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f«*> w 26.טאדגענ׳*טער(, ואולין fw»
 ײ«ט ר־ט־ננ *ודנ»ניזײ׳ט*ן או נ. נ.

̂יד גיײר דינסמ#נ, דעם םזורהויעז  ד־(י נ
 װ. 21 ױ;־אן, דער םון *וםים ן;א איכ״ט,

10»v .כטריט

 דער אויפסואוננען«ו און נאםעו אײער זא•
װעדען פאראײניגט כאװענונג אדנײםער

בלד h ערש־ינט גיכען אין
א־ד״ע אין סא־ט דיזען םין עיי)!טער דע־

 אידישער חןו אץ װער איז ״ווער
? נאװעגוננ״ ארנײסער

 IveHv איתענד אױוי האנען ורעאכע ׳ע4א פין אי״ב-ים אן ״־ ביד א
אר״ איר״עע םיע^פארצוױ״גטע הײנטעע די כױען נעי־אייסען א־פן

כאװענונג. ב״טער
 סעק״עטע־ע אין טיאעראײטע כאאטטע, ײניאז אייע כעטע; נ*י*

 ארנײמ^נר ׳כאװעגיגג סאציאאיסטײטעי דעד םין טוע־ איינגע^י־אסען,
 (y^y'vyio דעם םאר װענדען צו זיך ׳װ. ?. א. צױן י4ױע ׳רי:נ

 דעם םאר צונענרײט האכען מיר װעאכען צירקולאר, אינםארמאציאן
•4r )yp'^v ראס אױסםילען, עס װעט איהר וױ נאכדעם און ׳צװעק

c ״■נקס״ ג א ל ר ע
יארת. n )נאס טע10 װעםט 3

!®דטערס אץ
 אױפנעפא• װערען ®אד דעס ®ון ארגײטעד די

 גארמענט לײױס ̂גטערגעשאנאל דע־ ®ןץ דעדט
זעחר א צו קומען n ױניאן, װאירלע־ס

מיטינג װיכםיגען
11 פןנװאר אװענס, אוחר ו םאנסאנ,

דער פון אוױטאױום טץ
כילדינג אעסערנעשאנאי

סטריט. טע1ס ױעסט 3

 דעם פ־ן א־יפזיבט א־נטערין געדדפען ױערט נדטינ; 'דער
 דעיארטםענט, אמאדזאציאנם איםטערן אינטערנעשאנאל

:רעדנער סאינענ־ע די פ־ן ױערען אדרעפירט ו,־עט א-ן
 כענע־ נ-אדגענדטער;, ס ן םעגעדישער האיפערץ, דו־ט.

:jr,לא;אל פץ דל־טער | דעפאיטמענט. דעס פץ
אינטערנע׳עא־ נץלד׳טט״ן, ג.

ארגאנײזער. נאל
 דעש »-,ז כאריבטע; n וױנטיגעפ זעהר דא א*ז עס

 פייטעדם א•; חעםטטינדטערפ טא־ערפ, אלע א,־ן ריטיננ
קוםעיי צ• אױםגעפוןדערט וערען

האלםעדין, דזש.
דע§אדטמע;ט. ^ןרגאדזאציאנס אינטע־געיעאנאל טעגערזיטער

I I

ארינעגןשיקפ ווערען דאלארם אםעריקאנער
ױ חרך

כאנק יוניאן אינטערנעשאנאל
דעפארסםענסס אונזערע

 טיקעטס, סטיםשי■
 ®אבליק, נאטאױ

 טשעקס, טרעװלערס
 קרעדיט, אוו לעטעדם

 ׳ידייוױטס6א און וױזעס
קאלעקשאנס,

 אינטארמאגיע. טעקס אינקאט׳
 אחױיו פײנאנשעל עקסיערט

 אױליש, רוסיש, אידיש, אויןז
איטאליעניש. און דײטש

 רוסלאנד,
אורךאי־נא,
־לעו

לענדער. א״ראטעאישע אנדערע און

ױניאן אעסעדניישאנאל ױ
כאנס

 און •ױיזען נידעױגסטע די רעכענט
 דינסטע. בעסטע די *ייך ניט

 די נלײכען בעסער דכער װעט איהר
 ארבײטער אן ®מ אטמאםםערע

 באנק. ®ױװאט א פון אײדער כאנק
 צו אײר געלעגעגודיט א אונז גיט

 אוםן װעלכען אירגענר אױח דינען
כײנקינג. מאדערנע ®ח

קײבעל דירעקסען א דודך
דעיאדטטענט. עקסטשײגחש מאדי׳ין אונזער פץ
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GERECIH1GKEIT—(JUSTICE)/

החזקתי בצדרתי
ארפח. ױא

.)6 ׳ז״כ (אױג
געיענטיג־ םײן אן

זיר איו ה»למ קײמ
װעל ין א ׳שפ)ןרק

אפיאזען. גי■ איהר

י ױניאן װאירהערם נארםענפ לײױס אינסערנעשאנאי־ דער פון אמאן אפיציעלער
P R IC E  3 CENTS

I <ס:°,־New York, Friday, Feb V W־, 1924 .  U y B  iy B lS .Vol. \ I. No. 7פרײטאנ, 

מיליאנעו נאך יאנד דער אױןש
 מען װעמען ווכי־װער־מענשען, אונכאקאנטע, געװעהנליכע, ניט זײנען דאס

קאררויציאניסטען. און כאבארניקעס אלס ׳האגד כײם ;ע:א«ט דאט
איב־ אונ^טערבליכער דעי װי גמזעל׳שאםט׳/ דער פון זײ^ען די׳׳ זײנען דאס

̂וס !זײ רוסט סען  גע׳פוסר׳ס, אימער װערען מיד װעםעז צו ׳יענינע די זיעען ד
 װאס ד/ דינען דאס עהרשורכט. סיט ׳יע ׳אכטוגג און יבע4 מיט ארויפצ-קוקען

 אאס ענטבאױזט, מטעהען זײ אעבען, דעם םון זאאץ סאםע די איס באטראכט וחןרען
(Dyp,4? •קווס׳ע r סא׳ פון םאררעטהער יטװאדצססע די אי״ס ?ארמאנטיעיקעס, און 

סעײאנד.
 אטוירניס, דדטענעראא אונזערע ׳האבי:עט־מי:יסטארען אונזערע זײנען דאס
 נעבען אונז עס דארםען װעאכע מינעךפאגנאטעז, אונזערע סענאטארען, אונזע־־ע

 ארד־ און געזעץ צו צינע םון שםאנדהאפטיגהײט, םון עהרליכקײט, ם̂ו כײיצפייל א
 צו נים איז עס װעמען אין מענשעה אאס ׳אונז םאר איצם שטעהען װעאנע ׳נונג

 אױם־ און אױסנעקייבעז עס זײנען וועאכע ׳זיי עהראיכקײט. םון ׳טפור קײן געםינען
 געזע־ אונז םארםאסען״םאר צו מענשען מיאי*ן צעהן הונדערם םון געװארען נוזיטט

 צו און שטרענגקײט, גאצער זײעי אין אפחיטען זײ זאאען מיר אז זארגען, צו ׳צע
 גאײבען &ון אפקעהרען מינדעסטע דאס אויױ זיך זאאען מיר װען אוגז, כאיטטראפען

 װע־ םאר םענשען, אאס אויא־סקאנדאא, דעם אין ארויסגעײיזען, זיך חאבען זײ ׳ודןנ
 אין עס .ע ר ע ד נ א ר א ם שרעק־װערטער כאויז זײנעז טוגעגד און מאראא סען

 הײ־און־שפײ ארעריײ מיט אננעםיאט זײנען פריזאנס אונזערע כעת דאס #קאאר איצט
 אונ־ אין אויבעךאן סאטע דעם פארברעכער גרױסע נאר די סאדנעטען םארברעכער,

געזעאשאםט. ןער

 pא4שװער אזױ איז דאס-אעבמן וועממז םאר םענשען, מוחנ׳חנאיכען דעם פאר
 איהם םרײבט נוים אויסערםטע די ווען פריזאז, דער איהם סאר נסױנות, מיט *ואי

 ער זכות. מינדעסטען דער ניטא איז איהם םאר םארברעכען. א אירגענד באגעהן צו
 םאאס, די אבער האנזעקװענצען. די אײדען ער טוז געזעץ, געבען םארבראכען האט

 דעד קוםט די דארט, הײםען אאע זײ װי און סינקאערס דאנערטיס, די דענבים, ױ
 ש«רינגט מען פארזיכטיג װי ׳איז געכאפט אמאא שוין זײ װערען און אױבעךאן, סאפע

 סרע״ !זײ הענדעאם מען הענדשקעס זײדענע א םאד װאס םיט !זײ מיט ארום עס
 רעגבי, מיניסטארעז זײנע אװעהצושיקען אאץ נאך זיך קװענקעאט סואידזש !מ־ענט

אנרערע. און רוזװעאט דאנעיטי,
A

ארד־ נאגצע^ אוזער געגען םארדאםונג טויטאיכסטע די דאו אגז אאײן דאס
 אר־ שםארהער א איז באגאנגען, נים װערט ער װעםען םון םארברעכעז, יערער גונג.

 זײאען סאמע אונזערע װען שוין, *שיטא א ארדנוננ, עקזיסטירענדע די געגען טםעגט
!םאררארבען שרעקאיך אזוי זײן צו ארויס זיך װײוען

 האט קאבינעט־םיגיסטארען אונזערע אז זאנען, גיט דאך קענט איהר װארים,
 די פארראטהען און םארקויםט זײ האבען דערםאר און אעבען, צום געפעהאט חאיאה

 הא־ גומס אאדאס םון !גמםעהאט דען זײ האט װאס אאנד. זײער םון אינטערעסען
י1אוי געהאט נעאר״טײפעא דער האט דאך און עשירות, און כבוד געהאט. זײ נען

אדרע- פערעלשטײן און זײדםאן װײם־פרעזידענטען די t פרעזידענט
 די רעכט דאפ גיבען פארזאסעלטע די — פארזאםלוגג. טע א סירען

םטע ױאךבעא  צד בריןש ארויס שיקם ױניאן די — סטרײק. א רוםען צו ױ
ט קאנפערענץ אײן — ל»גע. דער באצוג אץ םאנופעקטשורערם די  די םי

ײטער די — ^פגעהאלטען. שױן באסעס קאמף. צ־ש זיך גרײטען ארב

 טאכט שיקאגא אין ױגיאן אוגזעד
 אין און צײט, שטורםדיגע א דורןי צםיא

 זאנען צו שװער עס איז פאטענט דעס
ענדיגען. דארט זיך װעט זאו די װי

 זיגמאן פרעדדענט איז װאף אעצטע
 זיף האט און שיקאגא אין אנגעקומען

 אר־ אדבייט, דער ,אין ארײננעױאך^ןג}
 ױניאךמיטינ־ םארשײדענע רעסירענדיג

 בארא־ אין !עווען אויך איז ער גען.
 דזשאינם און עסזעקוטיװם די טים טונג

 זיער מיט ^ויבאקענען זיךצעניי באארר
יאגע.

שוין, װײסען מיטגאידער אונזעדע װי
 אונ־ םיטינ^יפון אעצטען דעם אויף איז
 אין באארד עקזעקוטיװ דזשענעראא זעד

 דאס געװארען, באשיאהען פיאאדעאפיא
 װעאען םאנוםעקטשורער דרעס די װיבאאד

 מיט םארשטענדינונג א צו קוםען ניט
 װא• דערקאעהדט דןוךט זאא ױניאן, דער
P א רין 'S tfr x r & m, זא̂א זאך די אח 

 אפענעם אן װ^ייז״אין אויםנעפאכמז*
 הײםער דער איז אאזא, ׳איצט קאםוי.

 װע״ ענטשײדען דארוי פס װען פאסמנט,
ניט. אדער סטרײק א זײן זאא עס צו רען

 *ייט צײט, אעננערע א שוין איז עם
 געטאן האט אינםעמעשאנאא אונזער

 צו מענאיף געווען גאר איז װאס אאץ
 ביז אבער דרעכדםאכער, די ארגאניזירען

 אײנגענעבען. ניט גאף עס זיך האם יעצם
 דרעם-םאכער, םון ױגיאן א דא איז עס

 דרעס־םא־ אאע ניט אבער ,100 אאקאא
 ױג־ דער צו באאאננען שיקאגא פון כער
 דער זאגען. צו שװער איז װ*רום, יאן.

 דארט דא נאף זײנען עס אז איז׳ םאסט
ניט באאאנגען װאס דרעסםאכעי, נןאנ

ױניאן. דעי צו
 װייס״ האט צײט אעצםער דער אין

 אנגע־ דארט פעראשטײן מ. פרעזידענט
 ארגאגיזאציאנס- ענערגישען אן םיהרט

 און דרעס־מאכער די צװישען קעספײן
 װעאען קאיםאקס. בײם עס ה»אט איצט

 נאכנע־ ניט דרעס־מאנוםעקטשורערס רי
 ױנ־ דער כייט קומעז און גוטען םיט בען
 נערוםען װעט םארשטענריגוננ, א צו יאן

 פא- געװיס װעט װאס סטרײק, א װערען
 דרעס-אינדוסטריע גאנצע די ראאיזירען

שיקאנא. פין
 דארט איז אװעגר דינסטאג אעצטען
 דרעס־ םרן מאס־םיטינג א םארנעקוםען

 שאנהאםער׳ס גרויסען דעם אין םאכער
 שיקאנא אין האט אװענד יענעם האא.

 שנײ־שםורם, גרויסער א געבישעװעט
 די אפנעהאלטען ניט האט דאס אבער

 צו קוםען צו דרעס־סאכער טויזענדע
 דוארט ?ײער זאנען און פארזאמאומ דער
 מאםענט. ערנםםען איצטיגען דעם אין
 טױזענ״ םיאע די אין געקוםען זײגען זײ
 א דאס געװזןן, איז װארט זײער און ׳דע

 װערען, ערקלעהרם זאל גענעראל־סםרײק
 זיך װעלען םאנוםעקטשורערם די אויב

 ױניאן דער מים סמטלען צו אפזאנען
 האבען דאס אוםן. םרידליכען א אויף

 רעזא־ א דורןי םארזאפיעלטע די געטאן
 נעװארען אנגעגומען איו װאס ׳לוציע
 רעזאלוציע די ענםוזיאזם. גרויס מיט
 שוחןס־ פון נעויארען פארנעשאאגען איז

 םון טשעראײדי די גאאדבמרג׳ בעסי טער
 .100 לאקאל ױניאז, כמכער דרצס דער

פארזאט־ די האט רעזאאוציע דער דורך
)2 זײסנ י1»וי (*לום

 באארד דזשאינם פזן אינסםאלײשאן
ױניאז דרעםמאכער אװ קלאוק

 ארדנוננ, רער אין אז זאנען, אנדערש מען <ןען װי־זשע שאיטה. שרעקאיכע אזא זײ
 עהר־ װי װערמער, שעהנע אאע זײען ;געאר און געאר נעלה אויוי נעבויט איז װאס

 און נעזעאשאפט, דער צו דעסט פאטערלאנד, צום איבע נעװיסען, סאראא, איכקײט,
? שװינדעא קאצאסאאער א װי מעהר, ניט אאײן װ״ ז. און ׳װ. .1

!װערטער אאע די אם זײנעז איגען םארדאםטער געמײנער, א אינען, א
 ײאם איז געאד» איז דאס און אאעס, איבער ווענט װאס װארט, אײן דא איז עס

 פרא״ סאמע אונזערע װעאכען אויױ םארברעכען, דער איז נרעסער אאץ נעאד, סעהד
 דאאאר, טויזענד מים אײנעם הויםען ניט הענט איד»ר אויב םעהיג. זײגען םינענצען

 זײ םאלעז םיאיאן א םאר און טויזענד, הונדערט מיט הויםען זיכער איהם איתר קצגט
 שטע־ די זײן ניט זאא עס הויך און גרויס װי ׳זײן ניט זאאען זײ ווער כורעים, אאע
געזעאשאםט. דער אין םארעמען זײ װאס אוננ,

 עס םענשאיכסייט, ניט איז עס מאראא, ניט איז עס עהראיכקײט, ניט איז עס
מראן״ דעם םארנעםט װאס זיך, יאנען אאע װעאכען נאך דאאאר, דעד איז

