אץ כאאמסער און

םערעםאנסער אל אינ ער ענ ש סינג דז םי ער םנ ע  ם
ײ העד ױ כ אר ר סלאוק נו מ א 21 לאהאל ם
 יאנואר, םען8 דעס *ײענד, דינםטאנ

̂יפערם נוארהער די האנען פ״פ  ילא• קי̂ל
 םיםיננ, דז׳פענעראיל * נעהאם ,21 קאא
 נעדועז אנזועזענד איז עם װעלכען ביי

ענעראל דער  רעם םון :•ענעדזשער דז̂־
p חןר םון ב*ארד דדטאעט i*>p איז 

 ם״נ* י. ברודזןר ױנ־אז, כאכער דדעם
בערנ.

 נוט זעהר נעױען איז פיםיננ דער
 1אי האם םייננערנ בדודעד או; באזוכט

ת איננמרעסאנםער זאהר א ז  כאעיר*־ ו
 יועל״ •תקםען, ײיכםיגע «אע די כעז
h רזיטענעראל דער כע 'dipbtpp כאארד 
pc אױםנע־ האם אינםערנעשאנאא חןר 

 דזעאינם דער וועאכע און *רב״ם
 סמרא־ אאם אננענוםען, האט ב*ארד
י סאר םענט  נייעם דעם צו םאדערוננען ו

 נײדער באםעם. די םים אנריםענט
 באזתדעד •ונקם יעדען האס פיעבערנ

דאס אזוי צונאידערם, »יז כאהאנדעלם

;•* f•* p*<n ׳^״ט1א *׳טסןך a n 
fyaio ״*• *ין ׳*ר1>ואyj׳?D יזיייי

*n  i m i m  lyn n y jB*, או׳״ממר
פטייט דזטױרז• דו on פיו •«•«0

n «ר*ץ *ון •*,djidp די»§ר*מ«  o n* 
dik iyj“ f ,»jyii* oyjy• m in riy j 

8«••< *j •* » |ib  lyDDiy'-n lyjipyj 
w # r“ pya> לאקא״ס ib| די » m* 

tP^Byj yjpyo d^*p גױ א־ו ייד 
n*0>‘1׳“D9 •f1

 Vd;*p |ytp fiB r;yae‘fpy וי
lyejnyj 8‘nyj »yn 1«א“גנו88»זא 

j iib<* א׳נטעמיי^סו? -  d>*p,־. 
 ט^יינחײט a |yoyj »yii ;i* דזצדרזי

iy o»׳ jfn r yt מסיין• ארנ״םען 
t 6־» *u b pאר i n מאדױרוגג* lie 

i n א־נמסם״ נא־גמנט ?״דיס גא^עי 
y,*• ;•א yoi, .סמייס

“yj; ס־טימ ;yony דעם אױף f 
«2 ;ynyi uvfyn רyרyאט}y• |ic jy״ 
yi; אי?*> m  pe ,מ*ג*י ^י ט  אינ
“yi »P* אס ריםיננ ovi אױ,« אץ iiiy 

 lyoyipyo א און ט׳עערפאן א ױארען
 |yi«iiy; אנאינטעט אויך א־ז ev און
 פאי־ א אױס^ארנייטען yo׳o*p א

פאר טעט*נ?ייט ;id ,־*;ראס6 ׳צטענדינע
;o -עם i*p.?•

 אנװעזענד דינע! ריטענ oyi יןי1א
ivi.yj ײ, .9 נרותר  מענעדז׳פער ני

 pi*s-? דער ps *פיפ ,־yp-.Mi; דעפ פזן
in;•1 נ-אנער r o  ; ;p .ראזעננערג, א 

i דענעדז׳עע• i ' i r n  nyi pe‘ •סיט 
אמא־ די פיאופראכער; ד• פון אפ־ס

־ “ -------------------- ־ " 6

r j  » n  n■ *יחי1ח w״It r ^ n n  b
«n ,די ל»»ג»ו Sun r a w *  n o

ז 1^« ײי י י ן ׳ ״ ] נדין1״מנר, ׳91ײי
ay »•« מ׳«יאואו6 ׳» m aun * 

yaaunya ון• irw iB .נאו*» א
% i n  pa iyanpy» >*iyjyrn

r y a“*׳p* ,?*jf מ־ ח 4m ׳״•n נ
a n  pa irm y iyo  ,|iy§ איסמדן 

מאני)ײ**ן m• ן  p* ^}jyooinaln 
iya ׳*רײגאן ו״ t״an  ,inyiraa iy 

a *ויינ n חײ מגי  twpyipy דז׳
u ‘0‘0 naas איו לס'*1ס'ל*ר אין nr 

nr iniyi T>jyo»i* ױ זייז» ym; סײ 
on «ײ p* פי»  iyr;pi קאנס׳י ny 
f״t nr lysnamna p* סאמ t :  oi» i
1100 9‘D‘.})

m אין טאגאט ia ia אין *ם*רט ]ft
ian ,• frirn ״ יאפאיס אונזעחןicy 

yj; ,אופ ויף »i נענען a ײש0כמ;יינ 
דענע יי  נאקך *ו דך יאפאיס פאדן̂ו

 -nrp ייזעי PB ט”כ1א m ס׳ט נען
try• ,אפט

ip״ ׳ײ א־ז עס e pד ׳°  nap* י׳זי י
 ט־נסי(' געמען 1א'«טע דך װעט ס•(

iy i iv אױס• םייעס װעט און נ״ט1א 
im אין יאפא״ם n 1א6 טאז irn  v j 

 ר־םנלי•! די פאר וױ דט אזו• כט״ט,
pb  i n אחאאס.‘■ איע די

מ נײעס שםיסעל יהאנס9 א ענ ס א װ א  װאס נ
םסרם העםפפ ען עארבי עג ער נ אן אונז ױני

 א״כם איעס אבען1 טע“,זאטע1פא אאע
פארשטעהן. נעקענט
תו נאד װ y פײננעת׳ס נ iy i הא־

 סרא־ נזךשטעאט ס1דעטכע נ*נע”א מן
 •1םא oan פייננערנ ב־ודעי ױעיכע נען•

 נעװען ז״נען סעכבעלס די ענםפעיט.
 roaB דאם פא־א-נטע^סירם. אזױ
i n טיט־ננ nan גיז «ױנעז1םא זיד 
pyug o״p ד«ף איז ,Dy«r גאר v 'i iy j 

«on  p ניז מים״ננ *oi םאדזנ no. 
f ״אנעז םיי i r טים׳מ אזא יאננ

* * * ,piaiJ אין אעז נ״ נעהאם ניעם
 1?סא:ע1?יא ניאײער די ״טען1«ו
o iy i איץ נ*ך מז oyi jib אױסעד־

 דד־סען yp* אין סיםיננ נמ־ועהנא־כמן
o אױס n דאס נ׳ט,1װא iy ino פ״נ־ 
נו״ די נאזוכקן אפסער ײאס זאא בעדנ

irp ia ,י««־ 1זײ סח װײא קי׳אוחדאכקר 
נעאעיזנט. סיא וײ ■זאבע; נאזוך טעי

9. 3.

ט11פי וױ־סען, iyiy1 אונזע־ע װ•
i n  ia ױ־ |1איסטע אינסעממאנאא* 

 זײט pi׳® aiyooigan'oranai’ja״
 puiBO ניסענעס1םא a ;yoaiao איינינע

p tr irn  r i  ,;yioyp pa נענעז i n 
p ״רעי״עכעי i*>p .װאד די קאטיאניע״ 

 •9vp פון צייםומען yt?‘)»y די זיינען
pa jn אומנענענד ib> נ׳יס נעװען a 

j iy ‘n :a,»aojyo״i n  fa ,oy נאס 
i n  lyta1 ,yoi‘B • \vw  pc, איז 

pona׳jyianyj o i 1אױ po yjaPp a 
«pa (in »a ) 'p>aoa יאנע די? iv iti 

 יי״1סט a ניט דאי ר*ס ooao איהס
iyp( 23 נ*ר aוױינעי, ״יעהרינע n 

m r ן» p‘f .רםנער«§
יעף iyta‘ oai אויטעט, קאאנע די

Par הןנען i ’ia in n *  ;a ooaoyj 
pc i « r  i n ויין «u pni ,iy:o ia איז 

 iao i,ra. באווכען aar pa tyoipy״
inPjm  ,fi*i opao איז ;lyaio |jmy* 

 נאך oan oai .aar pa אינסענחןנם
pa ,iyoit o i‘D«a מ*נ»ט p m, — 

 iyoa איז «י .nai •a©־ דעדזעהיס
n  |ypain» pa fjnviy; ,it* pniyi 

 געהאט ans oan זי ta «ײט, נא;«ע
in «ו n m n וחנגעז o n איחר f’o ,iao 

irn סים ip  a ײם» *pm.
n* נייעס די  p ען1«יים פננאי׳שע« 

in i« i* o  oiyn םיס׳ן pia>p־p” ioo׳ 
p* i *1 מלמר m װייא n  .ioאיב 

ioo  on״iyoea ia tpnyj p נאסם 
iy  |ia Bnap onaa ipjnoyp pa 

 זענאיכ״yonrpao a »»1 מיתירען איז
m קײ̂י an yony n  pa פוג׳ם 

 יי״ oan ,ipp’noo די ivine ססו־ײק
 Poona oca ,aar pn קעםען

i n  .in זעאבער aoa oan oao> 
p* ■amaPp a oan נױ ’,Pi8 

ן  oan ז8ױני nn po ארױסצח־רעחןן ד
iy נעעםענם pa aar a .קעמחןן iy 

on נאך ia iyo**a אסיסעם זיינע pa 
36 26 ooynססריס. סע iy איז i n 

i n  pb  o ;n 'in B ח1קיא ״רעלייעכא 
V נײם .“יאניע08ק f iy  oan oona 

לם,ina 8’ 45 אס8 אננענענען
m  iao ״ם* i n  oan סטר״יק 

iy נענעו ia נעהס  oan ,083 o n ׳pie 
 ,פרײם a JP380 i« נעװכם ?ao אײניגע

 יימםכ pa iyp״ioo ,i נפנען אי״
p i no ׳ijm pa ,»ae ,װי אזוי װײס

iy איז iao a׳n a  o ״ םאכעןB“ ic 
iy oyn ,"OBg נאזי oa o ra׳ie •אמיס 

ivoip 1 סיס ta ,njyo i nנימ1• י 
oan א׳הס ivo;ia״op'ry אמר זײן> 

o'iyr ׳ms, נדי »i אױױ מאכען DO'a 
ib , a״iyn ."•a o ,װייס ata i ’ia 
ni3n״iao א׳ז i» n a .גאױנען

ל א אנ ש ע ג ר ע ט נ ר אי א ד ענ ל א ק

סקולםאן, ח. פון

דוריק יאהר 12 נױם ײאר היינמיגע

מי דר״״ספנ^סלי• • ®ארעםעגםריכם & לפ
עז. זיי וייאו פינוונס*נ*ײבס, מו ד  דפפ מי

ר ײי מ ז ח פ מ ײ  ,yn*םינפגתז די םאר י
 tf««no»3 האס דעױעסנער י»ון ;פװעסכער

M *?.***־» t 411072.73 — ייױסגאבעו די 
 חעמד i>§ onjfor»3 עגעז «רס8 וײער

 •ח בוראזעחם סיגאנס׳תפסינמן ,ד 451.97א.פ7
§רײ. •♦m ■יםער n« i״r ר. נעיענ^םײז/ י

 ײני• פרױס ניט כפטרד דזמױנס נױיארק
f ®אד קפרדס װפדקענ ••ים i t םעםבןךס״ 
 נײ תערעז *נע«אנםי*ם׳י דוורסזו מ«דדס דיזע

 וןך ק«רד »ז• m* »ח סיסיננעו iwzwvס ד♦
 »ד• ײ וחנרעז ערלױכם נים מסגערם די מו

יז נײםעו 'עעוער. די י
A

 יפר •וו ?י«תנ נעסײנט»«סייכער v גײ
P® f iv o w iw דרע^ אח װײסם 25 לימיי 

מי ל »וז ײלייז סי מ M'\ קינתרס סו ײ * j 
מז1אינעד כ«׳»י«סזז ותיס  *tops די ו1 ונ?
 סראמו די װאו© רעסערזנדום » •אר מרס

ײ .«י m דז׳מדנרוול • ז o o ארויסנערופט 
im nn n ווײסם רזר o rn  fm אעדוספי 

 4•וײספ nroimiB ז*ל ••׳*סיסוננ ד♦ ריע״
ylfU27 o אח זו:ם«נ כת,1 n  j «o:«o 

יאנוסר. «םזזז אוו סעז«
/•

 V רו§ם ױגיאז קיסוחסאמר ׳שית»נ«׳ער
 נוי•9יר1 »וז רעסק♦ תירנמ דער נײ ססרײה

 אוםיד •? אוין• ••ם מירםע די װײל ד^דפאר,
Biff ?nw n? בייי• רי ■וז 01»ײנ •נסזאגס 

n• נזניױסע? (« סלווכות io n י0מינכא1ל 
■מא o^mnrsM ?ײ ניי ה*ס •מימר
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מ ^ ק ג י ט כ ע ר ע aג

m עןן סיט̂י m ועו פון נאוד
יזניאן דרעםמאכער אה

צושריפטען.
 דז^אינט רעם ״— איגפ*, 3 יאתאר

 די גוםגעהײסען האכען זײ אז ׳אארדנ
 באארד דז^זאינט רעם פון ןר^ט^קאלען

 די פון און יאנואר סע\4 רעפ ןפו
 טען2 רעם םון דירעקסארס אװ נןוארד
יאגואר.

הא״ זײ אז אינפארמירט 10 י^קאל
 םון פראטאקאלעז רי גוטגעחײסען נען
 טען28 דעם פון באארד רז׳פאינט יעם

 און יאנואו/ טען4 דעם און דעצעשכער
 רעם פון דירעקטארס אװ באארר די ןון
יאנואר. סען5

װע־ זײ אז אינפארמירט 22 ל*קא<
 זײערע פון אינסטאלײשאן האבען <ען

 דעצע״ באארד עסועקוסיװ גיײערװײלטע
 און יאנואר, טען19 דעם ׳שבת גאטען

 באארד דזשאינט דעם אײן לאדען זײ
זײן. צו אגװע?עגד

 און אגגענומעז װערט אײנצאדונג די
 אויםגעםאדערט וועדען דעלעגאטען רי

זײן. צו אנװעזענר
 צו״פריםט א ארײז שיקט 35 לאקאל

הא־ זײ װעלכען באארד, דז״טאינט «ום
 םע־ ״אםעריקאן חןר םון ערהאלטען נען

 עם װעלכעז אין לײבאר׳/ אװ דעו־ײשאן
 דײטשע די ^טיצען צו םארלאנגמ ווערט
 לאקאל דער באװעגוננ. ױניאן סרײד

 באארד דז״עאינט דער אז פארלאנגט
 אזן צו׳שריםט, דעס באטראכםען זאל

אונטערנעסונג. דער אין נעמען אנטײל
 איבערגעשיקט װערט צושריפט דע־

״אינטערנײשאנאל׳/ דער ,צ
הא־ זיי א? אינםארסירט 89 לאקאי

 פון פראטאקאלעז די נוטגעהײסען נען
 טען21 דעם םון באארד דזשאינט דעם
 די פיז און דעצעםנער, טען28 און

 טען21 דעם פון דירעהטארס אװ באארד
דעצעמבער. טען19 און

 רי פון פרע?ידענט סטאון, ברודער
 בא־ ױניאן״ איגזשינירס ״לאקאםאטיװ

 דעד פאר באארד דזישאינט דעם דאנהט
 ערעפענונג די באגריסען צו אײנלאדונג

 ױניאן ״אינטעדנײשאנאל דער סון
 האפנוננ זײן אויס דריקט און באגק״

װע־ געתרוינט װעט אונטערנעמונג די א,
ערפאלג. מיט יען

 געװערק• אידישע .,םאראײניכטע די
 דזשאיגט דעם אײן לאדעט וםטען"1ש

 ^אנ• א איז נעמעז צו אנטײל באארד
 דעם פאר רופט ?י װעלכען םערענ״ל,

 אוים־ פארשײדענע פון יאנואר, םעז27
 ארנאניזאציאנען, <ענדיש־שפרעכענדע

 פראטעס־ צו פלענער אויסצוארבײטען
 אימיגראציע. םון ג?רות די נענען טירען

 איץ דיסקוטירט איצם װערען וועלכע
 פאראײנינמע די פרן קאננדעס דעם

^טאאטען.
 און גונגעהײסען װערט צושריפט דער

 און מאייסאני זװיערזאנסקי, ברירער ף
 אנװעזענד אינטעט6א װערען ױילענבערג

קאנפערענץ. דעם אױױ זײן או
בעריכט. קאמיטע פ^נאנץ

א? באריכטעס, קאמיטע פינאנץ די
 פאר פארלאנגען םיעלע געהאט האס זי

 סאל- דאס רעקאםענדירט זי און מטיצע
:נענדע
 ״אנארכיסטישען דעם פון קאטיטע א

 םינאנציעלע םארלאנגט קרײץ׳״ היטען
 רמסאםענ־ קאםיטע פינאנ״י די מםיצע.

 געשטיצט ?אל ארגאניזאציע די אז דירט
דאלאר. 25 מיט וועחגן
 אז װייטער, כאריכטעט קאמיטע די

 גי־ ליג״ סאשעליסט פיפלס ,יא;כ די
 םארלאנר זײ און זשורנאל א ארױס גען
 דז^. דעם םון אדװערטײזמענט אן מז

נאארד.
 רעקאמענדירט האםיטע פינאנץ די

 אדװערטײזםענט פײדדש פערטעל א או
װערען. נעגעבען זײ זאל דאראר 20 פאר

 דעם אינםמאלירען םון פראגע די
 אויםגענױ װערם באארד ד?שאינט נייעם

Vfo דער אז באשלאםען, ווערט עס און 
 אינסטאלירט ?אל באארד דז^אינט נײער \

םעברואר. אין םרײטאג מען2 דעם !ועתן
 די אז באשלאסען, ןיךא ווערם עס

זא״ קאנסטימוציע דער צו «םענדסענםס
 נעס־ דעם אויף װערען דיסתוטירט מן

באארד. דזשאינט דעם פון כיטינג קממן
באריכם. םענעדזשעדם דזשענעראל

 דאם באריכםעט םײנבערג ברודעד
 האט ער װאס אינפארמאצימ די לויט

 אםים^נם םארשידענע די םון נאקומען
 ער ?ײט באארד, תשאינם אונזעד פון
 דזשענעראל דעם םון צוריקגעזומען «יז

 םילא־ אין מיטינג באארד #קזעקוטױו
 אר־ קײן אז אחיס זיך צײגט מלסיא,

 און *ע«ער, די אין ניטא נאר איז נייס
 םעםבערם אונזערע םון סעהרסםע ײ

 װיײ ערסלערט ער לײדינ. ארום מחען
 די םון באריכםען די לוים דאס נמד

 עיד דזמענעראל צום ^ס־#חןזידענמען
אנרע״ אין איז םיטינג נאארד .ממוםיװ

 פיא נאר טרײד איז לאגע די מטעדט י#
יארפ. נװ איז וױ *מיר

ת ברודער מ ײנ וױײ באריכםעט ם

 װעטען ;ע;ען םײזעל, טשא^ ראס ׳םער
 אי? סטרײ׳יז, א אן פיהדט ױניאן אונזער

 בא״ א פון הילױ דער מיט לעלונגען
 װײסנערג, איד ייערזאה װאוסטען

 אינ־ צײנצױיליגען א אמיסצוקריגען
 :עיר און ױניאן דער ;עגען דדעאגסיפאן

 אין פאו״קוסען קײס די װעט ײאך פטע
 אײ איז אינדז^אגקישאן דער סאורט.

 דױלק־ געגאפע צו געװארען בערגעגעבען
װיט.

כאריכט. דירעקטארס׳ אװ באארד
קאםיטעס.

 ״א. םון ארבײטער די פון קאנדטע א
 טאםי דיער דאס אינפארכירען קלאצקין״

 סטרײק, אין געװארען ערקלערט איז
 אנט־ זיך האט פירניע די װי נאכהער

 ליכטער־ ברודער רעאינסטײטען צו ?אגט
 װעל־ ,35 לאקאל םון מעסבער א מאן,
 יטאפ סון׳ם אבװעזענד געװעזען אי? כער

 בא־ האכייטע די קדאנקהײט. צוליעב
 קײן איין ניט זעהען זײ א? הויפטעט,
 צוריעב זאל סטרײק א װאױם אורזאכע

װערען. ערקלערט ברודער דעם
קאנטרא־ װעלכער סלוצקי, ברורער

 אױ־ דער אז ערקיערט, שאפ, דעם לירט
 געװע?ען איז ברודער בענדערמאנטער

 צוריק־ צײט. טאנאסען 9 פאר קראנין
 די זיך האט ארביימ, רער צו קוםענדיג

 באשעםטי־ צו איהם אנטזאגט םירמע
 ארבײט ער דאס אױסרײד אן אלס נען,
 באהויפטעט סלוצקי ברודער שבת. נימ
 א םאר דארטען ארבײט ברודער דער אז

 אױך פריהער האט ער און צײט יענגערע
 גלוי־ אפי^ דער שבת. געארבײט נים

 בא־ איז ליכטערמאן ברודער אז בענדינ
 דארום אי? ׳שא& דעם צו רעכטיגט

 גע־ ערקלערען צו געװארען נעצװאונגען
 צו אום סטרײק, א פירכיע דער נע;

 ליכ־ ברורער רעאינסטײסען צו צװינגען
טערמאן.

 װערט אםיס דעש פון האנדלו:; די
:וטגעהײסען.

| באריכטען. םענעדזשערס׳
 דער ... בארי^^,- ־צי־סטער ברודעד

 גע־ א־ז ,לױו"׳ ״פײיפ געגען סטרײק
 פיר־ די וױ נאכד*ם געװארען כעטע^ט

 דא־ 60 פון פײז א באצאהלט האט כזע
 ארױפגעשיקם איז קאטער א און יאר

.10 4יאקאי פון געװארען
 ״לע־ פירמע דער :ע;ען סטרײק רער
 געסעטעלט איז פרידמאן״ און ץענסאן

 צוגע־ האט פידמע די און געװארען
קאטער. א באשעםטיגען צו יטטיכיט
 און ״לעמעל גענען סמרײק דער

 דיס־ האט פירפע װעללע כאטיער׳/
 אוג־ פארטנאי אמרײטאד טעארדזשט

 ארבײט׳ זײן אז פרעטענדע דער כער
 נאכ־ געװארען געסעטעלט איז ניט, טוינ
 רעאינסטײטעט האט םירמע די װי רעם
אפעדייטאר. רעם

 װערט באריכט *׳טוסטער׳ס ברודער
גיטגעהײסעז.

מיט אז באריכטעט סלוצהי ברודעך
 ״םיליפ פירםע די האט צוריק װאכען 4

 זײ אז אפיס זײן אינפאדמירט קלײן״
 ארבײטער די ביזגעס. םון ארויס געהען
 צו געװארעז אינסטרואירט דאן זײנען
קורצע א מיט דדטאבס. אנדערע ?וכען

 אינםארמירט אםיס דער איז צוריק צײט 1
באשעםטיגט האט םירםע די אז :עװארען

 א װען אפערײטארס. 3 און קאטערס 5
 נעקױ איז אםיס דעם פון פארשטעהער

 ניט איהם מען האט פירמע, דער צו מען
 אפיס דער םעקטארי. איז ארײנגעלאזען

 ער־ צו געצװאונגען געװען דעריבער איז
 ארן םירמע דעד :עגען םמדײה א הלערען

 געװארען איבעתענעבען איז ^אפ דער
דעפארטמענט. אדגאניזײשאן דעם צו

 האט פירכיע די — דײוױס: ה.
 אונטער ארבײטער אלע אויסגעשלאסען

 ווערען• געהען זײ «ז פרעטענזיע, דער
 דעריבער האט אםיס דער דזשאבערס.

 פירמע דעד נעגען סטרײס א עוײןלערט
 גע־ איבערגעלאזען אי? קאםיטע א און

שאפ. רעם פייקעמען צו װארען
 פע״ און ,לעפסאװינמ םירםע די

 םינישער דיסטשארדזשט האט טאםססי״
 געװען איז ער װײל קלײגםאז, סעם

 הראנס־ צוליב שאפ דעם םון אוועס
 זיך האט םירמע די װי אזױ רױימ.

 איז רעאינסמײםען, צו איהם אנט?אנם
 א אז מײנונג דער פיט אםים דער

 עד־ םירמע דער געגען דארו* סטרײס
װערען. קלערט

 רע־ און באריכט שלוצהי׳ס ברודער
גוטנעהײסען. ווערען האםענדאציע

 םאיר אז באריכטעט, שײן ברודער
 האט אדוױיזער, ליגעל אונזער לאנדאז,

 אינ־ צײםוױילינען דעם געמאכמ בםל
 ״רעכט־ םירמע די װעלכען דזשאנסשאן

 אדויסגע־ האט סיסענבאום״ און םאן
יוניאז• דער געגעז קראנען

גונד װערט באריכט שײן׳ס ברודער
געהײסעז.

 די אז באייכטעט, רובין נרודער
ארויםמד האט םײזעיד ,״טשאםע םירמע

צײט אין װערטער פאי־ א
ה״ם*ן. ל. פין

.?> 'ff-ff' ne -yvny;j/o

̂עבען קלאוקשאנעד יז»ס;ו;;ע;. ט,ינ י
 יטלעכטער, א איז וױגטער־סעזאן דער אז

גאיט ;ס«רינג*סיזאן אױפ׳ן מען האפט
וױי־ ניען הןופט סיזאן, טפרי;; רער

 א זײן װעט וױגטער־סיזאן רעי אז טעי,
 סברות ארעריײ אן גיט טען און גוטער

 דעם אױף אזוי. דין כיוז דאס װארום
 װ• געװארט טיר האכען סי?אן יעצטיגען

 װעט סוטס, געהט עם ט׳טיח׳ן. אױף
 טעט־ אונ?ערע און סיזאן, גוטעי א זײן

 אדוניציע אנקלײבען קעגען װעלען בערס
 באלע* די כייט קאטןי צוקינפטיגען םאר׳ן

באטים...
 װעלען אױס, אבער זעהט עס װי

 דער דיסאפאינטעד. זײן וױדער נײר
 יטױן ?,ס׳א גוט. :יט גאר איז אנפאנג

 האבען פילע און יאנואר, ענדע בא^ד
̂עצער קײן נאר  •טע־ סף א אין ;יט. פי
 דרײ צו און צװײ צו טען ארכײט פער
 *בי־ זײגען אפרײטארס װאף. א סעג
 סוטס יעצטיגע די אין א£• בעסער סעל
 ײאר־ זײ. פאר ארבייט סך א דא איז
 #«* טיט באזעצט ב?זלעבאטים די טען

 די ײאיטען דא׳טינען, זייערע רײטאדם
 ארבײט. װאכען פולע געהאט םינישערס

 אױטסײד ארבײט די בעסער זײ שיקען
םינישערס. דיסטשארדזשען צו זוכען און

 קען אגריפענט, איצטיגען דעש לויט
 באלעבאםים די צװינגען גיט ױניאן די

 ארױפצו־ אסס׳ן ■ראטעקטיװ רער פון
 הא־ זײ װען אםילו אפרײטארס, נעהכיען

 און אפרײטארס 14 װי װעניגער בען
 אדבייט די שיקען זײ טאיטינען. לעדיגע
 לאזען און סקעב־שעפער אין בעסער
װערען. םארהונגערט ארבײטער ?ײערע

 די זײנען לעצםעגס איבערהױפט
 אריבער״ ניט באלעבאטים די פון כיעשים

 ריארגאניזײשאנס טאכט כיען צוטראנען.
 און רעבטס דיסטשארדזשט טען און

ליגקס.
 א פון אז העדען, כייר םלענען £אטאי

 געװאיען איז אפדײטארס 40 כייט ׳טאפ
 אז כייר, הערען יעצט .20 פון שאפ א

 אס׳ 20 פון שעפער וױיען באלעבאטים
 גא:צע אויף ״רעארגאניזירעז״ רײטארס

 ארבײ־ אונזערע אז ;יט. כיײגט און .6
 ארעםזא?וי- באיעכאטים די זזאנעז טעד

 געצװאונ• נעבאך זײנען זײ אז געטאכט׳
 ביזנעם. זײערע פארהלענערען צו גען
 נעהטט, אט אן. ניט גאר זיף הויבט עס
 װילען די בראדערס. רובין שטײגער, א

 הא־ זײ װעלכע אפרײטארם, 20 די פון
 .14 גאנצע אראפנעהםען יעצט, בען

 12 בא^עפטינען זײ קענען דערפאר
 כי׳ט װעלט א און קאטערס 15 אדער

 א הײסט דאס און ?אנטראקטארס.
 און !םײטה״ גוד ״איז רעאיגאניזײשאן

 האל־ ■ראטעקטיװ דער פון פיהרער די
 א? אניטירען, און טענה׳ן אײן איז טען
 אינדוסטריע דער םון אינטערעסען די

!שעפער גרויסע דורכאויס פאדערען
 אגדי־ דער װײל נישט, מעהר ס׳איז

 דעם קראפט אין זײן נאף דארף מענט
 דענס, איף און דולדען. מען םוז םיזאן׳

 האנרלונג די זיף ערקלעהרט דערמיט אז
 די א? װײםען, זײ אסס׳ן. דער םון

 כיא־ ניט סראבעל קײן יעצט װעט ױניאן
 םארגעסען נים אבער מוזען מיר כען.

 אגרי־ דעם באנײען בײם זאכען אלע די
 װעל״ םיט זאכען, גוטע אלע די מענט.

 אנגע״ האבען לאיערס סלוגע אונזערע כע
 װערט ניט זײגעץ אגרימענט, דעם םילט

 גע^זרי־ אי? עס װעלכע אויף פאפיר, די
 איז, הויןט־זאף די װײל געװארען, בען
 געבען סוזען זאלען באלעכאטים די »ז

 זא־ זײ א? ;האבען זײ װיםיל ארבײט
 אין ארבײט די שיקען טארען ניט לען

 םעה־ זאכען אלע די און ססעב־נעסטען,
אגרימענט. דעם אין לען

 ער־ םון װערען צופלאצט הען כיען
 שע־ םון קאמיםעם םעמכערם, גערגיש.

 !אונז םאר עפעס ״טוט :אפעלירען פער
 מיר װאכען. 15 שוין סטאפעז מיר

 ראלס ארויס שיהט באס דער װי זעהעץ,
 בערג ארײן ברענגט םען און װאארע

 מיטעל סײן אבער .“קלאוהס םארטיגע
 ארויוי געהט עס ניטא. איז דעם געגען
 ליײ ױניאן, דער םיז םארטרעטער דער

 ביזגעס, טוט ער א? באס דער ניט סענט
 אויםםײד. ארבײט די ^יסט ער אז

 ער אז טענוז׳ז, ער דען? װאס נאר
 צו ביליגער איהם יןאסט עס !״קױםט״
 אינ־ מאנוםעקטשורען צו װי *הויםעך

 אגרי־ דער ער. םעג קויםען און סײד.
םאן. צו דאס רעכט א איהם גיט םענט

אר־ ? אײנפאל *ן אײך געםעלט װי

 אינדזשאנקשאן צײטװײאיגען א הראנען
 איבקרגע־ האט ער י״־ניאן. דער נענען
 אדװיײ לינעל אונ?ער צו קײם די נעבעז

היאיזװיםנ םאריס ?ער,
 נע־ כױטיננ דער װערם דעפ םים

שלאסען.
םעק. לאגגעו־, ע. לואייס

 ^יידען ראגאטע;, אפ סטרײקעז נײטער
 איז ענדייף נױט. און קעי*ט ר״ונגער׳

 רא־ סעט^ען. צו געצװאוגגען באס דער
 שטוגד#ן 44 :אגריפענט אן מיר כען

 טרא0PV װאד, א דא^אר fJO ארבײט,
 די י.1ט1וױ אזױ און אװערטײם פאי

 ארבײט דער צו צוריח iyry; רyארבײט
y( איז קאפף דער און m:vy.^ ־ פיט 

r אז אױס, באס דער געםינט אפ^ in y 
^,jyDi ר,yארכײט דא jy?״: «  y3syp 
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 ״yi באס דעי װאלם נאטירליף׳ װאןי.
 רyDי,ארכ זייגע ארױסװארפ^ טsװא
 ט4װאי דאס רyאב .vW' נעהסען און

jyo: דאןי ^ y כרyכyאנריפ#נט, רעם ן 
 ז.yרלאזyד ניט oy װאלט יוגיאן די און

 אר- די זאי*ען :נאס רyאוגז זיף טראכט
^ן. כײטער  הײ• נ-ט 1זאי oy כדי זי

iyo װ אקאוט,ל ס״זyגעכען די איר ל 
 איבע״ די און *רבײט ײאר אין א,טאג

 װאו אהין, ״איהען איף װעל ארבײט yריג
ױגיאדסטאגדארדס. די אױף פײפט טען

 פצד שװיגדפא אזא אפצױפאפ^ אום
*ננענוסען מיר האנאן כאטים,yכאל די  

 פונין• דיזצ |yn פיאגראם. נײעם רעם
 װןא ,jy.yp #ונגענוסעץ ;ysyp ט^

 9 סיט .iyroK» |yjyp ניט אזוינס
 •רא- גײ#ס oyi pc זyפו:קט 10 די פון

 אײגפאראטאנמן םאיקאם איך בין גראם
 דאר- גאף עס oyn םען יריגציפ. אין
yc; ^קאג אױםארבײטpרyסיט ט

 מען oyr ערשט דאן און
 די פון װי:טי;קײט די ןyאפשאצ קעגען

ן.yפונקט *רע
/ װיל ול:קט אײן װענען ו ר י א

 איר איהם. jy;y; שטארה בין איף אז
 זאל ױגיאן די אז ,4 פונקט דעם םײן

 גיט און סקייל פידפום oyi ןyרyכyה
 ״fyii ,,ד פון וױידזשעס די זyטpyםראט

 איך מיניפוס. oyi איבער lyoiiyj כע
ט די ניט זעה ^י ע ^ װ ט  רyד פאר גוי

 *4או;ז< ?אף. א?א ןyרyאדc צו ױניאן
 pc גץyרyקאגפ א D»pyi האט לאקאל
 אײכאר״ אין רy•vc׳ םון טערyםארטר

 א אין האט זיגמאן רyברוד ל.yfiפyט
 אלע ד• דא1ארימגאד ראדא לעגגערער

 דיזע םון שרײבער דער און פונהטען, 10
יעגעס נײ גערערט אױך האט צײרען

פ״ר װ״ט וױ אױױ איז•ןייוי 1יין? iיזא
 W? פונקט טע•4 דעי־ איז זיך, דונט

פאפויער. ניט
י1» *י׳

J * י י • • ײוו  פילאן יעדען פון אנפאנג בײם
 1א כאארד, דזשאינט צום זיך פיר דען
 ;עארד^יט זארען אײד?שענטס ביזנעס די
 אנשטרענ- yooy^j די פאכען צו זyיyװ

y צו ניט גו:ג ^ n y i,; אר״ ז̂א פען אז 
 זײ• oy װי לאנ; אזוי אװערטײם בײטען

 זאיען ?ײ און ארבײטסלאזפ פאראן ינ^
ענדען אויף  זעצען צו ןyטל,פ yאל אנ̂ו

 שע- די אין ארבײט רyד צו לײטע די
yB^ דאס ארבײט. דא ס׳אי? װאו 

?yטא״ פיר י^ט, טאן םיד װמל^ לבע 
 װאדטען און נאײכגילטיג זײן נים רען
 רעי• ױך ::עלע; DD^y? סyבאס די ניז

ארבײטער. נא,י עז,הכyארויסצונ מאנען
 םון רyפכyפ זyדyי צו אפעליר איף

 ארבײט. ד#ר אין ^yn צו ױגיאן דער
 לאזט און אװערטײם קײן ניט ארבײט
 אװע- װאו וױיםט איהר אויב װיסען,

 ,ײאו רארט געארבײט. װערט טיים
 צו םינישע־ א ןyהפyארױםג o:yp איהר
 א? נא־, זעחט עס. טוט ארבײט, דער
 האבען און ױניאן־םאן א זײן זאל ער
.9 לאיאל פון װאירתעג־קארד א

 תןזאלוציע א ערהאלטען האב^ סיר
 בלע״ דער װעגען סעקשאן הארלעמער םון

 נאנצע די דרוסען כ^אונטערנעהםוננ.
 קור- אין נויטיג, ניט איז יעזאלוציע

 זא״ םיר א? וױל, םעקשאן רער — צען
 װאס אלע, די ןypדאנMב נטליףyDy לען

 אונ• דער אץ באםײלינם זיך האבען
 א( םאר oy ג^וכט און טערנעהסונ:

. ערםאלנ,
מא• צו זyבאשלאס האכען מיר װען

 בה נאף האם אונטעתעהםוננ/ די בען
 צײט קררצצר א איז נעלעבט. בלעכער
 זיײ מיר גמשםארבען. ער איז גאכדעם

 אונטערגעדד דער םיט אנג^זגגעז נפץ
 איבער געדוען איז ■ראםיט חנר און םונג

 האכען מיר וועלכע דאאאר, טויזענד
 איז וחגלכע אלמנה, דער אוחנקנעגעבען

קינדער. ?לײנע םים געבליבען
 דאנק א אויס דריקט לאקאל דער

 לאסאלען, די אח באארד דזשאינט דעם
 אױף םיקעםס. נע?ויםם האבען װעלכע
 און אײדזשענמס ביזנצס די םיר דאנקען

 האכען װעלכמ לאתאל, םון םעםבערם די
 הא• וועלכע די און םיקעטס םארסױםט

 נאטײ־יץ/ םײמםס, די געקוימם בען
הױיכדדאנ?. דעם םארדינען

A
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*on nyn •ir* •1• ijnyn ועדוי־ני^׳יס
n*8*8» 8*3׳or0״,

8P•:* .•80־ ivsyjyj o?y • ns־ •n 
os••;•,״*} c,׳ lyr'nno'yor oyn

nyn p,o *•oiyna ון י,י*יה« oynn״ 
nysog ,ױ;י*ן *o •n nys׳po nyn*?;o

8 •n׳yoi8,־(׳׳P*n ?8)* r3׳־ oײ  ״*r נ
••;r oyn oy .jyoip v< ;ynonyi ;y; 
* 8 nnyr;׳.ms'opy? yo;8oy*yo 

38o;n >op;yny; ,*i*? •3*0• נ,
 ovn*o׳n־i* p* ,n*i)*• )?■27 *y>׳

nyoi♦* nym* po- *8;׳ (t? ,))ב־ל,־׳ 
f )  ,o-oo y«1o ooyn ־*••n .p 

 ״y״i ;vay;o-c ־pi* iy;*p ד׳סנל׳ת.*
*1 3i''?'0*t,

ה ד״ א אג ט ־ צ ע D ז T P  n  “ MB 
אג יעךען ט נ ו ה. ז ױ י ®  

•״on-p 8 ז״ן n*e oyyi -*;*׳ ־..
 *״--P’nyoo po y׳y8f?'ii•* •n״ גע?