 אױס״ האאטען גרויס און קאײץ איהם. םאר קניען און זיך בוסען גרויס און קאײן
 צו אוים הוטט עס אםיאו װען און איהם. כאפען צו אום הענד, זײערע נעשטרעקט

 שװינדעא געםיינסטען דעם פון זומפען דודך םענשעךבאוט, םון ימים דורך נראדיען
 דעם אין אפ ניט קײנעם האאט דאס אז שםארה, אזוי אבער איז נעייד־טײםעא דער

געיענ. שרעקאיכען װיאדען, דאזיגעז
A

 ארער דעם פארראםען צו ניט געדאנס אאעםענס אונזער זײן םוז דערםאר אט
 גע־ איז סײנער געאד־טײםעא. דעם םון סרבנות די אאם געםאאעז, זײנען װאס יענמם

ט א*הם נמז  מוז אױםגאבע גרויסע אונזער מאכט. זײן איז שרעקאיך זיכער. ני
 דעם ניט ;פראםיטירערײ דער נאר פראםיטיר, דעם םאחסה ערהאעהרען צו ניט ויין

א װערעז צו מענאיכסײט די איהם גיט װאם נמאד־אררנונג, דער נאר ^װינדאער,
 אנדערער. אן ווערען איגגאנצען םוז אעבען םון פונדאםענט דער ^װיגדאער.•

אעבמן. םון יסוד דער װעךעז םוז ארבײט נאר נעאד,
ניט

 דזשאינט פון מיטינג דעם אױ\י
 און האאוה יארקער נױ דער םון באארד

 פרײטאג דעם ױניאן, פאכער דרעם
 אינסטאאײ־ די פארקומען װעם אװענד,

 באארד, דזשאינט נײעם דעם םון ^אז
.1924 יאהר דעם םאר

 דזשאינט םון אינסטאאײשאן דער
 ביסעא א מאא דאס זיןי האט באארד

 םאנכע װאס דמם צואיב םארשסעטיגט,
 האבען מערפערשאפט דער פון אאקאאס

 מען װאהאען. די סיט םארשפעטיגט זיף
 אא־ די ביז װארטען נעםוזט אאזא, האט,
 עקזעקױ זײערע ערװעהאען זאאען קאאס

 דעאעגאציעס זײערע ערװעהאען טיװעס,
 װע־ זײן זאא עם באארר דזשאינט צום
אינסטאאירען. צו מען

 נײעם א םון אינםםאאירוגנ די
 יארקער נױ די בײ באארר דזשאינט

o און קאאוח m i ,שטענ־ װערט םאכער 
 ױם־ און װיכטינע א באסראכט דיג

 םאא ראס איז דאם און פאםלױננ טובדיגע
מאא. אאע וױ גוט אזוי

 דעם פון אינסטאאירונג די ווענען
 אין זיר פיר דערװיסען %בארר דזשאמט

 צום געהען מיר אײדער מינוט אעצטע די
 אונז איז עס און צייטוגנ דער מיט דרוה

 זײנען עפ נעםט װעאכע אוםבאװאוסט,
 רעדעס האאטען צו געװארען אײנגעאארען

 ניט דא קאנען מיר און מיטיננ דעם אויף
 מיר װאס אבער נעהמען. זײערע אנגעבען
 מא־ גוט מיר װעאען הײנם, זײ קריװדען

 װעאען מיר װען װאף, הומעגדע די כען
 אאץ םון באריכט םואען א איבערנעבען

 דעם פון םארהומען. װעט דארט װאס
דזשאינמ פון כיטיננ אינסטאאײשאן

 גױ עםעס מאא אאע םיר האבען בארד
 אז נאויבען, םיר און באריכטען, צו טעם
מאא. דאס זײן אזוי אויף װעט דאס

םאינהאלט־םארצייכנים

7 נומער ,נערעכטיגקײט״

ט ײ  םיליאגען נאר י«גד רעד אויוי .1 ז
קול. בת

ט ײ  נײעס. ױניאז םארשײרענע -3 און 2 ז
ט  דעױ םון םרײנט איס נליםאז ארםור .4 זיי

 עריױ קאהן. מ. פאניא — זאוי *רבײםער
נווםיצעז. הײשאנאל

ט  יאחאל 1>ױני םאכער דיםעד דער אין .5 זיי
ש. — 17  אי• די צי אויםיוף העהער. דז

y r ' i אכיעריקא. מון ארבײםער 
ט  ואיזאל ײניאז מאכער רײנקאום דער איז .6 זיי

20 — D. .װיםען. צו נום זאכעז פרידמאן
ט ײ םאז. ב — ייכט יבנח .7 ז  א-ז גיאז

ען. אברהם — װינקער יעדעז רייז
ט י' ביכער. נאטיץ רעראקטאר׳ס םון .8 ז
ט ײ  אינטער• אוגזער םיט זיר הערט װ«ס .9 ?

יאנאװסקי. ש. — באנק? ױניאז נײשאנאר
ט רין. א. — זאז5װיר אוז לענין ,10 זיי עי  ז
ט ײ  איםםערן רנ'י^אנאכpאינם דער װאס .11 ז

ש. — אויםגעטאז האם רע#ארםםענט  דז
— (סעל^םאן) םתים בעלי צער האלפעריז.

װה״לער. ז.
ט  אר־ דײטיןךזר רער הע^ען צו אזוי װי .12 זיי

ש. לעאז — באװענוננ בײםער ט אנאװי כאז
אינ* אונזער םוז סראנראם קאנסםרוקהױוע ךי

םײנבערג. ישראל — טערנייש*נ»ל
ט ײ  אינטערנײשאנאל שםועסעז. ע סורצ .1ך. ז

סקולמאן. ה. — קאיענראר
ט ײ  שיוסען. איז אדװערטײזםמנטס .ir« און 14 ז
ט גײעס. יוגיא: >םארש'ירענע10 זיי קול. בת



 צו גױט דנען שיקאגא פזן דרעסנזאכער
ױניאן־נאדינגונשן פאר סטױקןןן

.)1 ו״פ ןון (׳•יוס
Q דעם םאנדאט א גענעכען י־מג VW n 

 דרצס־פאכצר און יזיאוק* רער pc באארי
 ב*־ דד״״יענעראל די פיט צוזאפען ױניאן,
 iv אילטעיסדזואגאל, אונזער םו; אפטע
 וײ וחנן סטיײיז, נעפלאנםע; דעב ריםען
̂י׳ פאהעגדקז עפ i אלס ;מפיגען יועיען  כי
• פע;ט.
לייענט רעזאי׳וציע אנגעגוםענע י־

: פאלנט וױ ךף
 װיידזשעס די אז אנבאטראכט, ,אי;

 שיקאנא׳ער דעד pc אינײטעו־ די םון
 באדיננומען די און דרעפ־אינדוסטי־יע,

 םאניטאיע די א-יד וױ אײבײם דעי םון
 ‘כא עס די שיעכט, זײנען קאגדיציאנען

 דרעס דער pc םעכיבערכ די pc שלאסען
 םארזארעלט ,100 יאקאל ייניאן פאכע-

 אעעגד/ דינסטאנ פאס״םיטינג א אײײ
 אױסא- צו ,15124 ®עבייואר, טען5 דעכ

 רyד טיז באאו־ד דזשאי;ט דעס ריזייעץ
 ױג״ פא:עי* דיעס און קלאוי, שיקאנאר

 אינטער־ דעי pc באאסטע די אין יאז
 װאירקע־ס גאירענט לײדיס נעשאנאר

 פאר* םיהרען אנצופאגנעז באלד ױניא
 מאנופעיןטשוחנרס די פיט ראנדיונגען

 ‘אױסבעסעמנ גויטינע די קיינען צו כדי
 א־בייטער די pc לעמון רעש פאר ע;נ

שעפער. די אין
 טיײען צו באשלאסען אױף עס ״זײ
 אנער םאל אין פרידליןי. אלעס קעטי־ען

 דרעס־ רער פון םאגוםעקםשורעו־ס די אז
 צו עגטזאגען זיןי װעלען אינדוסטריע
 זאל פאדעי־וגנען אתזערע נאטיאכסען

 באאניטע די און :אאיד דזשאינט דער
 דאס האבען ,אינסערנעשאנאי דעי־ פון

 איג־ דער ;,א הטריײז א רופען צו רענט
רופטייע״.

 אנגעגוטען האט ױאס פארזאפי־ונג די
 אין שעיזנע א :עױען איז יעזאלוציע די
 בע־ דעפ פאר באגייסטעמגג כייט 6פוי

קאטו״. םארשטעהענדען
 פין טשעז־־ניאז דעי שער, ברודער

 יאי* די נעעםענט הץ.ט באאיד, דזשאיגט
 יעזײ9װײכ־ סארגעשטע־־ןט pie זאסלוגנ

 טשערמאן. אלס •ערלשטיין םאיר רענט
 י־אגע די געשילדערט האט פערלשטיח

po און *טיקאגא *ץ דרעס־םאכער די 
 גע־ איז צייט די אז ערקאעהרט, האט

 דרעס־ די םון ױידז׳טעס1 די װען קוטען,
 די װערען, גע־עכעיט מוזען םאכער

 סא׳ די און װערען םאיהיי־צט מםונדען
 רו־ *טעפער די אין צו״וטענדע ניםארי^ע

 האט ד און װערען, אויסגעכעסערט זען
̂ע דיזע אז באטא:ט  כרוזען פאדערוגנען א

 מעג־ אױב םדידאיך קריגען, ארבײםער די
סטיײ׳ זײ כרדזען ׳;יט אױב אבער ׳ליך
י . קעז•  געװען איז רעדנער :עיזסטער ,דעי

 ודעלכער זײדמאן, סאל. ווײס־פרעזידעגט
 יטי־ די סון סטרײח דעם ;עפיה־ט האט

 ער .1917 אין דרעס־םאכער קאנא׳ר
l פון לאגע די פארנליכען האט (j l7 םיט 
 ערקלערט, האם »וז צײט יעצטיגעד דער
 פוןר סאל איץ איצט םוז ױגיאן די אז

̂ע  •ראצעג^ 100 א אויסיןעסםען טאל אי
ארנאניזאציע. טינע

 נעמיטען איז זײדמאן װײס־פרעזידענט
 םאה״ ׳איקאגא, אין טענ אײנינע פאר

 איז ער קענערע. טאראגטא, םון רענדיג
M ווױפ׳; אהי; געטוםען & W י ®ון  2י
1 דנב»ז. םאדים זידענט

 1*װענדיאי ®ח חױ§ם־חנ^ד דער
 ער־ האם ער זינמאן. ■ראזידענם געװען

 ד^ענע- דעם טון מטעלונג די קלעהרם
 אינטער־ דער םון באארד עסזעסוטיװ ראל

 ממןאגא. אין סיםואציע רער צו נצ׳אאנאל
 דחנס־מאךער די אז אנגעװיז^, חאט ער
 אאר־ אײנפיהרען דארפאן אגאpיr «ון

 זי״ אז ;טרײד זייאר אין בעםערונגעז
 םארדינעז ארבײםען׳ װמגינמר דארםעז

 בא־ די איבער דעה א האבען און נמגהר
 ארבײטעז. זײ װעלכע אונטער דיננונגעז

 אז םאחעטעהן, צו נענעבען זײ האט *ר
 זײער אז אלײן, זײ אן זיד װענדעט עס

 טעםיגקײט זײער אן און סאלידאריםעט
 זײער םארכעסערען צו ױניאן דער םאר

 אז פארזיכערס׳ זײ האט ער און לאנע,
 זײ אלעס טאן װעם אינטערנעשאנאל די
 מױ וועס םטרײק א םאל אין העלםען צו
װערעץ. ערהלמהרט זצז

 אדרעסירם אױך איז םארזאםלונג די
 נירע״ :עסםאר, ענניס מיס םון געװארען
 ױנ* טר־ײד װאוםענס דער םיז זידענטין

 םרויען די צו איעלירט האם זי לינ. יאן
 םאראייניגט זײן צו אינדוסטריע דער םון

 סאדערומען די אויזי סעסט באשטעוזן און .
ז װיל װאס ױניאז, דער םון  םארכעס^̂ר

לאגע. שלעכטע זײער
י ן ד א י נ ט װ נ ע פ ־ ע ד ע ה ך ר ײ ר ט  ם

ס ר ע ד א װ ץ ר, ק א י ט נ א ל ט ־ א א  ה
ל ע ן ט ט או ל, ס שי ױ ה א י ר  צו ב

י . ד ס ר ע ר ו ש מ ס ע פ ו נ א מ
ױניןון די ה*ט םיטיננ נאכ׳ן ניייך
*טצאנס־ק אין לעואךערם1ױ, .נעעםעגט

p ־*עים1ט- o W iM  tu n » J ד f J* 
tim די «װמנ«ן jh tft 9 "iד׳ור ו|6 ן 
iiin די יזדןן, m r to m #><« ײ׳י  נ

* ״ ) I 1 ״ i r g  o n»»+ W ור  M

̂ר, trn’e*«« ס־«ט >ו«ר# «ס װסו לסט
o 1 *ו נ«ו>װנ »־ן ט«ט־ניו״ט די n־»

ססר״יו. ס־י׳יןגסען
ן די (לײכ^ייט־ג  ארױסמ־ יוד̂ן

 רר׳ןס־רסמסמס׳יו־ די n נריף ׳עייןם
I H די יץרפ, M tM iifVD m m w w 

t ה#גפ«חן;«׳ו;, f ito w w "*  oiM\ סיד־ 
״ ו  וןרנייסס׳גאדימו״׳נז נעם׳ןר« און ;
i ד» טי״ד, אין r i r רד»«• יסם* 

d p t "יי נריוי א*י| — נריוי *װ״ארל 
 ׳סױן חסנ«ן װסס «הנ»װר«רב,6סאנו ד<

f״f דסס ««יעי. •וני*ן j| נו״ די*» 
̂רס  ^רנסדוירט ז״נינז װןס פעקס׳אור

«PO l אן אין r ” «'0»oii •״IM •׳’I1 
 י״יסז■ חד־ סיס תאנמיאקט־ב^יחונתן

O' די it נר־ף רןר ir . in W W W f r J l 
ײ ױניסן די אז ערקלעדו־ט,  אניי׳ מר| י

iM פריינדאינ׳ו די דזסי׳סןן P n in, װ*ם 
ivr*nt irveo’fpjr יוניס;׳ ח(ר אזן זיי 

 ס it הוסעז ־ ז«ירען זיי »ן*אסג;ט1 און
 נאארד דזי*ס*גט ר־ט׳ןי פא^טענד־נוננ

טע|on .:mu «1*ןו■inm-p דעם ניז
פענײיזר.

 דרעס״ נ־ט-וניאז די it נייזי ד«ד
 סנייר «יז פיז איז כייונופעלם־^יע־ס

 ^ננעוױזע;, o,־yi• דעםי.נ,״!י »־ן מסח.
 א״ננע^׳פאלנמ״ט. ז״עו דאנק » ̂סד

 דער אין פאכיןי '!!סענד׳מר א <יז נעהט
 1פי ,lfnG יסהר רעס זייט א־נמסטר־ע,

 א•׳״ ז־דעס־א־נדוסםר־ע yt;p; ד־ ײעי:קן
 א it ivoip ניט איהר '*זט אין ױעט

 דארט מערט עס יעטאנו. נא־טאיען
 ovrvD•* דעם «ױף אננעװ־זען אױף

אסען;ױי awi ס״עט־ס־סטעם,  אױו׳ ד̂׳
ifo• ז״ע־ע אין n■ 1א| fit, נע־ װ«־ען 

 "I פארא^טמסרטג־גידיט. it רופען
אעטער־ .;ערופען '»ע*ע;

̂דקר•■ י ל»;דלו;;ע; א״נ^פ־ה־ ט־ט
 דענ־ע־ דעהר ־פעפעד ז־יערע א•; רען

 אױם־ זוערען ז־י און נאד־נװננען ר־כע
 םאנטאנ, גיז ענטפערען it נעםאדע־ט

 דינען זיי אויב פענמאר, טען18 דעפ
 דעד ט־ט םארהאגדאען *נ^הױנען ױיא־ג
 סע״ פר־דא־כען א it מרען it מניסן

o;yDsyD.
 ־זסנען מ*ר ױאס ;ײעס יעצטע ,ד

n יטילאגא pc נאקעזען t, דאט typ- 
yo; דאדט א־ז יעבח tim:p»r.ae א 

 מא־ ױניסן״ררעס די כײט סאנםעחןנץ
 האסקא, אגדאנםיס י־ז נוסעססשורער,

 *Oiipiyn o:yeyy; האט יונ־אן די 1װא
 דארף ז־ןי, רערס oy וױ אדט די<יפ.
 וױוײססר א ןyט1pס<ור נvט די דארט

VJinyc;^p דרעס־ :יאן1י נאן די מיט 
pniipopypuso ״

 י1א
רעי פיז

it ipcip םרידאינען א yoטאyםy,נט 
ט נאך האן רען *ייז  it וױכעז, ניט ^

הע״ ניט, -אױנ■ אײננמעו.. זיך װעם דאס
•o vw  ?y4;פ1אyתroוnנאמױ ר^רס ר 

jyo הסגען װמאען די װאס םײם, א 
it .נעדיעקען

m«p דעס אץ t• פח ,פ^רױערטס״ 
^ ¥ o טיר נעםינ׳ון זװםאנ א n •פ*א 
in iy i 30 ער׳סטקן דזם םון באריכטP־ 

*’Dy.yDPW D'nyj tsvii ooii ,nnyp 
n«y* :«< אונזערע *אע ןyר

 װעאכע םסנוםעסמיסורערס דח$ס ,די
 ייין סצסשיאיי׳עס! אך it נ¥אןןמ^

 ױניסן, דער טים *נרינמנם אן האמןן
ח) נעכםען האמנן »  די ססנעחסאטעז (

vovnv 0« נייע די ווענען סאנפעוזנץ* 
ipimjr רויס״ האם יױניאן די װאט* 

־ י" נדפםעאס.
 אין פסדנעקוםען איז ססנםערעמ ,די

 זממ־קױסרםערם די חססעא, אםלסנםיק
 ירע״ אינםערניײפסנאא יזניסו. nn פיז

 ערװעהאט ׳איז י זינםאז מאריס זידענם
inoiiw קאנםערענץ. דער סון ט׳פערםסן

הסנםע־ די נםyםypנ ה*ט זינסאן
 רע־ זאכאיכע ן1א שעהנע א מיט רענץ

 פארערװנען די ¥רקא^־ט האם ער חן.
 די אױםנעדריסט • און ױניסן חןר םיז

 סערהאנד^ננען איצמינע די אז האפנוננ
 it נ־ט iim טאזס it פ-ה־ען לחןאעז

! • •• טאחטה.
 רסנוסעת״ םסר״ד' אעבאספ/ .אא־ער
 זינטסן׳ען. נעמנטפערם האט ט׳סודערס,

מאנוסעק• •ךי אז ערקאעהרט, ה*ט עי

v נעטאנם •יעיט קאנפעךענ׳ז די 
yוניא; י• nf*% אtyטyפאיזוך ר it

a ־סחר off <א#ן»א m ״״׳ v־ ,Lvjljp1,ויין ti׳r > n r r•  יײ «
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M W וײ׳וני o n ■ןסגקימל 
n*.jj*onsoi» iyo*n) i  irw n  jyo 

iw o o o rn  n» תן ניי און  מיסימ ײ
i n n  w tm o o  o n « נסיינס no 

ly ד• jn 'in ^ y e י ס׳ט סינימא- י
oipuro,

ױ צו געשיספ em יוני*ו די װןס כרין* גורי די
םאנומעססשדדערס

 ניגי-י־ניוןון די צ• ברי״• דער
ס. מנלמעקמעורער

.1924 7 פענדואר
זשענטעירען

 n ד^ס ׳כאלןא;ט געוױס איז אײך
«יז דדעסמ^קעדס

 אמאדדישאף שטארקען א *גנעםיהרט
p îogp ס^נאםען״ גיץ :עצטצ די פאר
̂וכען קאמפ^ן פון *נפאנג אין  ה

 א*יף טיטסײלעגדי; דש-ינען, אײך ריר
 זיײגעז מיד און «לע;ער, אונזערע װעגען
 א״ד פאד ם*רצולעג*ן פארמע איצט

 װצלנע פ#ױ«לעגע, קאגק^טמ געוױסע
סאד המכסט-וױכטי< פאד מיי
 אר- די פון װאוילזײז און יעכעז דאפ

 דױצרהאפ- n פאר אױך און בײטער
 אינ- דער פון ילגעהן װאו אח טיגקײט

דוסטדיע.
 אױסצודצען באל״ט איז ױדאן די

̂וס כוח, דעם  אום חניחןזעגטירט ױ װ
 װאו ׳ר*רט ארתוגג נױענגען העלפען צו
̂וס. א איצט איז עס  *ר-1< נ^וױסע כא

 א^ר פאד וױל ױטאן די װאס *צלענע
 די רעפדעזע;סי.יען פ^ורברײגנען,

 די פ»ר מעט^דען צױױליזירטע חןרנע
ןװױ- סכ*כיס פון אויסג^יכונ;

 נאלי• ז״עומ און ארכײטער די שען
בתים״

 א אן נקהט 1910 יאהד דעם זײט
yw דער p# קאמיי שטענדיגעד s m• 

o« װ^ס דוסטריע, r נ^נראכט
 איטעליגצטען 1» *גשט*ט אז דערצו,

In flo w איגיוססרת״ רער םון t r n; 
 םירי^גסער״ חזנכסט מארהעלטניסע די

̂חנד ח*ט סוועם־שא• דער טע.  אײפ- װ
 puvortti( רי פון פייע נעלעכט,

i •ונליקוס, םvt פארקױפט װערען n n 
 ,ivwvv אומעזונםע עחר1 איז געכיאכט

 טדניײ דעס ®ון יענען ד*ס נאר דט יואו
 Dm *ױד ג^י ;עפאהר, אין איז טעד

̂וס ווכליקום, דעם סון לעכעז  קױםט ד
זײ.

n ניט זיעמן ארבײטס״פארהעלטניסע 
 דיז, כאז-ארפט האכען זײ וױ אזעלכע,

לען פדאגע: די אויןי קוטט עס און ̂ז
 אץ אויד קאמזי דעם פיט #גגעהן סיר
 אגנעהסעז וסיר5ל אדעד צוקונםם, דער

 אינסעלי״ סעהד או[ ציזױלידרטע סעהד
סעטאדען. נענטע

 ניט קױם יזײן קעז אינדוסטריע לױיז
 *ױזײ זײ אז דט נעהמם זי ײמז האכע?.

 מעטאדען אינטעלינענטע און ריזירטע
 פאד״ ,ד ס־ץ אױסגלײכונג דעד פאר

 פארשיד?נע איהרע צדױשען העלטניסע
 דעםעקטױױאגענטורעז, פאקטארען.

דט דעען נעװאלט ®ארפאלנוגג, נעד,

 צײױייזיר• וזעלכא טיט
זײוחן אױס ;ל״כען

ית
 אײו
“׳זסאבל
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1924 #7 םעברואר
—זשענםלטען:

אוג״ דאס באתאנט, נעװיכ אח א״ר
 שיפא^ו סיז ױניאן דרעסםײקער ועד

 אג• כמ^אסעז 9״8 לעצטע די פאר האט
 אזם ארנאנידישאדקאסיייז יח נעפיחרט

 in אין צושםעגדע די אױסצונלײכעז
 מ״ א בײצובחנננען ׳און אעתסטריע,

nvo אר״ די צוױמען פארשטעכדניס 
ארכײםס״נעבער. און בײסעד

 א דערנוײינם האט ^אמײן דעד
 פאײ פערטינ אױ ײגיאן די ווען ■ונהט,

 פאנ־ גא;ץ ^װיסע אײך פאר צוליעען
 זײנען װעלבע פאדשלענע, י,יעםע

 און לעבען דאס םאר העכסם״וױכסינ
 זײנען און איבײטער״ די סון װאוילזײן

אלגעםײן. אין אינדיכטדיע דער פאך גוט
 זײ דאס ערנסט, װינשט ױגיייז די

 מיר זואס םארהעלטױמ̂ו פדײנדליכע
 אויך זאלען םידםע, אײער סיט האמןן

 אונ• חוןובעז טיר אנהאלםמז. װ״םער
 1אי דקװארטערס1דזי סעטעלמענס זער

 םם^ סלארק ס. bio האטעל, אםיאנטיפ
 ךעם םאנסאג, אנםאגנענדיג .116 דום
 טאר־ אונזערע װעלען פעברואד טזון11

 געה•1אויםצ א^ך פארםינ ?יץ שסעהעד
 םאדמםענדנים, א זװ קומעז צו אום ביקן
 םרידליכע אונזעחן אנהאלםען אזוי און

פאיהעלםניסזן.
,יא״ אינדוסםוײעלע * הערשענדק די

בײחנ פון װילען גוםען דעם מאדעדם נע

3 ק1924 פעכרואה טען1ך, פױיטאכ, ג י ט כ ע ר ע טג

טאראנטא פון ױניאן קלאוקטאכער ך
דך כאפעסטיגט

ײדמאאן סאי. ,ױײס־פרעזידענם ;ר*ם. גיטען א ברעגכט ז

 האט זײדדאן סאל• יױיכ־ו־עדרעגט
 קענעדעל טאראנטא, באזוכט •ואך לעצכ;

 גױ א דאיט םון געכראכט י־אט ־־* אי;
צו־ ער איז אהין געםאהרען •;•ט

 בײ פארגעקוניען איז װאס בטרײק א לינ
 דער קא״. גארםענט יריאל8א*כ׳׳ רער

 צו געװארען געסעטעיט שוין איז סטרײה
 ארבײטער די און ױניאן דער נהסטען

סירמע. רעי סו•
זײד־ כרודער האט ׳רארט דיעגדיג

 םון סיטינג ספעשעל א נײגעװאוינט מ«;
 איז עס װעיכען אויף באארד, דזש^ינט

 צו־ דעם װעגען געװארען גאריכטעט
 וױיס־ װי און ױניאן. דער פון שסאגד

 איכער, אונז גיט זײדםאן •רצוידעגס
 ױנ־ קלאוקםאכער די דארט זיף געפעט

 םיט־ די צושטאנד. גוטען א אין יאן
 םאראיג־ דינמז ױניאן דער םון נלידער

 געהט דארט װאס אלץ אין טערעסירט
 קענען זײ װאס אלץ טוען זײ און פאר

 אר״ די כאקרעסטיגעז און שםארקען צו
נאניזאציע.

 אנ־ ױגיאן די האם יאהרען א םאר
 םיםגליר יעדמר אז באשלוס, א גענוטען

 דאלאל, 15 מיט װערען נעטעקסט 4ואי
 און סטרײק־פאנד, ספעציעלען א םאר
 געצאהלט. איצט נאך װערם טעקס רער

 אימנע- שוין האכען םעםבערס סאנכע
 אנדערע אסעסמענם, גאגצען דעם צאהלט

 אפ איצט צאהלען די און טײל א נאר
 אנבא־ װאס איז דאס איבערינע. ראס

סםרײק־םאנד. דעם לאנגט
 מיט* די האבען אבער לאננ נים דא
 צוױיםען א גענופען זיף אויזי גלידער

״עםױרדזשענסי אן םאר אסעססקלם

 י־אט דאס ױגיא;. דער שאר פאגר״
 יע־ אז באשרוס, א אנגענומען ױניאן די

 װײדזשעס די געבען זאי טיטג״יד רעי
̂בען א סאי  בא־ דער ארכײט. טאג הא

 די און ;עװארען גוטגעהײסען איז שיוס
 דעם װער ׳איצט צאהלען םיטגלירעד

 דעם װע־* און אסעסכיעגט םריהערדיגען
 צוזאכיען. בײדע צאהלען טאננע נײעם.

 גאנ*ן עס טוען זײ זאך, הויפט די און
 באפעסטיגען זײ װען אז װיסענדיג ׳גערן

 ״ק־ע־ א זיר שאי זײ בױען ױדאן זײער
 נעגען באשיצען זײ װעט װאס פאסט׳/

 זײ באי״עבאטים. די פון אנגריוי יעדען
 באפעס־ שטארקע, א אז ׳אױך װײסען
 קומען, צוניץ גוט זײ װעט ױניאן טיגטע

 םאדע־ בייט ארױסקוטען װעלען זײ װען
 א םארייאנגען װעלען זײ װען רונגען,

 טי־ און יאגע. זייעד אין םארכעסערונג
 װען םאיםידען אפט װערען סטרי־יקס יזע
 ױניאן״ שטארקע א טרײד אין דא איז עס

 נ־ט ארבײטער די םארשפארט דאס ײאס
יײדען. װעניג

 טאראנכא םון הלאוקמאכער די ׳קורץ
 פראג־ פון װעג ריכטינען אויפ׳ן זײנען
 םאנטרעאל, םון קייאוקמאכער די רעס.

 אראפנעה־ געביענם זיך האבען קענעדע,
 זעלכינע. דאס טאן און ביישפיל א םען

 קיאוקטא־ יענע רארט שיאםען װארום
 צו ניט זיף זײ נעהםען ווארום V כער

 װען אויױ ? ױגיאן זײער באםעסטינען
 װעט װער ? ױי װארטען װעכיען אויף און
 דאס װעלען זײ אױב זיי, פאר טאן עס

? טאן ניט אלײן
 כיאנט־ פרן קלאוקםאבער די זאלען

 און דעם װעגען פאיטראכטען זיר רעאר
ענטםער. דעם געפינען אלײן װעלען זײ

דאנערשםאנ דעם סאונםיל דזשאינס פון םיסיננ 8
אװפנס

 שוין וױיסען לעזער אונזערע װי
 .א געגרינדעט יארק נױ אי* ותרט

 אײגצעל־ אלע די pc קאונסיל, רזשאינט
vi פאנאל, אונזער םון לאהאלס  איגטערני̂י

 צום • אגגעשלאסען ניט זײנען װאס
 דרעס און קלאוק דער םון בארד דזשאינט

 דזשאינט־ דעם דורך ױניאן. מאכער
 זײן לאקאלס אלע די רועלען האונסיל
 אלגעמײנע פאר פארבונדעז זין צװישען

צװעהען. אמאניזאציאנס
קאוג־ דזשאינט דעט pd גרינדוננ די

 םון אױםזיכם דער אונטער אן נעהט סיל
לעפקאוױנדש. ס. וױיס־פרעזת־ענט

דעם אװענט, דאנערשטאנ דעם

דאנעדמסאנ סוםעלדען 9 לאסאל אין װאהלען די
 דעם דאנערשטאג, אז ניט, פארגעסט

 בײ עלעקשאן דער איז םעברואר, טעז21
 ערװעהלט דאדף עס לאקאל. אין אונז

 עהזעקוטױו און םענעדזשער א ווערען
נאך װאהלען די זײנען םאל דעם באארד.

 שטע־ מיר װײל מאל, אלע װי װיכטיגער
 מיר און סטרײס, דזשענעראל א םאר דען

 און םעהיגען עהרליכען, אן האבען טחען
 עה־ אן אוז סענעדזשער אעמרנענעבענעם

 די דינען זאל װעיכע באארד, זעקוםיװ
 -םא מיר םינישערס. די םון אינטערעסען

 אלע זאלט איהר אז #אויף אײך רערען
 אז ׳אױס ניט מאכט עס וואוםען. סוסעז
אװעי־ אז םון אפילו סטאיעז װעט איהר

I■'■ 1 1 *» —

 מענייכע אלע אויסצוטײדען אוש צדדים,
 די װי פונקט באאטטע, די שמערונגען.

 באגריײ ױניאן, אוגזער םון סעמבעיס
 און םאראנטוזארםליכקײם, זײער םען
 סארדר^סען. שטארס עס װעט ױניאן דער
 סםדײ^ צו געצוואונגען זײן װעט זי אויב
קען.

 קאנ־ די אויסנוצען װיא ױניאן די
 פאר ׳האט זי װאס כוחות, סמרוהטיװע

 דעד pc אנטװיקלוננ און אױםבויאונ; די
 באגרײםען, ארבײטער די אינדוסטריע.

 םון 5א הענגט װאוילזײן זײער יאס
 װאױלנעהן און דויערהאםטינלײט דעי
 דעם צוליב און אינדוסטריע. דער פזן

 מיטװיײ םולע זײער נעבען זײ װילען
 קאנסטרױד און פרײנדאיכע א פאר קו:נ

אויסגלײכוננ. טיײע
םיר־ אײער דאס ערנסט, האפען טיד

 אין בר*ף דעם אױםנעםעז װעט סע
 ?ענעז מיר דאס און נייסט, דצסזעלבען

 םא;־ םאר פארשטענדניס א צו פוסען
פעברואר. טען18 דעס ׳סאנ

 אײעי ערנסט נאגץ
j ט נ י א ש ז , ד ד ד א א ב

, .ס ײר ן ײ ט ש ל ר ע וױיס־ירעז. *
י. װ, נ, ל. א.