(t •מדען  po )ס-יה *yn p* 12 ,)8B׳
o ססו־׳ט, *|o?׳:n 1S1 ,n*n לי׳(ט*ז r 

47, yn* *•־onyr a 8 ;ע;ע:ען po׳״ 
n,״.׳•

 oyn ,;*o;ir װ*ס iy*yino3 ד•?
on*• )yal.T- מיס״ * *יז'פ*?(עקידעז 

c:״״*yn ;•* *•)n)yo* ;״*B;y׳nyo 
,n 0)ycyy) o•; o*n y**o oyn ps 

o r, ו*ו• yr omn nyn1.־ Vayiyj e 
ny; oyn 0)’ir»׳nnyo o ט *ססילען. נ׳

nip oyn iy •no r^״8 *  o ro i 
r  not מ׳ס•?;ry j;• *  r  pt nyn״־ 

•n*;*c .י*ק*יס

ד ע פ ער ױ אנ או ם תי ל י א מ s מ n r t  n אינ־ די 
חן פון סםארײשאן ה ע אי ס ם א מ

yo»yn| ׳ןונת *myn נעומן סיו ■
*po nynyom*o ,n no BojiPiyoon 
8 nyn) *8׳ (ry)nyo> קםיװע די סון* 
o׳onyaoo nyor nyn no nyn»n)o ױנ״ 

no o«wy)jmyj nyn w 17 **p*? r r 
njn סמסטסליחננ ii n  no׳n m n־ 

 יוז א*ס*א, pt ס*תוסלסומ ומהלםס
oy »אי )yoonv nyinyr • ;yry*) 

 iyn*nyj on’ruono איז oy קוגסט.
po nyooo » 3 ססײןוסזסנס '(* ,0*p” 

 Bynyn fjro7*ny) o*n ipo• װסלכסן
oy אױך איז )trw און םודה tyj,«* 
no יז *לץ* )jrw ין« * oyinyr 

נייסם.
*־nono jyo o*n cynyn די איז

סי nyn po סראנסן מן סנ מ ת מ  *ינ
no סון nyn )ת תנ ^ד״נאו  סין *רני

סױי *גמוױמז ס׳ת*ם *ון סלמםיין
17 <op*> pa y)*n nyarvyoo n n 

nyn no סו׳נײם no D"P)'Byo po 
nyn .די »עט*תמ*נאל nynyn זײ־ 

on*D ojynnynB : jynyj pry ,וינססז 
j «  nyenpy0 *די י,1נ*ר '•tyn ro 'f i 

pnuvn »  .p’Bc^nyo, 0 סיתר 4נינ
תאז, ס*וי ױ»*,1*ס*0 e ויי n• יזסי־ 

pm, .ח, סײנמד^ י wofynpo, •י׳ 
n no nynom. ;ת מ ז  יסנ*ור .r ױי

; *0”p)*t»yny). no n*op*nyn ,*pe 
*■o bp׳no nyaynpyo ,p די n»o״"«

uo ,raw ,יווגויד וגטען דעס נ״טאג
nyn n ,״, ח, ra s ־,יזית סיז/׳ייזיע ״ױ :סיגער ךעחןן y r  ’*H

o׳v׳*y i*, / ד ס׳ ס ר ^ ו״טאג, nsv 2,30ו׳
tyay•*ר nyn ססוסס י, די״ױד it 8 ויין m p:ײ *נ;׳ר סמעײקאנ׳ןי ״

sno» w״ n y• עי איז עי י מ חן ״ מ ן י י ו ײ ײ יאנואד טען27 דעס וױח, חןר iojo זונטאג,
m• וחן• ח, דר, i עי קורס דין i, ־ סיג n ינתד•

b j*;o ד דער סץ^»y n yוױלאײא(,* ר♦**
/n s  i t  j o  ato m

o }p ?סרססן י, ח, דר, y i ty n קורס *«ny3 געסיכמע ״די «r איי־
רא*ס

ס די ײ ^ ל ר א ל ײ ק־ ם ר ע מ פ ר א
DMT!

nyoopy) nyn סון סיס'({ י*ק*י 
nyn סי׳י*,־ס ייי^ס •trn, 8 י*ק*י ̂

tye2B oyn jmmniyw n*o oyn
oo'>yr *o oyfn*n o n  no ,w w 
yol06 .0 82 ,nyoyo ^ )*n 'p rn y 

.nnm* no ny)” W 8 ,oroo
nr»8t |y;” » oy « סר yj*03'n 

n  tTJint ססײזסגייסז r  no כױט״ 
•*;jytn*n nyn ג׳ס *ip 1» !*Tnypnoo 

iym  it  pro *)טי כד«תנ. װינ

)')po ,;yDooenryny) yyn•* yo .ח 
po {*»  ם*וסט״ nn ״.oonyir*t״ ,

■pyo ,nynyn ■m jyry) p* nyoooo 
iio nycmyirmyon ל*?סל nn  iio 

p oo)yor»)8no nyn po iwnyro״* 
o׳yoom r  oiyoyyi o*,n 0*11 ,yo״) 

boup סיס *nyoo3 niyooo ys'tov 
y))ip| יז* )*|.onys .* (yny

>»1 o n n  yייג*ז «*yi |yoi;yjo'i 
in*n דים ov3״io׳n*>«* y)'n׳yoo״) 

po .jyo ױן סזױ * po nyj)'» r 
Vop)*o׳,ppni3 .ona po .no ,nn 

-y r7o nyppio a n  no on')«oo*po 
)r t )  .’PT׳nyn po OP לםי*מד*

יײיסז•

סי ני ער פזן *ענםשדס ז ל אונז א מנ עז נ עו ס ע *
o •ןיגעוחן די iytjyo » r jn יעמען »*ר *ועז זײגען:

fy*0*y •n * 7* »ן זיר« : si
t m» ד ײ • w ס ער ט ענ וו

nn•® y• - 68 סקול •*נליק n y, געמןן n ytm y ,4סאנהעמע עװעדו
 גןף וױיכער» י. ס. oyii אוחןג•, סוחר 9 יאדסר, lyoao חןם סיסװסר,

אמספיפוזױעס״. עקאגאס״יע און ״סאדעתע ־ איכער קורס א כען
ס ק א ח ד נ מ ג • מ ר ע ט ענ ו

כראנק• סםריט, ׳**רי*ט און א*ס» •ארק קךאפאג* - 61 ס?וי •*נייק
Born,;* דעס »iyea ,ק*«יאגד סילוױא װעט«דס אוחןגפ, ס^• יאגוסר 

ארנײסער־נאװענ:(;.״ די און סיקס*J*py״ :איגער קורס א גענען
ר ע או ס ל ק אנ ר י ג ט ד . ץ ר ע ט נ ע ו

גראנקס. סםרי#, ycias און סלײס נר*ון - 43 סקוי **נייק
n סװעגפ, ס»גפ»ג tx  oyn ,ייאואר Byn A30 געבע לעװין םאקס 

y ״מ :אינער קורס * * r r y j ץ* nyn נאדעדנג״ ארנײפער אסעדיקאנער
ם ע ל ד א טי ד ני ו ר. י ע ט ענ ו ז

עװענד. ״מע ־לעכען סםריפ yoios - 171 סקוי •*בייק
26 ,3*b i*oװעס אוועגפ, 08̂ יסנואר, סען nn, דעגיעלס םאתארעם 

ז אינער קורס * ;ענען ױ « jv •*ראיינינסע h אין דניןאיזס , b b v b b.״
 ױניפל אלע זײ אין װערט אמענמ, םיפװאך און ױגספאג מאנססג,

onyojyv אגד/ירע מ חוץ א ן^גייפ, געיעח^ם DB?yrno*o ד*רמ ״אס 
נעיעחןנס. װערעז

ן א ש נ ע פ ס ס ן ע ^ ש ז י װ י ד
, ג א ט ״ ־ ס « ע ן ד ע ס אד « •אנו

 כראנזװי^ דעם אין כ*ר, אינפערנ(ךסן»*ל oyn סוץ ױחו^סעל *
 דעד סץ מ׳טגלידעד נראגױױל. סס״ מןקסאן 229 לײםעאוס, לײבאר

קוסען. *ו געלסמןן זײנען אינטעתל«^אל
אג, ט נ ם זו ע ען27 ד אר. ט אנו י

 :ו«• 1581 ,1 ל**,אד סון חםס קל*ב זײ ידן רעדעז װעם לעוױן ם*קס
מ :אינער עװענױ, שיםגסאן :*,־ועגונג״. ארבײטער *נמןריקאנער ,
 םט״ קלינטאן 151 ה*ל, קלתםאן אין ידזײ׳ס, אין רעחןן װעס ראגאןי ח,
*נ• זי־ וועם לעקמשור ,n יע״.2*יװיליז* *סעמקאנער n, איכער:
*ייס. םים*נ 12 סאננען

 Vo לעקטשור, א.־ן דעם*;שטרײש*ן ר*די« * — כײסאג אוחר 2 סוס
 אוי- דעם אין ברענט׳ש, רוסיש״סױלישען חןם •ון ער7םיטגלי די סאר רוסיש,

סטריט. מע16 װעסם 3 כילז־ינג, אינטערנעשאגאל nyn po דיטארױם
. נ א ט ש ד ע נ ו ם דו ע טו ד ט ג יאנדאר. ו

no, װעס נאלמעת lytynsnye עדיױ דעש אין ענגליש, אץ קל*ס זיק 
 BB2 142 אין ,17 לאקאל ױניאן, nyaoo nyon מ po nyo;yo קיישאנאל

אדהה 8 כיז po 6 װעמןן גענעכען וועמ קלסס nyn עװענױ.
, ג א מ ײ ר o ו p ען ם -. ז אר. ברו ע פ

 813 אין ברענםש, תסיש״סוילישען oyn noo חסיש, סין לעקםש^ *
js איסס  .p .onoo yoio אבתםשןןף n oyn״nya'o pn : ״n"no6־no ')p 

po opnyoo po אין '*o r״*■
ת, כ ם ש ע ען2 ד אר. ט טעברו

* epos po mropjrt ,1 ליזיוץ nmo ,בײסאנ po אסים pa לא־אל $
228—oyii ny .rjy ry  yo2 חגיען po ,סידיש nyro : עימד ״םאדעתע 

ym3*j ,סינסנדםוגיעס״

ער אדןז תורסען ױ n . • ד w i s
ז * . ד נ א ל װ ר ן ג

 בילו־עכ סוסיױאר 203 כ*סח*, חש*מם p• *פיס po *וחןגם, ם^ט*נ
•סיבאלאגיע. po קלאם ס pny; ayn סייקמס א. ח.

ר. אין א מ טי ל א ב
6 oyn jOBomםען noinayo, כ, נ. װעפ •n pao״iyn אי•: סידיש, אין

ד סװ נעשיכטע עקסנאכדשע po סימיאלע
, . , .  WD7ony: ״ .

po אסיס po סםײט. ססקוױםה 201 כ*אח־, חשאמם
r, ׳ ״ ״ rr ’ש ן

n ®אראײנעםע  / ly s M Wm/ my* y■ » v 'v r w י ־*־  w
pnyn n * t^ * a  po om

אץ
 ל*ײנם Byn *אתסכא, nmo e ,noroy• םעןoyn 13 םיסדואו,

 יחןכלעםסז־. ארכײםער po שעיעק*ג*ס. :אימןר לעקםשוחמ כתקם
oyn nntmpyn סארקוםזןז po 2 י*קאל «ן *•יס 1 ,7 opyoy סם״

JT B / F iirT 1® i vyi
po ,yomo .rn יאנוסי־, pm25 oyn סױיטסנ,  m jy m  ajm

.bo םסרוס
 nip pn noya גלססכעת ב ayn יאטאר, םעזoyn 28 ס*ג&*^

nyo: ס*זניסלע .וײ po מך*יבם*״. םרײד־יתיאן aw n tmp nyn 
po no ס n *יי  po װײספ nyaoo יתיאן״ job ■nyam m s

שאן ס^ליי ס סינג אינ מ די פון םי ײ װ נ  עסזעסופי
ד ר א א טנלידער נ ר פון םי ע ער ו אנ מ ס ע דד

ני ל8ױ _ 22 ל8ה8_ו
 עקזעקױ פולם זיצו;; ספעציעיע א

ױניאן, דרעסטאכער דעױ פון באאיד טיװ

nyn באנ;ר*ט po װיינשטײן, לוסיס 
נאױיטונג. דין —

 ײעיכע וױיג״עטײן׳ לואיס פירסע די
 און עלטסטע די םון אײגע גערוען איז

̂ווק חנר פון םירמען אײנפמסרייכסטע  קי
̂וך ?עצםע ח*ט איגדוסטריע,  באנקרא• ו

 דורכגעגאנגען איז פירטע דיזע סירט.
 םון קריזיסען ערגסטע די אוננא^עדיגט

 גױ צימליו א אין — יע«ט און לאנד,
 האט — ביזנעס־?ײט פאר צײט טער

 ̂פטעיט ע־ס נאנקרןוטירט. פירםע ד
V װארום :םראגע די ךף

 גע־ קען דעם אויןי אז ׳דענ?ען ריר
 די עגטפער: אײן ביױ? ױערען געכעז
̂וט םירמע  ^ריט פאי׳עען » געסאכט ה

 און צוריק, האיכ א און יאהר א מיט
̂וט יעצט  םאר ■רײז רעם כא^היט וי ל
̂ורדכטיגער דט יענער  סיר האנדיונג. פ

 םירמע דער פון אקט דער אז גיויבען׳
 מא• אײנגעםונדעװעםען *ן ציברעכען צו

̂ט ד^אבער א •וע־עז און  געפיהרט ה
iv לאגע. אונאנגענעהכיער י^טיגער דע־

 די איז vote דיזער כױט צרה די
 אײדעל־ אנדערע פילע מיט וױ זעײבע

 טאנוםעקט-צורערס. קראוק געפאטיצקעטע
̂וף איז אטת דעי  גרעס־ די אז #דיזער ד־
 אבערסידמ« יעצטיגע די םון צ*והל םע

̂כען  פארכיע־ גרױסע זײערע געמאכט ה
 פו] ניט טאנוםעקט׳עודינג, פון ;ענס

דזיפאיינ:.
 אונבא״עטרײטבארער אן אויר איז עס
 זיכער־ און עהרליכסטער דער אז ׳פאלט
 טאנו״ אין ליגט יראפיט דאלאד סטער

 די ת^אבינג. אין ניט און םעקטיזגורינג
 פון סטריט״ ״װאל דער איז ד^אביגג

̂וק־אינדוסטריע. דער  געמב״ * ס׳איז הי־
 זײנעז דאף און ביזנעס. קײן ניט לערי/
 דז׳טא־ געװארען טאנוםעקםישורערס םילע

̂־ כעיס.  אידייטער דער וױיל םארװאס
 קײן ניט איז קיאוק־םאנופעקטיעורער

 נאכםאל־ א פעהר איז ער ביזנעס־שאן.
 םיט מ*ן א אײדער אנדערע, םון גער

*I קוים ביזנעס־םאר׳טטאנד. אריניגעלען 
 קריםען, גענומען אײגער נאר זיך האט

 הא־ צו מװער צו איהם םאר איז עס אז
 האט ער אז ;״לײבאר״ סיט טאן צו כען
 םיט פארנעהםען צו דף צײט קײן ניט
 ״איידעא״ צו איז עד אז ;ױגיאן דעי

 ̂א■ א פון ארגוםענטען די אויסצויפטעהן
 א געװארעז דערפאר איז און טמערמאן,
 עס האט אײגער װי גלײף — דושאבער,

 צעהגד• גאײןי האבען ארויסגעזאגט, נאר
 דעם איכיטירען גענוםען אנדערע ̂ינע

 האבען זײ װײיצ חלילה נים עחשטען.
 זײ וױיל ח״ו ניט ;געםאכט געלד װעניג
 ״דז^אבינג־ די דורכנעמטודירס האבען

̂ס אז געפונען און ניזנעס״  דזשא־ א
 מא־ פראםיםען גרעסערע זײ װעיןען בערס
 ביליג־ אײנםאף האבען זײ ׳נײן כען.

 צװײ• דעם אײנער נאכגעםאלנט דערהײד
 אױס• אהן און נאכדענקונג אהן ׳טען

 קילאו?״ די איז ארום אזוי תכעגוננ.
 אין געװארען םארװאנדעיט אינדוסטריע

 מוי־ סיר װעילכער מים פארזעהענימ, דער
 הײנטיגע באריהרוננ אין קופען זען

צײטען.
 האבען יאהר פאר ערמטע די אין
 גרויסע געמאכט יע דז׳צאכערס אײניגע

 הא־ איבערראשונג זײער אין •ראפיםען.
 געאד די האבען זײ אז געדען,מט, זײ נען

 אבער איז דאס ז״דטאבינג. םון געסאכט
 זײ האבען סראםיטען די ריכטיג. ניט
 רויהע אין ״געמביצעך פון געםאכט נאר

 ציי• די אין צײטען׳ יענע אין װאארעס.
 אין געהאילטען האבען פרײוען װען טען
 אין ״געםבציגד דער איז שטײגען, טײן

 דאן װיייל מזיל׳דיג. געװען נודם״ ̂פיעס
 גע־ קײן האבען געדארפט ניט מען האם

 םא• קענעז צו אום *עפטס־םעהיגקײטען
 נאר האט װאס דער דאילאר. א כעז

 גע־ האט הענד די אין װאארע די נעהאט
 הא־ דזמאבערס די נעאד. מאכען קעגט
 זײ־ זײ אז אײנגערעדם, אבער זיך כען
 זיןי האבען און חכםים גרעסטע די נען

 באזיגט װאלטען זײ װי אזוי נעפיהלט
װעלט. די

אױס, װײזט עם װי אבער, יעצט
 דרעה א ביסעיל א רערעלע דער זיך האט

 געװארען ימצט איז ר^אבינג געטאז.
םאר אונטמרנעהםומ געפעהראיכםםע די

 װארים געמעםטםמאן. עהריליכען
 אויח באזירט ניט איז ^אויז־דדצאבינג

 דער ביזנעס־פרינציפען. סאילידע יין0
 דורף נמלד כמכען בצױז סען דזמאכער

t ,םעםטגע־ די דורף ניט אבער נס 
 ערש״ האנדע^ םון נעזעצעז מטע־לטע

 אז דזשאבער, דער ערװארטעט סענס,
 איהם וחוט סאב־סאנוטעקםשורער תר

 ארבײטס־געלד. אהן ארבײט רי מאכען
 איהם צס איו צײט געװיםער א פאר

®rm !סארם אזא אנצוםיהרען נעאונגע 
 סאב־מאנופעקמ^פוחנר, דער מממנפס.
 דער איז אוגוױסענד אינגאנצען וייןמדינ

 געחאל• האט ביונעס* פון וױסעגשאםט
2> *P פארהא־ זײנע אוחנאגצמן אײו 

 האט ער װאט דאאאר, פאר חןןתמצ
 אלס אדער אפרײס^ר אלס יפמדמפארט

חײסם* דאס דדיאבצר. צום ■רןסצר,

 געהאלטען פ^וט האט דדעאנער דאר אז
 דאלאר פאר די ארױסנארען אײן אץ
 אזא סאכ־םאנופעקטיעורער. דעם םון
 ביד קײן אבער איז ״כיזגעס״ טאן םין
 פעגלינ־ אײנציגע די וױיל גיט. געס

 א טאכען צו דז׳עאכער דעם פאר קייט
 םאיקא- רער אויף כאוירט איז פראםיט

 צוױיטען דעם םון אונװיסענהייט מענצר
 אזוי ג^צעםטס״האנדלוגג. רער םון צד
 האנדרען םלעגעז מאנכע למ״צ</ װ/

 אפא־ די אין רוסיאנד, אין סודפיק םיט׳ן
צײםצן. ריגע

יא:; אבער קען ״ביעעס״ מיז אזא
 סאב־םאנוםעקכדטו־ דער אנהא?םעץ. גיט
 צו ניט געלד קײן מעהר ׳טוין האם רער

 פאדערט ער דדצאבער, רעם געבען
 ארגאני־ די מאכען. צו לעכען א יעצט

 סאב״מאנופעקט״צורער דעם םון זאציע
 פרייזעז םון סטאנדארד א גאר םאדערט

 דזיעא־ פון פארזיכערונגעז אנדערע און
 זאל סאכ־מאנוםעחטיטורער דער אז בער,

 ®ראםיט. געזעצריכען זײן פאכען סעבען
 עױן קען ארטשטענדען אזעלכע אוגטער

 װי חבם אזא זײן ניט דדצאבער רער
 דזיטאבעי דער פארקעהרס, יעצט. ניז

 זײן אין ארויסלגע׳שטעיט יעצט װערט
 אױגען רי פאר הייםלאזינקײט גאנצער

 עס ביזנעס־װעיט. גאנצער דער םון
 און לענערליף װי ארויס ימצם זיך צי־יגט

 ביזנעס־םעטאדען דינע איטמאדי״ט װי
זײנען.

צװײ־ צום צוטרעטען אצינד ראמיר
 איז װאס דזשאבינג. פון פונקט טען

 מא־ די פון זין דעם אין 4דדטאבי:ג
 עס איז ביזנעס םון פרינציפען דערנע

 אלעס. דאס געסברערײ. א װי מעהר ניט
 עלעםענט אן זיך איז האט ביזנעס יעדער

 געהט װאס אײגער יעדער ריזיקע. פון
 םעג־ ערװארטען םוז ביזנעס אין ארײן
 באיטטעהט דעם אין םארילוסטען. ליכע

 דעם פאר און ביזנעס, םון ריזיקע די
 קא־ די לוים אוגטערגעהםער, די זײנען

 בארעבטיגט עסאנאמען, פיטאליסטישע
 אן דא אבער איז עס פראםיטען. צו

 ״געמ־ און ״ריױקע״ צווישעז אונמער^ײד
 ריזי־ א אויף איז ״נעטבילינד ביליגל/

?V, װאס אונטעחשײד דעם מיט אבער 
 אױסרעכע־ ?ײז ניטא איז געמביליגנ אין

 ב^ינדערהײד, געלד ריזיקירט טען נונג.
מזל. אוי^ גאנצען אין זיר םאר<אזענדיג

 קויפט םעז דזשאביננ. איז דאס אט
 דא- טויזענדע הונדערטע פאר סטאס אן

 װעיט דער אין גלאט אזוי אט לארס׳
 קויםערפ. אויױ װארט מען און אדײן,
 װאם איז צײמען, גוםע די אין אםאל,
 אין געהאם האט אײנער סטאק מעהר

 געװען עם איז בעסער אלץ באזיץ׳ זײן
 אלע האט סםאק דער װײיצ #איהם םאר
 הוײ די צויליב װערט אין געשטיגען מאל

 אלעס. אויןי פרײזען שטײגענדע און כע
 אנדער׳ע. געשיכםע די אבער איז הײנט
 ״סטאק״ םיט געכאפם איםיצער װערט

 געזע־ גילײף זיף ער מעג דאן זיף, בײ
 פון װיייל גראיעען. פאר די םיט גענען
 דעם פון װערט דער װערט טאג צו טאנ

 גאנצער דער ביז אײנגעשרומפט, סטאק
 אױסגעװעפט װערט זײנער פארמעגען

באנסראט. געהס מען און
 פאסירט האם אוםגיציק םין אזא אט

 איז םיילייכם װײנשטײן. לואיס מיט
 דער םים םאל דער געװען אויר דאס

 באנקראטירט האט װאס מאדדפעםטיס,
 דאם און םריהער. װאכען אײניגע םיט

 אנד&רע מיט פאסירם אויןי האט ועלבע
 נויטיג ניט ס׳איז װעלכמ דזמאבערם,

דערםאנען. צו דא
 מיט םאסירונג די אז דאכט, אונז

 א אלם דינען דארף װײנשםײז לואים
 םאנוםעק־ איבעריגע די םאר פוסר־השכל

 דזשאבערס. די םאר אויןי און טשורערם
 דזשא־ אין גליסען קײן מעהר ניטא ס׳איז
 זיכערע די ניט איז דזשאבינג ביננ.

 גוםען א םאר ביזנעס פאסימג די און
 װיל װאס דער קלאוק־מאנוםעקטשורער.

 עהרליכען אן מאכעץ און רוהיג שלאםען
 לויםען נימ טאר פראםיט, זיכערעז און

 האל־ זיף טוז ער דזשאבער. א װערען
 אײנ־ דער איז רארטען שאפ. בײן טען

 מאדערנעם א פאר פלאץ זיכערער ציגער
« ״י• *נעשעפטעסמאן.

 הױ צו מיטגלידער אלע בעטען מיר
 די איבערבײטען אםים אונזער אין מען

 יעדען פאר האבען םיר ױניאךביכלאף.
 ויי אזוי ביר. זײן אננעגרײט םימנליד

 •3צעדזש^ די איבערגעביטעז האבען םיר
 קע־ בלוי? ביכלאןי די װעלען נומערען,

אפיס. אונזער אין ווערען געביטען נען
 אד* די אױף אויף יעצט נעהמען מיר

 בײם ער urn םיסנליד, יעדען פון חנםעז
 אלעמעז דערפאר בעטען מיר בוך. זײז
 סוםט שפעטער. אוי^ אפצולענען דמ

אײער ארױסנ״חפען אםיס אין גלײד

 לערנען דך װילען װאס יעניגע די
 א יעצט חאבען שפדאך, ענגלישע די

פאר״ דעם. פאר געלצגענוזײם נוטזג

 געװארען אפגעהאלטען איז ,22 יאקאר
 אזײגעד 1 יאנואר, טען11( דעם ׳שבת

 210 האלי, בעטהאװען אין גאבטיטאג
םטריט. טע5 איסט

 געעםענט האט בלוסטײן ט. כרודער
 װערטער עטליכע איז און מיטיג; רעם

 צו וױלקאםען װארימען א אויסגעדריקט
 גע־ פריהער זײנעז װערכע מעטבערס, די

 לא־ פון באארד עקזעקוטיװ דעם אין װען
 פון מיטגלידער איצט זײנען און 28 לאל

 אי־ די צו און באארד עקזעסוטיװ אונזעד
 װעל־ 28 לאקאל פון דרעסדאנעי בעריגע

 לאקאל. אונזער אין א-צטער זײגען כע
 עלזע־ די אז ערקלעהרט׳ דעיבײ האט ער

 געפלאנט לכתחילה האט קאטיטע קוטײו
 םיטינג סעכיבער גרויסען א האבען צו

 םון מעטבערס טראנפערירטע אלע װאו
 געהערינען א קדיגען זאלעז 23 יאלואר

 װערען. איגססאלירם און װילקאמען
 װאס געװאלם האבען כױר װי אזוי אבער

 באארד עקזעקוטױו אן האבען שנעיער
 ױניאן דער פון ארביוט די אנצוםיהרען

 אין גאר געװארען. אפנעלײנט דאס איז
 אזא פאר פארבארײטונגען װעלען גיכעז

װערען. געדאכט טיטינג
 גע־ דאן האט *טעהנהאלץ ברודער

 עקזעלוטױו די װאס באריבט דעם רײענט
 ארײנגעכראכט האט םינן* םיז האכײטע

 משך א אויף זיך באציהט װעלכע און
 באייכט דער פאנאטמן. פיער גענויע םון
 םעטיגקײט די איבער איבערבליק אן אין
 פאר קאמיטע דער פון אױםטואוננען און

צײט. דאזיגעד דער
 א איבערגעגעבען ער האט נאכהער
 אל־ דעם וױיזענדיג באריכט םינאנציעלען

 םון צושםאנד פינאגציעלעז געםײגעם
 װעלען באריכטען בײדע ױניאן. דער

 קוטענדיגען אין װערען פארעםענטליכט
״גערעכטיגקײט/ נופער

אר־ די געענדינט זיך האט דעם כייט
 אדמי־ אדויסגעהענדיגער דעי םון בײט

גיסטראציע.
 פון טשערמאן בלוסטײז, ברודער

 זזאט באדד עקזעקוטמו ארויסועחענדינעז
 גענעראל באראף, ברודער םארגעשטעלט

 איגטערגײשאנאל דער םון טדעזש. סעק.
באארד. עהזעקוטױו נײעם םון אײנשױערער אלס

 אויסנעדרילט האט באראו» ברודער
 דער צו דאנקבארקײט און אגערקענוגג

 טרײ האבענדיג פאר פינו* םון קאטיטע
פליכטעץ. איהרע ערפילט אויפדיכטיג און

 געװארען געםאכט איז “קאר ,ראל׳ א
 בארד עקזעקוטיװ ערװײלטע נײ אלע םיז

 װעלכע מיטגלידער די און מיטגלידער
 םון קאמיטע די צוזאמעננעשטעלט האבעז

םלאץ. אוים׳ז געװען זײגען אלע און פיגף
 אין נאכהער האט באראף ברודער

 עקזעסרטיװ נײע די ערהרעהרט קורצען
 און פליכטעז זײערע כייטגײרער באארד

 זײ איז װאס פעראנםװארטאיכסײמ, די
 איבערגענע־ איז געװאחנן אנפארטרויט

װאנרער. ברודער צו ״טשער״ דעם בען
 װעלכע רעדגער, נערארענע די צװישען

 נע־ איז מיטינג דעם אדרעסירט האבען
 דער םון פרעזידענט זיגמאן, ברודעד ײעז

 אנ־ צװישען האט ער אינטערנײשאנאל.
 די זיינען עם װאם אנגעװיזען, דערעס

 אדטיניסםראציע נײעי רער פון םליכטען
 א איהר אויוי ליגט עס אז נעזאגס׳ און
 םון אינטערעסען די פארטײדינען צו חוב
 בא• ירניאן די אפהיםען און ארבײמער די

 ספע־ אינדוםטריע. דער אין דינגונגען
 ררעס־ אײן האבען מיר װען איצט ציעל

 םאראײ־ מיט םיר כיוזען יוניאז, םאכער
 פלענער אױסארבײטען קרעםטען ניגטע

 איג־ דרעס גאנצע די שטעאען צו אזױ וױ
האנ־ ױניאן םולען א אונטער דוסטריע

 אונ־ אין סגןוהל, אונזער אין זיך שרײבט
 רי םון אײנעם האבען כייר אםיס. זער

 װעלכער לעהרער, פאכליה־סהוהל בעסטע
סקוהל. אונזער אריױ אױפזײט ה^ט

אונ־ אין דאנערשטאג יעדען קוכיס
עננליש. לערנעז זיף־ אםיס זער

סעלן. ׳ר ע ל v ה ש. ז ד

 עקזעקו• נײעם דעם װינשענדיג טראל.
 אונ• זײגע אלע אין ערפאלג באארר ט־װ

 זײן געענדיגט ער האט טערנעהפונגען
 גע• אפי*אדירט הארציג איז ײעלכע v י<י

װארען.
 X ברודער רערנער, נעקסטער דער

 ״גערעכטיג״ פון רעדאקםאר יאגאװסקי,
 ספעציצל זיף רעדע זײן אין האט קײט״

 םון אױפנאבען די אױוי אפגעשטעלט
 צו• דער אין בארד עקזעקוטיװ נייעם

 נײע רי גראטולידט האט ער קונפט.
 און כאארד עקזעקוטיװ םוג׳ם מיםגלידער

 װע• די אז האםמנג, אויסגעדריקט האט
 און מאכען שטארקער ױגיאן דער לען

 ואל קיינער אז אװ/ באםעסטיגען איהר
 שעדי• װעגען דענקען צו װאגעז ניט גאר
איהר. גען

 גײ״ער• דער פינלןאװפקי, ברודער
 23 לאקאל פון מענעדזשער װעהיםער

 פוג׳ם פרעזידענט איצטיגער ביז איז
 האט באארד, דזשאינט דרעס און קיאוק
 האט ער סיטיגנ. דעם אדרעסירט אויף

 אז באארד, עקזעלוםיװ דעם פארזיכערט
 לאיזאלס כײדע װעלען צוקונםט דער אין
 ארביײ צוזאסען הארמאניש 23 און 22

 סיט־ דער םון װאױלזײן דעם פאר טען
גלידערשאםט.

 װאס רעדנער, אגדערע די צװישעז
 זײער זאגען םיטינג צום געקוםען זײנען

 װייס״ירעזידענ־ די געװען זײנען װארט,
 ברודער זײדםאן, און לעםקאװיץ טען

 ׳89 לאתאל פון מענערזשער אגטאניני,
 מענע־ גענעראל םײנבערנ, ברודער און

 ברױ באארר. דזשאינט םונ׳ם דזשער
 רעדע זײן אין האט פײנבערג דער

 םא־ םון וױכטיגקײט די באטאגט שטארל
 דאנקכאר• זײן אױסנעדרײןט און מענט
 װעלכער םינןי, םון קאםיםע דער צו קײט

 םונסציאנירען צו אױםגעקומען איז עס
 ער אוטשטעגרען. אוםגאדמאלע אונטער

 אדםיני• נײע די אז אנגעװיזען, האט
 םאראינטערעסי• צו זעהן מוז סטראציע

 ארגאגיזאציע רער אין מעמבערס די רען
 ערלוי״ םאל ?ײז אויוי ניט טאר זי און
 איגטע־ •אליטישע איז ov װעלכע בען

 ױג• דער אין ארײנצוכאיצן זיף רעסען
 שטריײ םראקציאנעלע באשאםען ארן יאן

טיגקײטען.
 םארזיצענדער דער װאנדער, ברודער

 עס אז ערהלעהרט, האט מיטיננ, פון
 צו• דעי בײ זײן צו זעהר איהם םרעהט

 אײנער געװען איז ער װײל זאמענקונפט,
 זעהן צו געהאפט רדאבען װאס די, פון

 אר״ אונזער אין ױגיאן דרעסכיאכער אײן
 אײגענעם זײן אין האט ער גאגיזאציע.

 עהזעקוטױױבאארד דעם באגריסט נאמען
 ראזיגער דער אז האםנוננ, דער מיט

 דעד איז װעלכער באארד, עקזעלוטיװ
 דרעם־ פאראײניגטען דעם םון ערשםער

 םוסטער א זײז װעט לאהאל, מאכער
 זעהן װעט און לאקאלען אנרערע םאר

פאך. גאנצען דעם ארגאניזירען צו
 עקזעקוטױרבאארד דער איז גאכהער

 ארבײט רוטינע די צו איבערגעגאנגען
 ביז דערװייל, האט און טיטינג דעם פון
 באשטענדיגע אלע ערװעוזלען װעט ער

 א פאר װאהלען געמאכט קאמיטעם׳
 גדיװענס־ און מעמבערשיפ צײטײײליגע

קאמיטע.
 געװארען געטאכט אױןי זײנען עס

 רענולײשאנם״ און ״רולם א םאר װאהלען
 מיטנלידער פאלגענדע די און האםיטע

פאר־ :געװארען אויסנעקליבען זײנען
 מארגולים סאםנאװסקי, גרינבערג, בער,
 קוטעג״ צום דארף קאמיטע די ליס. און

 עהזעקוטױױבאארד םונ׳ם מיטינג דיגען
 אזוי װי רעקאמעגדאציעס ארײנברענגען

 םיה־ זיד זאל באארד עקזעקוטיװ דער
 אד• רוטינער זײן םיט אנגעהן און רעז

בײט.
 אז געװארען, באשלאסען איז עס

 עקזעקוטױױ םוג׳ם מיטיננ נעקסטער דער
 דעם אויענד, דינםטאג זײן זאל באארד

 טע21 װעסט 16 אין יאנואר, טעז22
סטריט.

 אינסטאלײ־ דער זיך האט רערמיט
געשלאסען. שאךמיטיננ
סעה. ׳ץ ל א ה נ ה ע ש י.