 ׳סאנ מיטען אין שטונדע א אדער טײם,
 זיך האנדעלט עס שטימען. קוםעז און

אינםערעסען. אײערע װעגען
 אין זיצענריג !ײבגילטיג גי ניט זײם

 די ׳שילטען און נראםבלען און הײם דער
 בע־ ניט לאנע אײער װעט װעלט, גאנצע

 נע־ װעט איהר ווען בלויז װערען. סער
 ער־ ארן ױניאן דער אין אײנטײל אן מען

 װעלען םאדםרעטער, רינטיגע די װעהלען
 רזופארמען, די דורכפיהרען יזאנען פיר

 איהר אז םאכען, כיענליך װעלען װעלכע
לעבען. בעסערען א מאכען זאלט

ארװערטײזמענט. אונזער וואטשט
מענעדזשעד. ,ן א מ י י ה .ל

 ט-וי- די איצט זיך דעױױסען “פ״
 איז צו־יק װאך א טיט ראש ׳;ײעס ערי;ע

 בױו־ געשטאיבען ׳קע:עדע טאראנטא, אין
 גריגדער די פון אײנעי ,,יאפפאיסק דער
 אויך און ױניאץ, קיאוקטאכער דער פון

 װאס איפיגראנטען, עריצטע די pc אייגעו־
 אי־ די קענעדע אין בריען גענופען האבען
 ער .‘נכיי כאװעגונ; ארבײטער דישער

 האר״ן־ א םון פיוצרונג, געשטארבען איז
שיאנ

פעןװי

 װע־ אפגעהאלטען װעט פעברואר, טעז14
 אינטערנײשאנאל דער אין םיטינג א רען

 יעדער סטריט. טע16 וועסט 3 בילדיננ׳
pc אונזער פון לאתאלס אײנצעלנע די 

 שי־ דארף יאדק נױ אין אעטעמײשאנאל
 פארטרעמער, דדײ םיטינג רעם צו קען
 I אויױ האונסיל, דעם צו דעלענאטען אלס
 װאם װערעז, נעםאכט דארן״ םיטיננ דעם
 און טאםש/ םינישינג ״די רוםט, פעז
 םװקציאני־ אנהויבען װעם קאונסיל דער
קערפערשאםט. באשטענדיגע א אלס רען

 אײ םיר ײעלעז אײנצעלהייטען פעהר
 װעלעץ פיר װען װאך, קופענרע כערגעבען

פיםיננ. רעם םון רעזולמאם דעם װיסען

 די האס וױסען, אונז יאזט
 איהם םאראגטא פון באװעגוגנ ארנײטעי

 פאי־ עס האט ער וױ ׳לױה א געגענען
 טעטײ־ יאהריגער ראנג זײן דורך ׳דינט
באװעגונג. דער אין יױיט

 דער געװען איז טעטינ באזונדערס
 או;־ פון רײהען די אין םארשטארבענער

 אונ־ אין ױניאן. אינטערנײשאנאר זער
 באקאנט. גוט געײען ער איז ױניאן זער
 צײס יאהר צזועלף א םון םשך־ א פאר
 דעם םון סעקרעטאר דער געװען ער איז

 דער םון באארד דזשאינט טאראגטא
 בא־ זעהר איז ער און ױניאן, היאוקםאכער

 דאס קיאוקמאכער. די בײ ;עײען ייבט
 לויה זײן צו װאס בעסטען, אם באוױיזט

 װארקערס גארםעגט רײדיס א׳ע האבעז
pc אי־ דער םון אפגעסטאפט טאראנסא 

 אויםםאדע־ װעלכער אירגענד אהן נייט,
 נעקופען איז דאס ױניאן. רער םון רוגג

 ררעס־ און קלאוק יעד־ער םפאנםאן, נאנץ
 ׳זי אדעי ער, אז נעפיהלט, האם סאכער
 עהרע לעצע זײן אפנעבען איהם דארםען

 און ארבײט די ;עי״אזען האבען זײ און
 הא־ זעיביגע דאס ױיה. דער צו נעהוםען

 סון ארבײםער סאנכע נעטאן אױך בען
 טיט האט לויה די און םרײדם אנדערע

 אײנדררקס־ גרויסע, א פארנעשםעלט דך
 מםה דעי נאר פראצעסיע. טױיער פולע

 טוי־ צױײ אײנער נאכנענאננען זײנען
 ארבייי־ א; נאך לויה אזא פמרזאן. זענט
 מאל סי־ין םאיאנטא האט פידזרער םער

 נעצוי- האט דאס און געזעהן, ניט פריהער
̂ז  נאנ־ דער םון אױםםערקזאפהייט די נ

געזעישאפט. צ^ר
 אפיס דער איז לױה דער םון צ״יט אין

 אין געשיאסען. געװען ױניאז דער פון
 די באטײליגט אויך זיך האם מיה דער

אסאלגאםייטעד.
נענרינ־ זיך יזאט לױה דער נאך גלײןי

 בא־ ארבײטער דער םון קאמימע א דעט
 פאסענדען א איהם שטעיען צו ווענונג,

פאנומענס.
!אנדעגקען זײן עהרע

ן זון א ר א פו ע ב א מ י לן או ל ט ?, י ג
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 פעבױאי־, טען23 יעם ׳אװי;;ט יצבת
 טעטינעז א פון זון א י־עוױ;, פאזעס ילעט

 ױגיא;, ק״אוהפאנער דע״ סין ר,4פיט;י
̂־סע דאכ  א איז אױיסטיעטען :יאי ע־־

 ־א־5 רײכעי א אין ־יטײטעי*, ווײארין
 סאיטיני, ראפפאזיטאיס ,ד pc גראם
 װיניאװ־ און קרײזלער סאראסאטע, בררך״
 פוזיקא־ םיז פראניאם א איז דאס סיױ.

 נע־ װערען װאס קאפפאזיציעס י־ישע
 פירעי־ באנאכטע גיױסע, די פון יפפיי־ט

װעלט. א ק^ינגט עס װעלכע פיט שפילער,
 און הערען צו בייײבט עס ׳ו־,4נאטידי

 זיך װעט יעוױן ױנגער דער אזױ וױ זעד־ין,
 אויםטריט ערשםען זײן אין אײסצײבענען

 אלײן דאס שױן אנער פראגראם. אזא אין
 ארויסציטרע־ אונטער זיך :עפט ער װאס
 אקא־ ברוקיין ,ד װי פייאץ אזא אץ טען

 פיאנראם, אזא אין און פוזי אװ דעפיע
 עי אז שפײען, חאנעז דאר̂ו ע־ אז װײזט,

 םאלאנט זײן און זיך אין גלױבען ראט
 ע,י־ זײן צו גליק איהם וױנשען פיר און

אױםטריט. שטען
p אװ אקארעפיע ברוקלין די ’po נע־
 עװ. יאפאיעם קארנער אוים׳ן זיר פיגט

 דער ניי איז ov ברוקייז. סם., םולטאן און
 קופט עס װאו סטײשאן עװעגױ אטיאנםיק

סאבװײס יאיקער נױ די

נ#א נ י מ י ן כ ל פו א ק א ױ 38 ל ? 
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 פעכ־ טעןdjh 19 אװענם, רינסםאנ
 װיכ־ א װעיען אפנעהאיםען וועט רואר,
 לײדיס דעי םון פיםיננ פעםבער סינער

 פיטיג: דער .38 לאהאל ױניאז םײלארם
 אלע װאו •לאץ, זעלבען אין זײן װעט
 סענ־ סאשעליסס הארלעם דעם אין מאל,
סםיים. םע106 איסס 62 ׳טער

 וױסען, ארגז לאזט דרײזין ברודצר װי
 פראגען טרײד געװײנליכע די חוץ א װעט
 די װערעז באשפראכען םיטימ דעם אויױ

 װאס קאונסיל, דזשאינט דעם םון םרא;ע
 פון ׳יארק גױ אין געגרינדעט איצט ווערט

 »:־sKi װאס לאקאלס, אײנצינע אלע די
 די זאלען באארד. דזשאינט צום ניט גען

 צ*ם קוםען יאקאי דעם םון פיטגלירער
 םרא־ די אין באםײריגען זיך און טיטינג

נען•

שכוז דעם רעליף פיפןלס דעד פון כאזאר דעי
פאלאס סענפראל נרענד אץ

 פעברואר טען16 דעם שבת, דעם
 דער םון באזאר גרויסער דער זיף עפענט

 אײנ־ נאנצע די רעליעוי״ארט. פיםעלס
 אירישע די העלםען צו געהן װעט נאהמע

 װאס ים׳ זײט יעגער פון אינסטיםוציעס
 צו אום אםעריקא םרץ הילוי האבען םוזען
עחזיםטירצן. קאנעז

 ״גערעכטיג־ די םון לעזער די פאר
 טעטינקײט די בעקאנט גוט איז קייט״

 דאר־ מיר און רעליעױ, פיפעלס דער םון
 דא ערקלעהרען. ניט פעהר דאס פען

 םא־ אויםמערקזאם ליבערשט מיר װילען
 בא־ דאזיגען דעם אוױ* אז לעזער, די כען
 סײל גרעסטער דער פארסופען װעט זאר
 סײא, א יארק, נױ םון דער,נעשיבט אין

 ׳אלץ זיף. צו נים נאײכען סײן האט װאס
 אויױ סרינען םען װעט דאר־פט, איהר װאס
פרײןען. ביליגע זעהר צו און םײל, דעם

םע־ םרויען, פאר װינםער־מאנםלען

 אװעקנענעכען װעלען הינדער און נער
 םען װעם אױך אומזיסט. כםעט װערען

 ספריננ־ א מים נאזארגען קאנעז זיף
פרײ־ ביליגע שפאט צו סוט א און סאוםס

זען•
 בלויז זײן װעיען קלײדער אבעד

 ויאם איטיקלען הונדערטער די םון אײנס
 נרויםען דעם אט אויף הריגען װעט םעז

 קויםען, װעט איהר װאס אלץ און סײל
אופזיסס. כפעם פאר סריגען איהר װעט

װע׳ אװעקנעגעבען װעט װאארע די
 נישט. גאר קאסט עס װײל ביליג, רען

 די אין געװאחנן נעקליבען אצץ איז דאס
 נעװא־ געקליבען און װאכען, פאר לעצטע

םרײדם״ אלע צװישען עס איז רען
אנהוי־ זיך װעט סײל גרױםעד ךער

 ישבח פאלאס, סענטראל גרענד אין בען
 אנהאל־ װעט און םעברואר, טען16 דעם
םעברואר. טען24 דעם ביז טען
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 עדױקײשאנאל דער איז םאלגענדעס
 געװארעז אראנזשירם איז װאס פראגראם

 אונזערע^ניעפ־ םאר באארר עהז. דע* פון
 טען17 דעם זונטאג, היינטיגען םאר בערס

םעברואר.
 פארט־ װעט ראגאף הלל :דאון־טאון

 דעד איבער לעקצ־עס קױיס זײן ןעצען
 אפעריקע״, אין צױױליזאציע ״די טעמע
 סיינ־ אין שארפ, אוהר 12 זונטאנ, דיזען
.47 רום סמ. פי״ינםאן 151 ׳האל םאן

 לעסטשױ װעט לעװין מאקס בראנסס:
 אינזעדע אין םדי אוהר 10.30 זונטאג, רען

 עײעניי״ װאשינגטאז 1581 רימס, קיאב
םון ארבײט און אויםנאבען ״די איבער
״•‘אינטערנעשאנאי אונ(ער

 די באזוכעז צו יןיינער םאדםעלט
 זעהר קענם איהר װעלכע םן לעהםשורס

. געניםעז• און לערנעז םיצ

פון נאל ימהרלכער דער
 װײסס איסאליענישע ־ידרעסטאכע און

89 לאסאל ר,
 אונזערע םרן באל יעהרליכער דער

 װײסטםאכער ארן דתןס איטאליעגישע
 אינסטי־ א געװארען איז 89 ל^קאל
 ױניאן־קריײ גאנצען דעם אין טוציע

 דער װעט יאהר רעם יארק. ניר פון
 באקווע־ זעהד א אץ פארחוםען באל
 םען װאט *אװענט, א אין אװענט, פען

 מען אײלען. דארפען ניט דך װעט
 איז שפעט ביז םארברענגען סאנען װעט
 ביז געזאנס, בעסער אדער נאבט, דער
 װעט באל ארײן.ידער מאג פריהען אין
̂ ,װאשיננטאל. אװעננ* פרײטאג זײן

 םעגרו^ר, טע״ן22 דעם טאג, געבורםס
 ײעסס 3־5 פאלאס. פארק אין ,1̂192

̂• יױ סטריט, ־טע110 יאד
מענערזשע• דער אנטאניני, ברודער

 באתאנם אונז בעט לאיןאל, דעם פון
 אראנרזשפענמס די דאנז םאכעז, צו

 םאר־ זיך האס באל דעם םון יאמיטע
 גאא רער זאל יאהר דעם דאפ נומען,

 יעצט. ביז וױ אמוזאנט, פעהר נאך זײן
לא־ אונזערע םון מיסגלידער די און

 :ע<»רען ויוערען יארה נױ איןקאלס
 אנגענעח־ אן פארברעננען קומען צו

אותזנמ. מעז
 50 בלויז טיסעמ א קאסט איצטער

 סאס׳ װעם באי פון טאנ אין כענט,
ס. 75 י־עז

ען 49 ם ר קו
 *!ראך ענגיישער דער אין ?ורסען 38

 שיראך אידי׳נער דער אין קורסען It און
 סיזפן. 1־עדױקײשןזנא חײנטיגען דעם ■»ר

נסירט זײנען  דעם אין געײארען א̂נ
 עדיוקײאזאנאל אונזער ו.*#ס יאםפי־עט

אױיסגעגעבען. תאפ דעוארפמעגם
 און ניוױייכער א איז יאמפיעם דער

 »ון אמיס אין פרײ באקזםען צם קאן םען
 װעס® 3 דעזארםמזננט. צדױקײשאנאל

יארק. נײ סטריט, טע1»
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א פיז י;א־זן פ. פאני

ט *יז עס : ; י  צו אײ:עם יעדען פא־ :
w y r געסעטזױט, “פיי צו אדעי פיד 
 פעג־ די װא־עגען גי*יכאן איטיי* פיענט

 '1 דע• אין זיך באט״י״יגען װאס ״ען,’
באװעמגג. איבײטעי גאניזירםעי

 ארנײטער־ אי־גאגידרטעי דער םון
 געיזאי״סען. םיר זעהר עי האט באװעגונכ

 ויעי־ט נאגצע רי זעדין געװאיט האט ע־
 כ*ע;־ אי־ע אז איםז, אזא אױןי ארגאנידדט

 איל• אין פיהי״עז זיך קאנען זאי״עז שען
 נע־ האט ער אין צוסיירען, און גלײדאך
̂ען איז עה אז דעגלוט,  ;ורי דעי געפאי

 בא* ארבײטער ארגאניזירטעל די;ר אױף
 צי־ אזא צו װעי־ט די כיעננען צי ויענינכ

שטא:ד.
 ־*,א די ער האט ארבײט דער אין אין

 פיטגע* באװענונ; איבײטער :אנידרטע
 רי פא* ערקייערט אױך האס עי יאי״םען.

 טרייד־ די פון װיכטיגקײט די ארבײםער
 צוגעגעבען כסדר זיי לאט ער און ײייאנס,

 אינססיטױ אײגעגע זײעיע בויען צו פוט
 א:* פאל אלע באזיס, נײען א אױוי ציעס

 אז אנװענדען דאר,* םען ראס וױיזענדינ,
 דעו״ צו אגשטרעננוגנ אויסערנעװײגײכע

ציעי. דעם גרײכען
 איבײטעי די אנגעוױזען ראט ער און

 דעמדײבט קאן ציעי דעי אט אזוי װי
 פירע די אייף אנגעװיזען האט ער װעױען.

 אגגעפיהרט דארםען װאס טעטיגקײטען,
 אים גיפא, ױניאנס טיײד די אין װעײען

 ער צװעק. און ציעי דעם דעיגרײכען צו
 טעטיגקײטעז, די אױן״ אגנעװיזען האט
 האאפיערא־ אױס׳ן אגנעדזן דאיםען װאס

 און עסאנאמישען עדױקיישאנאל, טױועז,
 איבער־ נעװען איז ער נעביט. יאייטייטען

 װעט טעטיגקײטען ריזע רורך ראס ציינס,
 רי אגטוױקלען באװענתנ ארבי־יטע• די

 :<ילר פון האבעז, דאחי ד ײאם םיהרער,
 :עװען, זיכער איז ער קרײז. אײגענעם

 זײגען באװענונג ארבײטער דער אין אז
 םענ״״גען די הרעםטען, :ויטיגע די פאראן

 טען גאר האכען, דארף נאװעכונג די װאם
 צו דך געלעגעגהײט א נעבען זײ דארף

אנםװיק^עז.
 רעי אין געגלױנט יפטאיס האט ער

 און באװעגונג ארבײטער ארנאניזירטער
 יי־ דער מיט נעהאט, ליב איהר האט ער
 און האי״ז, ;רויסע א כײט מענש א םון בע

 אױיג־ ער האט בליס יראםעמייטען א מיט
 אין געזעהן, און צוקונםט דער אין :עקוקט

 סאציא* די אן געהט עס ריכםוגנ װעלכער
̂ע געזע^מאםט. דעד פון אגטװיקיוגנ י

 ער און אידעאליסט אן געװען איז ער
 ק־־אפט טרײבענדע די אז נעגלױבט, האט
 דארף באװענוננ ױניאן טרײד ךער אין
 אבער ראט ער אידעאליסטײטע, אן זײן

 האנט אונטער׳ן אװעקנעמאכט ניט אױך
 געךזאיטעז, האט ער !ראקטײטיזײט. די
̂ס באװענוננ די אז די אויף ד דא,

 כיעדשען, אײנענע די אייס ׳כחות אײנענע
 באװעגוננ, דער אין זיך אנטוױי־רען װאס

 כיענ־ די אויף דאפ גענײיבט, האט ער און
 פאריאזען. בעסטען אם ז*ך 'מען קאן *טען
 בא־ ארבײטער די דאס גענמינט, האט ער

 די זיך אויף נעמען יאגעז װעט װעגוננ
 איהר ערױארטעט װאס ראלע היםטארייצע

 אנט־ האבען װעט זי װען דעטאי־ט, :אר
 נױטיגע די רײהען איהרע אין װיקעלט

 אנט־ האבען װעט זי װעז פיהרעריצאפט,
 איע די אויף פערזאנען פעהינע װיפעלט
 ילעבעז, געזעליטאםטיויכען םון ;עביטען

 אינ־ ארן פאליטײפען עקאגאד״טען, אויפ׳ן
טעיעסטועיעז.

 נעםען צו סארםעלט ניט אױך האט ער
 באױע־ דער אין אינטערעס ״שטארהעז א

 םיט ערױלױי׳פאז״. *רײבאר פאר גוגנ
 געזעהן ער האט ב<יק דורכדריגגעגדעז זײן
 הײנטינען דעם אין פאר געלט וואס אלץ

 נא־ האט ער ; כ*טטעם אינדוסטריעלעז
 אר־ רי סון הוננער נרױסען דעם טערהט
 נײסטינ, איז קערפערייך טאסען בײטער

 נײסטי־ דער דאס ווארט, זײן געזאגט און
 בעס־ אם קאן סאטען די פון הוננער גער
 ארבייטער דער א^ן װערען געמיײזם טעז

 פון אויסצונ אן איז אט נופא. באױענוננ
 האט ער רואס װערטער, אײנענע זײנע

ענין: דעם װעגען געזאגט
 םון קומעז דארף בילדוננ ״ארבײטער

 דאס — גוםא, באװענונג ארבײטער דער
 ארויסגעצװאונגען איהר אױף ניט קאז

 ױיסענ־ א איז דאס דרויסען. םון װערען
rאיבערבויעץ. איז אויפבויאונג םיז אפט 

 בא־ צו סאסוי דעם איז װאםעז א איז דאס
 אינדיװײ קלאס, ארבײטער דעם פרײען

 דעם דערנרײכען צו סאלעקטיײ. און דתל
 באװענונג ארבײטער די נעברויכט צוועין
 יײ״ סרינעז״ נאר האז זי װאס היילןי יעדע
 אײנ- דעם םון לעבעז דאס מאכען צו כער

 *ר־ נרופע. גאנצער דער םיז װי צעלנעם,
 םײל וױכטינער אזא איז בילחננ בײםער

 יוניאן טרײד די וױ באוחננוננ, דער םוץ
 אננע* װערט ארכײט דיזע ווען נופא.

 בעלי־ זײםינע סיז דרויסעז, פיז םיהרט
סלוב״. ״וחנלםעײי א עם װערט םובוו^

 ^א;* *יע״ט ב-ירי;; א־בײטע־ די װען
 אין איגאדזאצ^ב א;דע-ע םין טראלירט

 ov םאיני־ײבט ׳דם< ױ;יא;ה די פין ניט
 ער־ םא־ נײדונג פין לאטענאריע דעי• אין

 אױוי -ע-ט עס אנעי דענ״ען, יואיזסקנע
י ױ ע ט י י ב - א ײין צו ע נ ו ד  ׳י

 ספעציע^ איז ״ואס נילדונג, סארט דעי
טאנען׳/ א-בײטעי די פאי• צינעואסם

 א־טור כאיאקטע־ידדט אי־ץ דאפ
 דאס פ״י*גד. יעט און רעדט דעם גליסאן,

 גיױס^י זײן פין דטכלײט, זײן פין ױעדט
 איז איגטעי־דיילטע ד• פא- כימיאטיע

 םין נ״צרל, ;־ױסע דין מין ׳םאי*צלי'אםטע
 ע־נסטקײט לײן שין אײגפאנלוײט/ ז*ין
 העי־פען צו װאוג״ע ניויסען זײן פון אין
־ זײן אױ ״ענעי ארץ זיך ר

הענעי.
 נעקענט אי־פ -אכען װאס די פאי

 אויסצודיי־ יעװער oy איז ׳גאד.עגטען סין
 ״,אײ, ם־וזיען זײ װאס װערטעי, אין יזען

 ״צױן איז ער װאס פאיי־וסט, נױיסען דעם
 ‘V" אנדעגיזען ;,,ז או;ז. טיט דט טעהר

פארגעסען. גיט קײגסאר ז״ י־ען

אן ה. י. . ײ ץ ל ז א ע ם ײ נ ״  א
. ט ע ם ױ ד ע װ ד ו א

P-אגי נ צוי ױאפ ; n ״ :אר י• * לי
לײאן •. *. אט ־־־.ײט״

ז״ י»ו» » :u;yry א;פא :•ט טא; i י י• ־צבח
יװעדס״ אינ אלבײסעד אײ״זער א*ן יי-ס
:vi ;עז oy אנפאנ דך *י rלי• ״ w P ■ י דעי .uya
ױא די אי; פעבױאי ypב hiוטען ׳שגת
ױנ איז כרןול, ױי ; 1 • « « « «  ̂ « אי• ̂•!!׳ ײייי•

 זעקס פון נא־צטע*; װעט ײ־ה רע־
 די׳׳ איבע־ רערע; װעט ד -עפא:ס.
 -jn װ• אזו־ בעלעטריסטיין׳/ טאדעיגע

 ביז איז װאפ '*יטע־אט/י איפע־ לי-ה
 פאי־ זיך האט ;עררארען, ;ע;עבע; איצט
 רי־ דעױ אין פאזען אנדע־ע ריט נומעז

 r״vy; ןy;טyסטוד די װערילן טעראטו,־
קויכ. דעפ דיט ציפרידעז ןייז

ק ב. ע ד א ל ם װ ג ג א t א אן מ r ip 
ץ ל א ױ ו ז נ א ר ץ ב ש. א רי אי

 •2VL סצכען דעם אװעגט, טיט־ואך
̂ט ר׳־א־  א א:פא;;עז װלאדעק וױ
 רעכטעז n״ טעטא *y״t ־y:'K יןורס

 טיטני-״ער״. ײגיאז פון ;ןיפי*יכט און
yד דועט ־yיyאידי־׳צ. אין ז

 א־ן װעי־יעז גע;עבע; װעט ־ורס ךעד
cyi ׳וצ רי־כעאום. דײבאר בדאנווױל) 

סטדיט. ביעקטאן
ס דעפ פון צװעק דער -  צו איז י
ײניא; אזוי װי סטרד׳לגטעז די באק/ך^

 לױט ,iy^yv. o-.r^y; דאדםעז
 און ■ארלאכיענטאליזפ. פון •ליגצייעז די

 ײניאן* רי פײכט;; א*ז |yo:yT װעלבע
 אנ- זײגעז זי• ורעז דאבען, כײטנלידער

!yTy*,״  דעדכײ פיטיננ. ױ;יא; א אויף :
 אנוױיזען, אױך רyטו,־־יטp;,י דער װעט
 :?׳/Niy: נראדער ״א מײ;ט oy װאס

 ווערען דארפען ;עראנקעז אזוי וױ אוץ
 אײנ־ אן טאכען צו כדי ׳אויכ;ערריקט

דרוס.
ריטנלידע־ ד־ פאי פרײ אײגטייט

אינטע־־גיײצאנאיי. איבזערי פון

ם ט ע ק י ע צו ט ב ל א ען ה ײז ד  צו ®
ע ײ אנ ם מ . סי ן ע ט ר ע צ נ א ק

 ״מױן, דױיכען רyזyל אוגזעריל װי
 טי״ באהדםען םיט;לידע אונזערע ילאבען

 קאנצער• yפיפפא;י סטײט די צו טסyר,
 -py: דער לײז.2 האלבילן א פאר טעז
 פארקו־ לועט זײערעי קאגצערמ רyסט

 איז פעני־ואי טען17 דעם יזונסאנ דyט
 יאזעף טיט ׳ד,ױז ראysא טעםיאפאליטאן

 בראניפ* קאנדושטא־, ארפ סטראנסקי
 כאלא- יער יןזז װעט הובעיםאן לאװ

א*םם.
 ט-טנלי־ אוגזערע ;y:HP דאסגלײכען

 פריײ yzs^n צו טיקעטס באקוםען
 פהיל־ דער םוז קאגצעיטען די צו זעז

 טאכען םיר און ארקילסטער, הארמאניק
דײKפי( אוניעדע אויסמערקזאש  װאס רyי

:iroy די איז לןארדס די ^DyD פוז 
 צו זײ ?y:^Dy^ ויאס ױגיאץ, דעי

 יע־ אויה דאה טיקעםס, האלב־פרײז די
y װאו א;געוױז*ז װערט לאדדס נע t'i 

 װערען אײםנעביםעז ראדפען קארדפ
 מעמבערס דאננע םיקעטס. די פ^ר

 אויס־ טעז האז קארדם די אז םײנען.
 :עהע• די און אפיס באיןס אין בײטעז

 אױף װאס אכט^־ײ. ניט ׳אהיז גאײד
 סען אז אנגעוחיעז, װערט קארדס די

 איז קיהעםם פאי אױסכ״טעז זײ דארוי
^ז אימןעסטער םון אפיס א  סים־ די ז

 דאס תארדס, די ironyj ײאס ג^ידער,
 םאד- זײ וז?ױע• אננ^ איז נעהכיעז
אנדערע. אין זיך לyלאבo ״ציא־יעז

אוגיװעדדסעס ארנײסער אונזןר מון סלאסען די
ג ־•סעיגגסוזן ױו ח ל ו ײ י ו ,V?o ח ג י ױו ױ ס א ״ י ע1» און • מ, » «וי eao o ס n,

ת כ ^ ו׳ש ט ײ ם נ ע ן ד ע ט ו ־. ס א, רו ענ ®
 דעף אין כידווה ס<ן«ןיאיע ״די אינער: ױידען ױעט לײאגס ח. ח. י.

ר/ ס־צט־גער ד ט א ר ע ט יי
^ ג , m ש ג א ט י י נ

ץ ס א י דז׳ ענ ערנ נ לנ ר ר״ז־ען װע# סמןן ע נ ר ״די ;אי ע ם רב״  אין י**גע מ
» דזדי די ען״ • קינג די — אינדיססרי ע ע. • אינדוססרי

, ג ו טז נ ו t.30 ז o ץ ר א ע ח ר ד ם ׳ו ע ן ד ע ט ז -. ל א- רו כ ע ■
ר קורס א געכען ו:עט ?אלחאן סרזזסעסאר ע ױיייע :»ינ  אינפסי• ״סאז

«יעס.״’ט
, ג ^ ט נ ו ח- 11 ז רי ט

 דער »•; עגמוױקיענ ״ד• אינער קירס א געכען ״עט ?ארםאן י, ח. ־ר.
_____________ אײרא*א.״ ראדערנער

אינסערנעשאנאל אונזער וון צענסערס ױניסי
פי טויזרבענדע ד• ען םענטערס ױני ״נ :ייערנעז סאר אפען ז

7:00 אום אן ז־ך א:נ«ן6 קי»ס«ז די
ט כ י ד א ײ י ס ט י נ . ױ ר ע ט נ ע צ

ק אנ־י עדו, ער׳טםער נעכען סטריט, טערטע — or? כק-י ס װ  םאנהעטען, ע
אך, טו׳ ען2ס סי ט, אוהר ח סעגרואר, ט ערט ל. א. ודעט אװענ לנ נע־ װי

ר: י*רס א בען ע כ ע און ״םאדערנע אי ש מי א אנ עס״. ע־ צי םי אינסטי
ס ק נ א ד י ב ט י נ ו . י ר ע ט נ ע צ

א — ?>1 סר,רי •־‘אנ־9 אנ ט רא ט א׳יז איסם «ארק ־ א ל ר א בראנקס סטריט, ע
ען10 דעם ד־נסטא;, אר, ט s;x טענרו t ,ט ד סילװיא םיס װעט אװענ אי אי  ק

ען ענ ר ־,־רט א ג ע קס :אינ ״ די און ״עקאנאצי װעגונג. ײםער־כא ארנ
ם ע ר ־ א י ה ט י נ . ױ ר ע ט נ ע צ

־ ביי א עm — 103 סר\ל פ ם ט ען סטרי כ ע עװע:*'. סטע י
ען18 דעם םאנטאנ,  געבען לע־ױן םאקס ודעט א־דענט, w,:8 טעכרואר, ט

 אםערי־א• דער סץ «ראבלעפען אץ צילען נעע״בטע, ״די :איכער ק־רש א
ר נער ע ם רכ״ כא־ועגונג.״ א

ל ױ ו ז נ א ך י ב ם י נ . ױ ר ע ט נ ע צ
ױ קריסטאסאר ,lno סקול «אבייק ױענ טאנ םםריט, סעקטאן און ע  מאנ

ען18 דעס אװענט,  קורס א נעבעז קא«אלד סילוױא םיס װעט ®עברואר, ט
קס :איכער םי א עקאנ ר ד• אץ , ע ט כיי װענוננ.״ א־ כא

ץ דינשטאג מאנטאג, אך א טוו ע די ןיא .״ערט ארוענדס, סי מי אי ני - 
ם צענםערפ ענ ר ע עי ש, נ שעקםפ אנדערע די הוץ א ענגיי  דארם ״אש סאבדז

ט. ױערען ;עלערענ

דױױזשאן עהססמנשאן
, נ * ט ש ר ע *נ « ס ד ע ־ ן4 . ע ט . ז ר « ח נ ע « ___

ט, אוהר ס איד־ש, אין רײדען װעט קא«אלד םילװיא מיס ױענ  אין א
ע14 ,9 לאקאל פון אפיס ױ, םע2 און סם. ט קא ״די :איכער עײענ  j'B אמערי

ט ײנ * טאנ.״ צו ה
, ג א ט י י ר ם ט ע ן5 ד ע ט . ו ר א ו ר ב ע פ

 513 א־ן ברענמש, רוםיש-»וילישען דעש פאר רושיש, אין לעקטש־ר א
ע1ס איפם חןן וועם אכרונרטעף ם. ק. סםרים. ט ם :איכער ריי אניז ײד-וני ר ט  ״

" אין אדן אסעריקא א*ן א"רא*א.
אל דעם פון ריחוירסעל א שאנ ע טערנ װיל דעם אין כאר, אינ  כראנז
םגלידער כראנזוױל. סט., סעקםאן 229 לייסעאום, לײבאר  דער פץ מי