ע ענ נו ענו נ ײנ װ םמםס א ס״ ױ פ ײ ס סיג ענ עד ״ג
 נים דעפארטמענם אבלי?יישאן6 אונזער םון •םענעדזשםענם די
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;*כזעוזן. װיל םען װאם אלץ ינען6גע צו לײכט זײן זאל עס
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אץ לינקע ױ פון געשױ פאלשעו דעד
פיראדעלפיא

נאא־~ו דזשאיגט מײיאדעלפיער פין ־*ערינג •••־־,I /אז
ל£א נ״א:ען בא־אנט*I♦ «יר « ײי* - ייי

:#
־ען

 ״;ע־־עבטיג-ײט לע* פי: יעזע-
r.; פ־ט, דעדבע־ב אי;?ע־ע:

 ■־אי׳טע; ,.ײגרי׳ג״ זוי:;נ??;טע יי אי־•
־־יטד״עדיטי ״׳;'־;־ £•; :אי־כי •,־־’*,

א;. ײ: *ײזעי
 גאגצעי׳ דיעי־ דאכ ;,,א״גזע-־עגד

 דעיי אי־ז יעטוץ *יאיפעז פון י־עדפ••;
 אז און געלאי־פען ;יט די יאט ױניא;

 pc ריז י־-אבען אונזע^ע כייט:ײידע* די
 וי־ו־ פאראנטו;;, כייט :עיי!לייט9א ,זי

ײעט פי״ײבט יױדע־, יעצט ,,ז נירען

נ״אנופעי־ט*
 גי׳ג־ גא״ איז *v:y' ייע; ט

 אייפ :•א:ט אי; ע־
דדעא׳ דע- א״נ אז

‘ ז *>»

EH״-׳ א עפע;־;; צי צופ־־ידד

ג;א*: :יאי
vv; א
 ־:אן,י£-אנאד א

איז :ע־
 א ;ע’ט׳;~ צ־זא אילפ א־c עי־ ,I־־׳

^ן - עטי־יכע ;א- פון י־א־^דײ׳  חנ
ײ צו  *י,א*כ א־ױפגע״ן ײעי־ען ,זי אין ז

 ״:ייטיה־ םין סיסטעס דעש אינעעי טען
 אז נאטירלד, פא-זינעדענדיג, אינ־יט,

 צוט־־יט ליין ־זאכעז ניט ײעט יױגיאז ד•
 P® איז צ-פעי-עעריױיזע :אפ דעב צי

־ער וױיל ;ע״ואיען, ניט ג»ד ״ײדיך י־ײי׳
 :עסע־עי. א זײן איצטעד :יזי־ דיע־

 דער־ ידניאן רער ״.״עדיגען צו האפען זײ
 :ייני״״ט זיך ײעײען זײ ױאכ כיט

 ‘לא א פון י*א;ע דער אין אױעי־״עטעי־ען
ד זאל : ;  די י־אזט ױניאן די אז ;י
 דיאבען די דזשאבס, קיין צו צו ניט

 רי׳ א טאננע דורך גװאמ־ א געטאבט
 ״איגטע-נעשאגאל די אז צייטוננען, ״עע

 נאלױכען צו זיי ב^יעלאפען האט כיאיעיך
 גע־ צו ךערטיט זיכען ךי נרויט. פון

 עוים. כר״טען פה סיניפאטיע די װינען
ױד איז עס אז טיר, דעגלען דארופ  ו

 נדט עוים דעם באלעגען צו עעגסױעיט
פאקטען. וױריולינע די

 װעייכע טעדכעיפ׳/ ״ײג אי־ע די
 — ױגיאז, ד׳ער אױסער יעצט שטעלוען
̂ײן דיאכען זײ וױיר דערםא-  אויס״ אי

 מעפכעיכ כיײבעז צו נעסער געמינען
 סעפ־ זײן צו אײדער ״י־יג״ דער אין

 װענעסטענס — ױגיאה דער אין בעיס
 ׳עעוער אין זיצען וײ, פין רעהרסטע די

 אין דזיעאכס בעסטע רי פארגעהרען און
 -הונדער ײען צײט דער אין יעטאדט׳

 געהען פיטג^ידער אונזערע םון טער
 ניט האכען און לעדיג כוכ״עטעכליך איוס

 אד־ קריגען צו אויסזיכטען קרענסטע די
 די צוקונפט. גאהענטעד דער אין בײט

 דו׳עאכס, קײן ניט האבען װאס ^ינלע׳/
 פען אז צאהי, אין װענינ אזױ זײנען

םינגער. די אױף אױסצעהיען וײ קען
 די װאיטען אז זעהן, צו איז דערפון

 גע־ קי״ענסטען דעם כאזעסען ״יינקע״
 ניט זיכער זײ װאילטען ױ׳עד, םון פ*הי

 ארױסצוקופען אורואנען קײן געהאט
 גע״ צײטוגגען די אין ■אסקוױלען מיט
 וױײ אײנענטליןי וױייל יױניאן דער גען
 דערםאר דוקא אז ׳גוט ;אנץ זײ סען

 ער מוז ״יליגקער״ א איז אײגער װאס
 פא־ װען צײט רער אין ארבײטען נים
יעדיג. איום ;עהען אנדעיע סען

 האנדעיט די בײ אז איז, אדת דער
 זײערע ארבײט. װעגען ;יט נאר דך

 װידקיליכקײט דער אין דינען דאטױוען
 געװיסען א האבעז זײ אנדערע. גאנץ

 קעסיײה ז״עי פיט חיטבון •י׳אנעסינעז
 ;צײטונגען די אין אן פיהרען זײ װאס

̂טער דער איז עס  און יױםען פון פי!אן אי
צופיא װײיל גנכ!... א כאנט :׳עיײען

 בא־ זײנען יוםפערײען און נוארברענענס
 חברה דאזיגער דער פון געװאדען גאנגען

 זײ און וואבען, עטייכע יעצטע די אין
 זײ װעאען װאהחטײנאיך אז םיה^ען,
 די םאר וחישכון דין איגעבען דארפען

 םארכאיעז, זײ פרובירען טאטעז, איע
 ׳נעץ דער םאר 1םי? די זאנט, פען וױ
 א ארױפשילעפען זיף אויף װילען און

 זאיל עס אום #םארטירערטום פון מאנטעי
 בארעכ־ געװען זײנען זײ אז הײסען,

 אוכד די םון געצװאוננען אדער טיגט
 האבען זײ װאס דאס, טאן צו ׳מםענדען

געטאן.
םאסטען: אײניגע ביצויו זײנען אט

 גאסען מיט׳ן פרעסער, ״לינקער״ א
 יראםינענם איז נאמען װעמעס פאססאז,
 #צײטונגעז די אח נעװאדעז דערםאנט

 ״קרבנות/ די םח אײנער איז ער א«
 אר־ דער צו צו ניט אזט5 טען װעפען

 אין געארבײט האט מאז דעד — כײם
 גע־ זיןי האט װעילכער יעאפ׳ געװיסען א

 מאנאטען פאר א מיט אױפגעילײזט האט
 שפעםער װאכען פאר א אין איז צורילי

 נעעםענם. צוריק שאפ דער זיף האט
 באס דער האט ׳טא• דעם עםענעז בײז
 םר. דעם אױיםצוגעהםעז ענטזאנט זיך

 ױניאן די און ארבייט, דער צו סאספאן
 דארם םוז םאן דער אז ערסילעהרם, האט

 אר״ די נעלאזען ניט האט און ארבײטען
 דער ביז ארבײטעז זעצעז זיד כײטער

 דער און דערױוי אײננעגאננען איז כאס
פילאץ. זײן נעהראנעז האט פרעסער
נעאר־ האט שאפ זעלבעז דןם אין

 פר. נעהט פר^סער. צװײטער א בײם
 צו דזמאב זײן פארהױםט איז ■אסמאז

 בײ נעחפם און ירעסער אנדערעז דעם
 דעם פאר^אזם און ראיצאר דרײסינ איחם
 ״רע- אזא אײך גצםעאט ײי נו, ■לומ.

V װאצוציאנער״
 םיט אירײסאר אן אונז בײ פאדאן

 אנגע- זעהר » קאמינסקי, נאםען חגם
 םים ״אינקצ״. די ביי מױמתר זעהענאר
 צו אוועק ער איז צווײמ יואמן ווײנינע

 ראחנבא דדצאבער, מװממנן »
סיז קאםינםקי זעלבער דער וני

ויי w
 1;א ײין ;יט איז באכ

װאיט. זײן נע־נ־ען געױאי־ט
־אט
עד

;יט
־אט

 דעם פין אין ,,יןדט־כעלױײיט פאי*יא:;ט
;עװאיען. ד׳צט גאר איז פי*א; גאנצען
 עייעט פאכידט דאט פא̂י ד^יטע'־ א
 געװי־ א װאו צוריח׳ ױאנען צוױי פיט
 *Vs ;אפען פ-ט׳ן פאנופעהטיעורער סער
 ױנ־ די פרעסער. א נעבעיןט לאט יױט
 ײע״ 4זאי פא; דער פא״יאננט דאט יאן
 לאט באס דעי און רעאינסטײטעט, -עז
 ױנ״ ׳די און טאן צו דאס ענטזאגט זי•
 ארביײ אגדערע די געהטאפט האט יאן

 ׳/די;לע׳ די — איב״ט דע־ פון טער
 סטא־ דעס פון דעדװאוסט זייך האבען

 באס צופ אװעק איז פען אין פעדז״ע,
עהדט, איהם און  גאר זאי ער אז ערי̂ן

 דועיען די ױיד האבעה ;יט פורא לױין
 ...4פיליגעי דיער אונטער ;עלפעז איהפ

 צו ארױפגעגאנגעז איז באלר טאלע און
 גע־ א זייעדע, םון; אײגער ארנײם דעי

 גוט איז װעיכעד ייבעל, א״ער וױסער
 קיאוק־ פילאדעיםיער די צו באקאגט
 ער־ *עא# דעש האט ױניאן די פאכעי.
 דאזיגער דער און סםר-י? אין ק^עהרט

 א נאך ארנײםעז. נענאינען איז איער
 גע- באס דער האם סטד״קען טענ •אר

 דעם צוריק אדױםנעהפענדינ סעטעילט
 אדונ״ דאן עד האט גאטיריליך •רעסער.

ד.5א? ״יליגקען״ דעם טעמעשיקט
 באס דער אײדער טאנ׳ זעילנעז דעם

 איז ױניאן, דער פיט געסעטעילט האט
 םון אײנער ״טאם אין געװען איהם בײ
 דועא־ סעיצער, געוױסער א ״?ינלע׳/ זײ

 הויאט־סאכער אילס נאװאוסט ?,א כער
 סיהרען •רובירט האט ער און זײערער,

 אונטערהאנדילומען. וױיםערע באס פים׳ן
 באס דער אז אױס, אבער וױיזט עס

 אוינט עס אז אדסנעדעכענט, זיך האט
 האט ער און ױגיאן די פ״טען ניט איהם

געסעטעילם.
 בא״ פריהער יצױן האבעז פיר װי

 ׳עעהנע אילע די אט װעילען פערקט׳
 אפנעהן ניט זײ ״רינקע״ די םון פעיצים
 םאדערען זיכער װעט ױגיאן די גילאט.
 אנ־ סך א נאף םאר און דעם פאר חיעכון
 סעסט־ װיילען פיר אכער םאטען. דעיע

 האלטען פאראנטװארטאיך אז שטעאען,
 דעם ניט און אײנצעלנע די כילויז םיר
 װיםיא ״ילינק״, זײן אײנער פעג כילא.

 םיהרט ער וױ צאננ אזוי נאר #װייל ער
 ױניאךמאץ, א ײי א אין אויןי זיןי

 ױניאן דער םיז ■ראטעסטעט ער װערט
•ראצענט. הונדערט פולע

און הלאוס באארד דזמאינט
םילא. סיז םײקערס סקױרם

קורסען 49
 אוראך ענגליאער דער אין קורסען 88

 אודאך איד״פעוי דער ייז קורסעז 11 און
 סיזאן, עדױקײ^אנאל חײנאיגען דעם ואר

 דעם אין גזןװארען אנאנסיר® זײגען
 עדױק״אאנאל אוגזער װאס פאםילע■

ארויסגעגעבען. סאם דעיארמסענם
 און ניצליכער א איז •אםילע® דער

 פון אפיס אין פרײ באקוסעז עס קאן םען
 רועסם 3 דעפארמםענם, עדױקײאאנאל

יארק. גיו סמרי®, *ע18

זז פזז ױבימאום יאריגעת פינו» דער
עומז וינג ארכײטעו

כ. י. פון
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א־נטע־געהפו;־־ פא־־עי־דעגע ײ־ך

 טוב י*ם דאזינען ךי;ם
‘א־ אייי־טע ;רויסע רי

די יױ;;ען יא-ל ••
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י Mאיגעפײ:
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 ליד א־־ע אין זײ;ען יצוי־ען
אגדעיע איע פאר װט־ד־וײזע־

או•

 ;עז
און

 פ ב*יטע־׳:יא£ט
א די פ׳יז צ״יען

 ר פון אויפטואוגגעז ,ד װי;;;ין או;
 נײ רי באזונדערס. ׳:ײע; יא־לע-

עי  א י
י - ;;,דנט

 יייו רא:ד ;אגצען אינע־׳ן •:־•י־עז - א.
 אויך איז יאדר, ;ױ ;,א ױב*־י;אום דער
ר. א• איע פון ײפ־טיב דע־ אי־: אז,ײ

ײײריןי
 דעד דזאט 11MS ׳;א.-ױ;:ינער א-ן

 *טול י א. ער״טטע די ;עעפעגט ד. א.
 פאױפא־ צוטאג דױינט און יא-י יין אין
 פיטעל־ אײן יטוי•;;, אגפא:; U נ-י ;ען

 ;;,לאיוט און יטודען פוזיק ד. א. j ״ױל,
 אין יטױען. נאך טע; רי עבעגען אין
 א־צט לעדנעז יטױען ר. א. •אײ.עד ייי די

̂ל צװײ קיגדער, לוגדעיט 1J א-וש  כ־
 די אי; זיך נעפינען עס ױי ׳פ״י אזױ

 נױ איז ״צויעז פאילפ אנדע־ע
 װאס ערפאלג, ;רריסילן־ רעם הוץ א אבעד

 נע־ ר-אבען *טוי־ען ר. א. יארקער :ױ ייי
 גרויסע אזא דך צו צוציהען אין האט

̂ןר,ל  ׳צײט קורצער אזא אין לינדער צ
̂ובען  ארײנצו־ באוױזען אױך יצויען די ק
 ברענכדטעס ר. א. צאהל ;ױיטע א ציהען

 צוטאג ר׳ײנט ארבײט^ ׳טול דער איז
 יטולען ר. א. יארקער נױ די אין דינען

 ברענםיטעס, ר. א. 100 אגגעיטיאסען
 אלע אין נאר גיט ♦טויען די העאפען ײאס

 צאהלען נאר אונסערנעטונגען, זײערע
 םאר טעהסעס יעהראיכע סנעציעיע אויך

 זײנען בדענטעעס דאזעע די •טולען, די
 אפי־ די פאלען מעהרסמע די אין אױך

׳טולען. די פון פארװאקםער ציעלע
 פונקם ׳טולען, ר. א. יאדקער ;ױ די

 איבערין ש^ע\ ר. א. אנדערע אלע װי
 צװיײ די געװארען זײנען ׳לאנד גאגצען

 נאר ני׳עט קינדער. די פאר הײמען טע
 1װע צײט די דארטען זײ כארברענגען

 יעדעס אויך נאר לערנען, דאיםען זײ
 װען דיאבעז, זײ װאס ׳צײט פרײע ביכעל

 אויך סקול. פאבליח אין ני״עט ;עהעז זײ
 יטוילען אונזערע זײנען עלטערע די פאר

 אלע אין הי־ים. צוױיטע א וױ געװארען
 זיך נעפינעז יטולען ר. א. יאדקעי־ ;ױ

 קלובען מוטערס פאיאײנען, עאטערעז
 נוצען װאס ארגאניזאציעס, עהנלינע און

 זעלבסמ־ביל־ פאר יעולען אונזערע אויס
 פאחמײ־• ־,פ̂א ׳פראפא:א:דא פאר ׳דוננ

ע דע:ע  םאר און ארגאגיזאציעס דאדיקא̂י
 צו אנשטאט פארוױילונגען. אײנענע

 רי אין קינדער זײערע פיט פארברעננען
 פארברעננען *יהממורס״/ םואװינג

 הינ־ זײערע מיט עלטעיעז די איצטער
 הע־ זײ וואו יטולען, אונזערע אין דער
 שעהגע לעקציעס, אינטערעסאנטע רען

 אנצוגעהץ װי זיך אערנען און קאנצערטען
 קינײער זײערע &ון ערציהוננ דער םיט
דיויז. איז

הא־ פארדינסט גרעםטען cm אבער
 געהאט ̂שולען ר. א. יארקער נױ די בען
 ער־ פון ארבײט געװעהנליכע זײעד א*ז

 רןינדער־ קלײנע די סינדער. די ציהען
 די אין ארײמעקומעז זײנעז װאס ׳אאך
 זײ־ ,1918 אין שולעז ר״ א. יארקער נױ
 אין און אויסנעוואקסען איצטער שוין נעז
 די נוצען םאר װאם זעד,ן םען קען זײ
 מעהרםטמ די ברענגען. *שוצעז ר. א.
 געפינעז הינדעד אויסגעוואקסענע די פון
 ר. א. העכערער דער איז איצטער זיך
 פאר־ זײ וואו שול, םיטעל די — שול

 פראנעס אילע די איז זיך פאלקאפענען
 אנ־ האבען זײ װאס פראבלעםעז, און

ױש אנפאנגם די איץ לערגען ;עהויבען

דאיי״

מענשעז שװאכע
אבפיחר־םיטלען שטארקע פון אפ זיך שרעקען װעלכע

נעהםעז זאלען

ם ק א ל - ם ו י ע
האנםעהטור טדדיערער א וױ טעם אץ נעשמאק
 קרעםפען »הן נמטירליך אץ נעלאםען וױרקט עקם־לאקם

אלעטען, בײ באליבט אזױ עס איז דערפאר עםעחוען, און
ם. אץ קליץ גחי

ס*רס.0 דר*נ אלע אין נאסם. * סמנט 50 און 25,10

 ?•נ• חורװאקםענע דןיל־נע ד■ י״ט יען.
 יאר״ ;ױ ,ד גע;גדיגט דאנען ױאכ ׳יע*
צך חױת א איז •טד־לען, ־־. א. לעל  ;רויסע איגזעיע ־וי;לטיי*1< 1 י*ייײ•••

 דא- פאױצײדענע אונזעיע א*ן פיר-ע־
 פאריצטעלען אזוי ׳:אװעגוג;ען דילאיע

 אלע די כײט דך אינטערעסירען אין זיי
 לוטען װאכ עריעײנוננען, און פ־א;י;כ

 לער אין גאס, איד״צער דע־ אוי* £א־
ט אמעטײנער  אוליי כאזוגדערס און ױ־̂ג

 האנען װאס ׳די גאש. א־נײטער דער
 ״טולען ר. א. יאריעד נױ די געזלנדיגט

̂־ען  זיינען יעפדאך, אידי״-׳ע די באיזע־י
 ליטעיאטי־ד, אידיי־עער רע־ יײט באחאנט

 לא״ גע״מיכטע, :״;,איד* ךי ;זיפא־״:ײע״
 גײסט דעם אין א־י״גגעלעבט ז־ך בען
 בא• ראדיקאיער טאדערנעד אונזע־ פין

 אןן ;אס אידי׳טער דעד אויױ װע;ו:;
 ארױסצמעדןן גרײט פוליטטענדי; :ייגען
 אונז, פיטהעלפען און גאס דעי אךיף

 א פא־ קאטף ײעם אין ׳;נעידערװאקכ
װעיט. בעסערער ׳צעד.;ע־עי

 -זאבעז שוקען **. א. י^רקעד ;•ו די
 ט׳דאיןי אבער אױפגעט^ן, סך א :עלר

 אין אויפטואונגען •טע־ונע די אז וױשען,
 יעװער. גאגץ אגנעקוטען זײגען ״:ולען די

 אר״ אידייצע די פון טײי* נרעפטעד דע־
 צוריק יאהר עטליכע נײט יאט בײטעד

 נױטװענדיג־ די פאריעטאנען ;ײטט :אך
 אײ״ )האבע פון וױכטינקײט די און קײט
 קינרעד. אײגענע זײערע פאר יטילען גע:ע

 אז ארומנעזעהז, ני״טט ז־ך האבען זײ
 דער אויף קינדער זײערע איבערלאזעז

 פאר״ די אױף אדער ׳גאס יארקער גױ
 !רובידל/ װאס איגשטיטוציעס, *טײדעגע

 קינדער, זײערע ערציהען כלומר׳עט
 •n םארלירען אמת׳ען דער אין כײ:ט

ם אויב תינדער,  דאך זיכעי פיזײט ני̂י
 זײ האט יעול ר. א. די ערעגט נײסטיג.
 נע״ גרויסע די פאר״מטעהן צו נעגעבען

 עלםע• די פאר ישטעהט עס װאס פאהר,
אלע אונזערע דען,  און טאםעס ראדי̂י

 ב^וט זײער איבערלאזען איז טאםעס,
 , א. די הענט. םרעטדע אין פליײט אוץ
 און װענ דעם אנגעװיזען האט טולי ר.
 די װאס ענערגיע, נרויסעד דער דאנק א

 האבען לעױירער און טוער פאר׳טײערענע
 J האבען אגיםאציע דער אין אננעװענדעט

 ̂ עאטעחןן, חונדערטער צוסאג הײנס דיר
 א רועיט. נײע א געפונען האבען י;אס
 טויזענסער זײנען מולען, ר. א. די ״אנק

 צו געװארען דערגעהענםערט לינרער
 דיערע םארשטעהען און עלטערעז זײערע

 זײערע און פארלאנגען זײערע אידעאלעז,
 רעזול• א איז דאם פרײדען. און יײדעץ

 קע• די װאס ערציהוגג, דער פוץ טאט
 • צוליב ׳שזויען. ר. א. די איז באקומען דער
 , טױ• אויסצוגעבען נעלוינט זיך האט דעם

̂ארם זענטער  . אלע אױסנוצען און דאי
כוחות.

׳ נרוי• דער אויף אבער געקוקט נישט
 יארקער נױ די װאס אגיטאציע, כער

 די אויםצוחלעהרען אנגעפי־רט ר.אבעז
 פראגרא• איז צייצעז די װעגעץ עלםערען

 נאך זײנען *טולעז, ר. א. די פון טעז
 , ארבײ- אידי׳טע הונדערסער פאראן אלץ
 נישט זײנען װאס יארק, נױ אין טער

 פראגראמען און ציאעז די מיט באקאנט
 ’ װעלען דערןכער שואעז. אונזערע פון

 .׳ ױבילעאום דעם לכבוד אכיאל, נאך דיר
 * ארבײטער, אידישע די םאר איבערנעבען

 אי״ ׳עולען, ר. א. די איז מ׳לערענט ײאס
 יארת• גױ אין און לאנד נאנצען בער׳ז

 אלצדינג, קינדער די מיט אערנעז סיר
 אידי^עד דער פיט טאז צו האט װאם

 ־ ליטעראטור שרײבען, לייענעז, שסראך,
 ‘ דערגריי״ דערפדט װילעז מיר װ. אז. א.

 פאר• זאלען סינדער די אז ציל, דעם כען
 עאטערען, זײערע $ון עפראך די יטטעהן
 , געמא״ איז װאס ליטעראטור, רי קענעז

 '־■ זײערע םון אעבען דצם פון געװארען פעז
 J. צוזא• זײ מימ קענעז זיך pit עלטערען

 ל הינ״ די מיט לערנען מיר םענרײחןן.
 / באזונדערם געשיכסע, אידישע די דער
 ׳ נע״פיכ־ אידישער דער פיז טײלעז יענע

 ־ דעם אנו זיך אין שפיגלען װאס ׳מע
 יי דעם לעבעץ. שעהנערעז א פאר קאמו*
 •׳ זמלבסטשטענדיג און פרײ זײז צו װילעז

 f פארשיי• די קיגדעד די מיט לערנען םיר
 ; אי• ארבײטער און אידער םאלקס דענע
 « אי• דער אױח בעזונגען װערען װאס דער,

 if׳ אמ הויז, אידישען אין ^ון גאם דישער
 V ױננ* אונזערע מיר פיהרען ארום אזוי

 ן איבעראזר־ טיפםטע די איז ארײז הינדער
 v. מאמע טאטע אידישע די פון בענישען

 מיר ארבײמער. אידישעז דעם םון איז
 אזױ און טאנצען קינדער די מיט לערנצן

 אױםצודריסעז זײ מיר געײינעז ארום
 רײכסםמ און שעהנםםע די טענץ מרך

 מיר״ל חרך. אעבעז זײ װאס געםיהאעז,
 די; םון אוועח דערמימ אויך זײ נעמעז
 יזז זײ וואס טענץ, װאולנארע ביליגע

 ארגאנ םיר גאם. דער אויף צו הען
pnn ק^י די טון <ןאובען שואען די איז 
 פארשיי• m פיהחנן אאײז זײ װאו דער,
 לעתעז און םארהאנדלונגען דענע
 זצאנםטשמנגיינ אוים ארום אזוי

®יחצעז אח ארבײם זײער םים נעהז
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דאס יא־טען... אט הױז דאם נא־ גאס, די באשײ־ רוליגעי און ערנהט פון אױסדרוק

;׳;־ האט זי ויאי ׳רו*ז ;,;,רױטריך־כרו

ר ע נ ד י ו ה נ א
םריטארגען זיגיגער א געװען איז :

 אפנע־ רײכסאן, װינטער. אנ־ויב י•א
 רײךאפ־ און שלאןי לאננען פון פייי־שש

גאס. אין ארױס איז ׳ע־אז־־טג
 ער האט ׳ציסער אין זײענדיג ;אך

 לײכטענ־ דעם געשיירט הנאה ניים שױן
 און לופט, קרעפטיגע די ררױסען, ךגען
 פארטיג געמאכט זיך אײלעניש כ״ים ךאם

גאס. אין ארױסצוגעהן
 אױסער־ געװען איז םדיהמארגען דע־

 זוגיגער, ליכטיגעי״ א שעהן, נעץײנ-יך
 נאװעכד אין םריהמארגען אויסגעצירטער

 הױז, םון שװעא בײם שטעהענדיג נער,
 זיכערקײט זײן דערפיהאט לײבםאן ךאט
לרוב, ער האט געאט :ערד ס1גאכ אויף
 און ער איז םרײ ׳ער איז נעזוגט און ױנג
 אננענעסען דעם מיט פוא איו הארץ ןײן

 װעאכען אװענט, נעכטיגען םון אײגדרוק
 זײנעס פון הױז אין פארכראכט האט ע־
 נײע געשאאסען האט ער װאו םרײנד, א

 ױנגע פאר א מיט נאהאנטשאםםען
 אפגע־ ער האט די םון אײ:ע פי־ױען...

 װאס װײבעא, ױננ שעהן א אהײם. םירט
 דאאטוננ װירדיגער איהר םיט ךאט

 זי רעספעקם. םיל ?יך ארויםנערוםען
 פרויען, אנדערע רי װי נישט נעװען איז

 צו געװען געװאוינט איז לײבםאן װאס
 אײכטזיניג. און נאריש האנדלען זײ זעהן
 מין. העכערען א םון געװען אױ רי אט

̂וט יײבמאן  איז זי אז רערװאוסמ, זיך ה
̂וס װאס םאן, איהר םון נעשײרם נעװען  ד
 שמעמ־ א איהר אױױ ארויםגעלײגט דאם
םדאנישחײט... פון יעל

 און ארומנעקוסט זיך חאט ״לייבמאן
 איז עס װאוהין?... געהן. נעאאזט ויך

 ער נעהן. אכי אאצאײנס, געװען איהם
 זיך, באװעגען צו אוסט א נעהאט האס

 גא״ זוךםארםאײצםע די איבער געלז צו
 פריהםארגען יעגעם אין האט ער סען.

מענ־ די םון אאץ: םון געהאט הנאה
 דער םון באגענענט, האם ער װאס שען,

 זיד פון אופט, קרעםטיגער דער פין ׳זון
*יײן....
 געהן געאאזט זיך אכיאל מיט האט ע־

 כאסאנטע נײע זײן װאו ׳נאם דע־ צו
 *t שפאצירט אפשר געײאויגט. ראט
 איוזרע מיט װאוינונג איהר נעבען איצס
 א און איננעלע א ... קינדעראאך צוױי

 גע־ איהם זי האט אזוי זי. האט סײדעלע
 אן םארנעשטעאט זי זיך חאט ער זאנט.

איבען דעם מיט שטיאע, א אײדעלע,

געזיכט. איהר אויף דעגקײס
 ריכטוננ דער אין געגאנגען איז ער

 ער דכערקײט. אהן אכער ׳גאס איהר םון
 זי אז אזױ, אבער זעהן, זי װעלען װאלט

 דער־ םון — באמערקען ני׳צט ראס זא"
װײטעגס....
 ;ע־ ער האט נאכט דער אױף נעכטען

 װע־ איהר מיס רײדען אנהויכען פרואװט
 אױסגעטי- האט זי אכער ׳מאן איהר גען
 האט זי xy.״ װעגען רײולען צו פיל טען

 צו ?ופט מאן דער אז געזאגט, נאר איהם
 נישט רײדען זײ אז און קינדערלאך די

 טרעפען זײ װען ׳א:רערען יכט׳ן אײ;ס
זיך...

 כטעט געװען אויך איז אאײן יײבפאן
 פאר א שױן לאגע. זעלביגער דער אין

 זײן פיט געשײדט דך האט ער אז ׳יאהר
 געװען אבער דאס איז איהם פאר פרוי.

 לאסט... שװערער א פון באםרײאונג א
 װאאט באקאנטע׳ נײע זײן װי פרױ, אזא

 גליק... גרױס גו־ױס, א איהם פאר געװען
 דער״ נישט קײנמאל אבער עס רועט ער

 איבערבע־ זיך זי װעט גיכער גרײכען.
פאן... איהר מיט טען

 גע״ האט זי װאו נאס, פון ראג בײם
 אפגעשטעלט. זיך אײבפאן האט װאױנם,

 איהד וױיםענס דער םון געזעהען האט ער
 ביי־י נעכטעז איז ער װעלכען נעכען הויז,

 איז קיינער איהר... מיט נעשטאנען נאכט
געװען. נישט הױז בײם איצט

 און .,.גטערהײט “ ‘געפיה־ זײן
 גע־ אביסעא איצם . אויםנעראמםקײט

 האט שװערקײט נעװעהנאיכע די פאאען.
 ארויס־ ׳איהם אין קאײבעז גענוםען זיך

 און פעהר אלץ װײאע יעדע שםויסענדיג
זײנס. געפיהא פריהעררינע דאס פעהר

 די אזײגער. ע?ו» איום געררען איז עס
 געשטא־ איז לײבפאן ײעאכער אויח ׳נאכ
 זאל צי באשליסען, קאנענדיג נישט ׳נען
 ׳הויז איהר פארבײגעהן װײטעד, געהן ער

 פריה• איהד מיט האט צוריש, געהן אדער
 אין ארויסגערופען איכט מארגענדיגען

 שװער, געװען איז װאס געםיהא, א איהם
 טונקעא, און אומבאשטיפט פאדנע אבער
 נעהאט שױן אזוינס ײאאט ער װי אזוי

 זיך ?אן ער גאר איבערנעלעבט, אמאא
 נעכ־ ביז ערשם װען... רערסאנען נישט

 גאס די האס נאס/גן, אלע מיט גאײך טען
 באזונדערען א איהם םאר נעהאט איצם
 אפצורײ־ ױך געצױגען איהם האט רײץ״

נישט װייטער.... געהן און ארט פון סעז

װאױגט...
 א'ז עי װײטעל. גע;א::ען איז ע־

קא־ידאר. אין ארײן איז הויז, איהי צו צו
 ע־ דאט בריםקעסטלאך די צוױשען

 פרידא ״פרס. נאפען. איהר געפונען
 Kysy:p דאס דריקען ער זאל העלםאן״.

 עס װעט ער נײן, אגקלינגען^... און
 אין פריה צו איז עס טאן. נישט איצט

 פאילעגעגהײט א אין זײן אודאי װעט זי
טיעפען. צו איהם

 נאפען א העלפאן״. פו־ידא ״פרס.
 האט יײבפאן געמען. אנדערמ צוױשען

 בא־ בוכשםאבען, די אין אײגגעקוקט זיר
 באזונדער.... כוכשטאב יעדען ט־אכט

ד־־־א...—י־—ר—ם
 איז און אגגעקלומען נישט האם ער
 צום צוקופענדיג גאס. אין צוריק ארויס

 פיט צוזאפענגעטיאפעז זיך ער האט ׳ראג
 באוױזען זיך פלוצלונג האט זי איהר.

 און ארויס גאס בײליגענדיגער דער םון
 באגעגע״ די געװען איז אוכעעריכט אזוי
 און םארלארען זץ־ האט לײכפאן אז ניש,
זאגען. צו װאס געװאוסט ניט

רײ־ אנגעדוױבען ערשטע די האט זי
:לען

לײבםאן? פר. ׳דא איהר טוט װאס —
הויז... אײער פארבײ בין איך ־-

 האט — באגעגענען צו אײך האפענדיג
 ציטערדיגער א פיט געענטםערט לײבפאן

שטיפע. איבערגעהאקטער
 אויפנע״ האט געזיכט פרידא׳ס אױו*

 גע־ קוק א האט זי שפײיכעל. א שײנט
 אין האט לײבמא) און איהם אויױ טאן

 װא־ מוטערליכע דערםיהלט בליק איהר
 איז ער סדײנדליבקײט... און רימקײט
 פיט רײרען גענופען און זיך צו נעקופען

:טאז זיכעיען פעהר א
 םדיהמאדגעז, שעהנער א איז עס —

 זיך טרעפען צו םאדבענקט מיד זיך האט
 נעכטעץ האט איהר אײך... פיט וױדער
 בא־ צוױיטע א באשטימען נעװאלט נישט

 באשלאסען איך האב מיר, פיט געגעניש
 אויב וױלעז. אײער נעגען זעד״ן צו אייך
 מיר, זאגם אנגעגעם, נישס אײך איז דאס

 אױעק־ גלײך איך װעל ׳:ישט זיך שטערט
געהן׳...

 ארן ארויפנעזאנט דאס האט לײבפאן
 אםענ־ זײן אויף געװאונדערט אליין זיך

 אג־ פיט ער איז אזוי נישט דזארציגקײט.
גע־ ער האט םרידא׳ן אין פרויען.־ דערע

טא ־טן ק״ )גאנ;י*ל"ט א א*זדדנ
 cy אין באצױאיגנע;, אי־ש ״אט ױאש ן
I ־־דט •<־־ װאכ א:ג־;נעב, געדרעז א־־: איז 

דאס א״פ־ינט־ג, אין פשוט אזיי איר־ *־ צי
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 זײגע־, פא־לאר^קײט :•<־’

! איל־, פא־
יע-רער.

V אײנפאך ‘א ;עט־א:ען דאט זי 'r* 
ייד, ײבטע״ א פיט י̂־  פע־־ע* “,;’א**צ“׳צ ̂י
 אססעי־. די או*־ ארויפגעװא־פען יי:קע

 די־ 8קא **זעןרב א־יפין “״א בי־אנרע די
 פט.yארקc גאבלעכיג אייר ב״ געװעז נען
iyi' זי/ טיפ ג^טפיעי־ט זיך ה^ט וױנט 
 איבע־־׳ן צואױא־פעגדיג באױעגט, זײ

 וױירע V'x זײ האט רא פ־ און שטערעז,
 דער פיט זײ ארױפשאר^דיג םארריכט,

ארט. זײע־ אױף צוריק האנט
 אני־ א־יך פ-ט ;ny;װעל איך נוט, -

yo^ — האב איך — ׳געזא;ס זי האס 
 אײך האב איך אײדער נארװאם, ypםא
 ;y;yv אײה iy;yii געטראבט ׳גטyגyכאנ

 ׳אױם דא װארט אװענט... כטיגעןyג
ן.yארויסקופ באלד װעל איך

̂אזט האט זי  װא־טען יײבפאנען פעי
 אריין אין הױז איהד פון טיר בײ
זיך. צו ארויף זי איז

 איום פינוט פאר א אין איז זי ןyװ
 א אין y:y;*oyry:rK אז ׳צוריק אראפ

 האט הוט, א אין און לyפאנט װאריפען
 *yנBא הטyג זי אז לייבמאנעז, נעזאגט זי

jyo אינגעל דאסy איהם אין סקול פון 
מיטגעהן. געבעטען

לײב־ ארן :ערעדט נישט כיגהד האט זי
 אן tfrrvv( שײײגען איהר אין האט כיאן

yצו רװאדטונג fynyn װאס נאך ׳איהם פון 
ŷגל אזוי איז ר ע־ האט : jysipy: שנ

 נאך געבענקט אטת אן אויױ yטאק
איהר?...

 װאס זאגען, איהר .־y זאיל אזױ װי
ny ,זאל אזוי װי פיהלט yאיהר ר y i־־ 
 פאד שײנט טאנ רטר אז ׳זyהלyרצyד

 —װע די איהר? צרליב ל'בט':ער איהם
 |y;yp« םאלש אפללינגען װעלען רyט

 גע• זײן סון אױםריכטיניזײט טיפער דער
 נארנישט הײנט איהר װעט ער םיהא.
 אהן ןy4,רפיהyד דאס רועט זי זאנעץ.

שױן... oy פיהלט זי ױערטער.
 איבערגעפילט געווען איז האר״ז זײן

 שעהגער, תגר צו דאנלבאײױיט פון
T שסיאער פיז אח פרײ פרעמדעד r״ 

ליבע... כיעװדיגעי
 און איהד נעבען גענאנגען איז ער

 װאס אװענט, כטינעןyנ װענען גערעדט
 זיינעם בײ סאדבראבט y־p^ האבען ײי
 װאס מענשען, די װענען און פרײנט, א

נ^אםען... דאדט האבעז זײ

עך א שפר ען גןן ש װי  צװײ צ
ץ סלאוקמאכער פארק א

^c88מ&KC8C8ןאונטערנ»»yהyצעקין. מ. םוץ רט
 װאס אפערײטאד, קלאוסס (א ה'ים

 דזשאב, 1נדסע א נעכאפם סיזאז דעם דאט
 אװער־ מיט סעזאן א געםאכם י^ט אוז

 סיט םשה, פרײנד זײן צו רטyר טײם,
 מיט פנים, שײנענדען א מים ,שםח־

 שמאל־ א מיט און אויגען ,שטראהל^יע
 םארע־ רי הערטyג האטטו ט$ז): צען

 ארויס שטעלט ױניע אונזער װאס דונגעז,
i באלעבאטים אונזערע %(

 האט װאם אפרײטאר, אן (אויך משה
 לוםפיגע וועלכע א סיזאז דורכ״ן נעמאנט

 אומװאנדע־ דאס, אי װאכעה םינף־זעקס
שעפער. טוצען האלבען א איבער רענדיג

^,^pya נאכלעסיג א*ז ןגר טאנ־ דער '

 גע־ א פון פאראנםװארטליכסײט די זיןי
 די אין פלאץ גרויסען א זעלשאפט.

 און [vdv"2 די אויד פארנעהםעז ןyשול י
 די מים געםיהרם װעדען װאס שםועסען׳

 דער אין פאסירונגעז אלע װעגען קינדער
 inytaiK זוכען ארום, און ארום װעלט. ‘

 אונ־ ^ya צו זyשול ר. א. יארקער <ױ
 װעלט־ און yaאלזײטי אן ליגדער זערע
עדציהוננ, <יכע

 זיײ זyשול ר. א. יאר?ער גױ 13 די
 א ly'iDD'aK אין באשעפטיגט איצט נען

 א זײן װעט דאס אינסטיטוצימ. נײע
y ': i^ P אונז פארyזײ װאו קינחןר, רע 

ly^yil זומער־מאנאטען די ען3פארברענ 
 קאםפעטענטע פרן אויפזיכט דעד אונטעד
 סין אזא אין און ערציהערtאוז מהרער
 אין שטארקען זײ זאל װאס סביבה,
 אוים־ דעם מיט ײםט.3 איז איז קערפער

 די זיף וועלען קאאאניע, דער פון נוי
 נראטױ ממגען באםת שולעז רypיאר נױ

 און אהער ביז ארביים זײער מים ?ירען *
 םאר װײטער אויף •לענער זײערע טיט
 םיר קינדער. אונזערע םח ערציהוננ דער

 אױנו״י געלענענהײט דער בײ אכער ײילעז
 פון ארבײטער אידישע יענע סאדערעז

M ,וױײ דער פח שטעהעז וואט יאדק 
 העלמנן אח האכד א צדצולאגאן םעגס,

n דעם ױ־ציחצן און r 'i, יומעז 
י ז י יארה. נױ אין ^

 ׳פיך די אפגעטראגען, הרyז איז טעל
 םול װײט איז העט די און אויסגעקריםט,

 איז פנים אויפ׳ן שבת׳דיגע. א זײן צו
 די ארום ׳מינע זויערע א אױסגעשפרײט

iy ליפען ^ ''jp די אין םארביםערונג, פון 
 אויס־ ךעם מיט אפאטיע, יאוש,—אויגען
 אז און :אברתי״) אבדתי ״כאשר ררוק,

װאס? איז הערטyג
V םײנסטו זואס : חיים
 לעןyשטDארוי אז מײן, איך :םשה

אלץ. ניט אלץ נאך איז פאדערונגען
 פאר־ אביסעל און (ערשטוינט חיים
 אלעם׳ ניט דאס איז D'nya לארען):
 איז ראס רyאב ^עזaריp אויך זײ ם׳דארף

 jyo רעדם דערװײל זאך. ע3שפעטערדי א
 *yaאוים זײג^ זײ װי ׳זyaרונyםאד די פון

 jynya און ׳טיף און קלאר זעהר ארבײט
 רyנטפy באשטיםטען א ימח3 און ארום
 איך טרײד. אין איבלען ŷ» טyכמ אויף
 ניט ריכםיג זײ האסט רו אז ״מורא האב

 םיט איהם אויױ קו?ט (ער פארשטאנעץ.
 רyאר :צו) לײגט רy און פארדאכט

>' געלעזעז נים גאר אפשר זײ ה^סטו
:יןול) זײז אין y\^vK (סים משה

 איך געלעזעה יא גראדמ שוין זײ ה$ב איך
 יע״ צו צײט גענוג דאנה^ צו ט$3 האב,
 איך אױך, זײ פארשט^ איך און זען,
 פארלא־ ניט פארשטאגד מײן נאך האב
 פאר- דזיטאב מײן בלויז האב אץ־־ רען.

ל^רען.
איו :כױטלײד) פיט (םול דזיים

 פעס^ס־ אזוי ביזם דו װאס ניט ױײם
 צו בראם נאש א בײ נאוױנע א טיש,

 והנלט די נישקשה, סיזאז, א פאר^ירען
אונטער. ניט :אך נעהט

 צו גר*גג איז ברודער, דיר, :משה
 מסתטא ;אך דוס׳ט אפמיםיסטיש, זיין
 ען3הײגטי טאלער פאר א קשפארט3אפ

 אנגעכאפט שוין האב אבער איך סיז*ן,
 דא און קרובים, אמ מײנע בײ הלוואות

 ברי׳ עך, סלעק. אזא אן ערשם הוםם
•אסהודנע. איז עס #דער

 anaypip םא?ע אס זעחסטו, :הײם
mw וױכ״ װי אײז. ערשם *יד אוח יייר

a. .ענופען.3אנ האט ב. ע
 דיר« אויף הו?ע:דיג איך, איז : םשה

nyt ,לייכט װי אײן oy איז '^ŷ .y חבדה 
nipyBnn. אין ארײנצוברעמעז

: )Dyr cy;yאײנגעהאלט (כייט חײם
 א*ן בטל. עובר גאר ביזט דו שױן, געה אי,
 דודך סyאל הסטוyז לאגע איצטיגעד דײן

 פלאץ דײן אויף איך באעזער. שװארצע
 בעסעד. געװען ניט אויך אפשר װאלט

 מיט סימפאטיזיר איז דיר פאדשטעה איך
 בין y;N̂ אזא אין אז ׳דאך װײסט דיר,
 דארפסט דו מאל. פילע געװען אויך איך
 ן1כ״ זאגט װי פארצװײפל^, ניס רyאב
זיך ורעט Dy :?לאו?מאכער אונז, בײ

! זyסyאויספר שוין
 און אקסל^ די פיט (קװעטשט משה

 ןyאיבערשלאג ניט אײן קוים זיך האלט
 אפ אםמפט ער ז.yסיט אין חבר זײן

ly װען לײכטער w ענט־ ער און ׳ט3ענדי 
 iya'iay^''K נערוועזעז, א אין איהם רטyפ

 אוכד רי אונטער אז צו, יב3 איך :מאן)
 אנגעצוינעץ, אביסעל איך ין5 שםע:ר^

 פארשטאגד מייז כײ אבער נאך בין איך
 ם^דערוננ^, אונזערע אז זוייס, איך און
 בײ עװארען3 םארמילירט זײגעז זײ װי

s רyאונז  j .איז וט3 זעהר זײנען ב 
 כא־ דער םון םארשטעהן טיפעז א צייגען

 םון אאנע אומערטרע^׳יכער און אטישער
 װײט אזוי אויף און קלאו?פאכער, Dyד

 און קבאר,3דא פיהרער אונזערע איך בין
 אײנםארשטא־ פאלקאם זײ םיט בין אין
 אונז״ סיט אבער דער־אוםגאיס גען.

 צו לזומט עס אז וואס איז, קלאוקםאכער
 פיר lyn הפועא, אל מכח iy3?» זyנגyבר

iy3'in אן ^jyaay^^D'i ט^א־ אונזערע 
oyn זיך קערט אזוי פראקטי?, דער אין 
 דעד םון אר3 רטyװ Dy און איבער אלץ

 הא״ בײשפיל, צום אט, קללה. א ברכה
m ,̂והר פיר פים טיר  א געמאנט ׳צורי? י

 אײנגעפיהרט האבען און רעװאאוציע
 און ,Dpayiya האבעז פיר װאךארבײט.

 אונ־ אז זײן, באדארפט טא?ע האט אזוי
 םד״ א ארa ״םך א זיך וועם לאגע זער

 האט אױסנעלאז^ אבער פארבעסערעז,
 צו שווערער פיא יעצט איז עס אז זץ־,

 עם דועז וײ ?יאוקס, בײ לעבען א מאבעז
 דוי אפיילו אז ,pam איך פריהער. איז
 דאס װעםט אפטימיזם, גרױםען דײן אין

 קײנעם באשולדינ איך צוגעבען. אויך
 וואס yאל אז ט,3איבערצײ בין איך גיט,

 ?yanp עהאאםעז3 אח יטירמ3א האבעז
די אוז וט3 נעםײנט האבעז ײיד״אײײמ.

iy:,,T שטײדארבײט נערילכט. געװען 
 די אין ןyגעסyארײננ וױדקליך זיך האט

 ולםy דעם ספ׳סיפאר ה^ט א*ן בײנע־,
 הנאת געזײט ה^ט און שעפעד, די אין
״ברודער״ װאי־ט דעױ און א<ן

 ה^בען מיד חוזק. װי אויסנעליקט האט
 די איז ארבײט װ#ך אז געדענהט, yאל

 ײאה אוגטעי אז פהלה, דע־ פא־ רפואה
 קײן :יט ^,אפח זײן פיר װעלען ארבײט

 אונזער צו אבער, ״ברידער׳/ נילבלאפטע
 :אבדעם יעצט, א-ז ^רעזyבאדוי גר^שטען

̂ב פיר װי  י^ד% פיר װאך־ארבײט ןyה̂י
 פאר פדיהער. װי ב^ער פיל ניט ׳צײם

 עפעס פאר ?לײניגקײט, ?לענסטער רyד
 פיטוגע א עםעס פאר ׳טאג נעכטיגילז א

 זײנעו חושך, הרי די אין ryny yyאיך
 אײגער זיך ארױפצואװארפעז גרײט פיר

 צױ אין חױת וױלדע װי צזוײטעז זיאויפ
 שמי־ אין אנדע,^ן םyד אײנער רײםעז

xyp אחדות, װאו בריד^יליבקײס, װאו 
oy ד פון איזyניטא זבר קיין אפילו ם ...!

^ )r־y זיצען געבליבען זײנען חברים 
 האבען אין אופעטיג םארטראכט, שטיא,

 אנר^י־ען דעם רyאײנ זyקזק שעמטya זיך
 גע־ ניט גאר האט חײם ען.3אוי די אין

 אױןז פרײנד זײן ענטפ^לז צו װאס האט
 אנגע־ האט יעגע־ טענות. yצטyל זיינע

 װער־ צו װאינד נערyאפ אץ אויױ ריהרט
 רױין דערװײרע נאך האט ^ײנער רyכ

 טyװ יין4א צײט די בלױז ניט, תרופה
אויסהײלען.) אפשר דאס

 די אט אז חיים, וױיסט, דו : משה
 זײער נאך ױניאנס, ארנזערע װאס פדאנע,

 האבעז זײ װאס ערפאלג, היבש^ ŷנאנצ
 שאפע; o:y^ya ניט האביען דערגרײכט,

 ארבײ־ די צװישילן גײסט ןyברידערייכ א
 די געבר־בען בלייז זײנען איז טער׳
 אײגיג־ אהן ?ערפעדשאפטען, נדעyצאהל
 און בריד^• צװישעז אחדות אתן ׳?ײט
 די זyני*יצװי צוטרויען אהן און רyבריד

 אט איז פײל. און v:vi םyד און פיהןתר
 און אזוי איז דאס פארװאס םראגע, די
 ? ניטא רפ*אה קײן גאר םyד צו איז צי

 איך צייט. yprn א שוין מיר רטyמאט
 הײן ׳כטyרyג ביסטו דעם אין אז ׳דענה
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 פריהעד מוזען םיר ברענגען. ניט בעסםע,
 נאר ױניאנס, ניט ױניאניזם, האבען

גערעכטע און נוסע דאז יױיאגיזם.
 םאר זײן דערנרײכם, װען ען,3םאדערונ

קללה. ?ײן נים ברכה א אונז
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mפרײגאג׳
ױגיאדמעמכער, י םאר סארטטעגדילױ

ױניןזגיזם, םײנט דאס װןוס ׳ױײס ןואס .*
 וועיצ- אירגעגד םון ארײנמי׳עונג יײן זא

 קען קער*עדע«םט אױטסײריגער נער
 װערען, געדוילדעט ניט ייוגיאן קײן אין

ס ײ•M באגעהמען ילײכט אזוי ניט קעז ̂ר
 דעם קוים װײסען װאס אײנער, רyאד נע

 װען נאף, רערצו ױניןוגיזם. סון איף-בית
 זעהען, ױגיןוךיײט ערשט־געװארענמ די .

 אײניגקײט, ערװארטעטע רי ̂ונ׳עטאט
 דער אין צאנקערײ און תדיגערײ בלריז

 צו רעכט טיט אן זײ הויבען ץניאן,
 זײ אויב גאגצען׳ אין גאר צווײפלען

 און ױני#ן, אזא צו געהערען רארפען
 װאס ארבײט, גאנצע די איז אזעיכע םאד
 ארײנצוברענ- געװארען םארװענדעט איז
 און מעהר ניט ׳ױניאן דער אין זײ נען
 פאריטװענ־ אוכיזיסט װי װײניגער, נים

ענערגיע• דעסע
A

 רער הןוט אוכדשטעגדען, רי אונטער
 צי םראגע, די זיף גע׳מטעילט ב. ע. ין

 &ענעריגעוואונ םייל דער םעגיליף עס איז
 ׳I סטרײק דזשעגעראיל נויטיגער זעהד און

 אינטערגעמןו־ די װאס ׳עס העאמט װאס
 ארויס־ הארצען גאנצען סיט׳ן וױל נאל

 ^יקאגא אין דרעסםאכער רי ראטעױען
 זײ װעילכען אין ׳צקילאםען־וומי, דעם םון

 איליין, ^קאאםען די אז םארזוסןען, זײנען
 װאס גארניטוי עס וױילען ׳זײן קען

 ארביײ םינאריםעט א װען עס׳ ד-עלםם
 זײגען און לאגע די םאחעטעחען טער

 די װען נויטיג, װען קאם^ צוס בארײט
 נןון איז ארבײטער סאיאריטעם נרויסע
 דער- אט דעם? םאר םארםיג גארניט

 זיך ■רינציאיעיל ב. ע. ג. דער הן»ט םאר
 דדטע־ דעם פאר ענט׳ןןידעז ארויסגעזאנט .

 װעט ער צי אבער, סטרייק. נעראל
 װעט דאס ׳ניט צי װערען, ארויסגערוםען

זעלבסט. דרעסכיאכער די אן װענדען זיר
A

 אין ׳&יסזאיל זײער איצט האבען זײ
 ווען קענעז, זײ הענט. אײגענע זײערע

 ײיילעה נויטיגעז דעם נאר האבען זײ
 ילא־ ^רעקאיכער זײער צו םווי א סאבען

 אן אדטיליסעז זיר נאר רארםעז זײ גע.
 םאר־ מיט זיך אפקעהרען יוניאז, דער

 װאס כוחות םינסטערע אילע ®ון אכטונג
 אן באשיליסען און דעם אין זײ עטערען

 אינ־ די איז דאז סטריײן, אלגעםײנעם
יו בארײט םערנעמאנאל  אן מםעילען צו ז

 ארםײ סעטםענדער דער םון שפיצע דער
 ׳זיג צום די םיהרען און .דרעספאכער

 כוחות. איהרע א^ע סיט זײ העיפענדיג
- אזוי בילײבען קענען זײ ארער  גאײכג̂י

 און קריגען זיד אדער איצט, ביז װי טינ,
׳טאג נעכטיגען א איבער האםפעחןן

 דערזעא־ אין בילײבען און איצט ביז װי
 איז: םראגע די איצט. װי י״אגע, בער

 דרעסמאכער די װעילען װעג װערכעז
Y אױסװעהילען .

A
 קלארען א ?ריגען צו אום אט און

 זעהר זעהר, דאזיגע די אויף ענטפער .
 ב. ע. ג. דער האט פראנע, וױכטינע

̂אסעןיבא  זאיל זיגםאן פרעזידענט אז ^ש
 און שיקאגא, אין זײן קורצען אין גאר

 אויסנעםינען גענוי פילאץ, אוים׳ן ׳דארט
 סענען צו אום נויטיג׳ איז װאס אילעס,

 װעט ענטםער. קלארען א געבעז זיך
 ^טארק גענוג ארבײטער די געפינען ער

 אי־ אויםגעקילערט גענוג און ארגאניזירט
 און יקאנא,6? אין אוכדטטענדען די בער

 קאמף, צום םאדערען אאײן זײ זועילען
 און צושטיםונג זײן געבען ער װעט דאן
 אינטעד־ גאנצער דער םון צו׳עטימונג די

 ווען הארצען. גאנצעז םיט׳ן נע^אנאיל
 דער װעט #איז עם װי מאעכט דאן, ׳ניט
 םאר בא^וס אננענוםענער פרינציפ איז
 דרעס• די םון סטרײק דז^ענערא^ א

 אפגע^ײגט טוזען מיקאנא, איז םאכער
 שיסא־ די װען צ<יט, חגר ביז ווערען
 םארטיג זײן צועלען דרעססאכער גא׳ער
דעם. םאר
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•17 לאקאל מון כ^נקעט דער
 pxn װעגען װערטער •אר א בלויז
 דעם לכבוד 17 לאהאל םון כאנקעט

 אויוי כםעט באארד. עקזעקוטיויו נײעם *
 אנבאטרעםט װאס איז, באנקעטען אלע

גוטם, דאם א^ םון דא ושתיה אכילה
 נעחםט — װאס םעהלט אימער־צו אבער ,

— ברידער אומגוט, פאר ניט אונז עס
 דעם איז שעהנסײט, אין גע״טמאק׳ איז

 נאר סאגען, דעם םאר בלויז ניט גענוס
 דעם םאר און. אויג, דעם פאר אױןי

 באנ־ דער איז הינזיכט דער איז אױער.
 א װירקיליך געװען 17 יצאגןאל פוז קעמ

 די און אויםנאהם, ?זיכענס־װערטע
 ברודער מיט קאמיטע, אראנדשסענט

 םארדינט אנםיד»רער• איהר אלם מ^סאן
סטען דעם  איז האל דער קחגדיט. ם̂ו

דעקארירט. אראכטםול וױרקליך ניײען
 טי־ די אויוי לעםפלאף עלעקטרימע יי
*W, דעם צו ̂וועאקאם״ מעחנער דער 

 גע־ איז וואס באארד, עקזעקוטיװ גייעם
 אראנזש־ די באלױכםעז, ע^עקטרימ ימז

 דער דאס אזױי םימאן. די םיז מגט
 װאו לײדיג, געבליבען איז האל מנצער

 נעםאנצט ?nyv אזױ חאמח לאך•אר ך
 דאן געריכםעז, טאחיײחנגא די ״ײ^יעו

n *ויו ײי n ו»נג0נ ns וו

אונזער פון ארבײט מאנאטען דרײ
&ל אינטערנעשאנ

1.
 פרעדדענט םון רעפארטען די סון
 באראף סעתרעטער־םרעז^ורער זיגמאן,

 סי־ צום װײס־ירעדדענטען איע םון און
 איז םיילאדעלםיא אין ב. ע. ג. םון טינג

 אינ־ דער םון ארבײם די אז זעהן, צו
 כיאגא״ 3 לעצםע די םאר טערנע׳עאגאל

 כא־ דא&עילטען א םון געװען איז טען
 •ראפאגאג* א םון עריטטענס, ראתטער:
 אײ אז םון צװײטענס, און, דיסטײעעז

כערבויענדעז.
 ■ראיאגא;דע*אר- די הערט ׳אודאי

 קײנ־ אינטערנע^ואגאיל אונזער $ון בײם
 האגדעילט עס װען סיי, ;אויף ניט םא<
 ארביײ די םון ארגאגיזירוגג די אום זיף

 אתאנײ גיט גאף זײגען װעלכע טער,
 װענען זיף האנדעיט עס װען יסײ זירם,

 םון באפעססיגונג און פאר׳שטארקוננ די
 איינציגער דעד איז יוניאגס, אונזערע
 דער םון אנגעױענדעט װעדט װאס מיטעל,

 די *דאפאגאנדע, — איגטערנעשאנאל
 גרונד־פדיג־ סאםע די םון םאחטפרײטונג

 דאס אבעי טרײד־ױגיאגיזם. פון ציוען
 עטװאס נעװען ■ראיאגאנדע די איז םאא
 גע־ זיך האט עס סארט. אנדער אן םון

 •רא־ דעם מאכען צו קילאר אום האנדעיט
 געװארען אנגענומען איז װאס גראם,
 מײ םערטעיל־יעהריליכעז טעז6 דעם אויף
 זץי האט דערצו און ^יקאנא, אין טיננ

 דין טיט איגעגעבען זינמאן פרעזידעגט
םלײסינקײט. און כח גאנצען

 רזשאינט םון מיטינגען די אױף
 פאר־ םון סיטינגען םילע אויף באארד,

 םילע אויף זאנאר לאקאלס, שײדענע
 פרעזירענט האט אינסטאלײמאךמיטיננען

 אױםגאבע זײן פאר געמאכט עס זיגמאן
 די און באדײטוגנ די ערקלעהרען צו

נךאגראב. דעם םון װיכטינקײט
 אױסזעהן עש תען אךבען־אױף םון
 פראג־ די זיף דאכט מאדנע: אביסער

 איז װאס צו טו גענוג, קלאר איז ראם
 V פראםאגאגדע ׳מטארקע אזא נויטיג
 ריכטיגקײט די איז קלארקײט די אבער

 טעטיג־ םון פלאן א םון געדאנק, א םון
 גאראנםיע, א סאל איע ניט איז קייט

 וחו־ אנגענוטען אלגעמײן װעט דאס אז
 צו און ׳עװערינהײטעז. אהן נאר רען
 פראנראם דער דאס צו, נאך קוכיט דעם
 פונק־ װיכטיגסטע ?ײנע םון אײניגע אין
 מא־ םערזענליכע גא:ץ די אן ריהרט טען

 באע«*רעגק־ א םון אינטערעסען םענטאנע
 רײ־ אונזערע אין ארבײטער צאהל טער
 מיטגלי־ די אז ׳זיך םארשטעהט הען,
 זײער לויט אינטערעסעה װעםעס דער,

 אנריהרען, קעז פראנראם דער םיינוננ,
 םראגע גאנצע די באטראבטעז ניט קענען

 אן םון ברײטקײט, נאנצער איהר אין
 זעהן, און שטאנדפונקט, אוגפארטײאי^ען

 םא־ גע^טעלטע די זײגען עס װיכטיג װי
 דער פיז אינטערעסען די און דערונגען
 ױגיאן־מעם־ אלע ניט ױניאן. גאנצער

 אזוי ענטװיקעלט זיך שוין האבען בערס
 צו בארײט זײז צו און קענען צו װײט

 םאסעגט־אינטערעםעז זײערע םאדזינקעז
 דערםאר כלל. םון איגטערעסען די אין
 דאזיגער דער פון נויטװענדיגקײט די

 זעהן צו איז עס װי און פראאפנאנדע,
 םון איבערהויםט און רעפארטען אלע םון

 זיגמאה פרעזידענט םון רעפארט דעם
 אװעח ניט פראאפגאנחדארבײט די איז
 לא־ אונזערע אלע כסעט ניװעץ. איז

 באארדם דזשאינט אונזערע און סאלם
זיײ שטעדט אנדערע אוז יארס נױ אין

 ארוים־ האט אלעס דאס קינסטלער, פאר
 אנ־ פילע פיז באגקעם חגם געהױבען

 ביײ האבעז םיר װאס באנקעטען, חנרע
 מערקװיר־ א נצװען איז עס גצוואוינט.

באנקעט. דיג^טעהנער
A

 זײנען דעם מיט אײגקלאננ אין און
 שעהנע, זעהר אויך געװארעץ געהאלטען

 דעם םון באנהעט־רעדעז קוױדגעםאסטע
 אלע םון זזעלמר, דדמ. טאאסטםײסטער׳

 זײנען װאם װײס־פרעזידענטעז, אונזערע
 צום געװארען אײנגעאאחגן ספעציעא
 באנק-?אסירער אונזער םון באנהעט,

 לײבאר לאננ, ה. פון קאפלאװיץ, ברודער
 פײן מאקם ״םארװערטם״• םון עדיטאר

 אונזער םון און געװערקמאםטעז, די פח
 סעקרעטאר און זינפאן #רעזידענט

 אונזער האט באנרןעט אוים׳ן בארא^.
 אנדערש, גאנץ געהאלטעז אויך זיך עולם

 באנמע־ אויןי שטײגער דער איז עס װי
 צרשרײבען מיר מוזען אבער דאס םען.

 געעאעכט שעהנער אונזער װאם דעם, צו
 םארטראטען... מטאר? דארם געװען איז
 די איז װײל דערםאר, עס איז געװעז אוז

 םאר־ ניט קאםיטע די ה*ם אײנלאדונגען
jn w םרויען די אױך אז חנרמאנען, צו 

vאײנגמ די פון i m r t הערצ־ ?ײנען נעסם
װילסאמז. ליך

יאנאװסק/ ש. פון

 אג־ איבערצײגטע ׳טטארקע, איצמ גען
 פאדערוג־ גע׳שטעלטע 10 די םון העגנער

מ גען, ל  10 ״די אלס באקאנט זייבען װי
אינטערגע^אנאל׳/ דער םון געבאט

 פראיאנאג״ דער מיט זייט בײ זײט
 ׳צטארקע א אנגעגאנגען איז דע־ארכײט

 האט װעלכע ארנײט׳ - בערבויאונגס א
 פון ענערגיע און צ״ט פיל םארנומען

נ• ע. ג• גאגצען דעם
 איכער־ דער מיט םיר מיינען װאס

'I בױאוגגס־ארכײם
 לא־ •אר א האבען זײט אײן םון
 און לאקאל װײסט-מאכער דער װי יןאלס,

 םילאדעלפיא אין קיאוקסאכעד-לאקאל
 אײג־ אום װערען, רעארנאניזירט געמוזט

 די אװעקצו^טעלען מאל איע פאר םאי
 בא־ גמזונטען א אויף לאקאיס דאזיגע

 קענען זאילען די אז כאזיס א אויף זיס,
 סיט אנגעהן קעבען אזן פונקציאניךען

 םון אינטערעסעז די פאר איבײט זײער
 אין כמעט איז ארכײם די און טרײד,
 ירע־ פון געװארעז אויסנעםיהרם נאנצען
 זײם אנדערער דער ®ון זיגמאן. דדענט

 אינטער־ די פאר גויטיג געװארען איז
 םאחןןײדענע די אז זארגען, צו נע׳טאנאא

 פאר א אין טעטמסײטעז דוגקעאע נאנץ
 עלעק^אנס םון צײט דער םאר לאקאלס

 דערלאזען ניט מעגליןי װײט װי זאלען
 געװען וױרקליןי איז .דאס און װערען.

 אונאנגענעחמסטע די און עװערסטע די
 די אויף געםאל*ן איז וחגלכע ארבייט,

 קאמי־ ײדענע6פאו^ די פון ׳פולטערעז
 אויםםאסען, כארארפט האכען װאס ׳טעס
 ■רעזידענט סון אינסטראקשאנס די אויט
 ניט באארה עקזעקוטױו דזשענעראל א<ן

 ארײנ־ ניט גרענעץ, דעם איבערצוטרעטען
 װאס אנגעלענענהײטעז׳ אין צוגרײםען

 כאראק־ לאקאאען א םון דורכאויס זײנעז
 איז אדױס, זיך וױיזט עס װי און, ;טער
 געפינען צו נעײעז לײכט אאעםאל ;יט

גרענעץ... ריכטינעז דעם
 די האט 22 לאקאא אין למשל, אט,
 ״האם װאם ב. .y ג• טדז־־דזןם קאפיטע

 די זײם אײן םון דורכםיהרען באדארםט
 װעלכע די, אראפזעצען םון אפעראציע

 עק• די זײן צו געפאסט ניט זיף האבען
 םארבילײ־ וועםעס און זעקוטױױבאאםטע,

 געװען װאילט עיןזעקוטיװע אלס בען
 םון נאנצקײט די םאר נעםאהר א װירקליך

 אנדערער דער םון און ױניאן, דער
 װאזזלען, נײע םון דורכפיהרוננ די זײט,

 דעם אויוי אויפנאכע איהר אויסגעםיהרט
 האט 1 לאקאל איז אבער אופן. בעסטען

 פרעזידענט םין בודטםימט קאמיטע, די
 פאח&ײדענע די »ז זעד.ן, צו זיגמאן,

 ניט זאלען מעםבערם זײערע און איגם,
 םארקוטענדע די אין שליטה קײן האבען

 א אויסגעזעהן, האט עס װי װאהאען,
 דאס םאס. די איבערגעכאפם ביסעאע

 דורך X לאהאל אז דערצו, געםיהרט האט
 אנפראגע אן געמאכט האט קאמיטע, א

 םיטיננ איצטיגען דעם אויח דעם װענעז
 איז ב. ע. ג. דער און ב., ע. ג. דעם םון

 1 לאקאל שאוס. םאלנענדעז צום געקומען
 זײנע אלע איז ארויסגעוױזעז זיך האט

 םולצן אין אין לאיאל אםת האנדלונגען
 אי<״ דער םון •אליםיס די םימ אײנסלאנג

 גע־ ניט איו דערםאר איז טערנעשאנאל,
 זאאו װארום נרונה טינדסםער דער װען

 אין ארײנמישעז זיך אינטערנעשאנאל די
 װערען און לאקאל, דצם םיז װאחלעז די
 האט דערםאר זײ. איבער םשגיח א

 בא־ דעם אנגענומעז ב• ע. ג. דער טאקע
 תאםיטע דער םון איבײם די אז שלוס,

 םיט נעענדיגט זיןי האם 1 לאסאל םאר
 ליםט דעם אוי̂ו אז אויםאאםונג, זײער

 קײנע זײז ניט זאלען קאנדידאטען םון
 אי־ מוז אנדערע אלעם ליג־םעמבערס.

לאקאל. צום װערעז בעמעלאזעז
 געווען איז קאמיטע עהנליכע אן

 דא און #9 לאקאל םאר אױסערװעהלט
 אויםגאגע איהר אלם חאמיטע די האט

 נויטינ, איז עם וױ װײט, אזוי געהן צו
 פא־ די באשיצעז און פארהיטען צו אום

 אםילו׳ אינטערגעשאנאל• דער םון ליסים
 אז דערצו, םיהרען םוזען זאל דאס װען
 באדײ־ זאל לאקאל םון אויטאנאםיע די

 9 לאתאל װערען. באשרענקט טענד
 אנגע־ קאםף לאננען א נאןי עױטם האט

 אינטערנע־ דער םון ארדער דעם נומען
 און ליגס; די צו באצוג אין שאנאל
 אנגע־ האט ער װי נאכדעם^ דאן, אםילו
 קענ־ גארניט איז באשלוס, דעם נוםען
 בא־ דעם אויסםיהרען זאל ער אז טינ,

 עם ערנסם; נויטיגען דעם מיט שלום
 אין נײסטער םיהרענדע די אז שײנט,
 ניט איצט ביז נאך האבען ? 4ילאסאי

 דעם םון באשלום דעם ׳י־יט דורכג^'
\J ג. y. די ביז דערװײל, איז ץלכער

 באשלי-סעז, אנדערש װעט קאנווענש#
r דער  iv m אינטערנעשאנאל דער:

װאס
ויקצן

 » קאכײטע די דא האט דערםאר און
 יאקאי אין װי אױפגאבע, ברײטערע פיל

 װאח״ קוכיענדע די אז זעד־״ה מוז זי .1
 העכסט- װערען דורכגעפיהרט זאיען לען

 זאל װאהלען די נאך אז אזױ, ארעגט^יר,
 סוזצן ניט װידער אינטערנעשאגאל די

 געגען םיטאען סאר״עײדענע אננעהטען
 דארף װאס לאקאיס׳ איהדע פון אײנעם

 םייזצ א יראתטש און טעארעטיש זײן
 דורכגעזאפט אינטערנעישאנאל, דער פון

 אידעאלען איהרע םיט דורך און דורף
שטרעבונגען. און

 1פאדנעקומע איז װאס #זעלבע דאס
 אױן, איז פילאדעלפיא, און יארק נױ אין

 םארנעקר כיאסשטאב קלעגערען א אויף
 רעפארם דעם רוים שיקאגא, אין םען
 אםת, •ערלשטײן. װײס־ירעזידענט פון
 אנטײ פארשידעגע די םון באזײטיגוגג די

 םאו־- שוין רארם איז עלעמענטען ױניאן
 םריהער, טאנאטען אײניגע טיט געקומען

 דער איז ׳אױס זעהם עס װי דאר, אבער
 דער אין אינטערנעשאנאי דער םין קאמוי

 נא• נעענדינט. נים װײט נאף כאציהוננ
 חגר םיז שולד די :יט עס איז טירליך

 העכסט״שעדליכע די אינטערנעשאנאל.
 אין אלעס טוען עלעמענטען אנטי־ױניאז

 די אנגעהן לאזען צו ניט כחות זײערע
 אגשטאס ארגיים. ר1זײז מיט ױניאנס

 שלעכם װי אוננערעכט, װי אײנצוזעהן,
 ױניאן• די גענען גער.אנדעי*ט האכען זײ
 !#ערקלעהרע און קוסען טאן, תשובה און
 אויף חרטה האבען זײ אז
 װי< זײ דאס און געטאן, האבען זײ

 ױניאךמעכד גוטע געטרײע צוריק װערען
 א םיהרען צו אױױ גיט זײ הערעז בערס,

 און בלבולים םיז קעםםײז בײזװילינען
 בא־ איהרע איז ױניאן די נעגען רכילות
 נע- זײ האבען װעניג, נאף דאס אםטע.

 וואו שעפער, די אין בײז אל־דאס מאן
 ארבײטעז, געיאזען זײ חאט ױניאן די
 און אויטאריטעט די אונםערגראבען צו

 ױניאן, די ױניאן. דער טון *רעסטיזש
 ארבײ• צו םעגליכקײט די זײ גיט װעלכע

 אז םאכען און ױניאךשעפער אין טען
 טים זײ טרײען ילעבען, אנשטענדינען

 װאם*זמע פארניבטען. צו מיטלעז אלע
 אנדערש, טאן געקענמ ױניאן די האט

 שזד זײערע םון זײ אראפצונעהטען װי
 *ז נװאלדעה זײ םאכען איצט פער¥

 ברױם. אהן געלאזען זײ האט ױניאן די
 אריע- ניט זיוי קענעז װעלכע מענשען,

 װירק־ תזזנען טיםער׳ ביסעלע א טראכטעז
 בא״ דא האט ױניאן די אז מײנעז, ליף

 װי אכזרױת. געװאלדיגע א גאנגען
 בא- צו װי װײט, אזוי געהן שטײטש,

 און חױנה? זײער םון מענשען רויבען
 אונרוהיג־ םיל םאראורזאכט האט דאס
 װילען זײ סעמבערם. די צװישען קײט

 פאר די װען אז פארשטעהץ, ניט אבער
 נזד אראפנעטםעז ניט װאלטעז םענשען
 דיזע װאלטעץ שעפער, זײערע םון װארען
 ניט־יתיאךשע״ געװארעז באלד שעפער

 ארבײטער, םילע ׳פילע גאר און םער,
 באשעםטינם איצט דארט זײנען װעלכע
 נזד װאלטען ױניאן־באדינגוננען, אונטער

 גאנ״ איז זײ אדער לײדען, שטארק מוזט
 געצװאוננצן האט דאס פארלאזען. צען

 ישטרע:גער םי< האנדינען צו ױניאז די
 קײנ־ האט זי געװאלט. עם האט זי װי

 די מאכעז צו געהאט ניט בדעה מאל
 עסאנןך לײרען ױניאךברעכער דאזיגע

 ראזען צו זײ געמײנט האט זי םיש.
 הײן ניט דינעז זײ כאנדש ארבײטען׳

 זײצרצ מימ זײ אבער ױגיאךלײט.
 אנ- האבען האנדלוננען סקו^דאליעזע

 גע״ די האבען איצט און געוואלט, דערש
שםראף. םארדינםען זײער הראגען
 אז ערקלעהרען, צו איבעריג איז עס

 ארנאניזא־ די שווער זעהר מאכט דאס
 דרעס־םאכער די צװישען ציאנס־ארבײט

 גע־ םארגענומעז איז וואס שיקאגא, אין
 דעסכד פון צוריק. צײט א מיט װארען
 ארגא״ די אן. ארבײט די גצהט װעגען

 װײט אזוי שויז איז ניזאציאנס־ארבײם
 שוין האלט עם דאס פאוטגעשרימעז,

 ניכען אין גאר זאל מען אז דערבײ,
 דעט אין סטרײק נענעראל א ארױסרוםעז

 אױזי שיקאגא. אין דרעם־טרײד גאנצען
 געשמימט ב. ע. נ. דער האט םיטינג דעם
 גענעראיל־סטרײי} א םאר פרינצים אין
 אבער דרעם־מרײד, דעם אין שיהאגא אין

 דורנכעםיהרט זאל באשלוס דער אײדער
 דאס געװארען, באשלאםען איז װערען,

 מאכען צוערשט זאל זיגמאן םרעזידענט
 אױג #זעהז צו אום שיקאגא, אין באזוך א

 ,4םענליו װי גיף*, אזוי זאל סטרײס דער
 אפ• זאל ער אדער װערעץ, ארויסגערוםען

 שטיקעל א נאך אןיןו װעףען געלעגט
 װענדען זיך װעט באשלוס זײן צייט.

 סײ אומשטענדען, םארשײדענע די אן
 אלגעמײ־ דער אין ם״ טרײד, דעם אין
 ארבײטער דעם אין סײ און לאגע נער

געםינען. װעט ער װאם םענטיםענם,
 אין אויןי אז קלאר, אלזא איז עם

מאנא־ דרײ לעצטע רי אין איז שיסאנא

diu-m,i ו.,י ״ ■it >̂̂ו ' |'ז ̂וד iJ*• iWttiiVl ,וו
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 יײיכ־פ-עדרע;* איג״ל־••; פ•; רעפא־טי;;
y: פע-י־׳שטײן, און דידניא; טען jy tv 
ע:; אין זיך ךי עי עדז ד5צױ ד א;  P£ ט

ײ װעיכען אין אפאטיע, ע; ז  גע-לען דינ
ט א נ*יט ױיי םריהע•. צ״  ג** איז דעױו
p? צו ניט y עי־ױאכוג; םון סיטן י,ײן 
 סי;* ׳טאריד^ וױ ״עטעדט- אזעי^כע אי;

ט לי י־ואיס. הט. און כינעט• ײ ב  םיז אי
, ;* צי א דז א מ  אװעקגערעגט איז װ*ס *

ט דואט טאגטלע^וי, אויוי געױ^רען  גע־ :י
 ד#רט רעזױטאטע;. גױטיגע די ביאכט
ש־?* די איטער נאף דיגען  “פראגצױד

i * j״«yy פטערוגג1 *•טארקע“ א ארבײטעי 
o צו y i, ן ד• אז* י  -טע: װערען זאר ױ;

# אין קאנ״ף־םעהי;. און ט•; ט  ט*ר*;
 וױ אבער, ״שטפרלצר, םי^ יוגי^ן די איז
oy ט ױיז  בײדע די זײגען אלויס, זיף ו

 nr טאלאגט*, און כאגטרע*י שטעדט,
 כיט אײגע פארבוגדען עננ צו גאהענט,

 אוג־ קעגען זאיל טען אז אגדערער, דעי
מעגד טערגעהסען  אין ?אסוי װעיכען אי

 רעכע־ זיך מוזען ניט און שטאדם, אײן
 אוכיפטענדען און יאגע דער מיט נען
ט.1שט* צװײטער רער אין

 איז ׳עטעדט דאדגע די אין #יע
ײ דער פאר ארכײט די וױליזיליף ע ט  אי;

y זעהר ,ir.yt א געיפאנאי i y w, און 
־ קײן געםיגעגדיג ניט ב. ע. ג. דער  בי

 איגעשטאנענע דיזע םאר ילאן מטיסטען
 דז^״ע״ צום אינערגעילאזען האם שסערס,

i ילױט האגדיען צו אפיס נעראל n •וױי 
 אוםדטטענדען, די םון ענטוױקלונג טערער

ט *ון  און אײנזעהן בעסטען דין ױי
כחות.