שאנאד עז אינטערנע הוםען. צו געלאדען :יינ
ת ב ם ׳ש ע ן6 ד ע ט . ו ר א ו ר נ ע פ

^ לאקאל פין אפים אין כײםאג, אוהר 1 לעװין, םאקס פון לעקטשור »
ץ רעדען וועם ער עװענױ. טע2—228 • ש, א עקןך ״םאדערנע :איבער אידי

שע ציעם״. נאםי טו סטי אינ
, ג א ט נ ו ם ז ע ן7 ד ע ט . ו ר א ו ר ב ע פ

ץ רעדען װעט לערוין םאקס  װא־ 1581 ,1 לאקאל פון רוםס קלאב די א
םאן כער עוחןנױ, שינג קאנער ״די :אי ײטער אםערי ענונג.״ ארב באוו
עט ראגאף ה. ש, אין רעדען וו  ״סט קלינםאן 151 האל, קלתםאן אין אידי
ר: ע ג ער ״די אי קאנ ך װעם לעקטשור די צױויליז«*יע״. אמערי אג• זי
םאג 12 פאנגען ם. םי צ״

, ד א װ ט י ם מ ע ן20 ד ע ר. ט א רו ב ע ש
ק װעט װלאדעק ב. כ ע ש, אין קורם א ג  רעכםעז ״די r איבער אידי

אן פץ פליכםטן און טגלידער״. ױני עבען װעט קורס דער טי עג  אין װערען נ
ױיל ט. 8ס׳°.. אוס סט., םעקםאן 219 לייסעאוש, לײכאר בראנז אײענ

, ג א ט ש ר ע נ א ם ד ע ן21 ד ע ר ט א ו ר ב ע ם
ײן פארטזעצען װעם גאלדבערנ םר. ש, אין קלאס ז  עדיױ דעם אין עננלי

אן, םאבער ריםער די פון םענםדר קײשאנאל  םע2 142 אין ,17 לאקאל ױני
אוחר. 8 כיז 6 פון װערען גענעבען װעט קלאם דער עװענױ,

ױם אין לעקטש־רען װעט לעװין סאקס טאר אינטערנע־ אונזער טון אודי
ע16 װעםם 3 בילדינג, שאנאל שערלײט די םאר םםרים, ט  עקזע־ אץ שאפ־ם
װ םי  צילען די • איכער ריידען װעט ער .91 לאקאל פון םעםבערם באארד קו

טער דער פץ פראבלעסען און װענוננ״. ארביי ר די כא שו ך וועם לעקט  אנ־ זי
ען שור די ארביים. דער נאך נלײך אוהר, 6 פאננ  אין נעהאלםען װערם לעקט
ש. אידי

פראוױנץ דקר אױף סורסען די
ץ ^ א ר א ו ו נ ־ . נ ־ ח ע ש ח

 אץ רײדען לעװץ מאקם װעם פעברואר, םען19 דעט אווענט, דיגםטאנ
 וועם ער 21 לאקאל פון םיםנלידער די טאר נוארק, סס., םאנםנאםערי 103

 אר־ אםזןריפאנער דער פץ םאקם*ק די און פראבלעםען .די איבער רײדען
באװענונג.״ בייםער

ץ - א א שי ל ע ד א ל י .פ
 נלאסבעת נ. וועם טארנאכ®, אוהר 6 פעכרואר, סעז18 דעם םאנםאנ,

די :איבער ריידען  ווערס קוחם דער נעשיכםע״ טרײד־יתיאן און םאזױאלע .
םם. םמערי 1018 ימיאן, םאכער װײסם די r® אפים אין נענעכען

4ח איז גדינגערג ־*•איס
ס גע׳ציכטזנ רי ;y:לי;כ מאי קא; י

 איז Dy ראסאן. א וױ אזוי lyiy*־ י-ך
n ײ נידיערלאנמ^ ׳סאפף פון ;ע^יכטע? 

o נע y n y ^ D אן פיט ש^ומעדיעס, און 
y-;y ח*בעז די ״און :uzv'v גלייד 
 עוױג׳/ אין אימער סאר צוזאםע; ליך

 : irvH אײנםאכען אױף הײסט ד*מ
 ־y; סאסען חזי האט yםאם דעך »ון

נופעי.
ײו טיר ז^לען װאם צו ן«:ער  אזױ א

vd*' טיר ה-דםות. ם-ט םאכען :ײנעדיג 
װ;. דעי צו צונײן גלײך ווצלען הי צז עי
אײן. גיט נאר דך דע־ט

 4אנפא □yi םון םעג די אין ,4.אםאי
 אסאכיאײ^א; יי״אכמקטױו -jn פון

 האט ױניאן, ־־,תל^וקפאכע דער אױ,יי
n גױ ׳צט^דט דעק אין זיך r געפונען 

 :נאםען דעם אונטער מא• דיםמר א
 wnb ריוער בר*ס. אין גריגכמרג לואיס

 ארבײ״ די שא•. יתיאן א \r>'V( איז
 צײט־ א נמהאט חורםצן האמנן רyמ

 ה^• — בעלי־בתים די און קןונטראקט
 געסו־ איז עס ביז געלט. ;עטאיט בען
 םיאוס איז ם״דםע דער און ט*נ א סען

 אג״ דער לעכען, רוהינער רyר געװןורען
 די מיט זיך צוזאםעגלעכען יצמקנדעער
 א אלײן זיך צו הןובען און ארנײטער,

הא־ זײ נחחקסה׳/ ״הכה :;עטאן זאנ
 *דאםעק־ רyך אין אװעקנעלאזט זיר נען
 אננעהויכעז האנען אסאסיאײשאן, טיװ

 |y:^n זײ ביז ארבייטער זײערע זוכען
 נעזוכט. האנען זײ װאס דאס נעםונען

 און סטרײל אין רyארונט איז ש*% יער
 הא* *דאטעקטױו דער םים yש•רם רי

ױניאן. רער תדינ רטyלpרy בען
.1 קאייסעי םון in;y די איז דאס

ŷכKנ lדי אנתהױבען זיר האט ר 
ת/ ם  װא־ און װאכען פאר *שלאכם. א

 דעם ;עניקילט ארבײםער די האבען מגז
 נעזעהן ארבייט, די נאכגעםאלנט עאפ,

 ניט זיך זאלען רyכyבר סטרײק ?ײן אז
 yאל i*cy: און **,ש אין *רױפכאפ^

 דארםען װאם זאכען, vyo'Vj yרyאנר
woy( עהרליכע נוטיל, פון װעדען 

 ynyry:D'iK; האט אלעס ס^־ײהערס.
 א פאר ארתוגג כעסט^ אין זײן צז

 jyorwny: ?יך האט ױניאן די ׳צײט
 אבער זיענ. א אויף ריכטעז אײן אין
 ניט לײדעי איז זיע; ערװארטעםער דער
 אונעדןואר־ דאס עקומען.י; לvש: אזוי

yoyD צאהל ג^ויסיע א פאסירט. האט 
 דעם םארדאטען האבען ארבײט^י

 מיט ןyפאהרyאװעקג זײנען און סטרײס
 קײ; סטרײק־ברעכער, ארס םירמע דער

 yoi'D די װאו קאננ״ נארװאלק׳ סאוט
v: האט :vw v ד• איז ראס ^א«. א 
vuv 2 נופער קאייטעל סון.

 די אנגעהויבען זיך האכען נאכרעם
 רי טענ. טיגעyאו.מ ענדלאזזנ די ׳יאנ:*
 נרו־ םאראט. דעש געםיהלט האט ױניאן

 פון ארײנסוםעז אגגעחויבען האכע; סען
ײ :םאררעטער רי םרן לאנ^- ךעם אי
 צװײטער א נעז^וגט; דאס האט נעי

 דרי־ א ; ןyראכi■rאויסנע אזױ זיך האט
 םען אויסנעדריקט. אזוי זיך האמ םער
 די װי בײמפיעל, צום דערצײלט, ד,אט

 סאר״ ױניאן די האבען װאס סםרײקער,
 *ע־ שפאפ זיך צװישען האב^נן לאזמן,
 אוץי דארטען, ױניאן דער םון במכט

 דעם האם װאס לאנשע, נרינער דער
ױצמ; חאנטרי דער אין ׳צאפ סקעכ  בא

r רמר \vm זיר האבען זײ וױ i v; 
 ססרא־ פלעגען זײ װי ;פארםאסט^

 װיײ יזמזאנד זיך װעט קוים w אעז,
איהם זײ ױניאן, דער םזן זען

 פארזוכען. לאזען םאכט פיזי׳עע זײער
^ אוױ אט אג  אנ־• םון טעג רי זיך ה

 און נעצוינען, פארדדוס און טײשונג
 ג^וײערט סירמע די זיך האט אזױ אם

 סםריײן גענעראל דער ביז... זיע:. איהר
אויםנעבראכען. האט ״סטאגעדזש״ און

 האכען סטרײה םון פארלויױ אין
 םאחשיד־ע- ארוסםראגען אננער״ויכען זיד
 נרינכערג׳ס לואים װענען ?לאנג״פן גע

 זיך האט עס נארװאלס. סאוט אין ̂א•
 א אז קלאנגע*, טראנען אננעו?ויכען
 שאי םון ארבײטער צאהל נמנינענדע

 נאך בײנמעז צוריה אנגעהויבען האכען
 צוריה סוםען וױ£ען זײ ױניאן. דמר

 צױ פוײיםאנ א אײנםאל, און
 ארויסנע־ אהין שאםיטמ א א־ז נאכט,

 םינ״ א געװען איז נאכט די פאהראן.
 דיאט סאםיטע די םײכטע. א סטעמנ,

 קאיײ א צי װענ איהד זוכען טנדארפט
 באהאל״ נעװען איז ױעלכע הייזעל, נמר
 גלינאכט בויכמר. און סוסטען אין סען

 מייזעל ײ וױ אױסגעדאכם ױך האט
̂נשםאנעז נעװען ײאלט  « איז אליק ג

m םעאד. גרויסען װיסטען m װי אזוי 
 א (לס.9 כיוו א אויוי מטיבעל סתים »

 דורכ״ ױך חאם שגןראל סאםער ^ואכער
רזנר און די דירד מ׳טגיטען

 מינ־ ♦?מר איז חויז רעם סון מכט
ד הא• דאם גאכ̂ג סמנחנר י  סאכד־ י

 אא• דל \r* אעעציממ. וועג חנס ®י
ךארטע חאס יארײן תומ איז ייז »יסו

 ״צון א יצט־ללײט. ג״יײטע א ;עדעריצט
 *v; דארטילן yאפיטP די האט כריחןר

r &ון ביאכע ̂זyט*אפ r; ’ג-ט אנעי 
 דאס דר זײ האכען yטי,לאג דעד £א־

 פין ׳צפיאגען רי םאר ;אד דע״׳גיאקיען,
 לאי רער יאב־ל; ז״ װי םיידע. דער

 :אזי- ךיזען ױי לאביען ערלןלערט, פיטע
 זיי• לאכעז אינסטינקטיװ עדיוארםעט״

 אײפ׳ןיװעג א־ז ױניאן יי אז נעםיהלט/
 די אי געיעראקע,/ זיר האבען זײ ;^־

v o v t ש: צו ;יט זאלvאויסנעפינ^ ל 
y;yii| 2* קאםיטיעס דער"n :y w u און 
rw ניט זאל ovvt) לענער. די#

 זyא:’כ אנגיעהויבילן נלײך מען האם
*y;yrהא פאר ׳־tטyאט פיטיננ. א ן 

 אנעיי נאכט. רyד ןyםיט אין גיײד
 העסען לייטע^׳ די םען קױיגט ױאי
 מע■ זאי׳ װעסען און רופעז ivo יאל

 זא? װאו איכערהײ«ט און אויטלאזעה
 איז dv ? װערען ןyט^^א1yג פיטיגנ רyד

 אי; אז געװארעז, םארשטאנעו גל״ך
 גיט פ־סינ; אזא קאן נארזואלק סאוט

 זאוא מען װאו װײל ׳jr-yv, ד.איטעזyנ
 םיר- די װעט צוזאס^קודען, ;יט ײך
yo װעגעד םעלעפא,־ א קרעען גלײו 

Dyi ט ;,כי cy •;4 מיטי;; ד^־ און ; rײ־ 
y-iyii.] צו^טעיט

 כ*•* רע־ געװארעןױאז ןyאסsבאי^ איז
 א*י װע־ען \VQ'?W, רארפען ayn טינג

עי אני  זיך האט ;אכהער .‘׳פט^־טעי אנ
 קיא־ געחן פון ארבײט רי אנגעהױבען

ya| סליחװז; צו רופען לאדען. די אין 
y; זײ vנyc•טלאyאײננ די ײעקען ^ r 

דיטיננ. צום בעהן און אויםיצטעהן
 שט^עלאך סינסםןרע די צוױשען

 דורכגעריסען. קאםיטע די זיך לאם
 זײ ןyהאנ רyםיגנ שניץ די אויף ׳?זטיל

:b v v -wov. טויט געװען איז אלעס 
 צײט פון בלויז *צטיל. גיעױען איז סyאל
 אי־ ^טילקײט די זיך פליעגט צײט צג
y2״ ^yo| פון שױצקע א סיט ’̂:Dy 
 :קאמ״טע **jn צו ארכ״טער די פון

אי האט  װעלעז םיר ניט. מריא קײן נ
 בא־ זyלעכ סיטין זיכיערהײם אײער פאר

טיז איהר לומט צאהלען.  אוגטעי י
 אדום אזוי שױו. ןyנדיגyפאלשט אונזעד

 ביז גענאנגע; הױז צו הויז פון פען איז
 נלוי־ o:ypy; האט מען װעפ^ אלע די

jyz אין ^jy 'r צוזאטענגע^ליבען
געװארען.
 געװען שוין איז yליגyאיכ דאס

 אױ־ 3 כעדדבנען האט פיען לײכט. ,א:״(
 אװעסנע־ זיך האט מען און טאטאכילען

 נע־ ןyהאב אוינען די ײאודזין זyיאז
 רyנדyקישט ד״ער פון pyii« טראגען.