עען רעפארטען גיגסטיגעדע סיל  זי
 סײ באסטאן, םון געײארען *■געגעבען

 איז װעלבער זיגםאן, •רעדדענט םון
ט תװען דארט  צוריק, צײם קורצער א כי

ט םון סײ און ס־ירעזידענ ױי  םאגעסאן. ו
 יאקאיס אילע םון באארד דזיעאינט דער
 דאס פאסט. » ענדליף איז כאסטאן אין

ט מ ו  אונזערע םון ארבײט די םאמט .
 םאדטײדענע די אין לאקאילם באססאנער

 פייצ םרן און <עבעדיגער םייצ טרײדס
 דאס װאס דעם, אחוץ האםט; םעהר
א״ ?וטארקער א צו םיהרען װעט שי  אײג
 איז עס וױ ענערגיע. און נעלר םון רוגג
 חגאארט דעם םון געװארען קיאר אױף

מין, ■רעדדענט םון  דער זיןל געפינט זיג
 AV לאקאיל דרעס־םאכער, די םון <אקאיל

 ער און צדפטאנד, גוטען זעהר א אין
 װעט ױגיאז די אז זיכער, וױ כמעט איז
 םאר קאכיף ייײז םיהרעז דאדםען ניט

 בא־ דעד בײ םאדעתנגען נײע איתרע
 v5't נאף אנרימענט. דעם פון נײאוגג

 זינטאן *רעזידענם װאס קאנםערענצעז,
 טא־ פאר^״ײדענע די טיט געהאט האט

עי אין דז׳צאבעדס און נופעקטשורערס ד

איז D;yi*tyi-0Mn י:אל»׳דז
א ־ י *רי ׳ ? י וױ ד vא /•■yrnyi

׳ט״ i ־yi ־ פא ;דע־.
! *y;c אוי ע־ לאט ־ג/ •oo’fry ״

ו ניט חי \rץײ ;4פ״ ־־
i עס

1HM/ י I ׳דעם י״ע;ע; זיל טען
םא•״א;; א ;עױא־עז •j:’“ iy)o

‘נא גא;צעל ־,VI אז כ., ע.
“זאי לאיפע״ן עײרענט ױײכ־*- ׳ן
״:v־ענ־ דע־ m i אין w טי־ינט;

 ®־עזי-^גט װעט דעם צוי־יב *ונ״אן.
 נאס־ אין 4טאי א נאי דין טוזען זיגטאן

 א װערען אױסגעפ-נען טוז עס טאן.
 אין אױך כין איבער, דעכ גע;ען ױע;

 װע״ אנגעװענדעט לעגען װעט נאפטאן
 װאס םאדעױנגען םיז •ראגיאם דער רען
דעם אױף ;עװארען אױסגעארכײט איז

״עיפאגא. אין ג;ינ.״טיט ע.
 האט רעיארט ערטוגטע־ענדען אן

ט ילעםקאוױט^ װײס־פרעזידענט אכ  תנר
 םאײ האס iv װאו אנדז״צע^עס, לאס פון

 פאר״ דער אילס צײט׳ לעמערע א בראכט
עי םון •צטעהער אי, ד אג מדצ טע  און אינ

o סון אנםיהרער דצר אילס n -קיאוק 
r^א אין מאכער״סטרײק oגדy r fצ  D̂י

אד די אילס כאיןאנט, איז װאס מד ײ ט  אנ
 אג- חאס צר עקסעיאנס. •ער ״עטאדט

 גרצס״ די אונטצר סטיײק דעם געפירדט
o טראץ דאןי, און מוױריגחײטצן. טע n 

 קיאוק- די סון סטרײק רער ?ען אילעם׳
m באטראכט מאכער in i ױ גוס אזױ  ו

 סאנוס׳נק״ צאהיל גרעסטע די געװאונצן.
 •אר » גאכגעתכען, האבען ט*שורערס

ײ פון או םון חאכען ז מרד מן אין ער אג  נ
ף i סון אפנעסראגען ד n ערד, זינדיגער 

 דאס, און כאנפראטירס, חאכען אײגיגע
ײי א װאס  אין נאןי דיגען ארבימסנוי ט

i נאר עס איז סטר״ק, i o i n; וױייל op 
D איז in טטא, ארבײס קײן n 

<אס אץ נעםאכס װאס היאופס,
 סאר םעהרסטצגס זײגען אנדזמצלעס׳

i אוז געבמיד, יאקאיען רעם n וחנ״ 
 געװען ט1א1 צײס גאנצע די איז טער

ן געווען ניט איז עס דאס אזעילמגמ ״ ? 
ױ ׳1ג^ סילאױןס. אױף נאכםחוגע  די ו

io די #איז טעשה o״w, האנען וואס 
i צו ט1יקכעקעה1צו גיט נאך זיף n 1א• 

ען בײט,  ענסמיא״ און סמסם אזוי דינ
ט סען o אױפצוגעבען ד n ונמס, האטןי■ 
 ײון.1סס פון טעג עחטטע די אין וױ
 vא יזןפהאוױםמ װײם־פרעזידענט ׳אין

1א 1פריחצ דאס זיכער, n וואט יאסאטאר 
ר ײת1סם ער1  םאל״ א סיט יגען1ענ זי

ג יגען1מטע: אי ד יוניאן. די פ
ט ױינען, אנציספא1ם סאן אין ױ  א י

^ יכט,1בא ז נ ו ם»מז א או?  1זעה 1חי
ײ אונתהינ. ך םיהאען ז י עכס 1זעח ז  #מי

 ׳כײטען1א זיי װאו שעפעמ י1 איז װאס
o ױגיאז די ניט האט n יןאנ- גױטיגען 

י און ׳טראי  1ײידע כאי־ײם זײגען ד
 1נא װען קאסןי, אין אתיסצוגעהן אטאר

״ 4זא־ 4איגטערגעיעאנאי די  די געבען ו
 נאטיחליןי איז דאס הסכטה. נויטיגע

 דז׳צעגעדא* צום נעײאי״עז איבעמעיאזעץ
אפיס.

ם1א די אנכאםרעפט װאס  פון ב״
pc ססעגט׳1עפא1 ן1איסםע 1אי:זע

טינהײט׳
 דער פא״אלאױ, כ־ודע- -׳אט אײך

 יא״ כא^טיטארער רעם םון טעגעדויעער
 דארט ;עהט אי־עס אז ׳נאריכטעט קאל,

 #אלעס געטאן װערט עס אז און נ״עודה,
אי איז װאס אי עס אז טעגליף׳ נ  װע״ ז

נעסעי. און נעסע- לען
 רעםאײ די טיט ענדיגען צו אום און,

o צו טען n ב. ע. ג. םון טיט*;ג, י^עצטען 
ך 1טי טוזען  ׳יארק גױ צו צוריתחערען ד

 וױכטיגסטע סאטע אס1 געבען1אינע און
ט פון יכטען1בא י1 םון  זיגטאן נרעדדענ
נאמווי• סעיזחנטער און

ױן  פרעז. האט סריער צײט א סיס ע
חגן צו נדעה געמאט זיגטאן אניד מ  א א

 א-5 אילע פאר אײדגונגס-קאונסי<1פא
ס אי  אכ״ ניט זײנען װאס ׳?1יא גױ אין ?

סצ{ א ^ צ o אן נ n ט איג ^  po נאארר ת
 עניאן. 1דרמסטאכע און 1יויאוקסאכצ די
 קאונסיל אזא פון אױסגױאוגנ י-י

 װעך ײינגיציכעה גאר 1אכע ען1געװא איו
ם רער ש^נ  1צסםאכע1ד די פון ר1כאא רו
y האט i אויסגצ<ײזט pw םאחפסאי• איז 
f צען n o i w סיט o n ט אגי מ  ד1באא מ
^ 1ק^אוקסאכמ די םון אנ  צויציב ױני

i n עצ אז 1ד אציע1  אאקאא איז צאמאניז
2G ען עניינ i אין חעמען ג n ױ #יצופםען  ו

i איז אסזצאכע1 זאגס. מעז n מים 5פא 
 געװען 1יהע1ם איז ותאכצר /38 ל$*ס*ל

 א געירעז דאן איז און יאהאא טיט
 קצאוק־ די po 1כאאר דזשאינם po ם"ל

^1םא דער מיט סאכצה א  טײצונג1נ
װײ אין 3 יא?א< םון  ילא- איז יצאקאאס צ

סען געכ^יבען 88 האא  דעם םון דמי
 נדם איז זעיבע דאס כאארזי־, י-ז׳צאינט

n נאר אוז 91 לאקאי n : o װאס יאקאילנ 
ען נ ם די ען ד ס א ^ נ ג  א•1צענט סײ\ אן א

i קצרפעחסאסט. לער n o i n האט ■j r• 
ט ^  באשאא״ יין1צו אאנג מויז דגטאן ד

i^3 צו סען n צו קאונסייצ, יקט1דיסם א 
v װעיכעז t t ע די ^ ײ ש ח א  ע1קאענע ס

ײ־ עס 1אכע געהעחגן״ וא?ען אאקא^ס  ז
 דער און #מניעות פאר׳שײדענע געװען נען

מ א  איצט כיז געקענט גיס חאט וס5נ
i••. דודכגעפיחרט y i r. איז 7י1ענ i n 

 םון גריגדוננ די און םאפט, א בא״ע^וס
o n איבעדנע• איז קאוגסל דיסטליקט 

^ נעבען א ו צו  וױיס״ פון הע:ט די אין נ
o jn v m i .צעפקאוױטש

אן ענט1עזי1י חאט אױן־ ט  אנגע־ דז
 אלס טוכים, אײבראהאם כתדעל ?גטעיט

על ספעיטעל ײז אנ מ  .25 ילאקאל פאל א
ן י  לעם אין העיפעז צו ?,א אױםגאבע ד

מפײן, א ק אד ^ אניז״ מ  25 לאקאל װאס א
 עס ײי ײעיכעד, און אונטערנוםע;, האט

 רעזויטא־ :וטע בלענגעז וועט ׳אויס דױיזט
 אינדוסט־ וױיסט נאגצע די דאס אזױ, טען,
ױ אץ ליע  אײעקגע־ וױדער װעט יארק נ

ט טעי באדען, נעזוגטען א אױף ווע׳־ען ע

נ יייז צורימ. יאהיען טיט וױ  צויי
ױטיג דעם ײן נ jr א ארױסצורוםעז ז jy rn• 
 צא;א<יאיגטעמע די װעט םטלײס, יאד
ט דעם םאר זיך אפיעלעקען. ד

 1סעיי־עטע םון באריכט דעם פ,*ן
ען טיר קענען באיאל ^ד  קו״ די אז ׳ט
״ז װעט קאנװענ״פאן טעגדע  כאס• אין ז

 כא״טיטאל סאר ׳עטיטען צאוזי* די טאן.
 גאנצען V* Vקרײג זעהי א ;עװען איז

 יעטיטען צאה^ די בעת הוגדערט, עטרינע
 טויזעגט, 4 בארד געװען איז כאסטאן םאר
 אפ;ע;עכען 1בארא סעקרעטער האט אױך

 דער װענעז באריכט ענטוזיאסטײעען א
 עאנאיליאיגטערנײ אוגזעל םון ערעםענונג

באגק. ױגיאן
 לענאל• אױבענדערמאגטע די חױז א
 סהוימאן וױיס״פרעזידענט האט טען,

 דע״ רעקאלד דעם איבער סײ באריכטעט
 פוכ• אונזערע איבער סיי און סארטמעגט,
 ״דז׳צאס״ ״גערעכטיגקײט׳/ ליקײ^אגס

 זײגען װעילכע ״דשוסטיציא׳/ און טיס״
ײן אונטעל איצט  ער טעצעדזשסצנט. ז
קייד לעפאלט זײן םיט האט ל  1?ילא װי

o םון באלײםונג גמיסע די געטאכט n 
 ארכײט די 1םא רעמאלד־דעפאלטטענט

i םון n ,א אינטעלנע׳שאנאיiy  p האט 
ט, זיכערהײט סיט ^ ל מן  m סיט דאס ע

 מטאמןע א טאכען קענען iy װעט צײט
 בײט1א די זא< דערכײ און עסאנאםיע,

o םוז n י1אוי ^ײדצז ניט דעפארטםצנט 
 אמעײײ אויך האט ער םינדמסטע. דאס
 סע• איס אויפצוטאה דענסט ער װאס זען,

 וױ און צײטוננעז, ע1אונזצ םון 1נעדזטע
 •1םא װיכטיגעס םייל זעהר איז עס ק1שטא

געוואחנן. גאכלעסיגם
o ' i i״i ' o ; n ,tn o קאהן מ. םאניא 

 עדױקיײ אונזער װעגען באוײכט 1איד, אין
n גאר צעהיט1דע ארכײט ׳שאנאי n o•^ 

mאונזע פון צאהי די נײעס. כע y o  n 
אנג נים כיז האבעז װאס בײער,1א  יק1צו י

i סיט דןי־ באנוצט שײאך נאנץ n געיע״ 
ט אינטעתעשאנא? די װאס גענהײט,  ד

in צו ?ײ y i i אױפ* 1מעח און כעסערע 
ס טרײד־ױניאניסטעז, טע1נעהיע  אח הא̂י

^1םא די אין וואקסען אײן ד ײ  חיאסמן, ש
i אז און n די צו כאזוך lyo iip א איז 

 אױף איצט. ביז װי ׳1כא׳פטעגדיגע 1םעה
ט1ציהו:גס״א1ע אונזער האט  אריבער״ כײ

 אח ק,1יא נױ פון גרעניצען די געמפאנט
i n םיהרט דעיארטסענט עדױהײ׳פאנאל 

 םי־ אין בי^דוננס״ארכײט קע1שטא א 1א
 אז און מיסאגא, און כאסטאז יאדעלםיא,

 םדײ ניט געװארען געטאן איז אילעס דאס
 אויבעךאויס• די פון ױניאנס די װי הער,

 םאר״ ארײן עס האבען ׳עטעדט גערעכענטע
יאנגט.

 א םיילאדערםיא, אין ילאגע דער איבער
o חוץ :y i '? y is ,בא״ אויך האבען זיגמאן 

 pK ג1רײזבע װײס״פחגדדענט ריכםעט
 אױס־ אונז וועט דעם װעכען 1נא .1אפדו
ױ װעיען 1מי װען רײדעז, צו קומען ?  צו

״האמיטעס׳/ קאפיטעי דעם צו כיען
װײס־פיעױדענ• איבעריגע אוגזערע

 הא־ העלער דדע. איז װאנדער ה. װי ׳טען
 בא־ ספעציע<ע קײן אפגענעכען ניט בען

 יעצטע רי זיינען די אז אבער ריכטעז,
 ׳<ײדיג ארוכיגעגאגגען ניט מאנאםען דרײ
 אין נעםאן ארבײט פייל 1זעה האבען און
י ד האט קאמיטמם עײדענע1פא י  זי

 פרע• םון באריכטען די פון ארױסגעװיזען
אנדערע. און באראף זיגכיאן, זידענם
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ג. ב. י. סון

 רענירונג סיװעם רי האט טױם יע;יג׳ס םים
 קי«, קיארסטעז איהר *ארלארעו רוסיאנד אין

 אוז ענערגי׳שסםעז איהד פירער, ישטארקסםעז איהר
 בײזע זײו אטת, אויםכויער. ריקזיכטסיאזסםען

 נעםאכם •יאהטיע עוין איהם דאם קראנקהײם
 דאך, אבער יאהר, א איבער װי מעהר״ םאר םױט
 יע־ נײם נאןי איז ער דאס םאחט, אײ;»כער ךער
 װיר?ו:: זײז האבעז צו פארםעהים נים האם גנז,

Dרוס־ איז ■ארםײ קאםוגיסםימער דער אויף ״ 
?.yiVT*2 זייז איז ױאס ׳ר*גד  אײף סײ אוז :'
 פאינעםעדט. סםע איהם האם ױאס רוס^אגד, נאנץ

 לײ:י.־ נ«י קאז טױט, וױדקייד איז עי אז איןוט,
 עס װאס סאראויסזאנעז, אוז חכם/ א?א זײז נים

דעם. פון םאינעז די זײן אאגעז

 ומאגאסיא סיי מסלןאד, אין קר״זיס פורא׳דינע־ *
 yyivtnvn קאסתיססי׳מ רי ■אריםיא. סײ אוז

ך איז םראמי צמז«אלט*ז. מםארק איז •איםיי  נ
#סראמי •װאקײאאן״. נעסעו ווו נעצװאוננעז װעז

מגיכ^ שוו האגם זװייםז די ^  אי! אסארק איו י
 D9 אח .vvwo העראצנדפר איזס מר נײ אום׳חז

ױ ?ײנם גא;ץ איז  דנר אויכ או זײו, vt -jro ז
 19װ סירעו׳M געקאנם האט נװארדרים דאזיגמ־

 ;יט נאו האט עם רדאו און נעיעבם, נ»ך האם לעניז
 פאיעז ותם װעסעו י1אוי םראנע. קײן 1!ײ גע?אנם

 איווס, זייו װמס ױאס ם« דיקסאםאײסאנסןנר, ז*יז
םיים? איז רעניז ויע?

w _■ י *

 אי- װירקליך נעװעז איז װערעז קרא;? זיין
 עד דוסיאנד. םאר אוטגריהעז גדעםטע די םון נןר
 װי דעם׳ w באלד נעויארעז לראניז נראדע איז
 ער׳פכתנס, םעות, נרויפעז זײז *ײננעזעהז האם אר
 פאר סארםינ איז װעלט איבערינע נאנצע די אז
 עס דאס צוױיםקנם, אוז, רעװאלוציע, סאןןיאלע א

 אױף האסוניזם רעם ארויםןווזוױננעז טענריך איז
 צי• סווי » םאי אי־ז סיט ס*כע? אוז וסלא:ד,1

 קאשיכאייזם. פוז דוד דעם נאר הפם װאם אל״ל,
 נעדאם ער האם ׳?עהז9אײננ דאם האם ער תז1

wn דאס סוס װאמותרבארעז iraiwf vt,? י9 אוז 
o .׳סיעפצז אננ?חיימנו ראס n כאדנ וואגעו 

v באגחחמדע ארא•״, t אויס• אײמגצם זײו סיס 
rw אײגנעייחרס ה*ס פר דרו^ n, o n פיי זײז 

roonnvs איז 09 י9אג סאליסי, נײו
 «*־ n דודמופיחחמ 19ײ9נ יס9נא׳י גיס איהס

 קדאנק איו יW9tt99M09. 9 איזור vt ניו י1<י
 איז דירלסיחרוננ איהי אח ,19אאו91

tm ary י9װיממ 9•» אסנס j f r t  nt j r n 9 i
i n  m חסייססס vrnt vo ס

׳J'f׳”*

י איז עס  ומהר זאנאד און אוםסענריר, :ימ ני
 ותרעז ז«י גופא רענעיזס דער אז װאהר׳שײנייד,

 ■•?*r רn9Bיo no ר9י9װײם א םוו אורז*כע די
 «ארםײ. קאסוניסם״פער רוסיישער דער אין טונג
f 9 באהוייםעז, ױעם זד אײז כעת iי enonot 
c n צוױי״ א װעם מניגיזס, ייכטיגעז אײנצינעז 
 fjrrt .9ים9סארמ דאס «ו;קם באהויססמו *ד־ םער
 די פאסזןנסאז האם ױאס «ד, דער נעיײס ױעם

 זיים, וײן אײף מרפינןרי ogor נאנמ די סאכט/
jrv ל9ה«יים נייער א נאר אוז v in 'ir  no •אר® 

t9r« אוז פאמוננעז ;h ותט ׳טחיםות v t 9אגפ»גנ! 
 t9non •אר׳ן איזא אױסזיכםע? די רוסראגד. איז

w 19?ייג סײם מגיג״ס דורי פאלל t  o n n פמ״ 
r^D. .r»9oo? נד־9 19אג9 וסי איײו ««לס דאס 

v9 חאיס » רײעז n9roo nn  tt 9אידסינ די סוז 
 9סס סיימגד זיסנר ײיו ס9װ 9ל<9װ דיפםאסארס׳

 וײז גיס אנל, גע׳ס9י ניס ו9הסכ זײ 9ווײ י,9ת9
ח סוס וייז ניס ׳9רני939 9דײ9גווס  זײן ניס י

vo י9סנ פרססם. 9no9ooo גרויסו i •אוי̂ס ד 
 ווימינ• J—אס99צװ*יס ייר9י אי׳9י ס איז ?יסס

ײ סנמנס״ • n09 י9גס9נסא ר m xm t איו m i 
״ יווסכומno nro 9 אײז m9t «ו ניס o נ n נרוי׳

 די האם רעניז םוז טױט דער םאלק. רופימעז סעז
 םא־ייא;• םעהד פיל םימ גאך רוסי*:ד איז יאת
איןום. ניז מװען איז וי מי ׳פערם

 םוז ׳שױו איז ■ארטײ ארנײםןר vtr^iv די
 עננלאנד. איז *ארםיי ^עגירוננס די to װאר דער

v סאר ה*ם זי t « ו װענ ׳שװערעז זעחר זעהר׳» 
 צײם, רעגגעיע » בלייבען מז9װ זי ס9װ נעהו
 זי װאס איו ,on סון ס9םיל םימס, נאר זי וועט

 קײנ• י1ד»ר מעז 9וױי פארנוינעו. סוזצו נמיבם,
 א װי כיעהר, נים איז זי to פארג*סעז, ניס ססל

 זאר זי װעז םינום, יעדע אוז פארסײ, כיעארמתס
 עכד םאז צו םארזוך םינדעסםעז nn ססכעו נאר

 ע?* דעל ׳שעדינען עם׳װאס וױרקליד too װסס װאס,
 םאראײ• רער דורד זי װעם ארדנוננ, ?יסטירע^ר

 ?יכעראלער אח קפנמרװאטיװער דער פון נינונג
 םוז םעז פארםײ. רעגירוננס אױס װערעז פארםײ

 האם װאס ■ארםי/ ליבעראלע די אז נעדענקעז,
i n n  tpn^sn, קו־ זאר פארםײ יײבאר די אז 

n «וס סעז n n גז ניס האםIהאנnםעיר סוזםת לם« 
 אר״ די to ׳איבעד*ײנס איז ז♦ ווײר נאר ■רעי״,
 סדויםמײזען רעכם oen? װעם פסיםײ גײסןר

 און אױםזוםסו, עפעס ססכםלסזינקײם גסנסק איהר
 vt ?וםעז װידער סס:ען זי ojm ׳זי הספס דסו

 די וחןם עפעס זייס א;דער דער םח ססכס. איהר
 סר- נרויםע די כדי םסז, סוזמז פסרסײ רעגירומם

v סססעז כײםער t ?rot ,איז עס סז אימןרציינעז 
 רעני״ ס צװיעעז חיױק סםיימר ס עפסס פסים
 וױ סיניסםער״ *רײס ס tontto רעגירונג׳ אוז רוגג

ר כחקדסנסלד. יסדײ ס סוזיסעז אוו כסלדוײז ן  ו
v רזמירמנ די נדי ססר, t  lot עס9 אוו חסיםעז« 
toe, ם9װ n»t tytto •t 91 זעהר noחר oDרt*יכ 
n די ײסס יייז׳ סיג׳ n jo 99 ?9קיסס*t? וועעז 
nmo י9א דײײמ׳ ניס n n דסרןי יסס9 סרנײססי 

v® װײס װי t  V9J9 90חסי9«ורי? no אירנמנד 
מ מי .9ייסי9 הסרנס ו

 זיך, םסרשםעהם בדויט. םוז םיסנע א גסי ליטיק,
 ניס נעוױם װעט רענירוננ ארבײטער נײע רי סז

 9זס װסס ^ot קײז טסז דסדםען ניט און טסז
 סנער סטרײש. זײער םסררירען סרבײער רי םאכעז
 I990t סרבײםער די אז םסז, סיל קסנעז זי װעם

 VM 99*װײפ דעם אין סטרײק? זײער נעוױנעז
 ד9סרבײט די סז ,p:n איך אזן שםסרה. גסגץ

 ״199װי זײ אויב םסדזגדעז, נימ נסי עס יסרפעז
v זסל פארטײ זײער ס? t בספעסטינעז/ םעהר אלץ 
 אויסשי• סעהר קסגעז ספעטעי אופז סזס »ױף און

 כס• ס איןוט איז װסס סרבײטער״ די רעז.םסר
 ת־ װערם איצס אוםםענליכקײם. ס״נפעײיכע

 סו- די ברױז נים פרסבע ׳שװערע א אויוי ׳ג-טעלט
 9עננריש נרױסע די אויזי נסר רענירוננ, בײםער

 װעם צוקונפס גסהענטסטע די טססעז. סרבײטער
פסייםיס. ײנעו1 זײ רײף װיים ווי ;?,,כסוױיז

זסננסאז די זײנסו סס  no סיײס סרנײםפר ̂ס
 no נחמסר. 199יי9 די זסי״ססי סס ססרײ# ס
t״ tono ,וז סיס ססרײסוו nrn tn9Dmoo 

יס* יס9חכ9סד n*9 נ*ס וײ נײ איו on .9לסנ

 דזד די הסכעז סו נעװעז mn הסם יסיס נײ
 םסרהוכמו דסרף װסס קסנװענשסז, םסקיאסישע

 סיס ׳שםסיץ״ באםת איזי בין דזטון. םעז24 דעם
 אױםנעפיחרכג חסם יסרק נײ ײסס יסיקער״ נױ

v װער איד אױב אנב, t 9װע םוייעה נים Vo 
 9נ9אײנ די מים ?npt אוז ארויסכאפען זיד קסנעז

 דער פסר אײס. זעהם ססנװמנשסז אזא װי אוינען,
 נעים םזוםז יסרק נױ בא«סהלם עהרע יס^גער

 װמם nto no דסרער, םיייסז םערנמל ס איבער
 סײ^ 9ביםע ס הסנעו פסרטײ דעםסקראסישע די

v *סהיעז t סוז חובות. איהרע םוז oy םיר קוםם 
 װאם איגםערנײ׳ססנאי. אונזער סז זינעז׳ אױם׳ז
o לסנװענססז איהר ספהסרםעו נזנוזס n קוםעגחמ 
 ים3 ס9װא חובװ^ אויוי האם בססססה אין םסי

 vt 9נ99ז דסס ססז סו כססםסז no ?nyr געײעז
t «ו םום יסרק נױ ווסס ,9רניײטסנס9אינם דןר n 

nynoonooon רנײ•9אינם די ססת, יסרםײו 
 Vto nnvsono גיס בססםסו םים הסם ססנאל

o* ׳נו סרימער, n n  v דסרס v t ז9י«3בס כססססז 
in־om, י ווסס  ג•® nto tm 903רנײס«9אינס י

•3 f  •S*D9B093r

09 r m  i9rt no פײז •i n  n 
ינס9מװי on וי װסס נידתג׳

//
//

mu* אין oy איז גע-יעלג^ף \  v ivm 
 װארפען דדעי-װארט* א טיןוטות יקאי*ע"ד

 גאמ- » ״ביזט :ארײן פ;ים אין אײנעכ
 איהם נײ צוגעהטען סט,,.>י־ — פעיסיסט״

צװאיוציאגעד/1״ איס יחוס נאנצען ?ײן
y; א דא דען איז oy א־ן iyoyi ״שאנדע 

 * זײן דט וױ טענ׳צען יײטי׳שען א ארפ
*/., ״רעױאלוציאנער״

״ראדיסא״ די אױיי דוקא ;יט א:על
 מערק — ?אמודסטי׳פע איצט — יע״
 ׳פימפםס־אויסדמק. א ,;אםוערםיזם״ איז

 ״קאנסעחוא־ po קרײזען די אין אויי
 דעםאקרא- סאציא^ סאציאייסטען, ט-ײע״

 וחד קױגען ״גאספערסיסט״ א חען טען,
 יאייטי״ע- איע קאכיפילימענטען, גיג
 — ׳גדויעז כאציאה-פדאגרעסױוע און

 קאמודסטען כיסטען,1אנא סאציאי־יסטע̂ז
 ׳עיחנגה״טען1מײגונג״םא א פאר ױאס -

 ססכים זײ זײנען ראבעז, ;•ט זאי-עז ?ײ
— סיזם"1״נאכיפע אז זאך: אײן אין

 אנישטענ־ אן װאס טיט עפעס, איז דאכ
 כײ־טהוער, ער1א פאריטיקער, דיגע־
באקיײדען. ;יט זיך ט^י

 דיסקוטיי־ען ניט טאי דאס איןי וױר
 כאגריעף פעדװאולגאריזירטען דיזען טיט

 אכיערײ ער1 םון כאלאקטער דעם אינער
 סעסועיל באװעגונג. אלבײטער קאגער .

כױער, און *עעםעה דער □4אי גאםפערס,
 דער יאחר״הונדעלט האלכען א פאר און

 I^^Miyiyc אמעליקען לער פון םילרעד,
 דער אז םאלדינט, ;עװיס חאט ר״כאר אף

 אסעליקאנעם דעם םון געדאנקעךגאנג
;נאםען זײז טראגען זאל ױניאניזם טדײד

 באצי״ װאוילגאלע די שײ\י איז װאס און
לאדיקא־ זאגעגאנטע װעילכער פיט ׳הו;ג
 טרײד אםעליקאנעם צום צו טרעטען ינעז

איכעלבאײ־ ^ױן טyװ אס1 — ױניאגיזם
i םישפט םאר׳ן בען n  po .געשיכטע « 

 רא־ םיר, האבפן מסראף 1אונזע םון טײל
 ע1אונזע v*ל אנעז.1געס ׳פוין דיקאילען׳

 חאכעץ װעילכע באװעגונגפן, ראדיקאילע
iy געגען סאחמות מיט סאסטען1םא זיך i 

 זײנען באװענונג 1כײטע1א אכיעריקאנער
 זײ אײדער נאו ן׳91געװא צױשסעטערט

 באדײ־ װעילכע־עס־איז א געמאכט האבען
סאנעװדע. טעגדע

 איבערגעבען איז #דא װיא איף זזאס
 גאמפערס- די פון געדאנקען פאר » נאד

װעיל־ איבער ״װאחלד׳/ די אין ארםיקלען
 צוריק װאכען ■אר א מיט האכען מיר כע
̂ומס די אויף צדט1גע iy םון קאי i ״גע־ 

 די זינען אין דא חאב איך רעכטינקײט״.
 צױ זײ נעהמם מען װען ׳װאם געדאנחמן,

אאגעטײ־ דעם צוזאסען זײ שטעילען נוי̂,
 װײזען זײ ״נאמפערסיזם״. באגריעןי נעם י

םיאאזא־ באזונדערער גאנץ דער אױף אן
בא״ בײםער1א 1י?אנע1אםע דער םון פיע

װענונג. *
 דעם ערקיצעהרט אלײן גאטםערס

^־ אודאי עס איז — ״נאטפערסיזם״  אינ
i איז אוז רעסאנט״ n םאקע אמת׳ען — 

ארבײ־ דער אין גאמפערס, ,iy זוכט װאס
ברעג װעילכען צו באװעגונג. טער

• ••
ה. פין

\ \ S \ \מ

 יס*9ססציס אידימע yosny די םוז אײנעם סי־ױ־?,
 אוז׳ ססגס̂ס ס iy9oi sgo no פענסיע ס טעז׳
 סיהם זי ים3 סנד»9רזס נסו ?yo^ 9וױ ער אױכ
vo 93 ע3דע903 2« הוצאות די אױף  .09y3nויב 

v װעט «poiiycT33’» םסריס סז סבעי׳ t ??ספזסג 
 ים3 גאר 103 איו נף*עװסקי3װי םסריס דעם. סוז

 קסגעו 9ןס ער to ,to9o9*n ס?ױ אוו אלם סזוי
vw::n\ קינ־ ע3ײ9ק װאו סנד,9רום פון ■ענסיע ס 

 װאו׳ סוז חוגסװ/ פוז אויס ץ9ס נסו \vr\v: דער
o הסב איר וױ n y 9נע װסזי די^  no ו9סםי ײ
 V3 00990 סײו נאר דס איז פוסטער־סומו די

 ביכער םעחר פאר וױיל סירער, קיסם /אנצעז סאר׳ז
ניטס. נעלט קײז אי?

 בסלד ?y9ot םיר to סברס״ נרויסע א איז עס
 nyt3to סקסנדסל. 19רױס3 םרי׳שעז ס נסר הפבעז

 9ot ,99םא סר. םיניסםער, קסבינעט רyזענyװyנ
 םוז O9yrypoo9 ?זםסרקע ס גסר ?yoi3y3 הסכעז

 דער איז ׳ם9ביזנ 9סוי ר9סינקל באיאנ^ר דער
 זסנם׳ «yo :םיניסטער נעװעז איז ער ?yr ויים,

v האנדעלט עס סז t דס no ?y30'9'o ?yjyn. 
 אוכד גיט ?yo ניט ?y30,9,o to זיד׳ םסרישטעהם

oo’t . איחם עז3נע ןדוח ארס t»o אויםy3טרoםyד 
 נלוײ צו שווער t'o oy ,D'vvi זװזז. רוזװז^ט׳ס

 nyao ״םיניםםער קסבינעם ס אויף זאד אזא נמז
 ?וייםעז׳ yרyאונז איז פססירעד ניט דעז ?סז װסס
 בסהסנם t'o װסם ״opnyoo איז דערצו נסר אוז
? ?״׳9ייכקײט3םע ניויסע םוז ״לאנד א סלס

W
 י9ד to ,Pnooo םסרלסנגם סםים נסװערנסר

”« ny»o זסל טערסיז נסווערנסר t ,צוױי נים יסהר 
 איײ ?0P װסס .03nyt בנאםנות איז ער יסהר.

 אין tn93 ooor זײ? no v? םאר אויםססז מי
o ? יסחר יײײ̂  ^ y סגנעחויבעז nn»oto? די 

 ער אוז װסוזלען, נײע tnr ty3»n סם *יז ומןנט׳
 נים יו99װיר tm דסס .99P393 סוז סיספ סי«

o חוץ ס כס.9י nםים ׳ tm'oott רנסר9סװ3 י9ד 
 yarn9ס ״ס309חײ ססיאר םעיסרו םסר״ז תער9

tm 3 אוז יסחר׳ י9פי o nרנסר״ם9סװ tn93 װײ* I 
 ססר•3אײ בין v* סוו ניי^ nt קײו *יtop 3 ס9

fMB0\ דורגיױס o n  tm נסוזסתסר ס*ס סתסס

 ארנײטער גאכיפערסיסטי^ע די ײזט1׳צי
 גאטפעדס ׳צטרעבט װאס V כמרועגוגג

ױגיאנס^ די דורך דערגוײכען צו
 דעד־ די םון צװײ אױף ״קעפילאף״ די

 גיבען גאמפערכדארטיקרען מאהגטע
פראגען. די אױף ענטפער אן ׳עױן

— ;אגאגסירט ,״קעפעל אײן
 איג־ אז זוכט» ;אספערס ״סעסועיל

רעגירען״. אאײן זיר זאיל דוסטלי^
— :װערטער אנדערע אין

iy i װע״ זיף זאיל ׳שטאט פא^יטי׳טעי 
גיס 1גא yטאק רyאד ניג״װאס

 אינ- nyi רyאיב זאגעה צו װאס האב^
 איז װאס ילאנד, םון ילעבען זy^y,דוסטר
yo'f’n די שײ]י y a אן אין אגםליקטען3ל 

^y; iyoy£ רyאד אינדוסטרי^ ^  װאס ?
 אן אין io»p־iyD»?p דעם יטײף, איז

אינדוסטרי^
 װערען iy?H^y;iy:m זאיל אלץ דאס

 קא־ אינדוסטריע. די אין צדדים די צו
 כא׳עטיטען זאר ארײן ארבײט און פיטאי

 צוױיע^ jyo^yp זײ רyאד ;ורל. 1זײע
 אײנטהײ־ אז דערגרײכען זײ אדער ;זיף

^y־|T t און פאר םייכטען און רענטע פון 
אינדוסטריע. רער 1איבע

 קלאסען־ cyi jy}yn דוקא ניט און
 די זיף דארױ אינדוסטריע, דער אין קאםף

ynDovum ״אילײז M|y i';y i. ארף1 ?י 
jy ״אילײז זיר i^ y i" איהר לעא איןy 

א זיך oy װארים ז.yמyפי־אבי
y;*io —1 זײן דארף װאס iv iy i־ציעיל 

ic«Piyo8^P ? פייז
 אס1 — איז דעם אויף iyoo:y אן

 םון ארטיקע^ צוױיםעז i'iynm "^yiyp״
— : זy^רסyגאס■

 דארוי yמאקראטיyד yאy^^אינרוסטרי
 דאס איז ״,,lyoip צו י9זיכ איז און קוםען

iy און "5y«yp״ i צװיײ פון ^ײט־מאטיװ 
ארטי?^. טען

 די ציטירט װערט ארטיק^ די אין
 קאונס^ עקז^טיװ םונ׳ם yאאר»ציpyד

iyiyo inp’iyo* i n  po״w r לײ• אוי 
 זא:•9אד6rרײyרyD ילעצטער דער צו באד

n מיט טלאנד.1פא אין װענמאז n װיא 
 בלריז ניט אז נאמטעטיגען, ס1גאםפע

 נאר טײנוננ, yגyאײג ?ײן ארױס ער ?אגט
iy איז זאנט, iy װאס אס1 אז i םירענדער 
:PJ»iy גאנצ דער איזyאםעריקאנ^י ר 

באװעגונג. ארבײםער
גע־ םיהרענרער דער ׳אלזא איז» װאס

 דער אז אונז» בײ הײסט גור^נליך,
 אמערי?א אין ױניאניזם טרײד גאנצער

i? איז i y ׳שמא^עה א yi:»3*« inyi־ 
 ברײ־ א אהן םארנעהם׳ א אהן ̂רyצטyנ

 י1 אז אונז, בײ וזייהט oy השנה. טער
 Qyjgpnyo* דעם פון פילאזאפיע גאנצע
 fyny^sp א ב^ויז איז ױניאניזם טרײד

y״ א צו r n t פוט^״. טיט בויצקע
םיילאזאםיע... מװיע׳ס״ ״באנציע

דיכ־ דעם אודאי דאןי געדײנ?ט איהר
y^nryo o• טער 'n.

 *y(האבעז הימעיל אין םלאכים די װעז
Dרyאיז עס װאס עװײג״» *באנציע גט 

 צרות אילע םאר װאונש אינעסטער זײז
אויסגע־ איז ער װאם בא^ײדיגונגעה און

jy j8 » y דואט װציט/ דעל אױף y; iy־ 
yגטפyפיישע »»א — דט :yp^i ױ טיט  ו

^׳ טיט ypsin״ א און טער׳/ ט  די איו פו
* ? ^y'OtfT פון ly ^ P 'iy o H  i y i ־,,,ארנ 
ײ ל׳ײסט דאפ נאוחמוננ, כיער  ‘װא אונז. נ
אג^ םיר רים y ראר ז iw v v, ״ - אזV' 

i'VD פא־ וױידז׳צ רעים D^yi r y o  ,y 
u׳ — װאירק״ in אױס n w )  o y iן 

jy o y io r קאנ^ די םון ס, אמ^״י  ױדאנ
;די איז דאס « ;y9 פון השגח i y i -אטערי 

iy :^p אפי^ו נאװעגוגג. ארכײטער 
i y i  pc ly p ’D 'ip  yoo riy .ל אף ס. א. 

ג oy װוארפען י ^ ט ly די אױוי ש in^o 
i םון y i םjiya^^iyiy-

^i y »נאמyיo אין ?”jysP ^ i *  |y j 
ivdipytpy i אױך און y i פון ?אוגסיל 

ײן אין ל. אוי פ. א. יער  -pyi רyצטyי ז
Hs־'y^ H — זאגען oyoy .?נרער* 
^ אזא פון אפ זיף װארפ^ זײ אפי  פילאז
 שטרע:ט יוניאניום טלײד אז זאגעז» זײ
iy צו i. iy o« םאדyרט dooyp , i y i i y s 

.iynpyo פאר
 ןyסערyגר א האט יוניאגיזם טרײד

^trnyoyo/ א y iy d Mi3 ^ אנ  א אױפג
y iyo 'd א באדײטוג;׳ ivivsvn על^; 

 צײט״וױילי• א תריגען צו אױף באױז ניט
n גע y o y a i*o«# םאר i y i אדער iy j y 1 

vu m i ,ען סענשען^ jyא ל p n i  p די 
jy און לעב^ די ; ױניאגס p in/ איג- אז 

ב^ זאיל דוסטריע טרי א jy נ iyn 1פא ניט 
d p i אײנצ םון פראפיטyנ^ŷ די פאר 1נא 

צ^ d ; חןר אין jyoy»* פון נו tg rPytya 
ײ i אז #?ען1װי און ל&ע\. ז y i ײ ו  פון ג

i y i אינדוםטריŷ ונג» 1איח^  ענטװי
o איהר iy, : i דיגעז צו yרא^ איהר ^ n 

Ds,n r :y o >באשטימט וא jy iy n חױפט־ 
T^oyt ;װ ׳די םוyכ^y אנ״ ע1איח זײנען 
y 1איח גיכען װעיכע #1טרײבע iy ^ t 
r כוחות;  i nטרyנyז h  p t ױניאגס 

^y^ אז ׳איז iddvu אי ר ז ײן ד  min אי
j y r j, אח i y r ; y i ױ׳ אי זי אז אז ט ז  ני

ײן ש, ז  f»y?y9- 1נא אינדױױדואליסטי
שאםט^יף/

i איז דאס y i ,?:*1װ װאס גער yט 
^1א די אין ט1כגעםיה1דו י ?  גאמ״ פון טי

y 'o iy■.| און p jr t y j  i y t n אין ט1װע 
עז1א די ^ אp א^ץ םי m.א ^nי » P p  p 

oy ארױסגעגראכט װמרט: -
i y i  l iy m y n םון גאגנ u^yr i n 

 ■אילי״ םון ע1יא1פע די ח\ר:רײבט האט
 ־yאוי£ג %ל? בײ yסאקראטיyד טישע
ה iv טע1^ע r tv t, נאך איז ^ כ ט א ױי  ו

 יע^ע1אינחסט געװארען דערגרײכט ניט
n און yראטיpםאyד  y r io ,^ oמאpרא״ 

 גא- yאטי1Pמאyד אינדוסטריעאמ און טיע
i ניט ראנטירט r v  a n אויף i y i .ט  װעי

 אויס- 1איה און װ^נדמ^חמה yצטyיל די
i האכעז גאנג n n i ,אינדוס- אז געוױחח 

ע ^ רי nמאyד ט pטי^y כוז i y i  |y iyn 
i באטyג y i  po און — צײט 1גײע oy 

i ױניאנס, 1בײםע1א די זײנעז n i y o סון 
: איז עם װע^כצ *y d v r w r ^  y i n גע־ 

ע כ ^י ט ם א ^  דייזען |yf׳yii װאס גריפעז, ז
דורכםיהתן. באטyג

i איז דאס y i ?דן געדאנ  ארטי?- די ז
ט איו ס1גאמ«ע כאםש און אעז, i ני y i 

po iv d v v m ׳אנ?1גע דיזען :i y  odv 
o איז ארײן אבער עם n ״״גאמפצרסיזם; 
o איז עס װי און y i po איז — זעחן, צו

$נ איך און עו.. די צו ז ש ענ מ

a
 װחיםםאן. װאלט םון

םילער. ל. פץ אידיש,

 :םענשען די צו זאג איך און
 נאמ. ווענען נײגערינ ניט זײט

 זאגען נישט קאן אויםדרוק אץ באגריף (קײן
 םויט.) װעגען און גאט װעגען בין איך רוחיג װי

 זאך, יעדער אץ גאט, פארנעם און הער איך
 נאם. װעגען גארנישט איך פארשטעח דאך
 — נישם אױך םארשטעח אין־ און

? אלײן איך װי װאונדערבאר םעחר זײן קען װער
דעם װי בעםער נאט, זעהן װעל־ען איך זאל װארום

? טאג הײנטיגען
 די םון שעה יעדע גאט פון עםעם זעח איך
 רנע• יעדע און שעוז, צוואנציג און פיר
ען און םענער פון פנים׳ער די אין  נאט, איר זעח פחי
 שפיגעל. אין פנים אײגען םיץ אין און
 דרויםען, אין םארלוירען גאט, פון בריף געפץ איך
 נאטען, גאם׳ם אץ גע׳חתם׳ט איז יעדער און
 דארםען׳ זײ לאז איך און

 געהן נישט זאל איך װאו אז :װײם איך װייל
אײבינ. און אײבינ אױף קוטען, נאך און נאך װעלען

אזוי דט (*• ״ot׳oiy»aoj״ ד^ר
 דט ג»- יייז «<»״> דט נאר *:',iv״׳

 ניו או;ז נ־׳ה^ט וױ ״רעפקצ׳פגער״, אווי
א־חכ. א־נער oii/irj/Ti/i א־צט

׳ ״גאמע־כ־יס svi •ןרױנרר־גגעגד־ג
 זעהט גןונייערס״ארטיחלמי, יעצטע די פון

 געסיש א איי ״גפרפע־סיזס״ דער אז רען,
v.“-־vt שרן ;v iv ;י«»וו««ן, און טחעפייע 

 א־ן אכית גלויסען נעלאנטע; cvi נ״ט
:)וענטע״
 עיעס װייזען יענענפ־*אלטען ד• װע;
 לענןנס־פאקט׳נן וי דט ז״נ^ן ,,אנדע־״.

 טחן• אױםגעשט׳ולטע רי נאר — פאייע
 #1זומ<,י רי און פאליעע, א יו־י <ו־יע

 חא״ טעטד־ע י־ער סיז א־ױפנע׳צפרוננען
vs; נ־ט נאד״טונג ?״ן דפן!

ט^טריע, H אױף יעטעיט ;^ורפערס
 רןנירען״; •ליין זיןי זאל ״א־גדוסטריע »ז

 און סינדיקפליזם פון געס״פ » איז ואס
 art סאנט ער וױפיעל אויף פנפרניזם.

iviroiMPV עקאנאט״זע די און נױטח 
 קרעפםען טריינ די סאר סארנעסעדוננען

 ״גאכד רעם איז איז װעלט, נעסערער א »ו
 װאריס סאאיאליזם. רא אייר •ערסיזם״

 שטארסעו »ז ארטיליען, די אץ ז#נט ער
 סרינ דער איו װעלט דעױ אין *ל׳ל סון
מי׳טען נעסערען » «ו  און ; על^ו̂נ
 עקאנאםישצן כעסעדןנז » דעמריינען *ז

m נאר ivo װעט יענען v,\ אינ־ װעז 
 פון װ«ר«ן נפהערשט גיט װעט דוססריע

יו װעט נ*ר שטאט, •אייט״עען  ״פלײן ז
 נפטײליגםע רירעקם די דורך רעגירען״

ן כחות י  איזא, געחוני), דיזמר איז איחו. י
 טע״ ס<ו«יאיע פאחפידענע פין געםי׳ןו *

 נרויסןן דעם סים ועזאגט> װי און, אריעז׳
 לעבענס״ די ז» — צעגטער אין אםת

vepm\ םיילשטיי״ די ז״ן וארפען »<יין 
•רפגחנס. װעלם דעם פון װזנ אױפ׳ן ;ער

 »ר- דיזעינע איז נאםפערם וױל אט
װי טיסלען װייזןז  ק«ן אינדוסטרי אזוי *נ

״ן זיו פי  אנ*״כנפן װי< ער ן״.1רעגיח ,
a דורנפיהרכארקײט דער פון יראגראם 

 פושקםיק. דער איז איתע דמר פזן
:םפלנענדע דאס אונטער ער שטריינט

 םאראייניגכת די אין דא זיינען עס
 נרויסן חונחנרט עלף אינ«ר שם«טען

 ארנאניי»«תס אינדוסםריעלע גאציאגאלץ
 חוג־ W דיזע ;•רנייטם״נענער פון

 זייןחנ זין־ האנען ארנ«ניו*ציעס דערט
n די און ;עטיק זייער און נעזעצע v w i 

 אתאגיואציצט דיוע no עטיס די און
 אויס־ גיכער מיטגלידןר זייערע םון װערען

m די װי געפאינט, rm ר• יאן orיק 
 אינסטי־ ■אליטי׳זע די םון באשטיסט

 דערפאר״ איז דאם לאנד; איז טוציעם
v די װייל tv w דיז« פוז עםיק די און 

 פון אויםדרוק אן ז״נען ארנאניזאציעס
 די פון איגםערעםען, עקאדאםישע די

 און אתאני««*יעס< דיזע אין טיטגלידער
 לענענס־ דער םון רעזולםאט » זײנען זיי

 « ;ארנאניזאציעם דיזע פון ערםאהרוננ
 לענ«ן דעם םון אן ער װײזט נײשפיעל

 שטאהל־טואםט; און אױל־םראםט סון
 אנם־־טראםט־לא, אן אננענוםען מ׳האט

 ניס עקזיסטירט נעזעץ דיזען לױט אוז
 עקזיס־ עס און םראסט אויל דער מער

 שטאחל״טראסט; דער טער ניט טירט
״  לאנד דער יא; אנער עקזיםטירען ז

 IVP ;םארניכטען ניט זײ קען נעזעץ
 װעלכןנר ;קאנטראלירמז ניט *םיאו זיי
 אינ־ די װען — נעקאנט¥ יא װאלט בח

 אר־ די פון ארנאגיזאאיעם דוםטריעלע
 jenuov גענוכ נמװען וואלטען נייםער

 די טיט צוזאנמן קענען זאלען זײ ז»
 די פון ארנ*ניו»ציצם אינרוםטריעלע

 פון ענטװיקלוננ די רינטצן נעלײהבתים
 איחר נאשםינמז און אינדוסטריע חנר

 רינד און נוט אלץ *לזא, ;װאוילזײן
 אינדוסםריצ ווי שנעל *זוי אנ«ר — טינ

יו װעט  זי וועם אײנ׳טטמלמז, אזוי ז
 נע־ *נישרע אויר *גשלאנעז םרזען דאד

 אינדוםםדײ דוקא ניט — זעל׳טאפםליכע
 םארט סען אלוא, ײי, ;םעלחור — עלע

 — רענירען׳ ״אלײן זיך אינדוםטריע
 ■אליט-עען םון עלןםענם Din אהן

שטאט?
 דעם צו נאסמרם סומען אלזא, םוז,

 תאט שטאם פאליםי׳פער דער אז טלום׳
 װאס נאר סונקציעם. זײנע טאקע זיך
i n '< אליםישען םון םונחציעם די• 

 קאנטרא־ אוז נאשטיםט דארםען שםאם
 אינדוםטריעלע די םיז ווערען לירט

 אינדוםטריעלק די און אוםשטענדען;
 נע׳משאם ניט דארםען אופשטענדען

 אינדום״ דער אין צר א־ין םון ווערען
םרו^

 דארוי עם — װערטער אנדערע אין
h״t דע־ אינמםטריעלע םאלשטענדינע 

םאחראטיע.
אננעװארםע־ אלע םון הכל םד דער

 נאםפערס־אר־ די אין נעדאנהען נע
 “.נאםפערםיזם דער אז — איז םיסלעז

 אז ;בליק רעאהציאנערער סיין ניט איז
 אםערילאנעם דעם סון כאראסםער דער

 ענ* סייז ניט וױיט איז ױניאניזם טרייד
 אכאר אין ױניאניזם םרײד דער אז ;גער

 םאר כח שלאנענרםטער דער איז ריסא
יראנרעם. אמוז׳ן

 דעפ הענעז ■רט דעם אין — און
 איחר בורזשואזנע נאר ״נאםאערסיזם״

!באשםר״מען אלאגצז

t ״
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פרעסע דער אץ אינטערנעשאנאל אזנזער פה עניניס
»'BJ0*r 3* ד §011 0«•*י y«,i דער

ij/aiS ׳ <y t ד " * ר ו  |.VP<0«״ ער0י
n v* *•ן ih1״imל w n ׳«ײן איי 

irA M t, די ויאפ bv׳w jj 
n«״ !PPדנ־־«)«ר0 *ן «  0j|1י ׳;» 

t *,׳( r v r t, א׳ן in  |i« w m i  *n 
0« j ; »0 |0*ימ'1י j w i m »<י*ױן א 

m 0*ד !׳וןיאיפן, i»f־vjf״0 ייײר  1K* 
110 100'10 |H f«0 ,r h i *Hi•■* IH It( 
P* 0*9 •011 ,0*•(•*; ד־ 'V i |jnfl0«4«i, y p ?  •*gp• ו*ד on •«j 
n 11 ח*:מ'*ן ,p o mאוד y• -דע 

gjgryi •4•**a צו #fg ,|y®*n ♦אוי׳ ד 
jy מ< w n try r ig  i r w די

yu r♦ & ן jyiyn pg דויו t"-
^ g r r « f  o j#mv״f lyvwna yiyi 

g vm  n i g  r  j g«nyi gyn $y pg״♦ 
yay ;w ya ‘g| פפר oyoy iyiy? yfywg 

o סון n  jyiyu jvriyi y in * *  ogv ,oyi
pay-

rcga  w n w m n n  g j«g ילם« 
ro״ ¥  /'*-ypynיy*yד o n  no fgng 

pg /ugaigo lyirge^g’f f• ץ  ד
•mi onyn ,fg u r  |yol2 po yag irig 
; tfJKfyj oyf |yj

fyv♦•♦• iyn  ,?♦ Tf iffflf♦ o•♦ .
• י Ifiyp*? װן  f f T M fg  y 'o i t t  w  M m

jig  un<ojgiM m y i i  p**g חן ן נ מ 1*1• ײי
1* ,,y ifM  i v p i f i/׳• •f f  •n♦• ffo  • W

•?iffy4• נ י,1>10§%0§ 0 ••י  ואר «M •וי
״ 1• *f f l  »01?  »»♦» ,• f i f i i r o  i f W i i 

rva*n p «  mytapy »װי ,1«עסוס
ty f i n y iy ff iif j  m  ,•♦ *m i«u p iy i•״♦ 

i n  • jy i י י *•»•♦ מ י ו סן ל  p» ־/pi«a נ
»»9 •yoa • r j r t t r  tyooyii • y i •♦ 0 • m

ioo*ig •?♦♦i •r» t f i f u  ijifyM<<i«a סיז 
i* ד♦ f f  fy  . t f f * j i• «1ס»י•« « f s n f i 

oup’f• ♦י i f M v״ii•  iy?fga ו נ י ו t« ל
• !WfH WI0W+ftf% f f l ״ •♦י י ו ן י ו

f y i i i•  fy»**af« jr**j y ivy i ♦111# |yi•♦״ 
M* Jitoiyi

i ju y » y iy  ♦i נומיוך»סנסל י♦ 11י♦•
H  11• f j " •  1♦• ? f f  ♦ 1»J 1♦• pi•* 1f<J«,f

 ןדאײמי• ^1גסד«י»וונסי «ון ♦«•»••*/11
•1•♦ fy י ̂׳••י מ ♦ »1•רנײ«?ר-בוו • ו נ ל  י
^if •♦• •*?ו♦?•, 11• lo חר p« ין m »»ח 

if in p* 1י#ו*ל jy p f i •<i• ען01חל I ׳ f jy n 
•y iy i i i•  f ?דיס♦• ♦ly^jm • j f » i i

• 11 «י ןר«ן  urtfii 11•  ifMoii«if Mf• ויו
i f $ n i וי♦  f  • if•w r m  1 y w ייגע״ •ז* 

1^••♦ pios •yi •♦סיי וסולנען • •ח ?••♦••י • ס 
HM Of V0 H0l* י^וז  111 ,lnV,״ IfO Ml 

irtf»*Miffj yji•  ♦♦a •ffi ♦» איךיסע די 
ifW  • ifmu • • י ^ו מ י m י fn • חעל־ 

yon♦• n  ?•••n V0 • m if• ,רב״^ער• 
•̂f»ifi*»ffiO*i» ifj**i pyjof if•  •if 

/ מי ״ •ו • f *M iyaf״m tfj» ויי״ «?חיג• 
jniy^yMf • if»^ffif .?♦••ידנסניו »p 

fo^fin tj^fiff•*• 1די• *»mi* •  iגסד «ן 
• ■•1?♦* •11 ffio♦ג#ו ?י • BfifiM^yr»M

yoa m • **a f•♦• ג*ד f i  • m 
Ifi^ f •**a if •**» n» .inoufi •iffi 

esfMi* yr*v• nnjm infaya, זײ ifif^s
 •נעד ׳י«י«נזןן1» ס«ד**? נדויס«ן iriy♦ *דס

 ••ר• ויד »af̂« ס«דײק mi יסג«ל ♦11•
1• •if^• pyi*fJyדי *ו *if ♦ii »דג«חן.7«ונ 

iyn ♦ד ?;♦•»♦• fe*nj »ױ״ קסיונ?ד1קל
f♦• if  *a נ^יינמ■ 1ס:מ אין ,unoiifi

4••♦• ifSffiיסימדןן גדזןסימ ד♦ ו■•• e*i 
 קיסוקסײכער o^riM• CO די •* י»>1נ««י

if^fif ^♦♦דעד 1•♦ ••דגי *if*ii ו«ד* 
1'afi .?♦♦ר■• Off וזןלמ V0 גע• »ויו 

iyn •♦• ♦סזןגך ד •ifTM
מי Jffl •♦♦?a»^nfii די  •ינזןרססיגען ס

*»•ymwrmmi y.) די •fr* r וי** יוניסנס 
ffj • m ifj מז מלי  וײ«ר נסי לעמןן, ••

yr •ago• גדוואידיג ויד pfforfuo• ין» 
IfifOff• if •  1» •i**n .mf♦ ia fiif*

fff if« f^ 1 ff  ffl •«i OifM1* ffffHO
•OfOiipjraMf *im גוונײיסימדו^  ffj״, 

r דסד סון o f i פאחמדינס װסרס 
m ד* פיס v& n t װערססר חאחוינס: 

?ifa if ♦ii* fjn «זן ^iiy»jny י7י
»oiftfiffoi♦• t  n^ ®ייד *•גג f If 

Ofp ff♦♦a^■* ין« foa*Ofi fff דער «ון 
♦•f׳*ff«**af• fff«״.iipnfo• 11» iiiifii 

1fif»f 1f»**pa*̂ ifO 70Mii f*M ד ?יד•• 
אר- די /7•רנײ« pr*f** frMf*ioiff ד♦

fi«i 11• fjn**a •?סערי• onfi •«o ty f̂ii 
ifa^f»afi •fff•*•• וג1«ג»יײ?י די •n חגי

li» iiionfiffwio ff**j ffOMfi ffi*fff 
•ji•♦ ד♦  ff»**3f• yo*f 10 סיר #if»fn »סי 

fff ̂ןי  yr*f*« fiM*fooimi«c •לזן 11• חי
fn pff* im 11•  ffo«*tfii• די ♦•fjroi״ 

ffBjfnfi f f i  fff 1♦• pan if mm »wiffyi 
oiipif• ד♦• ?זדלןif לס• • no fjr«oio

fn» f *smyeffp ff»**a ô אסעריקא.״ גאגץ
g • מ י ױ ו  i¥ כ»גד*סוע ynnun ו
n דסר o  im Pina iftn ii no aiapof 

t*g iya*y רדע ,ססוססריס״ Tnro f 
«ו ) ! מ•  po אט״סוד.•סס^נ ♦ר סון ס

מ פויוו^ריפלסן סן ס ן ffr*iw ווירמ נ

י ו י m ױ ir«״
ך  *on fmao• ?י
1i« i*g m y 
f״ if f lt t*• די 

®יגקעל^ױין^ ל פון
if ♦ji* י7«-נײ« ןגר?״ע און fiMfi^f'

;yjf’f
 זיך «fn ijiifiioa נאגל א״בײצעי״ ״ד♦

v i  t  o if;j«iyiif לוריק ♦לחי «ii ייז 
)♦• .1fOp«11fiOM« • mm •«♦» ffmip iyi
 איגײ«לר ♦!flNMf ••יאן ««f♦ ןײגען ע«

np^yon 1«• ifpi«a גלחערען ךף^נעחן
 די «ו «װײ ןifM1« inHiiffMn• «1 ך>
 יי — lfJf*fftM•1»י «לי,י»ינ ^דלי

•ifo«*o«iYNo ?װ נ»ן« v i ?י»ר •ii די 
♦*fn .pj« if mi* *•ifryjffgj» סעחר 

 סלחר »יץ /i**i ifpyn Of ifpi«i •יגײסלי
ffpMi»j« •fn» זוערלן ifOMia וביײ די« 

 זיד דיור«ען וײ •ו באװאוססזײ{/ ר«« «ער
ifyijga ע;1»ײ סיסiypi«i y• אי*ג- יעדעי 

 im*mi •ff»r נאזוגדלר *7»רני>« «יועי
 אײד די אבער ,yoio ?לײוע • ביו♦? «י«/1

yi»a רנײ«ער• mi« ;yj*M ;♦*♦אין י nfi,,/ 
$t ̂ערע  מי« ׳••עיען ;yiiiff•••• קלײו? ן♦

 די חנל. כך i״<smm נמאײדי; h ffi *יך
fn»ffiif bmp ifafn ifpifs fy»*Mff■ 

f» געי*ד-?װ«י*. גײא-דיגען דעפ off לי̂ג 
 Hp ,f»«ivf-« אין [ftiHi אין •yoa אלץ ולך

 mv חדסים דין סיט גאנכען. •♦••ליסמיסל/
p»f׳ iyn יר ח«ט באו? אסאמאסײ»לד די? 

ififi• אין באו? •יבײסער ערס«ע די •לס 
pff♦ vjאד:ײ«^ אן «דן אידלע ד♦ איז ׳

 Iffgvfj פאל;עלעג« סלל if»rff oiy נאוק
 fypff* גײ דעי f•• ?»ד ^א?«י׳«ל • אלס

•i^f*ff ffOMfi fff .o»«rff»*«af ון• fff 
 די ױאס ,tfiMifi •fn נאו? אסאד׳אס״סלל

 ♦f *ון •ירלוי!״ «יז .tfVM ?ײ«לז1לי1ס«
 דרײ ffi ifoipfiif ifiMf הד«יס וײן

 •v»iftff»ff piita fff♦ .ifpi«a ffנײ•fא
 >•r**v:*r)0 ff״«af« f»ni foo«»rfa א

ira יון P«o ffOMZf• ♦f iM urm אימל 
 ברי*«ל ♦f if ii .ifnMf fifi♦♦• ffn•♦ אין
^ifono ff»**a אין pff♦ im וי«• ײללעז«

ijrffn rifppfi א*ן ffר ffOMfi מינםע־ 
♦?1» »M י  ■י׳אץ זײן •fii נאנ?, ff״«â מ

Tfi f«» 1 •♦לfpi«a pa*f!« fnfo.
n  ff'no• םי« »o*fiH3 »סײ«לד1»סאי 0

^ff»**af« fff♦ »f«*w»Pfo ff»**a 
 «ון אנקf♦ 3 סfffבאזונ בא^יסלן f סי נאו?.

1 o*f♦  ̂ ^ifofiff»i♦• fff»װאײ אלסלג
ifMv Offpײ0 ליכל1י ״ ®ffii^  m אײגע״

1 ffi•»יזל9* יו »ff»M3f .]?:•♦•לגאגיזא• 
f♦ 11• •סאלגאסײילד f♦ גיתמדיסנאל♦• 
 ועאר־ ועלעגענחײטען yiff^rf•• ♦♦a ifafת

 ;oifMi♦ עלל♦f®oni♦• o4•• ifomia ניי•
ff3M ifi**i f*o, 1• אוfp2«a fff  in װעיען 

 f•» אלס ♦•ifo^n m» *האסען אלבײסלן
1fif*viB»®ov«Ti«i♦• ff»**a'./

 ציהען צו װערם נווזונדערס איז עס
 אוױי ?עזער די סון o**po«myoo*i» די

 :נעפאיד באגריסונג, דלר אין dph• »י*ן
 באנ־ ארבײטעד די ח*מןן חןרוױיל דאס
jyp נװאל־ דעם אנגעריהרט ״קוים נאד 

 אין זיד געסינט װאס גמ^ט״קװאיצ״ דיגלן
 א«- קיײטנ, די םון כאנקען/ סרױואט די

jfo ג^סארטע io אדבײטעד ד♦ װאס 
דארט. חסאטען
ך: פחגגט עס דאס זאא װארום ד

 ארבײטער דלר װ^רום אזױ? ד*ן
 געיט ̂וסגע^ססרט נ*סעל דין חאיטען

 מים קאן ער װען כאגק, •ריװאט א אין
 אר־ דער אין הסינתן oy !יכעמן״ט סעחר

 דעי א*ן כאנק/ זײן א*ן כאגס, ב**טער
 גע־ און אױםגעהאיטמן װערם ױאס כאנק,

V ?»r ירג ד*ן סון ̂וטילט
 צו שײנט ענטסער אייגציגער דער

 אדבײםער־ סון אידעל *f ogf ?*♦ן,
 ארבײ־ אלע דם און נײ נאך איז ען)א;י3

 װאס נאגרײםען, און lynyorf^c טער
 םאר וױרקליך םײנען באגסען ארנײטער רי

 חאיצ־ זײ אין ארכײטער־באמלגונ;, דער
 איײז סון צוריק דערוױיל גאך זיך טלן
 לויבענסװערםער דער אין נאט״יעלן זיך

 םון ערזואבונג די אכער אוגטערנעהטונג.
 יס־1עק דער מיט קופען. מון פאסען ר♦

 סיט ארבײטער־באנקען, די סון טעגץ
 זיך אייגםוגדעװעז און כאסעסטיגען דיער
p װעט #מעיר און טעהר אילץ ir םמילא 

 ארבײ־ אילע כײ סארשטאנד דעד קומען
 זײער םאר סאאץ אײנצ־גער דעד אז ׳טלר

 ארבײ־ די איז געאט אסגדעסארט כיסעא
 באנק. ארבײםער די נאר און באנה, טער

f, םאנ־ די כאנוצען ניט װעם װאס כא;ק 
 ישטיצען צו יקאםף א סון *ײט אין רען,
Off אין ישטעהס װאס יזאסיטאאיסט 

אדבײטער. די געגען לואמןי

 םרן פראגר»ם קאגסםרוקםױוע די
איגטערנעשאנאל. אדנזער

K דער געסײגט האט מאס ffiy rif ̂
 אינטער־ אונזלר סון כאארד עקזעקוםיװ
 אויסגעארבײט האט ער וחןן נלשאגאא,

 צוגויף שטעאען װעאכע ■ונחטעז, צעהן די
 םאר •ראגראם קאנסטרוקטױוע נײע, די

 באצװעקט װערען װפס ױניסן? אונזער
? •וגקםען דיזע אאל פיט

זוע־ איז •רעסע אײגלנער אלנזלר אין
 נעװארען געשריבען סן א ^וין דעם גען
 גערוא״ דערקאערט זײנען •ונקםען די און
 מיט אכער מיטנאידלר: אונזלרע םאר רען
 אנדערע זיך אינטערעסירען סראגע דעד

 qpnya דעם װעגען װערט לס און איץ/
 םיר און •רעסע, אאגעמײגער דער אין

 גע״ װעט אעזער אונזערע דאס גאױבמן,
 אנ־ ײאס וױסען, צו אינטערעסירעז װיס

 דעם װענען זאגען מענ^ען, זײטיגע דערע,
לגין.

 װעגען איז צוריה צײט יןורצער א מיט
 ארטיקעא אן ערשינען עגין דעם
 ב. נ. פון געשריבען ״טאל/ איז

 ציײ דער פון סטעױ סון אײנעד אעדער,
 זײן נעשריבען האט אינדער םר. טונג.

 א געהאט האט ער װי נאכדעם ארטיקעא
 •רעזידענט וױיס סיט געיעירעך ילעגגעדקן

 דער אריך איז וחןאכער סײנבערג, ישראיל
 דזשאינט םון מענעדזמער דזמעגעראיצ

 דרעסמאכער און קיצאוס דלר פון באארד
 פון מרײכער דער ױאס אט און ױניאן.
:זאנען צו דעם ווענען האט ״טאנ״

•ft-v *ויזעגמער «עחנדליגער ד♦ אר8׳>
מר דער ®ון מער ײ קל עך  אינד:ש«ר«• •רוי
ר x געװארען אװעקגעעטעל® אינט איז  •רן
» אזוי ניט ;אר ?ײ פאר איז װאס ׳לעם ס  ג

 •f 91פא איז ור«בלעם Off ל**?לן. «ו
ײלר ן פי געװארען אװעקגעסמעלט  אײגענעד ו

fvנ©ר•לעf ־— קעריערסאפט f♦ 7אינ«ערנ 
L יזני װאירקערס גארםעגט o*fMS ס^ןאל  i f 

ך מים •םעלמ עס און  דז פון אײנעס םאר זי
in••* ץי ■ונקסען  ק«נס«רוק״ נײעם איחר או

oי1ארגאניזא ם*װלן : f .ראגראם• |tH o ff 
פv» א אײנפיחרען װלגען ■ונקט דער י  Offי

/ ס׳  פאר לוין גלײכען א חייסם, Off מײדז
ך* באאטיםטען יעדען פון ארבײ«ער אלע  י
 #לםסל קאטערס, אלע אינדוסמריע. דער פון

ת׳ אלךאײנע קריגען ^לען רו ני  Off און *
ע ב ^ ’®Off•« די מיט ז ' f f, /ירעסערס i f f f- 
״ פלרס, ג פאנען. •ינעסגע •לל און ערס9פי

i דעם ״םיט f fען ג  איג״ די גילט •ונקט י
^ל ס ע ערנ «if• ט i» B M זאכען דרײ:

ifv גו — ״ער׳יטענס * « fz די am ir,ערל
 א■- און בעל־מלאכח׳ס װײניגער־אגעלע די

f די «אפען f ip־.f f : rדי װאס ״ i f f יגf בלל״ 
i© םלאכח׳ס f i f f ײער אין  אויןו זfהאר* ז

 פאך, זעלבען אינ׳ם ארבײטער ברידער ז״ערע
DfV ען ײנ ; פון ברױת גרעסערע ז י י ז

*BM tfl Off IfV ’ tTfZ IV —  OlfD’MIV 
o איבײטער, רעfלfנtr די םון fii חײנט יאגען 

 אנ!וח*לטען בנדי נשםה די זיך pc ארויס
f די 'V f© i» ff רלי האנם״ ״שגעלער א פון*- 
f• די f דfת; די אויף טעהר לאר רו ^כי

rff — דריטענס ״אזן  Off i f B f v iM fי״
ל גען ^ ^ און הענט״ ״•:ללע פון אי  f״

o חענם׳/ fii ם f :י f i אינײםער די עס םרײנמ 
UM fM VOnff ך םדן n די זי o n ♦בי f f f 

f ארבײם, f i ״קל*־ םין א אויד ^אפט װאס 
עען עםײלווג3סעז״־  םון ארבײםער די צװי

 ארײן םראגט און פאך זעלבען דעם און אײנעם
ע א צי א ליז א ר ^  אר־ די פון רײהען די אין ד

ארבײםער. גאויזירטע
o״ f f ען ײנ fyz 1 טעמים, דרײ די ז f•  י

fi*ai♦♦• ,f ,11 טעמים ifZ f.f o f באװאויוען 
 ארוי•״ אנאל•9אי:טערוןף דער פון פיתרער די

O״ױנ׳י א װעגען סונקט דעם צועםעלען fft 
r i f ’Mi" איום דער אויףfרf i׳ifBנײעם אלס 

oארגאויזאצי i f .ען עס «ראוראם ײו  םאראן ז
f דערצו f i ם םעמים, אודערע ער וי עיג  װי

ע ס f די םון ױאזר׳דיגע און ^גי o i fo f f f 
סען אלײן ארבײטער די און דרײ.  ,Off װ״
f f f f קט וױסלן, געםעוט עס ו^לםען  ױו
ז דאך און פיהרער, זײערע װי גוט אזוי  ױ

p u t f f i ’ t f f  f f f© ט ײ פאפו^ער זעהר וי װ  צ
 ברײטזגר דער צוױסען ארבײםלר, די אזען

x,4 דער פון םיכ^לידער^אפט i f r f i f f r v K" .

 יטרײ״י דער דאס אנצײנען, װילעז כייר
 ג'ט איז ױניאן די םעות. א רא םאכט בער

 ״ױגיפארם״ א אײנצוםיהרען אויםען
 איג־ נארמענט לײדיס דער אין וױידזש״
 אונםעג־ אן אחלוטין איז דאס דוסטריע.

 עהזיס״ דאס אײנצוםיהרען. זאך איכע
 קעז איז אינדוםטריע, קײן אין גיט טירט

 לײדים דער אין עקזיםטירען ניט אודאי
אינדוסטריע. גארמענט

 םאכען און אמדוסטריעז אלע אין
 בעסע־ ארבײטער פארשיידענע דא זײנען

 סלאערע, און שנעאערע ערגערע, און רע
 ארבײטער שנעאערע און בעסעדע די און

 דעם איבער םאכען, אלע אין באיזומען
םאך דעם אין אויב ססײא״, ״מיניםום

י מײדעל א אדער אינגעל א
aeoeoeoBoeoeoemwtFOt'

 rayo• די װאס סדאגען אאע צװיעען
 א געזולן אויך אמא< איז סרעגם חײט

? םײדליצ א אדער אינגעל א :סראנל
נעוױ• א אין האט םאלק •אר יעדעס

 בא־ ״•אר״םאלק׳עװען״ דין סון צײט סער
 אויס. איז איצט און םראנע. די שעפטינט

 םראגע אײן מים שוין חאט נזענש ז*ער
לר ג צי ױנ !ו

 כדפעכא״ םון דאהטאר א*דיעעד א
 ענם־ נײע א עגטדעקט האט .לאװאקיע

 גע־ דאס אױסצוגעםינען אזױ וױ דעקונג,
 גע־ ס׳װעדט אײדער קינד א םון ^יעכט
בארעז.