 ער־ שטעטעל, רyד םון ארױס ;רופט
ry: מען װאו שטארט, אנדער אן אין 
jyp האלטyפארזאכד^ונג א ז *y:o\K 
 y*< זיך האבען מאשיג^ די רט.yשט

 דורן טאלעז, און בערנ דורך טראגען
 םון טרובע יעדע װעלדעי. און פעלדער

 און נעריסען, לופט די ־אט מאשין רyד
 אן נעהיערט זיך האט קלאנג m*y' אין

װא- א מאכט :נצחון סון אויסנעשרײ
 זיך טראנט נייסט ארבײםער רyר !רע
עס .y' !נאכט ו^רyם«נסט דער אין
 אכער ארום, םײכם און יואלט געװען איז
 אזא געהערשט האט הערצער די אין

 דעם פון װארימקײט רםע אזא ליבע,
 םון צוזײטע םון צוזא^נסונםט נײעם

 םון און פארװאנעלטע םיז צושפרײטע,
קינרער. ארבײטער פארהאםסע

 נע- סארזאמלונג א איז נאכט יע:ע
 די םון אײנעם אין וארען%ג^ האלטעז
 על.Dדyטr דערבײאיגער א םון האםעלס

 װי־ גײסט ױניאן רyד איז זyדארט איז
 אר־ די צװישען געװארען נעבוירען דער

 מיט ײניאן די האבען װאס בײטער,
 דארםען און םארלאזען. צוריל מאנאטען

 די האבען װאם y^yr די אט האבען
 הײליגע א נענעבען .םארראטען, ױניאן

 שאפ דער ביז רוהען צו ניט שבועה
 די אץ װעלען געבראכט װײטער וועט
y''n| שעסער. ױגיאץ םון

 ש§עםער צוױי אדער װאך א אין
 םון ארבײטער צאהל גרעסמע די ?'ינען

 םון ׳בראס. נדיגבערג לואיס םירםע רער
 אוז סמרײס, אין ארױס גארװאלס, פאוט

 אננעהויבען זיך האמ האםןי נײער א
 םירםע. איינגעשאארמער רyדיז נענען

.3 נוטער סאאיטעל זיך ענדיגט דערםיט
 נאדװאלפ סאוט אין סטריײן דער

 מאנ>־ אייגיטנ םאר אננעהאלטען האט
 ארולזטער זײנען װאס יע;י:ע רי טען.
 דרייסט געשטאנען זײנען םסרייס אין
 סטרײה דער צײט. נאנע די םוםינ און

 פארצומען. לאנג זעהר אבער זיך האט
 םיה־ אננעהויבען האבען ארבײנמד די

 ױניאן די הונגער. פון טעם דעם לען
 אומ־ די ארנםער אז אײנגעזעהן האם

 נעלוינט בעסער זיך װאלט שטענדען
 א סאר ארבייטער די ארױפצושיסעז

 זא־ זײ ארבײט, דער צו צוריש װיילע
 אײגינע נאר ערהאלען. פאנען זיר לסן

 אום־ ארבייםער וײ זיר האבעז םאנאםעז
 אחז כאוקע ארבײבג דער צו נעמערם

 זיי׳ 1”»י «וב«ד יונ׳אן, *םיציעלע »ן
 לײס. ױני«ז מייז jjmw ןײ «ן

רערפיהלט נאכדעם ה$ם פירנמ די

ט די  האש און ױ;•*; רעי טי; ראי
p ז־ך ילױנט עס אז א״ננעזערען r 

־ ד י  ־יו־ דעד ט־ט ״ש״טער יצ. נ-ט :
:t r. זײנען איבי-טער ר• *נװא־זל 

 אן אהן ארכ״יט ,;־,ד צו צוריל ארײף
 די אבעי האט העטיטעגט, אפיצייע^ן

 m]n אז אײנגעזעדוען ד־יט^ד פירטע
 פ־רכיע די .‘ט״װעי פא־׳; זיא צ£ײ‘

 פארהאנדױגג^ iv:’i״y;;K ײ->;י י־אס
 אײגיגע גאך און . ׳״עי ־ כ־־ט

 אײנג•^־ פ־־כיע די ־אט קאגםערענצ•;;
 דעד אין ש*או דעפ ןyכyגיycאױ שסיכיט
y אין קאגטר• ^ r| ײן צוריק? ;v .יארל 

v; אי, צ,ר*ק פ־רר־ע יי ״טוין איז לײנמ
 ױגיאן א װײטער איז שא« דע־ יארק.
 מ־ט צוריק דיגילן לyט,,א־ב די שאי
 ענדע די איז דאס און ױ;יאן. דעד
[n:v די און 4 ;רי;יט קאייטעל פון

 ארן נכע-; (ר לואיס — ראםאן פון
כיאדערס.

 כרי• די iy»jy: גע־וא^ט װאי־טילן ט*ר
 זײערע איכעו־בײטען וײ^עז װאס ׳רyד

V צו ניכ״אך, W] און אפ*כ אין אליין 
 נ׳ן- “מי קײנעם. כ-ט oy ״עיקען :יט
M' ר׳לן V רי אויוי vov^n} יע• פון 
 װעט כיך m)n jyn סיטנייעד. דען

u r w טיט ױערען , ^ ד נ א ג  האבע; א
 קריגע; צו געי!ע;ענהײט די גיט נ־יר

 א: זיך דאכט Dy אײב אײעסען. ד*
 אילר און לומען ניט אלײן קילנכ איל־
 •;מ<ז אנאנדערען מיט ב*ר □yi שיקט

iyo אגצושרײכען געבעטען אײר טיי 
 .4ביכעי ױגיאן אױפ״ן אדד^ש אי״<י
 הילי־פען אינז איהר ײעט װענ אזא אוי^

ד האי״טען ״ אפיס. אין רעהארד א
־ .ש דז ^ ע סמק.לאח.זנ. )ה

אםערימ פון אונײסעו אידישע ױ צו אויפרוןז
^y אלגאניזירטע די 'i’K •^ארבײט

 צו ברױו א דורך האב^ א^;סטי:א8 פון
 iyD£i*j׳p׳'yiiy; אירישע פא־אײגינסע די

o: זיף P־r וינ פון r \:v w אירי״ די צו 
yr ארבײטעי ivoxv צו אטיע־יקא םון 

 א־בײס זײע־ אין דף םאראיגטערעסירען
וזאבילן זײ װאס

 צו ןy*וארy: געשיקט איז בדױו דער
 רyטײנyאלג סםי:ערyאלB vyi םון אוגז

y ארנאניזאצי^ ארבײטעד r y r א:* איז 
;jyDî s^y אין cyi אמסטyרד*פyר 

 איז און אינט^יציאנאל ױניאן םרײד
 רyד םון טײל רyנטyאנערק אן cyi דודך

:*)w אי:טyד:אצי^נאלyארבײם^• ר 
 ר־yד װ^יט ביי^י זײער אין בארועגיגנ.

>sry^ רי אז n:^ yrn^־ 'K  y ארבײ־ 
-yc־ y i^ i; אױפנ שויןyױניאגס, ט,בו 

 רyד פון ריכטרנגען און #ארטײען ys* אז
 די אויף וױ ארבייםערשאםט, אידישער

 קײן צו ניט ;yy:»;rK באלאננען לכעyװ
 דער אין פאראײניגט ז״נען פארטײ׳

 עס ארנאגיזאציע. פ^יי,אדב רyפ'יגyאיג
y א־ז ײערם i□ דערצעהלט אויף בריעף 

 דארט האבען ארבײטער די אזוי וױ
 פאבריקען yrvD«vy קאאפ אויפנעבױט

 קאאסעראטי־ וױלטשאסטליכע לאנר און
jyv אזױ וױ און Dy זײערע ארבײטען 

^^יא סטיי  קוי־ און ^‘אגריקױטוו^י :דו
איגסטיטוציעס. yלyטור

y וױיטער lyD'i^i רטyײ עס i-, 
 די שװערינקײטע; א פאר װאס צעהלט
 בײצותופען האפען ארגײטע־ אידישע
 אינדוס־ זייע־ע בײען זײ :.yr, אויפ׳ן

 קאאפערא־ אגדיקולטורעלע אין םיימלע
 ־y: y:nyiHc נענוג לאביענדע :יט טױוען
 גוטע ניט רyאו:ם אלבײטען זײ צײג.

 ניט ןyהאכ און באדיננונגען yסאניםאר
 זײערע הײרען צו פילדיקאפענטען גענוג

 בא־ צו זוכען זײ ארכײטער. yקיאגק
 צערŷפ א־בײטס פע׳לד' װאס *פאפ^

 ניט יyזוכ אדבייטס אידיש̂• נײע פאר
 אױסצוהארטען, tyטליפ גענוג האבעגדיג

 זײערע פארברייטערען און פארגדעסעדען
איגסטיטוציעס.

iy£ny;D« האט בריװ רyדיז 'r א 
:iy :'^ » ry אידישע די אין אעםעדעס 

 -קאנפערענ אױױ און סרײזען, ארבײטער
yא'די פאראײגינטע די װאס צעז r נע־ 

 און שיקאנא ׳יאר? נױ סון װערקשאפטען
 פון אײנבערוםען האבען פילאדעלםיא

 און ױניאנס םרײד yאיריש םון םיהרער
 ־y: באשלאסען איז אינםערנײשאנאלס,

 פא־ אונזערע חילף צו חופע; צו ווארעז
ברידעד. רyםט'נyל

 דורכ־ נעװא־ען באשלאסען איז עס
 פאלעס־ דער םאר קאםיײן א צופיהרען

 סא־ א ארבײטערשאםט. אידישער רyםינ
 איז געװארען אױסנעהליבען איז טyםיט

 yאיריש אלע םון םארשטײער װעלכען
 םארםראםען. זײנען יוניאנס ארבײטער

דאס דורכםירען װעט ?אשיטעט ריזער

 מ-ד אין אגד,‘' נאגצעז איב^י׳ן קאסיײן
 ארכײטע־ אירישע הי,א *" זיר װענדען

 צו אפילריקא׳ םון זyפאס פאלקס און
>jy£syr דעדמיהראן אונז oyi האפיײן 

:.4עיםאי ןyפול א צו
 אידישילן יעדען צו נ^נyילאזyא*ב

 גלױ־ ניט רyאד גי״ױכ^, זײן איכײםער
jy3 אין jyr^D ^ry □yi ,רו־ אידעאל 
y» פיר זען i jypjyiy: yr□ אז פאלט׳ 
 אײ א זיף באפעסטיכט פאלעסטינא אין

 איחר כױט װעלכא ארבײטעישאםט דישע
 ■ראחקטױוען ׳זyזונטyג א אויף יעבעז
 ׳»ײך פיך רופען רםארyד אט ארן יסוד,
 םא־ צו גרינגער שװעסטעה און רyבריד
ir די כען .y rr ארכײטער די םון לאסט 
 געבן צו אײף iyon מיר סטינא.yאל9 פון
:w: זײ  אײף רוםען פיר פאשיגען. און "
 קא־ רעy,זי הרעןyםאדפ זײ ןyלפyה צו
»y irD » iy i ה צו כדי קאלאניעסyלםyן 

y " : iyyy?«n אידישy .םיר ארבײטער 
 רעyזײ ןyבוי זײ ןpלםyה צו אײף רופען

 און פרארוציר yגyאײג זײערע ױניאנס,
 yנyאײג זײערע קאאי^־אטודען, קאנמום

y: רעyאנד און אנשטאייטען דיט1קרי :^ r 
״ ^ »iyo אינסטיטוציy.אונז זאל און ס 

 אץ לאנע די װאס דאס אנטפוטיגען :יט
 לא־ יצװערע א איצט איז ישראל ארץ
 אונז קרבנות װיפיעל געו־ענקען נוט פיי

 גפאיבנעז איז אונז ביז לאסטyנ האם
 טcאrרyארבײט רyאוגז אויפצוהױבען

םדרנה. רy:שליכyמ א צו
ברי־ או; שװעסטער אפ, ךיז רופט

 רענ־yאנפp צוזאפען גלײך רוםט !דער
 ארגאני־ ארבײטער yאידיש איע פדן צען

 נרינדעט שטערט. אײערע אין זאציעס
 פאיבינדם שטאט יעז^־ אין טעזyקאפיט

 םון טyאםיסp הויפט ארנזעד פיט זץי
 איבער׳ן לאפפײן דער זאל אין יא״ה׳ נױ

 דער פיט װערען גילטריבען לאנד גאנצען
 -Dy:,־ דעױ מיט באגײסטילרונג׳ רyסטyנר

 צװעק דער פארירנט עס װי װירד^
 ר^־ םאר פאסט עס וױ און קאפמײן םין

אס^קא. פון אדבײטערשאפט אידיש^י
םע־ נים שטאט אײגציגער קײן זאל

 עק- עס נאר װאו קאכיפײז. דיזעז אין (\1ל
 ברענטש א יוגיאן, אידישע א זיסםירט

 םון rנטyבר א רינג׳ ארבײטער םון
 םארבאנד, ארבײטער נאציאנאלען אידיש

 זאי׳ יארטײ, רyאידיש א םון נםשyבר א
 לאסיר 1 ווערען פירטyג ײן9קאם רyד

 אי״ ארגאניזירםע די װען אז באײײזעץ,
 אוג־ אמעריקא פון ארבײטערשאםט דישע

 איהם זי פיהרט קאטפיין, א טערנעהמט
!ערםאלג םיט דולר

 אידישע די אז גלױבען, טיםען מיט
 װעלען ןyפאס פאלקס און ארבײטער
׳םיר צײכנען ׳רח* אונזער ענטפעיען

שאפםען  קאםפ^ין געװערק
טעט םי ארגאגי־ די פאר קא

שע זירטע  ארבײםער אידי
אאלעסטינא. פון

מאגען שלעכטער א
 אנ■ םיעלע און #®ענדיסיטים בלוט, אונרײנע קאם־שםערצען, ברענגט

קראנקהײטען. דערע

ערןם־לאקם
ר ע ד ד א ל א ק א ש ל ט ע ט י מ ־ ר ה י ם ב א

mn ארדנוננ אץ מאגען אײער
שטאפוננ קורירט עקם־לאקם ײם דערזעלבער אין און פער ט צ  עש פץרהי

 םער־ און שלעכםען א םון קוםען ורעלכע קראנקהײטען. םיעלע פון אײך
מאנע*. שםאפםען

םטע די איז עקם־לאקם כטינ ען םון ערםינדונג װי עז  יאהר־הונדערם די
ט װערם און ר די םןנ א ק מע פון רע םאנען־ספעציאליםטען. פראםינענ

כםארם. דראנ »לע אין באקס. א םענם 50 אין 25 ,10



21T לאק. יוניין מאכעו־ ױינקאזם דעו־ אץ »  
m iיוי

ג » י •יו ו ו w♦ י n t r n  j r n
נין 1«י »«in 11״r ױ . . »*» 

i r i v ׳>vj׳ij ,ר^יגחנז#•
in *11!»< •>» .(׳ויווגלי! . ״

מד דנ »י  סא״אינצי ײיז r-a• ;«v׳ry^y דע־
pH -  PC "*•טיניצ די ,4aig4 ײינ̂ז

 די pa (?'*-*[ גע-ע-ט f־a ״סאיל״
 an דעיצא-עגט -אנען ײאע יעדנע

 צן40דו-נגעפ זיינעז י4פא פין ^ן4וױ
a pit •ג *y אדריניכג־אציצ y f«a*‘ 

 yj רי jyo^avac iv געייא״ע; ט4*של
vtra pc jyacyj‘* 4יאלא oyi -•tc 

.1924 •r r
vn jy די *ױוי j# ry i y i;y r*c 

iy i ;racy)o«ia גױיל iv rn v w  iv 
pa געבעז אכטונג n a די ;fyocyry 

mvvii)i:r: ?4a iynia pc יויt 
 ; ואלעסל♦ שאיר נ*. \V*4W עײועללט

y f<a • .n w y itj^ n jrw ®  o4a~ 
dMvii בר. !צװאחון a. װיעגא״ט pa 

ra לאקאל אלס  ia*3iy ru ציױצללט 
 ױ״פ׳טיצצינמוז בא!אוי. נר. געװאיען

 11בא .tpv דעי -ac ײרז מניניעטײן, כ־.
iy רי ;ע״וארען ע״ױעלי־ט וײגען r i3 

 ip בעדחאװיטש, sao א,*1זאליטא י.
 30אירע*ר סאי*. 'עדיט, נאב־יעי־ ,,יױױ
נ. ?•כיעררוון, ויסי־וו וױיכערבע-;, כעני

 3חי״ ״yaipa ,-ysoyi .am פ״ידר*;,
 ניאלע א־ן ■ײזיכ ,ייב״ייr אטה,1א״ב נ.

?*נסון.
 אונ־ םין כייט״גג אינכעאליי־עאן דער

 אסיכעױס pa באארד ע?ז. דיעױ זער
 שנת ״עכען געװאיצן אס;ע־זאיגשן איו
9 onםענ־ואר ״טען pa דעם a n a- 

 איגטעמי״צאגאל אוגזער pc טאדױם
 נאאדד עיזז. אי־טע ד• װאו יגג,1ניל
 pa tyocyry; איטע די סארענדיגט האט

 פארװאל״ די אעעמענוכיען לאט גייע די
דגיאן. רער po טו;ג

 ראבען ריטינג איגסטאײישאן ניים
v געוזאט אױך טיר m a אמעזעהענע 

 בוי/ ;?ia ם*ט געװען va עס ;עסט.
 םױ סענעדדצער דער ם״ננערג, י״עראי

39ױני 1טאנע דרעס pa דע-־
 פון רעריוקט^- רער יאנאװסקי :ע;אסע
 ״רי ^מיון איגטערדיטיונאר אונזער

 דער וזאײפערן. דדע, און נעחננטיגלוײט״
 *דנא- איםטערן דעם םון טענעדדצער
 אוגזער pc דע»א־טכע;ט ניזאציאנס

אינט.