 סענסא־ א איז דאס אז סך, א דעגקעז
 סענסאציע אכער ענםדעקוננ, ציאנעלע

 נליקען p*p ~ אהין סענסאציע סהלר,
 סיץ נאר גים און נימ. דעם אין *יך זעח

 סאר־ גאר אז מיד, דוכם עס נאר ;ייקען,
 ענםדע״ דאזיגער דעד םיט אז קעהרם:

 ׳שמערונג נײמ א נאך צונעסוסען איז קונג
 אויך אזוי איז ווללמד ית,3 שלום צום

צומטערט... פײן גאנץ
 מחלוקות־ נײער א צינעיןומן איז עס

װײב. »ון םאן צװישזנן סאדאודזאכער
סאנאנדערסלײבען. ?יך לאםיר אס

 ביז איצם, זיו ס*הרם עס וױ אוױ
iaipnoajNnf^fagMrgoayo in דלם מון 

*jp n v ,סאלה «אר א װײס דאקטאר 
 םוץ םרוכא רי0 וי*ן ס״װמט װאס ג*ס

T פארלאוסן זײ און איבע״ ויחני t עוין 
̂, ױ*ס'ן  צומיקזנן וואם קר וואס מיסזא
 א אדלר כדידעי א :צומיקעז עד וחנס

איגגעל?
מנר ם א*צם א ע n וו r אי סאלק «

o מחן m ה דאקםאר א צו  דאק־• m י
אר ן ותם ס ע נ י פ א נ ס י ו וזאס/ א

 מײדעל א :ברענגען געהט וױיב דאס
? אינגסל א אדער

 אז כיחלוסת. א ײערען ס׳װעם און
 װעם אינגעל א נאר װי< װאס פ*ן דער

 א איהם ברעננט וױיב זײן אז דלרהערען,
 אפט און װערען ברוגז ער װעט םיידליצ,

קעגעדע... קײן אנטלויפעז נאר
 דאקטאד דעם הײסען װעט ער אדער

ן ע ר מ ד נ  װײל !געשלעכט דאס ע
 און :צוױיטע א ?ןלעפט ערפיגדונג אײן

 װערט עס אײדער שוין װײס מען וױבאלד
 א אדער איננעל א איז עס צי ׳געכארעז
 אויך באלד הסתם םן סזנז װעט מיידעל,

 א אויף מײדעל א םון ענדעדען קענען
 פארשטאר־ זיך װעט דאן און — איננעא,

 :םאצק׳ען •אר די בײ פחצוקה די קעז
v י ז װעם ענדערען וועלען װעם ר 

םאר?ערט. און,-- װעיצען, ניט
ענטדע־ די איז םחצוקת, חוץ א און

 װען םראואאימע: א זעהר סתם קוננ
 וועט גאט וואס נים וױיסען װײב און םאז
y א :צױשיקען זײ r 'o^ אינ־ א אדער 

 זײ ערווארטונג, םיט םוא זײ זײגלז געצ,
 א : זאגט ער ;ססעקוצירמן פאגטאזידען,

טײדעא... א :זאגט זי ;אינגעא
 םוצ סיאיז װײצ איב. אזױ ס״איז און

 פאע• אזוי ס״איז און עדווארםונג, םיט
ן וױי^ — םיש  בא־ אויף נים וױיס מ

געהײמניס. א ס׳איז װײא עטיםם,
 פרא״ אזוי װערען וועם איצט אכעד

 װאס שוין װײס םעז !זאיימײואמגדע
קוםס! עס

 געווען נעחײםניס די א*ו אזוי אין
i n איבער נאאעבאס m און — יצירה 

w r *  o rg םאקםאר׳צ^ א

 :זאגען מען קען בײט אזא אויף און
אויסגעביטען... *עצעכט

ס אכער  אײן פון חשבון א אצץ איז ̂ד
 מאכען םען קאן \ויצ מען אז אבער זײט,
 דוקא ס׳זאצ און חשבון, אנדער אן נאר
:אויך חשבון םײנער א זײן

 אויםצונע• איך, זאג ערםינדוננ, די
 אײדער קינד א פון געשצעכט דאס םינען

 גװאצדיגער א גאר איז געבוירען ס׳װערט
 אויןי שוין זײנען מיר םײנט, דאס ענין.
 םון געבוו־ם. מענשעלס פון ״סציאר״ רעם
 נאר״ םון ״װערעז נרויסען דאזיגען דעם

 געהײפר יגער1רי דאזיגער דער פון נישם׳/
ניש.

 אוים׳ן שוין זײנען מיר וױבאצד און
 מעגציך, אויך שויז דאך איז ״סציאד״,

 נאנ• דעם דערגעהן אסאצ װעצעז מיר אז
צעבען. םון סוד צען

 רעם דערגעהן װעצען מיר וױבאצד און
 איז װײט װי איז צעבען פון סוד גאנצען
? טויט פון צעבען

 װעצען מיר אז זײז, מעגציך דאך קען
 ״זאםען״ דעם ענטדעקען אמאצ נאך אויר
... ? טויט םון

 ניט אויב — דאר װעט דאן און
ן — או:ז ע צ י מ י נוט... זיץ א

 רער אה זיך םארטראכט איך װען איז
 אזעצמנ םתם טיר געפעהלען צומונפט,

עגטדעקוגגען.
 זוכען, מענשען זאצען :זיו ז^נ איך

 זײ אויג אםיצו און ערםינדען נישטערן,
 איו דערשצאגען, גארנישט צו זיך וועצעז

 וױ בעסער םריהער. װי בעסער אצץ
גארנישם...

 עױ דער םון שעה דער םוז שםחה די
נרוים. איז — פינדוננ
 בליז א גיט עס <ח[ן געטנ איז עס

 א אױ^ »וי«י צײבט עם אויגען, די סאר
 m דוכנמנן, אן זיד הוינם עס און רנע,

W — אויפיז ע^ן זײגען םיר און 
וחננ...

אוי̂ב jgon דאס איז יואס »יז
* גרױםער א ״1דוכספס זיד 5.ז

 סאך דעם אין אויב און סקײצ. א ך* א-ז
 ״סינימום באשטימטלר קײן גיט^ איז

 א־נײ־ בעסערע די אויך ק־יגען דל-יל׳/
 רורכ־' דער וױ ,יױידזש רעכערען א סע-

̂בע־ ̂ון סען ארכײטער. •:•:״ט  דערי־ ק
 ״ױניפארם א אײנסיהרסן ניט יע•

 א אײגשטעיען באױז חאן טען ױײרז־ט׳/
 דורכשניסריכען דעם פאר סיוײ? כדגיכיום

 אז ערלןיערט, ױגיאן רי און איבײטער,
 ניט טאר פאך דעם אין ארבײטער לײן

 םינימום דעם פון בירינער סאר ארבײטעז
 די אז ניט, אבער טײנט דאס .4סקײי

 טארען ניט זאיען ארבײטער נעסערע
 אצע אין און סקײצ, ,f אריבער געםען
 נעהמען װאס אדבײטער דא זײגען פאבען

 באיעכאטים די און סקײי, די אריבעי
 ארי־ צאהלען צו זײ צופרידען אויך זײגען

סקי< די בע־
 ױנקט דער םארט כיײנט װאס־זשע טו

 װע־ פראגראם, אינטערנעשאנאל רער םון
 און גערעדט םעהר װערם עס װעצכען גען

̂ע םון װי דעבאטידט  פונקסען אגדערע א
פראגראם דעד אין

 װיא פוגקט דיזעז מיט אז כיײנט, דאס
אויפ׳ן זיך אינםערנעשנאצ די

 שטעהען עס װי שטאנדיונקט, זעלבען
 בא־ נאר זאצ ױגיאז די — ױניאנס אלע

 ■רײ־ די און םקײצ, מיניםום דעם שיצען
 םיגיםום דעם םון העכער זײנען װאס ?ען

 אר־ איז באס םון זאר די זײז ז̂א םסיל
f עס איז אזוי בײטער. f f די אין םאצ 

 אונזער וױצ דאס און פאכעז מעהרסטע
 אײנסיהרען איצטער אינטערנעשאנאצ

 אינדוסטריע. גארםענט צײדיס דער אין
 אפצושאםצן באצװעקט װסרט דעם מיט

 און אעדוסםריע דער אין איביען נעװיסע
 פונקט דעם ענטשלאסען איז ױניאן די

 ניט, אבער מײנט דאס דורכצוםיהרען.
 זאגט, ״טאג״ אין שרײבעד רער וױ

 װאס וױידזש׳׳. //יוניפארם א אײנצופירען
 איז אויסמן, יע דעם טיט איז ױגיאן די

 מיני• ז ע ר f כ ע ה א אײנצוםיהרעז
פון װאם איצטיגער, דער וױ סקײל, םום

yi□ אי*ע •ראסיטירען מסייא שױן דועיצן 
אינדוסטריע. דער םון ארבײםער
 רעד אויך מאכט אזו^טעות ױנקט
 ויאס א!, יױיטעי צײנט על װען שדײכער,

 אין 4 פו;?ט מיט באצװעקט ױניאן די
 — ״דליטענס : זאנט ע־ פראגראם. דער

 הענט ש:עי*ע פין איבעי* דעם אפצושאפען
 איבעי □vf :ײז, הענט׳/ אוע‘□' און
 עס יוען טען און אפשאפען, ניט טען וױי
 דעגשען איע נ־ט וױיר אפשאפען, גיט

 וױ ׳או; סעהינקײטעז, זעיבינע די האנעז
 שנע־ באפעיקט, םריהער ׳סוין האבעז מיר
 איכיעד װעלען ארבײטער ס?אע און צע

 אומ־ שרײבער רער זאצ װאס צו טו זײן.
 1א ארבײטעד, די אי אײנשרעקעז זיסט

 ױניאן די װאס עפעס םיט באלעבאטים די
? טאן ניט גאר וױצ

 ש־ײבער דעם נוט קאנען מיר אבער
t און o ניט דאס האט ער אז װײסען 

 אזא. צופאר א בצויז איז עס געמײנט...
 אדיינ־ עי איז ארסיקעצ דעם שרײבענדיג

 סאמע ביים טאן ®אל׳סעז א איז געםאצעז
 װײדזש/ ״ױגיםארס דעם טיט אנפאגג,

 צר זיגנם טאן זעצביג^ דעם מיט און
ארםיקעי... נאנצ«ז דעם א■ שױן

 װאס אז זאגען, איך וױל שלוס צום
 אין איך בין פעיזענציך, מיד אנבאצאנגט

 פון שרײבעױ דעם סיט סימפאטיע םולער
 בע־ װאצס אודאי ״טאג״• איז ארםיקעל

 ?אנען םאקע זאצ סעז װעז גמװעז, סער
 אן ןוײדזש״ ^יוניפארם א אײנפיהרען

 אר־ איע םאי :אטייציך, אנשטענדיגען,
 דער סיאכה, בעיל יעדעי אז בײםער.
 מא־ קאנעז זאאען שנעצער דער װי סאאער

 זאא אײנער און ׳לעבען םײן שעהן, א כען
 אריבער־ םלײםעז צוםיצ זיך דארפען ניט

 אין אדער שא• אין צװײטעז, א צויאנעז
 איע־ ניט האן דאס אבער רעדאקצי^..

 מוזען װעצעז דאס ױניאז, אײן םיהרען
 יע־ צוזאםען. ױגיאנס אצע אײגסיהרען

 אונזער װאס דאם ניט עס איז דענםאלס
 מיט איצט באצװעקט אינמערנסשאנאצ

 קאנסטױקטװוער דער םון 4 פונסט דעם
פראגראם.

»23 יאזזר אין םענטער העלט יוניאן רער
פרײס ם. דזשארדזש דר. פון

סעננתר). דעיםח ױניאז ידירעקטאר

 יאגואר, טעז24 דעם דאנערשטאג,
 האבען סענטער העלטה ױניאן דער װעט
 אין דינער, ארן מיטינג יעהרליכען זײן
 עװענױ. פינפםיל 200 קראב, אידײן רעם
 אנ־ װעלען דינער און מיטיננ דעם בײ

 מע־ די פון דאקטוירים אלע דין ױעזענד
 בעאנד די סטעפס, דענסאצ און דיקאל

 םרײנד, זאנסט און ױניאן דער םדן טע
 אוים־ דער אין זיך באטײלינען ױאס

 מיט אינסטיטוציע. רער פון דאדטונג
 װע־ געםײערט װעט צוזאמענקוגפט רער
 םון עקזיסטענץ יא־ד פעיטער דער רען
 זײן אין סענטער העיןםרז ױניאן דעם

הײם. נײער אײגענער
 געװען איז יאהד פארנאנגענער דער

 יאהר א סענטער העצסה ױניאן דעם פאד
 אין פראנרעס און טעטיגקײט פורער פון

̂ע  אפטײצוננען. און ברענטיטעס זײנע א
 זײנען דעפאדטמענט סעדיקאל דעם אין
 נע־ געסאכט יאהר דעם פון פאריױױ אין

 עקזא־ 17,805 װי װײניגער ניט װארען
טריטמענטס. און סינײשאנס
 משך אין זײנען פאציענטען 4,502

 PK געװארען באהאגדעקט יאהד דעם כון
 פא־ די און דעפארטמענט, דענטאל דעם

 םריט־ 26,788 באקומען האבען ציענטען
סענטס.

 דעם םון משך אין זײנען דעם חױן א
 דעפארט־ נײע דרײ צוגעקרניען יאהר

 אין דראג־דעפארטמענט דעי סענטט.
 םארםער־ װערעז עס װאו בייידי::, דער

 דאת־ די װאס מעדיצינען אצע די טי;ט
 װעלכע פאר און פארשרײבען, טוירים

 ביציגסטער דער געיעכענט װעדט עס
פדײז.

דעפארטטענט. עקס־רעי דער דא;
 דעפארט־ בײקינג ״עצעקטריק דעד און

 דע&ארטמענמס די אויך און סענט״,
 זײ אייר םאציענטעה סך א געדינט האבען
 קראנ־ די געשטאנען דיענסט צו זיינען

 אינטערנײשאנאל די פון כייטגצידער לע
 זא־ מען קאן וױצ סעז אז יאקאצס.

 נײע דרײ רי פון עפענען דאס אז געז,
 סענ־ יזעאטה ױניאן איז דעפא־טכענטס

 פאר׳ז װערען פאררעכענט קאז טער
 דעם פון משך א־ז אויפטו נדעסכמז

.1923 יאהר
 דארף •ראנרעס פון ריכטונג דער איז

 דמם אין דאס ׳װערען פארצײכענט
 באד**־ גאדז צװײ נאד האבען יאהר

 אינטערנײשא־ דער םון לאקאלס טענדע
 העאטח ױניאן צום אנגעשראסעז ךיז נאצ

מא־ סעסג-עצ דער נעמציך: סענטער,
 צא־ דרעסמאכער דער און 3 לאקאצ כער
 יעצם זײנען לאסאלם צוױי די .22 קאצ

 װאס צאתאצם אנדערע די פון טייצ א
אינםטיטוציע. די אוױי האצטעז
 יאר םאר׳ז הויז דער םון אײנהונפט די

 זיײ אויסגאבעז די ; 19^50 געווען א*ז
m איז דאס ®.9,006.38 — געווען

 װאש צאהקונגעז די פיט צוזאםען ש(י\
 סאדט־ די אוױ״ נעװארען געםאכט זײגעז

 עס אז אצזא, מײנט דאס גײדזשעס.
איבערשוס. באדײטענדער א געװען איז

 האט דעסארסמענס דענטאצ דער
 ביז אײנרןינםם זײן סארנרעסערט

 כור־ נעט א צאזמ דאס ̂.569,117.52
̂וס  טײא נרויסער א .$4,456.52 פון פ

 גע־ פארטאן איז איבערשוס דעש פון
 אינ־ אײנריכטוננעז, נײע פאד װארען

װייטער. אזױ און ככרוסענטען
 פעדיקאל דעם פון אײנקונםט דער

.$27 270.42 געװען איז דעפארטטענט
 .$28,933.96 געװען זײנעץ אויסגאבעז די

 ..$1663.54 פון דעפיציט א םאכט דאס
 פון נעקוכיען איז אײנקונםט הויפס דער

פון $6,736.00 :קװעלען פאלגענדע די
 די אין דעטבערס פאר אפצייןאנטען

 אײנגענומען איז $5,301.50 לאקאצס.
 קציניקם דזשענעראל די פון געװארען

 הלי• ספעציעלע די םיז $5,275.00 און
ניקס.

 דעהט דעפארטםענם מעדיקאל דער
 אכטעכהינ ניט אױסנאבעז, זיעע ניט
 $1 נערעכענם ס׳װערט װאם פונהט, דעם
 טריטמענט און עקזאמינײשאן אן פאר
 בא־ דעפארסמענט דער מעמבעד. א פיז

 א געהאט האט ער גיט, זיך צאהלט
 און יאהר לעצטעץ דעםיציט קלײנעם

 דעם דעפיציט גרעסערען א האבען װעט
 עסזאמינײ־ דזשענעראל יערער יאהר.
 דאלאר א ארום טליניה דעם יןאסט שאן
 עקזא־ ססעציעלע א און סענט, 30 און

 װעהרענד ,$1.83 אונז קאסט כױנײשאז
̂ויז מעמבער דעם רעכענמ הליניק דער  ב

 און עסזאמינײשאן אן פאר דאלאר א
 די קאנען אזוי װי הײנט, טריטםענט.

 דארף כיעז ? באצאהלען זיך קייניקס
 דעקען צו װי װעג, א נעפינען דעריבער

 אונטער זײן םוז װעלכער דעםיציט, דעם י
אומשטענדעץ. די ׳

 שויז װערט אנגעלענענהײט דער אין
 די־ אװ באארד דעד נעטאן. עפעם יעצט

 סענ־ העלמה ױניאן דעם םון רעקטארס
 נרוי־ א םאכעז צו באשלאסען האט טער
 צװעלן. דעם פאר אונטערנעמונג סע
 ארםאדי די נעװארען נענופען איז עס
 שבת פאר דמדמענט טען71 דעם םון

 װעט עם איז םער״ו, טמז29 דעם אװענט.
 מאסקאראד שעהנער א װערעז נענעבען

 דעם םון אײנהונםט גאנצער דער באל.
 םאנד א שאםעז צו אױזי :עהז װעט באל
 די םון דעםיציט דעם דעקען זאל װאס

 דע&ארט־ מעדיסאל םון אוץ ?ליניקס
סעגםועי. העלםה ױייאן אין כענמ

 דאס האם דיחןקמארס אװ באארד ד*ר
 ױניאךםוער אונזערע אז נלויבען פולע
 פוז סימסאטײזער און פריינט אלע און

 טאן װעלען סענסער העלטה ױניאז דעם
דעם םאכעז חעלםען צו בעסט, זײעד

I. I It-

שסועסען קורצע
*10?נ:0רעד דעש צװישען

:: לעזער די ; » ::

■WWtf'

 צ־וי־עען אונטע־׳^־ר יע־ - גריגפיעילד.
l ;שו י־צנײיגנ *יט״-כע- אורםמרמגכ־ רעד i א*י;־ 

‘יכ־י0 די ין6 *רע- א־ן יבי*כי;ר0 צעמעס
̂;;־־;ז םון טע־  םו: עלזעקוטיװע ד׳;ר א־; יג״א■ ;
 ײעז ע^יעטעגס, גױיסער. זעדר h ph |0ױ;י רער
 אויף •רײז םון ־ונסער0 ל>זט פ־כײםער דעי
 ,v וױסען״ גיט ער ק*ן *חרױת, אייכענעי- זײז
^ר איהס, נאיס נאס רער  H כ»ס דער פאכט א

l ר»§צורײסען0 «-.־ום כדי נעבאד׳יניס׳ל, l  h' 
 די װײי נים, אבער איכ״כער. דעם סון דאיאר

 עק• די עס. ■*דצרעו צ״ס דעי םוז כאדיגגוננעז
 אוז גיט זאד די קצז ױני•? ד?ר םיז ?עקוםימע
 נ«• איהר איו ר*רום און אינסערזיכעז, גרינדיױ

 צוױיטקגס, סאתטצז. זיכמימ א־-וי באלייים •ױס
" עס גײעז ^רנייפ־;־ רי װען *r, עס זײ סעידעז 
 עכ זײ האי׳טעז װאריש ױנייז דעי צי :*ט דא־

? v כסוד ר  נים איז עועס אז װ״סען, זײ ו
״ןןי אין ריכמ-נ  ארײן, וױיסעז זיי ראגד״וננ; ז

j;* זײ אז r; •« םוס עיןזעקוםיװע רי ױגיאן. די 
 צ^םיסזננ. ארעסענס כיט עפמנסליך אבעי עס

 אט אוז אגדעי׳זאוי. ;•;ץ א p'.r דאס א־ז דערפר
 װיכסינססער: סאסע רןר נדמד, יעצםער דער איז

 די no אר*»נערמען אלײן מרנײםער ד*י יאזט
״ tt זיד, ריכסמז מוין ער רעז װ״רדשעס,  רעם נ

 װעי«ו צ״טעז די װעז לויא# בריינען, ער ױעט
 ?ל•* ױניאז רער צו קומעז צו װייל בעסערען. זיך
f װײס ער קענעז. ניט ער וח[ט זי!י, געז t f״ tt 
 דער נמגעו עהרייןי נים זפחר נעהוונרעיט otn עד

i r i r, םורא װעם ער און t i  tpitn*׳DBtfo צו 
t* ער [im ׳עס וױיס ota רצר װעיען. i  ot.f 

r אײי׳ז כײט׳« t רום i t©״fjr. די אנער װעז 
 וױילסי א אויף בלויו עס ^יז צס, םדס עקועקוטיװא

 זי ?ופם זיך, נצסערעו צײטעז די וױ ?זנצי׳ סזרי
O די tt פןױתרם׳ אוז ב$ס צום f r tv ’ii־l?P ftB* 

n צוליכ ארלויכם Dtf זי ctv. נןרוננ׳ t i •ס»ע 
 װ«• ^דןעטעיט נרי־ד ?tt איכףאטענדעז׳ ציעלע

 \0קרינ ifZMnit tvrtז ארבײםער די אוז רען,
 װײ סיר .oוײדז׳*עvזtױני בןךאםיפםע זײערע

o יעז rx  rt rtyotn איינזעהז, עויז איהר װעט 
otti ,otf tt סעיע געוױסע איז ©It  f t אײנ־ 

 v* דער no וױסמז דעם *הז ארנײםער צעלנער
i r i וים ©it, ױני©ו די פעו it© t* w ; t i  o?t ■

d — סיללער. ה. w v j נעכעז סיר ה$כ*ן 
no n אורםײ? אונזער tr דעם if©tnf .תרינט 

 fPt אינערנעלײפנם סיר ivitn םונדעסטװענעז
 אונזער אוםזיםם. אבער םאכתר... אםער׳ דרײ,

 ררוק• ;יט זײגעז געדינטע אײערע דאם ם״נוננ,
tD f: איז באר, tריהטtרpםרעג© און נעװארען. ט 
otm ניט to. ניט איז עס נום, ניט איז עס 
 װארט״ עםארקצ דאס פמהלם עס אאעזיע, קיין
 װאס ,Of?t סעהלם עס בירד, ריהרענדע דאס

ייר. א םאכט
 א״!י האט האר״ן ראס װי — רעמבאך. מ.

 אײרער נאר נעװארען אסגעדרוקט אױ עס געזאנט,
 אוז ■אסטעל־קארד׳ אײער ערהאלב̂ז האבעז טיר
 אונ־ דאנענעז גיט האט איהר דאס האס־;ז, מיר
 איהר האט אורחא, אגב בריף. דעם צו נאםעז זער

 יטסו־ די אין אײך צו ע:טפער אוניער נעזעהז
? עסעז

ט שוינ אן, קלאוקכיאכער באארד דז  ױני
 א;־ װעיעז װאס םאקטעז, די ~ פילארעיםיא.

 נים זיר נויםינעז ערהלערוננ, אייער איז גענעבעז
 אײערע םון נעטיינהײט די פירדטים. ע:קיי אין

 ד«י זײנעז זײ ללאר. איז ליגקע זאנענאגטע
 האנ• אוסיצםענרעז די אונםער אוז סקעבס נישום׳ע

 סקעכס םילד. צו זײ נענענאיבער איחר דעלט
 גאר• נעהמט םעז אוז סקעבס, װי כיעז נאהאנדעלם

 אוג* חאגדלעז זײ װאס אגבאטראכט, איז ניט
 מםוץ• די דאס אוז לינקיזם, סון מאסקע רער םער

 איערלײ סארםײרינט און ̂סטיצם װאס בלעטעי,
 נע־ װעט ארבײםער-באװעגמנ, דער איז זשוליקעס

 בלבולים. נידערםרעכםינע זײערע םאר ■יאץ בעז
 it אויף געשינעז איהר װעם ערקלערוננ אײער
גוםער. דעם אין ■לאץ אנדער
 דעני: ה. אוז קאסטיז א. גראסמאן, א.
f װעלעז מיר װעז — עלס. t i יסעלע ה»עז^ 
 כיל* אײער צו ארײנ^יעז זיך םיר װעלעז צ״ט,

 רי• דעם םוז בילדינג דער אין דמר-אוינדשםעיוננ
tn םערטאנער tf,? םוז ^האלםעז װעם װעלכע 

 מיר םעברואר. םעזom 3 ביז יאנואר םען10 דעם
tyttn, אז yft^ אײער איז סעלדעם איהר װאס 

n n t ? i " t, בלױז נים איז tt ,אדװערםײזםענם 
o אוז n tf ערסיי^ בעסםעז דעם א״זי םיר װינ׳טען

 װירקלױ ה^ען םיר — קאצענעלסאז. ב.
 עס קענעז מים מאמעריאל. onto חנם סון צוםיי

געברוימז. גים
 איהר אייד, כעטעז טיר - צוקערמאן. ב.
 1צ urPnyoftt אונזער אויסםײסמעז ניט זןלט
v ״•ייעלס פוז נאנקעם צום יזומעז ? in־״f t״© 

 זײגען סיר ft ,ftf װייםם איהר •שלעכםעז. צום
 קע• םיר וויסיל און ארבײם, אײער אין אי*ך סים
 םזעז צײסוננ, דער דורך העלםען אײד ;אר נען

 צום מיזוםע! דארום װאיטעז םיר או? עס. םיר
oypiti, ישטײ אונזער אױך הערעז יאזעז צו אום 

 העל• אוז םרײנד no נאר גרױמז דעס אי« מע
v האט צס סער. f נעםאכם, אזױ ft סיר

 ייייי אח /1?יסע אוסו כמום נ^אגט ן*ס האבעז
o tf זיזי f«v נעםאכם.’ אזוי איצט o tf הוד סיר 
if באלד נעהאגט נים בען f 'T tm it •יייז זיי 

ocnp ,איצם o tito  t  PM ^ארונ tfoip ס*ס םױ

•M«ojit ז אי עיז • י• » « י *
W  • f״ f, 0־ iא‘ א*ס איהר״ ט • * • • 

0 «
r*tyt'y• *וא־ט ני; א••־ <ס עז ט׳ר 4 1 י » ^

,J א ס ד• םרז :ט בא:*־; 01ר־ r א״ היע־־עז " i

גללעגעניי־ט די גי;־אט טיג נ׳;־0 טיר ב׳;ז 'א
צו• •אי־ * :r :א־־ רא ע*דינ«ו י א נדנחם

ty'j א'  v ט ־״. טעי | | « « « < י 4»
H י # 1י ' V י ־ א ) «יי4 י יוו» ו* 1 י #**

V

סיר אד ׳ ש־;דע- *y א־י סון נעסטל דאס שאר ;שז
נײמיאנ • m# ף * י• • • - *- י p 1 ׳ א נא־ פא־ עס נאטי־אכט־;!
f f f נ־׳  ־סעי•אפי־ ־*׳ •צעיגל־ יייןןןױ עי דיא י צו

:־״■ ע ;; ג;נ/ י ,ט װעיל; ל.״© :yty' גל יטעלי ער
ן ב־־, דלב א־כער :,א־בע־ני* טערעז ; ־  א
i,oרע'־ האיצעז נא;צעז סיס׳ז t'זעי־•: א ־,•־ ־עונר 

 בװ, א״ע־ זי־י פא־׳דאפעז /־־ רליער׳אאפט נ״ויסער
 ארת- אן פ*ז נערעגענד״ט די tytt^OMt ניט און

.פריג״ :,א ״סריט״ נײסםינעז
ז ה. א ט ל ע ר ו אמ* ױי י-׳י; װ״סעז סיר — ג

o קדיםיח זער t f יוםעז זי״ ז נ יי,א יף א טו  נוד «
it זעל־ :•י זיינעז א־;ז ״םינוכע;״. לידער 'yoyi. 

c t f  f f i t ג וױ כטעט איז י לי נ  .tfJtt '1 א־יף אי
UMtf םיר t f״־ t t' ז פ*ז םייע,  1אי נלדדוקם ,

״נעדעכטינקײס*. דקי אין זיא ׳».״ א ,.ם. רער
1 t fאי טיר ײלעז; yttt,; רידאר בולי א**עי אי 

ט עס א• זס,,־,ו*> פיל אלױ סיט םול איז ^  גא״ "
y: פאי־ נענונ װען c y t •  io f t; זײן, קלז עס 

y i : t o  t t א־יער• ג־;נ׳;ז אױכיעצעז דאס װערעז 
י,בt לירער, ,א oy ז*ל ; t“”2 ־, t;׳i איא!. צו 

o t f א׳יערע םא־ ׳ענח נרעססלר דעי דויא איז 
t לירעד. t״tr טיר t i* ײטינאן דעם י־ינעז: 
 ק־־נאז א-:ז םיז ױעט רידער־בוי אײצר אוז סיאץ,

i ײאױי׳םארדעטע רי t׳j , ’yy8.
. י ק ס נ א ד נ א ״י,״א־;א rtiv.trt אײלר ~ ב ע• :

o i t ר 9 ײי ע ס י  די א־ינרריק oyjryr inyt t או
 אזײ רי א־ז פר״.־ זיןי װאיסט נוןײ^רוקערײ׳קונסם

t זײנעז אויר ועז. f  o f t f י איי;ינע ע־ מ ז ו  נ
ס צײכנוננעז. ר ע ד ג ^ו ע .,f נ מ ע e א*ז װ t i•« 

אםת־ױנסססול• tt כװאם״. »אענעל*ציננעל סערס
©•’f y i t  o tn  ^ , , i f t  P די אננאכיעםט n y

ty לידעי. מעהרסטע ,f אוז צןחלוננמז ' f ’t םיר 
f נים t o זײ i t i  y o o f i ’o , f״j ;n y o o. סיר איז 

t נלויבעו״ i  ©tf  f . f ' t  t t' מ י ע ד  עױװאר• ניט ^
f איהר װייסם םעם t f נ אונז׳;■־ טסתפא מ נ ״  ם

yo• ױננע סעחרססע ,f ױענעז y t,: ײt » i t f  Dt 
t  v iי ו n ז t עידחרע T i t  ©fnyofto אונ?«ר 

o t l. אעטעז ױ:נע איגזערן װעלען אוראי• Off 
ty©3g נוםא f o t i ױיב־גלזאמ. ןרעסטצז דאם אלס 

o t f  fPtiMi איז ניס, »ו:ז געםעלס oy א loo, 
o 1אי עס «ו r f f .טו ׳נו נוט t t? ל זיי י אז - 

f f f  t f o ip t i .סרײסט *o ^ to t f fy איז גוט M i 
o t n אײער t n t r t? אז אײ i f t”© און לינע םיז 

t n t t y f o n t  f y i ’f o o t r i* ,©yi no, ס איז  אי
t m r  i f i ? f t« סעיור ׳עשא־ר. זעהי איהם םיד 

t fרםט t n t  f f ' t א־יל־ ציעיקעז נים .Vttf 'rt 
y i fy o o t■  f t r  t. ז״נען סיר t t־יגעדינ ■־: Til 

t צו װעז  inn .ראכא•
0. . ן א ם ט א איי• איז ניט נעסינעז מיר — ר

f צו iy?p*oft צרע f f 8? ױירקליזי קסנװענ׳אסז*  
 נאגץ אוז סענות, םע?t אלץ נײעם. װסס

 זסלס איל,ר כדי ׳זyנyטװoעfםונ ארנוםענטירם.
, נים t ם״נעז t צו« לימעז ;יט אײד יסזעז םיר 

o ו^רט׳ t f  o t n נרויסע א נעװעז װסים Vty» 
f y t t t t  no סיר װעיעז ױיט׳ froyacy o tn o y 

ty אײערע i’^otyoyfto ty?P'Dft איבער• איז 
 |to אלז יעזע־ ,f םין אורטייל צום זײ יסזען

f y f .צר אב־סע' נא־ איז איצט קסנװענדסז 
פריה•

ך — ליבערביאי. חײם ר ייב א־־ע־ א״ כטן  ־׳
 פאר׳־ *רt סאר־צאפט או;ז הסט װעלםען״ אוז

 v ?ע-ר איז ארגוםעגטאציע אײער נעוינעז.
y? א ׳שארםע, y ’Jt, ד די צונדײדע־ט איהר װעז ו : 

נ תנ נ רי  ז־צ־ננלאוד חײם ידד סון נאציסגאליזם no נ
ס םסיעטעיעז. קוים זיד קענעז םיר סקי. א - f r 
 Otf '•*: זידרעי־ײ. אייס״ר ענטפערעז, אײך קען
טבכל־ דער לעצםעריאון דער איז  ־;נטםער. ל״כ

 טיפזן א אײ־* װ״זעז jy?’o*fp אײערע אויך
o”״- יריא־ט ;,ם אבער קרימיק אײער אין בליןן, r 
ל עויז איהר זײט אונז, מ י ב זיאפםי^ צו א  עגטי

 יהיא׳ש׳?, נע־צעצט איסער tyit-f מיר אויד ב*סש
f y i t כיןזעז מיר tyitt, סיל נעסעײס או;ז אז# 

f סעהר םיל y f דעד װי יהואס, אלםער •f p f t o 
o װעיכער נער, o y o f to םאדערגלײט איז זיד »  םי

f* .מנגװארנ *o?tcty fy א עס איז :t o r y ̂
f t f, אוז fy''H לויבעגסי זערר און ך^ר אין בוך 
©.f f i i

OSCAW  ̂QUININE
ט ר ע ד הלוננ א לינ  פערקי

דקן 24 אין םונ  ש
פ זײ ענ 3 אין גרי ם

םםס אלע י אני 3 דר ם 0 ענ ם

ם אננ ל ר ע ױטע די פ ם ר ק א  ב
ט ם םי ם הילל׳ ע ר ם ר א  פ

ץ ם א פ רי ש ר ע ם אונ
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 דער פאר אױפפואונגקן אץ נאמקן אייעו זאי
װעדעו פאלא״נינס נאװעגונג אדנײסעו

,־,נ m ער׳פ״נט ״ג א־ן
א־ד־״־ו אין האיט ר־וען פ»ן ע־עטע־ דע-

 איױשער דעד א־ן װער אץ ״װעד
? כאװענוננ״ ארכײטןד

 וןעי׳כען א-רנענד אויזי ה#:ען װש'כע איע, •;r א^כים אן - כוך א
 אי־ איד״** ם־עי׳־םאיןווױיגטע ה״נט־נע ד• מ־ען געראיפעי איפ;

ודעגומ>ב
ײטע באאכיסע, ײניאן ע4א כעטע; כ״י־  כעסיעטעיע און ט״עע̂ר

 *רבײטער באװעדנג, סאציאליפטישעי דע• סין טוער ׳ציאסע;יא*ימע
 ספעציעלען דעם פאי־ װענדעז צו דך װ., ,t * ;vv פועי׳י ריע,

 דעם פאר צונענרײט האנעז כי•* יועי׳כעז צירלןױאר, אינםא-ראציאז
צו צו׳׳גײזען דאס אױכפ^ען, עס װעט mr*n וױ נא:דעם און (׳*װעי

״ ג רא ר ע פ ס ק נ פ ״
# •'אלס. נױ נאס, טש1י) װעסט 3

t n is• R ס g 1 ןיז
V’ECKTAHIAN R m t AOMANT

Pure and Wholet toad 
No c«n good#

Open rfoy and ti*nln0.

V) St. Marks FI., New York

aeri
הײם אייער אץ ענגליש

 װאו־נט, איהר װאו אויס ניט םאכט י;ס
 רעהרער עקספיריענסד אװזער שיקען םיר

אר׳ײס. א״ך *ו
 ס*ט*דעז, בעסטע וערער, כעסטע

■רײזען. םעסיגסםע
PRIVATE ENGLISH SCHOOL

178 Second Ave., New York, N. Y. 
Tel. Stuyveaant 0665

אפעױיםארס קלאוק
אױםמערקזאם. ׳ו ל#קאל פון מעטכערס

ליכעדםאו ע״־אס
יא-עי

 HHOADWAY .׳*66
Tel. Franklin 22*<\

וײיכע איז דרעפ די  no כ־ך\<דד**ר v 'Vi 
סיזנד א סא- ונ»#ן no י*ד-עו « *j׳:ao

 אינ־ פײער און ־ןמ ג
שורענס

פינקעלשטיץ םאדא מיס
 oin יןיאוסמאכער רי צו אפע^ירט

 דארםען וײ ׳אײכ
 אינשורענט װעלכע אירגענד

 דעס אליף װענדען דך די זאיען
:אדדעס םאילנענדעז

SARAH HNKELSTE1N 
2<)i Grant Sf., New York

 א װעדען איהר וױלט
?סיטיזען

 דיזען אחן שריט קיץ ניט םיוכט
כיכעי.

סןװעחגיי- ײך ניט־נירנןןר דע*
זעוזר r* כירנער א װמייעז זןז :*ו/
 fיזאננא סוז סע? אז װי־ס, ער •עויע- זעדר

•tv^vorn ^״ םר^נן?, נעװיהע אויo^vw ר* 
אזוי און ע?י*דמו. שױןרער » :ם»י זיך
 ניס. Tז כיזןן כא#ס זוןכקז Jװער;r *־י ײי

בירנער. ל)ײז נימ ער װעיט
נוןטורון^יזײש«ז רי רז«ט דיזעז ס«ןר

מי, נײ׳ןס נוןנץ א *רויסנענענעז ײענ >וײד  ני
 סיםיזקד אס^ײיזאנזר ״דער הייסט ײזיכעי

 Ofװ *יעס *ננעגעכקז איז 4כיכע• דיז*ן איז
 עישםע רי וןרויםנערעז iv װיסען דאי«י סעז
!״•ערפ *יט>זעז ^װײםע ?וון

ר ענטחוןיס ר^ם או׳סער ל דיזז מ  די ני
ע ן*k געשט<־ט ױער^ז ויעירע סי־אנעז״ ױי  ׳.

m ־נע יעגינ?, די  ארייסגעסקז נעהעז װ̂י
 איכןר־ זײנ׳נז סרינעז די •«ן*ירן םיטיזעז
 סיס סמ*י׳• »וז אידיא מגנייש, m נעג*נ?ו
מנעז די, סאר בוכשסאבעז אידישע

׳*§ראר. ענגיישע די דןנונ ;יט
 די סזןנט. 1«־. r* כינעי םיז ירײז דער

 םעיו, נײ וװגעשיסס ר*בעז עס װייעז ײ«ס
r  jt? אוין• סטעססס סענם 17 ס»ר #װשייזעז 

: אדיעס ם»ינענדמן n ד
NATURALIZATION AH) LEAGUE 

175 East Broadway, New York

..מיטינגען סעקשאן רעגעלע
ווערען ^•נערזאלםען װעילען

אכענו אוהר 7 יאנואו, סען28 ־עם םאנסאנ,
:פצעצער םאאגענדע די אין

און שעקש^ן ט און־  בראדװײ• איסט 175 בילדינג, ס^רװערטס :ד

שאן ק ם סע  םםרים. טע106 איםט 62 :הארלע
שאן ק ס סע ק אנ ר i חםס, קלאב i לאקאל :נ 58i עװ. װא־טינגטאן 
שאן ל־ סעק ױ אנזו סטריט. םעקםאן 219, לײםעאום לײבאר בר

געװא־ רעקאטענרירט זײנען װאס םראגען רי איבער דיסקוסיאגען די
 בײ װעלעז אינטערגעיטאגאיצ דער םון באארד עקז. דזיטענעראל דער םון רען
װערען. פארטנעזעצט םיטינגען די

 זיײ װאס םראגען רי אין אנטײיל נעהסט און מאסען די אין קוםט אאזא
מאכער. קיצאוק אלע םאר װיכטינקײט העכסטער םון גען

װ טי קו ע קז ארד, ע א .1 לאלןאל ב
מענעדױצער־סעקרעטער. ליװײ, ל.ט׳שערראן. המראװיט׳ש, ל.

—a

טע צרריר, ארן (הץ ש ם) ער א ל ק
םיהעטם צאל העכםטע די םאדר,ויםען װעלען װעלכע פע־זאנען, 2 די צו װעדע געגעכען װעט

— צום —

ועליעו>-.אוס
אויסשטעלונג אזן כאזאר

אין פארקומען װעט װעלכע

פאלאם םענטראל גרענד
עװענױ לעקסינגטאן און סטױט טע46

פעבחאר םען24
 אדער בראדוױי, איםט 175 אםעריקא, אװ רעל^־״ארט״ סיסעלש פון אפים צום װענדען שױן דך קענט איהר

ח.47 חם פאלאס, סענאראל גדענד קאמיטע, באזאר פיפעל׳ס

אינזעסםען און נלוםען
נאל

 ױכי־ ־יאהריגען4 דעם פײערען צו
 טאנאטייכען אילוסטרירטען פון לעאיכ

 ’0של( די האכען ז״עורנאר׳ ״קינדער
̂י*קס*י״ ^יכם  א אראנדטירט ולען8ס

 קאסטױסען־ איז קאנצערט ניאגדיעזען
 אװענד, און בײםאנ זוגטאג אייף אי•ב

 סטאר נױ זיא פעברואר. םען.17 רעם
גאסינא.
וגראם דער  צוגע־ װערט װ^ס פ̂ר

 אוי־ רײכעי. א זעהר זײן װעט גרײט
̂ולא סון נוםערען סאריטײדענע די כעי  ס
 טענץ און מוזיק געזאננען׳ כאר און

 אפערא אן װערען אויםגעםיהרט װעט
 װעילען עס װעלכער איז ׳אקט אײן אין
 קינדער הונדערט איבער באטײליגען זיף

 װעט טאנץ־זאל דער *טויןען. די ןןפ
 לעכעריגעז א זיא װערעז פאיװאנדעלט

 און דײדלאך פילע ומעךג^רטען.6ני
 נענענדעז סאריטײדענע אין לייט ױנגע

 ם^ײצו^טע^עז זיך קלײבען יטטאדט פין
 טיכיעטערלעגעז1 בינען, בייוטען. ארעדלײ

 װעיטפורע די קריגען צו אום .,1גי ד. א.
 געװא־ אנאגסירט זײגען װאס ׳פרײזען

 קאר־ רעהי:יבעיפ א ײןז װעט עס רען.
̂ט. און ױגג פאר ניװאל  קײנעי און אי
 געלעגענהײט די פאיםעהלען ניט דא־ף

 יטטחה. דער אין נעי־טען צו טײל א
עטען  אי־ע אין באקודען טען קען ב̂י

r ־טי־ום sy£ רע־ דער אין און יטורען 
 1387 ז׳טורגאי׳/ ״לױנדער םון דאקציע

בי^ניןכ. ׳עױ. װא״:י:;טאן

 לאנםאמפ־ קדיסםליכע אױך
 אץ אױינצוקומען זוכען ציװס

םאניטארױם. דענװער
 רער סאניסארױפ, דענװער דע־־

 דעד אין סאניטארױם איד״טער :רעכטעד
 די צו טענה גערעבטע א ה*ל.ט ױעי־ט,
 בא־ טענה זײן אמעריקא. פון אידען

 איהם האבען זײ וזאס ׳דעם אין ׳עטעלזט
 יאהר צװאנצי: די פאר ^4הײ זײער :ײט
 א־3 אזוי געניאכט עקזיסטענץ זיץ פון

 דעכ :אכקוסען ;יט קאן ער אז פולער,
 זוענ־ װאס קראנקע, איע די פון פארלאנג

 װענדעט װענדען און איהם, צו זיך רען
 פרן סאניטארױם דעגװער צו זיך ניען
̂ע  נאר נים און ׳לא:ד םון טײאען אי

קריסנזליכע אפילו נאר קראנקע, אידײעע

 דער װען ׳מעהר נאר אםאל און װאכען
 פיהי׳ט עס װײל ׳םרוי א איז אציענט2

 אץרפ אין 4טאנגעי א באזונדערס זיך
 סא־ דענװער אין פאציעגטען םרויען !אר

;יטארױם.
 ?יך האט סאניטארױם דענװער דער

 די אויױ קיאגען צו װאס ניס חלילה
 זײ האנען דאס אטעייתא. םון אידען
 האכען דאס ׳ניױס אזוי נעמאכט אי־ם

 איבעדגעכעג־ און ליבע זײעי מיס זײ
 איצטיגעז זײן צל נעבראכט איהם הײט

סא- בעפםע רי םון אײנעם פון עטאנד

 םיי׳ע װי װעלט׳/ דער אין ניטארױסס
 אויכ־ זיך האנען דאקטוירים באריהםטע

 סאגי* דעדועד דעש װע^ן געדריקט
טארױם.
י יא װעכ כאניטארױם דעג״ועי דער

 קאטי,ײן סנעציעלען א אנהויבען ;יכען
 150 א ;אך אז כיאנען ד^ג^יך “זא ױאס

 געפי־ קאנע; זא^עז פאציענטען X(2( :יז
 פיל איז ער או; איהם. אין הילןי נען

 די װעט גאר ניט אז האפנונג, טיט
 אז :אר װערען, ;ע׳צאםען סוםע געזוכטע

׳צנעי. װערען גסאפען װעט זי

-V♦׳ כשר׳ע דער אט אין ארײנקומען *רירען
אינסטיטוציע. אידישער

 כאגיטא־ דענװער פון טענה די און
 פון םליכט די איצט איז עס אז איז רױם

 אז ׳זעהן צו אמעריקא פון אידען די
 זײן זאל איגסטיםוציע באליבטע זײער

 אלע, ארײנצונעמען מענאיכקײט דער אין
 אײ־ איז איצט נאר. זיך װענדען ױאס
 קראנקען א און ניטא פאאץ קײן דער

^ור שעוזנע א װארכיגז צו אױס קוכיט

 פרעםער
קלאוהם פון

 ,־ועל־ועט •רעםען צו ברעטלעך וױ־ע־ די ד>וס ודיםען ז״ט
 צוגע״ די םיט געםאכט יעצט ניז האבען מיר ;־זאס בעלױױיע און

 גע״ ערקלערט איז ה#לץ, אױף צלגעשלאגען אדער ליױוענד העפטע
 דזען, צו א־פנעזונד פאר דאקטאר םעקטארי א־נזער פדן װארעז

!,האל צופארעטע די א־ן פעך צעװארעםטע די פץ רויך דער דען
קאנטאםפעאן. צו ברענגען קען

 ליױוענד, קופערדע די פיט פעטנט נײעם אזנזער נאר ױזט
 אין עקספערטען נרעסטע די פון געװארען אנערקענט איז װעלכע

ברעטלעך. וױיער םאניטארישע הענםט אדט װאשינגטאן
 פרעש־ װעלרועט און םלא־ט אטעריקאן די בײ בא־וטען צו
 א׳ט־ טעלעפאז ־ יאררן. נױ עװענץ, פינםםע 123 קאטפאני, באארד

.2220 לאנד
 טר־קענע סטיטערס פט־יל לייטעסמ די ך-,א פארקױפע; מיר

, :אראנט־. א םיט םטיט
מארקעט. אץ כעסםע די מאשינם, פינקינג א־יך האבען מיר
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ט ג נ א ל ר א פ
 אדער צײט גאגצע זײער אפגעבען ווירע! װאס פרויעז, ^רער טענער יתגע

אונטערנעחמוננ. באצ^והאענדע גום א צו צײט זײער פון טײל א
סטודענטען פאר געלעגענהײט א

זעהט אויםקינםטע פאר

ד נ ר מ ג י ן ז א מ ײ ה
בראלער אינשורענס דזשענעראל

.1149 רום עװעגױ, פינפטע 225
.10365 סהווער טעדיםאן טעלעםאן

! י«רק נױ

 דחק פון ארױם װאס נאר
 דער צו שליםעל דעד

שםראך. ענגלישער
עננליש. אין

שפראזי ענגרישע די נוט אוז שנעי רערנעז צו יעסאנס צװעיף
$1.25 בלויז

בוך. םוז אויםנאבע די ערםילן זיכער וועם װאם םיםמעם, ײיסענשאםםריכעז נייעם א ױיט אױםנעארבייט איז שליסער״ ״דער
די. u םי. בוו דעם שיקעז א״ו עיעז1ו םיר און פאסט־קארד א שיהט

EDUCATIONAL INSTITUTE 
.1675 46ih St., Brooklyn, N. Y
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 מאדערנע אונזערע זעהן און קומען צו

 אעתען שון מעטאדעז פראקטײשע
 סאנירעז םײקינג, סעטערן דעזײנינג,

 ארן נריידינג דרײייננ, סאמפעאס, פון
 םעשאךסקעםשיננ.

יאהר. דרײםיג עםאבלירם
אקארעמי בערקאוױטש די

 סט. םע23 קאר. א. נ. עװ״ טע4 303
408 רום

 בערקאװיםש י. ל.
ליקאת סאלװאםאר

אלעמאל סעז פארלאנגט דעזײנערס
וטע א  םרױען און טענער פאר פראםעםיע ג

םארדינסטען גוטע ברענגט אױםצולערנען, לײכט
 »ין אונמערריכם וראקםישען א געמם

 •ון דעזײניע אין םקול םיםשעל דער
 און ?אום» •אר דרעסעס, סומם. קלאוקס,

 םינר דער אין קורס א םענער*קל״דער.
 גזפחן א קריגען צו םײנם סקול שעל

ן שםעלע ו  חונ־ געוזאל®. גרעסערען א י
 שוין ח^בען פרויען און םענער דערםע

 און געלערענ® םיםפעם םימשעל די
 איהר לעבען. שעהן א ה״נט מאכען
מאן. אויך עס קענמ
 דעזײניננ אװ סקוא מיטשעל די
 געגרינדע® איז טײקינג םעטעיז און

 צוריק יאהר 50 איבער םיט געװארען
דערגרײכט: האם און

 אידעען נײע
 םיסטעמען נײע

 טעטאדען בעםטע
רעזולטאטען בעםטע

5v*.v

 און ם#ג אונםערריכם. פערזענליכער
 באדינגונגען. מעסיגע קלאסען. אװענם

 א נאך קוםט אדער םעלעפ^נירם שרײבט,
 אינפ«>ר־ פולער מים בוקלעם פרײען
םאציע.

ע י י ר ן פ א ש י י ר ט ם נ א ם ע ן ד י ר א ן ן ז נ ו . א ל ו םק
פרייטאנ און מיטװאך מאנטאנ, :קלאםען אװענט

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
NEW YORK15 WEST 37th STREET,

 די טיט עקזאמינירט אױגען
— אינסטרומענטען נײעסטע

 מפיסעס אפטיקעל כעקער׳ם דר. אץ
 טשענס קײן ניט םען נעהםט

 j דר. אז זיכער, עס איז דערפאר
 חי אםת׳ע אן זיינען ברילען קער׳ם
וי פא^טארקען ,זי :אוינ פארן

 אויג ד»ס כאפרייען און זעח־קראפט
אנשטרעננוננ. םון

 אונ• געטאן װערען ארבײטען אלע
 פערזענליכער כעקער׳ס דר. טער

 םאר־ גרעסטער דער מיט אויפױכט,
זיכטיגקײט.

:מאנהעטען
 זןוז. זיכעטע זע13 נראדװיי איסט 213
עיו בעיזאנד 131

D.** סס *טע < 
i l l סם יעסע איסט

עװעניז יענאקס ioo עװ.> טע1 מעכען
:כראגקס

רא\ו םאיידאם איסט 2R2 עװ ■־■כ§עהס ס>*3
:כרוקלין

17W וי«ג>ו. •יםזיו»

Dr BARNETT L B EC K ER
OPTOMETPI5T OPTIC IAN

) bo םע1סר. אוו FB136 (צװי׳יעז

 אץ אנצוקומען ױדזשענטס,
ױניאן קופעד קאלעדזש, ענגליש

 אױםלענדער פא־
אנפאנגער פאױ

 ביז ס. ב. א. פרן גרײדס ארע
קאלעדדט.

אן איצט געהען רעדזשיסטרײשאנס
פרעפערא־ נראנקם

ססול סארי
I עװענ-ו ט,־־ט«ט 502־4־6

j סיטי. יארק ניו בראנקם,

^ײםשליסליך קױפט

 םהןע סאתוםכיא
טשאי צוועסאםשני

םהעע ללי ווהײפ

אינשורענס
םאר

הלאוהמאנער
 םארזיכערונג לעבענם

 ענדאומענט יאהר 20
פײמענט יאד־ 20

Pkoao: Flu Roy 1674

מעטץ סאול
דער מים א־צט

 אינשורענם לײה יאדק נױ
י קאמפאניע

l io םטרים םע23 איםם 
.4224 נראםערסי :טעלעפאן

 ערוע., דײלי 2006 :אדרעם :ויז
.7619 ם<«רדאם טעל.: :ראנחם,

2441 נרקטקרםי קפ*ן4<מ
 םרעס לעאנארד די

נױ'ארס ם̂ט טע23 איםט 42
r
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מעמכערס יעצםיגע אוו געװעזענע ך צו
25 לאקאר פון

:בדידער אין שװעסטער
 צו נאסונגט האבען װאס אי־ע. איהר

 אנ• אי־ע וױ כיעהי װײסען ,25 לאקאי־־
 אוג״ צייטען ש^עכטע א פאר װאס דע-ע

איכערגע״ענט. ר.*ט 4יאחאי ?ע-
איטײ״ דאס אױך דף, פא־שטעיזט

 וױיסט״ די סון םאכער דרעה די לען
 וױוײןומ שלעכטע א געוזאט האט נ*אכעי•

ו האט *ס ל*קאל. אונזעי אױף  מ״ ד
 אין איזטױו זיין צו מוט סף א םאיעיט

 אױף ראכען װאס די און ,25 ל#יזאי־
 ײענ״ האכען אױפגאבע די גענורען זיף

 םון עקזאכיען דעם אױסגעהאלגתן צענד
 *•״ םון צ״ט יענער צו וױיל אױסדויעו־,

 יעדעױ-נעװאי״ט האט ‘איאי4’ רעם טיײ־ען
 שטדאם דעי און שטראם טיט׳ן געהן
 און דרעסעס בײ ארנײטען צו געװען איז

דארטען. אהטױו דץ אױף
 כרױ סעלדעטער, געװעזענער אונזעי

 עקזעקוטיװ די און דזשײלאכסאז, דעי
 אױס״ געתאט האכען כיעטבערס כאא־ד

 אוגאננענעהסע םאישײדענע צו^טעלן
 /אײ־ *ונזערע םון אפיי״ו נאכיע-קונגעז,

 ג/ך די צו ד׳אט ניען רענשען. גענע
 װעגען זיך איחד באדעיט ,ײאס :?אנט

 זאך אזא דא דען איז עס — וױיסטען
 איבעמע- וזאנען וײ וױיכטען/" וױ

 יעצש און כאםערקונגען ys* רי טראנען
ס>פיהי ויי לענעז  צוסיידעגהײט, ט>עז.

נענאנגען םאריױרען נישט איז עס »?

 *עץעיע וײער
צוריק װ״סטען

 יווטען יעצט א־ב״ט,
י1כי און רארקעט, אין

 א א*ן גאר דאס ראשען׳
 לאקאי* האבען ריר װעלען

 ו פון נעם
אינטע! אוגזער

טאי־הסטע
׳נעי^גאל.

 צייט לורצעי
 אײ־ א״־ס 25

םון לאלאי*ס

 סאטע צום נייו־ קוכיען יעצט און
 סיט ,25 לאיזאר ■ונקט. וױכטיגסטען

 איגטע־געשאגאל, דעי פון הילןי רער
 וא־גאגי׳ יעבעדיגע א אן יעצט םאנגט

 די ארגאגידרען צו זאציאנס־קעפנײן
 יעצט ארבײטען עס וױיסט״אינדוסטריע.

 טרײד״ אין סאכער וױיסט 10,000 נײ
 און אױםגאבע ׳טװערע א האכען פיר
 ענט־ זײנעז פיי־ ראס. וױיסען פיר

̂אסען  אונ־ טרײד דעם ארגאניזירעז צו *ש
אוכלעטעגדע;. איע טער

̂ע אױןי םאדערען כיר וױיסט־מא־ א
 דער אן אנ־טריסען דך קוטען צו כער

 טעפ־ אלע אויף םארערען סיר ױניאן.
 אנצױטליסען ןיף 25 לאקאל םון כערס

 אױף קאדיםע. ארגאגיזײשאן דער אן
 װאס יאלאלס. אנדערע פון טעפבערס

 זאי*ען קעט&יין, רעם אין העלפען וױלען
 16 יוניאן, אונזמי סון אפיס אין קיטען
אנשייסען. זיר און סטדיט, טע21 װעסט

 ארטײ גױיסע א האכען דארפען טיר
 מיר קודז. איז צײט רי און ארבײטער

אפעךעאפ יעדען סארםלײצען דארפען

פיר «ר^«אגאניע און ^טאראטור פיס
 גע־ אוגז האט איגטערגע׳טאגאל דימד*דזם>

 טױ ברודער אמאדיוערס, צוױי נענען
 העלםען צו גאלחפטײן, כרודער און בים
 זיך יאמיר טא ארבײט, דער אין אונז
 װײזען און ארנײט דער צו נעהסען אלע
י אױםטאן קענען מיר װאס

 האבען טען,24 דעם דאגער׳עטא;,
 העפסטי־ טאקערס, סון מיטימ א כיר

 דעי פון אםיס אין פליטערס און ט״עערס
 נעק־ סטריט. םע21 װעסט 16 ױניאן,

 אן האבען כייר װערען ראגער^״טאג סטען
 16 אין כיטינ; קאמיטע אמאדדי׳טאן

 װירען װאס אלע סטריט. טע21 װעסט
 קוטען זאאען ארכײט דער אין העלפען

 אין ארבײט דעד נאן םיטיגנען די צו
ױגיאן. אוגזער םון אפיס

b ג ר א ם ן ס א v נ r ט v ן׳ ר
.25 לאייאר םון טענעדדטער

 בא־ אינטערנעשאנאל אונזעך
 רעגירונג ארבייטער די גדיסט

ענגלאנד אץ
)1 זי*ט פון (׳•לוס

 ענג־ םאכען עס װעט נאד ניט דאס סען,
 לע״ צו ייא״ז בעסעי א םאר אלײן לאנד

 װעט דאס אייראפא. גאגץ זאגדערן בען
 דער צו טאנט און יןראפט צוגעכען אױך

 לאנד יעדען סון ארכײטער־באװענוננ
̂״•״אסען. אײגנע־ רא;ד אונזער וזעי״ט, דער אין

י ס י ר א ט ן, א ט ג ז
f .פ־־עזידענט

ט ה ר ב ׳ א י ו א ר א ב
םעקרעטעד.

״4

.מאכער. ר,לאוק פאר וױכטיג
 <. םירסע דער פון ארב״טער אצע

 זיינען םטריט העםטער 117 פון כאום
 ןוםים טאון דאון א׳ן סומען צו נעבעטען

 םע2 33 ױגיאז, יןאאוימאכער רער פון
 דעם, ט#»נטאנ, װי ׳שפעטער ניט עװענױ,

יאנואר. טען28
 װאס ׳עאפ דעם םון אדבײטער די
 װעאען אפרוםעז ניט באאד זיך װעאען

 אינײ״ צו װידער כארעכטינט זיין גיט
פירטע. דער פאר טען

ה ט. ע ט ו ט ל ר ע  פ
אפיס. טאון דאון מענעדדפער

זיך לערנט
זיכער

 ניט איז באנק ױניאן אינטערניישאנאל די .1
כאנק. סרױואט קײן

 פאחײ באנק ױניאן אינטערנעשאנאל די .2
 מי־ האלבען א מיט דעפאױטארס איהרע כערט
 צװײ מיט און קאפיטאל )$500(«א^ דאלאר ליאן

 ארבײ־ ארגאנידרטע )20<ססס,ס טומענד הונדערט
 פון בעלײבתים די זײנען ױניאנס װעטעס ׳טער
באנק. דעד

 צאהלט באגק ױניאן אינטערנעשאנאל די 3
 אינ־ ספעשעל אלע צו אינטערעסט פ־אצענט 4

 העלםט א םארטײלט און דעפאדטארס טערעסט
 דיוױדענדם, רעגעלע די איבער פראפיטען די םון
דעםאדטארס. איהרע צו

a אײנ״ איז דעפארטמענט ספעציעלער א 
 אינטערנעשאנאל דער אץ געװארע געשטעלט

 אלע אץ נעלט אריבערצושיקען אױח באנק יוניאן
 שיפס־קארטען. פארהױםען צו אױח און לענדער

און ם־סטעם בעםטע די האט דעםאדטמענט דער

הארטעז
געלד!

̂־בינדונגען ראיעלסטע די  צוםרידענצױ אױה םא
א*ינעם. יעדען שטעלען

 דער אין געלט אײער דעפאזיט !ארבײטער
 ערשטע װעמעם באנק, ױניאן אינטערנעשאנאל

זיכערהײט. אייער םאר זארגען צו איז אױפגאבע

 אץ געלט אײער האלט !ארגאױזאציאנען
 אייער םאר באנק װניאן אינטערניישאנאל דער

צופדירענהײט.
9•*.

 דער דורך ביזנעס אײער טוט !ביזנעםלײט
 םאר איז דאס באנק. ױניאן אינטערנעשאנאל

בענעפיט. אײער

 און קרובים אײערע שטיצען וױלט איהר װען
 זײט יענער אױה נױט אץ זײנען וועלכע םרײנד,

 אמליי־כט• עס קענט איהר אז ניט, פארנעסט ים,
 ױניאן אינטערנעשאנאל דער חרך טאן סטען
 אימײ וױלט איהר װען אויר זעלבע דאס באנק.

אמעױקא. קײן ר,וטען צו העלפען צען

ט סעם)סור !םוקסןןם ברןןנג
 צוױי פאר

םארא

׳ ־ 4|ת

 זײנען טעג עטליכע נאר מאל. ערשטען צום באנק אונזער געעפענט מיר האבען שבת וואכען נוױי
!דאלער מיליאן א העכער שױן זײנען עסעטס אונזערע און ויכער

 אדװערטײזמענט גרעסטע די אונז פאר איז באנק אונזער סון קאסטימער יעדער און דעפאזיטאד יעדער
יארק. נױ אין באנק ארבײטעד גרעסטע די װערען מתען מיר אז זינען אין האבען מיר וױיל
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ײ ל ר ע י ד ו ס צ ע ־ צ ו ל א װ ע *’ •. ר ?

וצוזאמעגילעבען.
U> ,(N מיו iliJ/UJiK 7ארם[> yyl (גע\ע wwli> ijm j D«

 מעניציליכען פון פארמען די זיך ענדערען עס באנריפען. זיכען,
 יט*ם גרויס־.( די קליםאט, דער ערר, די ענרערען. אײן אין זיך האי׳ס אלײן נאםור

 ;,ענר עטעגדיגע א אונטערװארפען זײנען פעגש דער אויך זײ צװײטען און חױת, ךי
רונג.

 איז ענדעױגנ׳/ די װי אנהאהטענד, און םעסטגע׳טטעיט אזוי ניט זיא זאך ״קײן
אםת. אוגבאיטטרײטבארער אן װירהריך
 מאל איע ניט זי הען אײנער דאס אזוי, לאננזאם, םאר קוםט ענרערונג רי

עװאצוציע. נאמען דעם םיט םיר רוםען ענרערונג אזא און ;םיהאען און באטערקען
 דך װאיםען זײ דאס אזעאכע, זײנען ענדערוגגען די װען צײטען, אבער פאראן

אויגען. די אין א^עטען
רעײאאוציאנערע. רעכט, םיט מען, רוםט צײטען די
 רעװאאוציע פון באגריף דער איז אלעמען בײ װי האנג, גיט גאר נאך איז עס

 םען גייאטיגעס. סיט בלוט־פארגיסונג, םיט באריקארען, פיט םארבונדען <עװען
 שטילע, א זײן אויך סען רעװאאוציע א אז םארשטעלען, געקאנט גיט גאר זיך האט
 זאך די מענשען דענקענרע מעהרסטע רי םארשטעהען איצס דונערען. און באיצען אהן

 ניט איז עס אבער געװאאט־רעװאילוציע, א זײן &ען רעװארוציע א אנדערש. אביסעל
 דענקען םילע און בלרטלאזע. א םרידליכע, א שטילע, א זייז אײך קען זי מוז. ק"|

 װײניגער םיל םון האםט, װײניגער םיל פון איז געװאלט־רעװאלוציע די אז זאגאר,
רעװאלוציע. םרידליכע זאגענאנטע די װי לעבען, פענשליכען רעש אין װיכטיגקײט

« • •
 אין רעװאלוציע באלשעװיסטישע די :רעװאלוציעס צװײ זיך פאר האבען מיר
 רעװאלוציע באלי׳זעװיםטי׳פע די ענגלאנד. אין סאציאליסטישע די אוז װס״אנר,

 ציװיליזאציע, דער םון טײל גרויסע א לעבענס, םויזענטער הונרערטע געקאםט האט
 נאנצע די חרוכ.געװארען. ארניע גלוטיגער דער אין איז רוסלאגד, אין געו^ן איז װאס

 דעד אויף געװאחון פארװענדם איז פאלק רוסישעז סינדער בעסטע די םון ענערגיע
 נעםאלע: זײנען הרבנות אײרעלסטע די װעלכער אין ברודער־מלחמה, שרעקאיכםטער

 רעװאלוציע, דער אין הויפט־פיגור די געיטטארבען איז װאך לעצטע זײטען. בײדע פון
 שרעק״ דער פון קרבן אלס אומצװײפעלהאפט, ער, איז געםאלען און לענין, ניקאלאי

 איז ער דאס האםנונג, די האבען געקאנט געהאם, כאםיט ער האט טלחמה. ליכער
 פארשפראכענע דאס װײטען םון געזעהן כאטש ער האט ? אוטזיסט געשטארבען ניט

 oVbv איבערהויפט האמ ער אויב נײן, ? ברידערליכקײט פון פרײהײס, פון לאני
 איז אױפגעטאן, האט ער װאס אלץ, װי זעהן, געמוזט זיכער ער האט זעחן, געקאנט

 האט ער װאס ביסעלע, דאם אז אײנזעהן, געמוזט האס ער ;דורםאל ש־־עקליכער א
 ער דאס אײנזעהן, געמוזט האט ער ;האלטען ניט אופן בשום זיך קען אױפגעטאן,

 דער געװען איז װאס רעװאלוציע, א געװען א'ז דאס װײא זאטד, אויף ;עבוים האט
 איהר דערפאר און לײדענשאפט, הײלער םון םארצװײםלונג, הײלער פון ועזױטאט

ױודכפאל. אוטפארמײדאיכער
זעלבסט־אפפערוננ, םיל שעהנעם, םיא געווען רעװאלוציע דער אין אויך איז געװיס

 באװאונדערען גיט קעגען ניט געװיס װעס היםסאריקער דער און העלדישקײט, פיל
העלדישקײט, זײער מוט, זײער פאר אויםטואונגען, זײערע און פערזאנען גאר

 פעהר רעװאלוציע דאזינער דער אין געםינען ער װעט צײט דערזעלבער אין אבער
 אינ־ טיםען גרויםען א פון װערטער װי םראזען, פוסטע מעהר ;שכל װי ריסטעריע,

 װארים םארטשריט. מענשליכען דעם אױף שטעמפעל זײעד איבער לאזען װאס וזאלט,
 און םעהר :יט איז טאן, װעה װי אונז עס םעג רוםלאנר, אין רעװאלוציע נאנצע די

מפיל. א װי װײניגער ניט
 עננלישער גרויסער דער איץ רעװאלוציע צװײטע א זיך םאר מיר האבען אט און

 פארגאסען ניט רעװאלוציע דאזיגער רער אין איז בלוט טיאפען קײן איטפעריע,
 אוכד זי איז דעםטװעמגן םון און םרידליך, העכסט צונעגאגגען איז אלעס נעװארען.

 קלאס, דער נעהאט. װעז האבעז מיר װאס רעװאלוציע, גרעסטע די צװײפעלהאםט,
 לײטער געזעלשאפטליכעז רעם םון טרעפעל נידריגסטען דעם אויף געשטאנען איז װאם

 איצט איז ארבײטער־קלאס דער שטאפעל. העכסטען סאמע זײן אויױ איצט שטעהט
איטפעריע. ענגלישער גרויסער דער אין קלאס רענירענדער דע־

 װירקליך זײן דארח אײנער אבער ענדערונג, דאזיגע די םארגעקומען איז שטיל
 ־ ו ל א ו ו ע ר י ד װירקליך איז דאס אז באגרײפען, צו ניט און זעהן צו ניט בלעד

 אויף געבױט געזעלשאפטליכע־אררנוננ, אנדעך אן םוח כל סוף מײנט דאס אז ,ע י צ
איצטינע. די װי יסודות, אנדערע גאכץ

נאריש. געװיס איז מאמענט דעם פאר בורזשואזיע ענגליןפער דער פון שרעק דער
 ענדערונג. גרויסער דער פאר האבען צו מורא ניט׳-װאס זײ ד%בען יאהר עטליכע פאר

 דער װאס רעם מיט אז אײנזעהן, מוז װײטער, ביסעלע א זעהן קען װאס דער, אבער
 מאכט עס און רעגירונגס־לײצעס, די איבצרגענומען האט ארבײטער־קלאס ענגלישער

 ניט אנרערש גאר קען אנהאלטען, םאל דאס ױי װעם ער לאנג װי אויס, גארניט
 בורזשואזער נאנצער רער םון סוף אופפארמײדליכער דער* מײנט דאס אז דענהען,
« * *ארדנונכ.
 אזוי רעװאלוציעס, צװײ די צװישען אונטערשײד דער איז עס װי גרױס און
 רוסישער רער אין הויפט־םינור די לענין, אויפטוער, איהרע זיינעץ פארשיידען שטאיק

 פון העלד רער זײן מוז און איז ער ספעקטאקעלריג. מעהר געװיס איז חן״װאלוציע
 װאס אלץ, םאר באגײםטערט שנעל אזוי ווערען װאס הערצער, און םוחות יונגע >יזע

 אין רעװאלוציע דער םון הויפט־םינור די איז םעסדאנאלר רעםזעי ל'ארעם. א מאכט
 זײנע רעקלאמען, אהן םײער־װערק, אהן שטיל, איז טוט, ער וואס אלץ, עעלאנד.
 ,פאר״ בורזשואזיע די נמוואלמ װאלט ער װי אזוי בארוהינענדינ, אזוי זײנען װערטער

̂עז  װי דאך, און האר. די אפשנײרען איהר ?1שלא אין און שלאו*, זיםען א איז יי״
ציא. זײן צו עס נעהט ער ענטשלאסען איז !ןןסטי

 כאזוכט זיגטאן מאױס ־ײדדענט
שיקאגא און באסטאן

 טאריס פרעזידענט איז װאך טע
וסטאן אין געװען וױדער ן זיג.  און ̂כ
 קענםערע;•( א :אר געהאט דארט האט
 אין מאנוםעקטשורערס, דרעס רי מיט

 טרײד״אג־ דעם םון בא^יאוע ךי באצוג
 דרעס די און ױניאן די צװישען ־ימענט

 אויס נעהט װעלכער פאנופעקטשורער
 דעדװײל ^בער פעברואר. טען15 דעם
 קײן צו געקומען ניט אלץ :אך מען איז

 דארט װעט װאך די און סעטרםענט
 צוױשען קאנםערענץ א נאך פאדקוםען

 די װאו צדרים, בײדע םון פארשטעהער
 װע• אױסגענומען נאכאמאל װעט פראגע

 װאס מיט זעהן צו בלײבט עס און דען
 זײנען עס ענדיגען. זיך װעט זאך רי
 אגריםעגט דער אז אויםזיכטען׳ גוטע רא
 םרימיכע• א אויױ װערען באנײט זאל

אופן.
 פעברואר, טען1 רעם םרײםאג, רעט
 שיקא- אין 1זיגכא נרעדדענט פ^הרם

 םיס דארט האקט עס װי זעהן צו ו.א,
ען ארגאניזאציאנס־קאם*ײן דעם ש ^ 

דרעסמאכער. די

 דרעס״ רי זיך גרײט באװאוסט, װי
 א צו שײןאנא םון ױניאן טאכער

̂ול איע פאד אײנפ^ל אום כטרײק,  ט
 100 פולע טרייר רעם ^ורגאגידרען צו

 װעט דארטען זײעגדיג און פראצענט,
̂יר זיגמאן סרעזירענט  טאכען אםאל ג

 צדדים כ״דע כרײנגען צו פארזוך א
 א באצוג אין אײגפארשטעגדניס י< צו

אופן. םרידקיכען א אױוי סעטי*גזע;ט
 ױניאן די אן דארט געחט דערוױיל

 אין ארײנצוקריגען אגיגמציע רער מיט
 םיטגלײ םעהר װאס ארגאניזאציע דער
 באפעסםיגצן צו זוכט ױניאן די דער.

 *ליו םאר צופערטיגען זיך און רייהען די
 רי צו א^נלירט ױ #אכיכען. קאן װאכ

 חנר אן אנצושליסען זיף דרעסמאכעו־
 פאל״ מיטגלידער נײע םך א און ױניאז

אן. זיר שליסען און רוף דעם גען
 אויר ר^רט װעט זיגםאן •רעזירענט

 דזשןדנט םון םיטינג דעם בײװאױגען
 פון באאידם עקזעקוטױו די םון ב^ארד,

 כאקענצן זיד וועט ער און לאקאלס די
ױניאן. דעד אין לאגע דער מיט

ױנ־ װאירקערס טאין ״ױנײטעד די
 אפ איצט הארט אטעריקא״ אװ יאז

 איגדיאנאפא־ אין קאנװענשאן הריא
 גע־ דער צו םטײט. איגריאנא ׳לים

 הויפט־באאטטע די האבען לעגענהײט
 צו געשיקט אינטערנעשאנאל אוגזער פון
 באגריסונגס־טעלעגראםע, א מײנערס די

 ארויס־ קאנװענשאן דער אויף האט װאס
 די און באגײסטערוננ, םף א גערוםען

 שיקען צו באשלאסען האט קאנװענשאן
 ברידערליכען א אינטערנעשאנאל אונזער

עגסםער. אפיציעלען
 ױניאן אונזער װאס טעלעגראמע די

:פאלגט װי זיןי לעזט געשיקט האט
 גאר־ לײדיס אינטערנעשאנאל ״די

 אמעריקא אװ ױניאן װאירקערם מענט
 ברידערליכ* די מיט באגריסונג א שיקט
 פון קאנװענשאן דער צו געםיהלען סטע

 ױניאן. •װאירסערס מאיז ױנײטעד די
 אונזער םון ארבײטער ארנאניזירטע די

 בונד דעם שטארה פיהלען אינדוסטריע
 עקזיסטירט װאס ברידערליכקײט םון

 םון ארמײ נרויסער דער און זײ צװישען
 קאנ- די װעלכע מאינערס, ארגאניזירטע

אן נעהפט רעפרעזענטירט. װענשאן

 רײנסאוט די כײ װאלען
 ,20 לאהאל טאנמו

דעםשבוז
 פעברואר, טען2 דעם ׳שבת הײנטיגען

 בע־ אלע פאר װאהלען פארקומען װעלען
 סעקרעטער־טרע־ כיענעדזשער װי אמםע,

 פאר באארד, עסזעהוטיװ אן און זשורער
 מא־ רײנקאוט דער סון םארװאלטונג דער
 יאהר דעם פאר 20 לאקאל ױניאן כער

1924 .
 אין פארקוםען װעלען װאהלען די

 מאכער רײנקאוט דער פון אפיס דעם
 םון סטריט, טע25 איסט 130 ױניאן,

פארנאכם. 5 ביז מארגענס אווזר 10
 האבען 20 לאקאל אין װאהלעץ די

 װא־ עטליכע מיט םארצויגען מאל דעם זיך
 אין אםערע װעקסלער דער צוליעב כען

 נעשיכטע רי װען יעצ^ לאסאל. דעפ
 לאקאל דער האט געענדינט, זיך האט

 אד־ דער םאר װאהלען די אדאנזשירט
 ,1924 'אהר דעב פאר כױניםמראציע

 דורכגעםיהיט װעלען װאהלען די און
.)16 זײג אוױי !עלוס

 אוטאוגטער״ אן פאר וױגשע אונזערע
ײ די צװישען פרײנדשאפט בראנענער  יי

 נײי־ די און װאירקערס גארטענס דיס
 אפשר װעט פארבײגעהעגדיג, נערס.

 וױסען, צו אינטערעסאגט זײן אײף פאר
 לעצ* דעם האט ױניאן אוגזער אויף דאס
 פרא״ באדײטענדען געניאבט יאהר טען

 א געעפעגט האבען מיר דאס און גרעם
 נױ אין אינסטיטוציע פינאנציעלע נרויסע

 ױניאן• איגטעמעשאנאל די — יאיק
באנה.

אײער, ברידערליך,
סרעזידענט. זיגםאן, מאריס

סעקרעטער״. ׳באראומ אב.
 אננע• איז שועטער טעג צװײ פיט

 פאלגענדער דער ױניאן אונזער צו הומען
:ענטםער

 דעלע״ די םון אויםטראג דעם ״לויט
 ױנײ״ די םון קאנװענשאן דער צו גאטען

 שיס אמעריקא, אװ װאירקערס כיאין טעד
C10 זײם אויף (עלוס

aאינהאלט־םארצײכניסa

a5 נוטער ״גערעכטיגקײיט״.
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