 די אינכטאי־ירעגדײ; םײננערג, כר.
 ;עד׳איטע; האט אדמיגיכטראציע, גײע

n זואד״מע רזאר^גע א y iאנ׳עטע״ ׳ 
 דע- אייף צײט כיפעי א זיד יצעגדיג

 איז װעלנע 2(י יאלאר pc גדעינטע
 זײן ^וייכ כאקאנט ;וט זעוזך איהם

חענטע  ילא• אונזעד טיט פארבינדונג ̂נ
 אומערעגדיג צוריל. יאלרען מיט יואי
 אא־ אין •אס־רונ; רעצטער דער צו זיך

̂ט אפעיע, ״ױעקס־״ער״ די ׳יןאי  ער ה
 -r*c דך דארף ירניאן די אז ערקיערט,

̂יך לען  זי דאפ צופײדען און גאיק
 גע־ועזענעם דעם פון :עװאיען נטוד איז

 גע- וױרהליד האט ײעילכער טענעדזיטעי,
 איגא״ גאנצע n געפאד״• אין יגטעיט

 פארדיגט גיט ז־בער האט און גיזאציאן
 ;עגעבען איהם איז װאס כבוד דעם

 םון טעגעדזיטעד דער זײן צו געװארען
 כאדוײ פײנבעדג בר. יאקאל. אזנזער

 פון טעסבערעיפ ד• װארום זעהר עיט
 גע• װי געװא.-סט גיט האט 20 יאהאל
 און ;וטע די אפצױטאצען איז רערינ

 נ׳עװעזע״ on סלז ארבײט עהרליכע
 אױס אכער דרילןט עד סעקרעטער. נעם

 אדכײניססראציק גײע די אז האםנוננ די
 די פ»ר במסםע דאם טאן זיכער װעט

 ער און װניאז דעד pc אינטערעסען
 pc קאאיערײשאן דער טיט אז האסט,

 בא• נײע די װעט םעסנער״ציי דער
 ארכײמ די מהאן צו גע^ננען אטטע
 םארזיכעדענ״ װענ, ריבטיגעז דעם אױף
 םאר הילפע םעגליכע יעמ או:ז די:

 שלאוס־ גרויסער דער jib יאקאל אונזער
 איגטערנײ־• אוגזעד םון ױניאן מאכער
 געװארען געטאן איז עס װי *טאנאי

פאמאנגענהײט. תו אץ
 נ•;־ בי. מיטױ.;, פ«יז טעערטאן דער
 יא- ;ע;. םאר עטעלט׳דאן גאלד/

 נע•״ רעי jic רעדאקטאר דער נאװסהי,
רעכטינקײט״.

 פאד־ מיט רע׳דט יאגאװסקי נענ.
 אויס דריקם ו^הסאג, סיפען אח דרוס
 אל• די װאדום באדױערוגנ טיפען זײן
 ד• ׳געהאט נים האם נאארד עהז. טע

 ענכדפלא״ א; נעהמען צו כיוט נויטיגע
 ״וחנקסלער דעד אין ׳עסעלונג כענעם

 רואינירם ״ציער האט ווודכע אסע^,
 ן5װאת ער.נאדויעדט ױניאן; גאנצע די
 נאכ״ כלינד אזוי האט םעסבעריטי! די

 גע• האט וועלכער ״מאן א געפאלגט
 צװיעען יתי*ן. די :עכלא£ם און נאדמ

 געקױ ניט בין y״* ער, זאגט אגדערעס
 עד- גית די ;ראםולירען אײך צו מען

 װיגמען אייד 1אי באאפןמ וחנהלםע
 א זאגען געקוסען בין איף נײז, נליק.

 האט ומלכעד מאז אײז צו געזתד וײ
 אױא נעהגמז צו םוםר גענונ גצהאט

 »ח םארווגםװארםלימיים די זיר
 אײ• פח םאסהצ די איונםעררײסעז

 זײן צו ®וווידינם גימ האט װאס נעם
 איד םיהרעי• איתר ליותר, אײעד

צו געזונד ױי א זאגצן ועקוסען גק

*1 syjyfynyi • r,י
 טypy-אאy; לאט •ya-yn פײיראן,

pc -y^* א W 't t  pc pyj״‘
p; נא;א«צ( ̂יא ױאכ טעז, i m^^y 

y;yfy^yj -y^Nל סyגyיyyf״< sy 
̂יך‘ -טי טי׳יט ̂ 3 * יאע1 ייײד >י*י*

jmr*,e 4 יא״פ^ !אי־*y r( צי״ינ 
 דדאן׳/ •yד צו ט-יי-ײט

m. «1 אי׳כ *ך1א ד-יתט בײױ1יא;א« 
‘יו״ uyv -״ארא• ד^ר אז ד׳אפגומ

yu“ אyfי*נy נ נ״יבטײיןפ  PN טאנען ,ד
yifM̂ ̂ד•:yיy•נfפאי  y3<s;y

יפ/©yfא in ־-y דא*ט ̂אין̂א
 אי) ײיד^לאי^ן דט ••yל ויך ױעט
צוײנפט. דע•
*tyny; v* ־yד  -y;iy-, •yuyy .ני 
 pc iyy״Hy)y*3 *yר ו*דן,4-א -דצ.
 'yi א-גאדואציא(ה איבטע-ן דעס

נאדױ- ״צמאופ לאט ע- ®א-טרעגט
D̂ y װאױם yi* י־אמאל ;^eyi iyp

 4וו״ערא דך ד-אט -y.*piy;ŷ טע;4א
 oנy•איטטyד דץ צי :^וענדעט נ*ט
 אמאדוײ׳אאן נאצוג pא ליי־פץ פאי

 פאדוי• וy דויאמן. אײנעי אדנײט
 ז^פארט־ דץ או ט^בע-ב, די כע-ט
 נסט1ד א-ן ״צפעחן w גרײט א-ז טע;ט
in n *ױדאן י־אלאי iypiN pc איד 

y, ט^-די״עאנאר :4yv נאך דך װ^דצט 
yr4*p האפנעג די אויס דריקט און 

 iv- דעד ןיא טyװ יאלאל אוגזער או
 סי£י•אי ר> ןyייvייוראלג ניט יונפט

 אד- רץר ,או, םאױגאג^ח^ט דע- פון
iy דעואדטנ^נט :אדזײ׳צאן r r  uyr 

 לאיןאל 1VK'* ivtfvr. iv א״עכ טאן
 ן,yרyװ פאײאגגט ליעט אזא ױען

.tpy yp*nynny y;^ די וױ נאנדעב
 י״עדאל נד. ^יטyוr.y לאט כאארד

 און /טערyל-yס רעחאדדי;; ס4א ללײן
 יא• פאר׳ן סyט,קאמ סטע;די;ג ע4א

״ און איטע די האט לאר ;y .עקו 
 אײג;^אדע;ע Prip א ריט באא-ד

 געװען ני־צמח דך נעסט אה טערכעלכ
 אין צוג^דײט סא*עי oy;nyy א נײ

on לעסטאראנט׳/ ״אריסטאלראט 
 ט״טעד• oyjytyvy; on ;יגגאלה נד.

 א וױרלייד קוכיט לאקאל, פון טאן
 טאאסט-סאס- דע• ױץ פאר כח ײ״צר
.i:vm פ׳־ן טער

 אוי• א? א״נעד^ינט, אוגז ד,אט ער
 או״סגע״ אן איז עד וואס דעם סעד

vײכyגטyאסת״ אן עד א»ז טיעע-טאן י
כ׳יע- שאד א טאאסט-כיאפט?ר, גוטעל

 נ״עד דער אין ניט איז עד װאפ נען
י׳אלאי. פון עיפט-אציאדטי;

 וײ א און װערטער פא־ א יעצט
.20 לאקאיל םון טעט:ע-ס ד• צו ;עזונד
 גמי״ א ״עולדיג װירלדיד בין איך

 סון מעטבער׳שי• דעי צו דא;־ כען
 ;עלעגענה״ט דעם פאד לא־אי״ אוגזער

 זײן iv גע;עכען נײױ דיאנען זײ ױאס
 -iv דעם פאר אח רyטyפארטי זײער

 גע״פא;- סיר ראנע; ךײ װאס טױױען
 צו צײס יאחר 3^לעצטע די פאר קען
ביז• אין סעקדעטמד דער זײן
 איך ױגיאן. דעד po אײדדעע:ט געס
 כא- אלס צ״ט יאהד 5 די םאד האנ
 5 די פאר און באאטטער טער‘^;•
 -nPVD רעקאױדיגג אלס בעסאר יאהד
 נעלערענט פיא זעלד לאקאי pc טעד
im י1אױ r געביט pc כאװענוג;. דער 

 דודכגעמאכט גיט האכ װאפ ׳מ*ר םאר
 דאס איז ביאדונג אונױוערליטעט הײן

 וואו חאיעדדש אײנציגמר דער געװמן
 דער סיט כאהענט ויך איך-^זא^

 דאס איז מיר פאד נאװענוננ. ױניאן
 םון מװאל גרויסעד א בעורען דױרקליך

 צוטמי• דער םוטח, און באגײסםמתנג
 געװארעז גמנעכען איז מיד ײאס עז
םארטרעטעד. אײער זיין צו

 םי• אלכ פליכטעז, ט״נמ האנ איך
 אױסױכט נעחמעז צו סעקדעטעד נאנץ
 עחר- #מדאן דעד pc פאנדס די אױןי
 אץ־ דודככעפירם. אויםריכטינ און ייד

 נע״ צײס זעלבער דער אץ אױך האב
 אײ־ כיזנעס אלס פליכסען מײנע טאז

 באזונענדיג, ױניאז, דער פאר דדפענט
 צו אםזגגדענדינ און קאנפראלירענדיג

 די אין קאסילײנסס פאר׳מידעגע די
w v v אר־ אדגאגיואציאנס חןר ייז 

 האם לאמאל אונוער ורעלכע בײט,
 נעטאן האב איך אמעסירם. ׳עטענדיג

 געקאנט האכ איך וואס בעסםע דאס
̂ינ- on פון אינםעדעסען די סאר  א

 ױגיאן דעד םאד אױך איז צעלנעם
בכלל.
 5 די פאד געסדייעם האב איד
 איז נעווען ביז אץי וואס צײט יאהר
 איז וואס נעססע דאס געבעז צו אםם

o סאד זםיר, אי געװען n וואוילזײז pe 
n אל• אין לאחאל סאר׳ז איז םעסבערס 

נעםײן.
 אלס לאקאל פיז אדויםנעדממתנ

 פאדלאז באאסםעד. םאראגםדדאדםלימד
y גים אץ• *  .r r3v  n צו נרײם ביז 

o און ל^סםיז n  twn צו יאמאל 
 זחוט לאמאל רער ותז צייס יעתר

 גרייט בין איד סאריאננין. נאר דאס
מז «ו װאס ראס ייני*ן דיד צו מ

ד-#ידט ד♦^ ״yi iv אייפ״ט ד•
 די .1(1 אדמ jytws א״ן

n n* ױיחןiy» )i*  j א 
yi- 1א 4יו^ט-א| .v f r iw n  i^ jv 

4 -n  pc ^ m y ^  «i0 ודאן i»n -בא 
uyfMO •yc«0 ocno 0 דאלאיי!•
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וױסעז צו גוטי אמ װאם זאכען
ט ^ ב ץ לןינדעד״וןיי •״B ױ א * 
ע ט דג ײ > א עו ט שנ»

לאנ^ oo:-yn לײגטיג^ אנ-.ױנ
rדגMאיאe ד/ אע דןי  yDטאאטyגע״ ז 

•o;y3y סיליא; א איב^י W,־
y rסנ ן lo  pg האנ װאס איט, יאלרyן 

oM3*0yj. 400,000 איוס ^  iyj,ff הינ̂ד
10 jyn rv  jy^yj ̂ט. אלר1 14 און  א

 ;יט לאט יא-,- 10 אונטער לעדעי- פאי•
•̂ נא״ינט. קײן oiroyv ד

 אץ נאיעעפטיגט זי-יגען יןיגדער די
py^o ,טעגע- און כ*-נעז ®אנדילצן
oo;yo< ץ אין פאללס. אױ״-  און ל,א̂כ

 y*^yo y.|גyoדע-ױאק פאר דיגעל איס
 Iŷא•כ•יט כײזעז ד• ^אס ,oyi דולך

 זי-יעד פון נאײױבט יױנדעד די װערען
 י1אױ און ביידונג אןליי לעכט גאט״רייכען
o,iv y^io. קינד אחyאיו יט>י-א!־נ 

 באוונדע- אײן po צדצײנוננ ה״ז דט
jyi ?״עטאא־ פא-אײדגטע ,ד פון טײ 

•W
 איז 1020 די םון צעגזופ דעם לױט

iy סיז •יאיאי^ע ר' i לינד^*״ גאנצעד 
 יאתד, 10 אס 10 צוױ״צען נאפצלמערומ

 ו-אפי- נײ גטי״נא״עעפט \vvo װאס
 די אין ידא^נס ;1 אדבייט^/ טאנמ

 יס-נרעג יאסיפי^ען ayi po ״פטאאטען
 םון יפסאאטעז די אין טjy•דאצ 17 איז

 ארײן געהדט לואס ׳טזדח-דחס-^נטראי
 כײ- איז ,געסyט קעגטאה״. מטאאטיז די

 פעד• א האגצן ,סיסיסי• איז סיסי•/
אוז 10 צלוי׳עמז איע po טעי
o: יאהד 18 "2i*y ; און אײאכאמא אין 

 אין ;•דאצענט 24 — קאראליעא סאוטח
 אין און ;•ראצענט 21 — דומארדומיא

 ניײ רי pc ■דאצעגט. 19 ארקענסא
 אײיאנד לאוד ״זאט ?זטאאסצז עגגלענ^•

 ארבײ״ אר»*ע1סרא גרעפטע די חאטyג
mwo קינדעד iO jyc"i*y יאהר, 16 און 

 האט סאוסיי,. דעל חךץ •דא¥ענט. 13
;דױכען אזא ניט *פטאאט פײן

יןינדעל. ארנייטע^ ■ראצעגט
 אגערלענט חאגגרעס האט 1916 איז

 ■דאכ״ ;אציא;אי*ען » פאד םאחט דעס
 אין נרױס, דער ph ;אציאגאי — יעס

 דאס באד״טוננ. pn און וױרחונגעז די
 קינדער״ װענעז געזעץ פע^-אלע ער״עטמ
 פאחפלי• iv לט1געז חאט וואס ארנ״ט.

•טאאטעךyױ^1צ פון ודענעז די סען  ז̂-
 :־,ק lie ■דאתחטען די סאד לאסעדץ

ס, ײ רנ  ערקלעהרט 1918 איז איז תדן
 קאגכרעס מיזאגסטיטוציא:על.1א געױארעז

 זײן צען1אויסג נמימאװט ^ןאלם האט
iv 03n ,כדי בא״צטײעיעז iv באמיצעז 

 גע״ דאס האט דאס אכעד קינדעד. די
 אוטקאנסטיטױ סאד געז1געס אןיך דיכט

ציאגעל.
ער האבעז מיר ב  אלטער״ צוױי ^י

 דעם אױםגעבען זאלגען מיר :נאםיױען
;סטאגדארד 01םינימ א po נעדאנק

 ציא-1קאנסטיט א דה־ןי װעלעז פיר
 די קאמדעס געבעז אמעגדמעגמ נעלע;
 פאדכארגען iv אדמר לירעז1דעג iv סאכט

 אונםער •עדזאנעז po באישעפטימננ די
 פאר אנהאלטעז גלײכצײטיג pא יאהר 18
 העכערען. 1צ דעכט דאס מטאאםעז די

 סטאנ־ דעם נידערינער׳ מאכעז ניט אכעד
 א״נ׳שטעלען קען קאנג־עס אס1ז דאיה

po צײם. צו צ״ט ,
 אז געגלױבט, האבע; סענממז סך א

 פעדעראיע דאס איישאפען װעט םען װעז
 עטאאטען נדערע1באז די דתלעז געזעץ,
 קינדער, די כאמיצען נמהמען זיך גלײך

 גע־ איז עס װײט װי אויןי ױענינסםענס
 זינט סיז געזעץ. פע^אלע דאס גאנגעז

 גע־ ערקלמהרם 1922 םאי אק איז עס
in0ii קינ־ דאס ציאנעל1אופמאנסטים 

 די האבען שטײער־געזעץ. דער-ארבײט
 שטאאטען 44 אין לעדדציסלײםמורם

 זײ pd 32 אין סעסיעס. אאנעחאלםען
in באמיצען 1צ געזעץ דאס איו r p -נע 

^ אדם אײן אין ורען,  ,tyinav אן א
ר ע ט נ ו o א n ,דאס װאס סטאנדארד 
 אײנ־ האט נעזעץ שרן רnינp סצדעדאלע
גזףצםעלם.

 האט ?י^ר-בױרא די װײם וױ אויף
 ס•אנ-nאp דורך אױסגעםינען געקענם

in n םיט n באtונn n ,זיײ מםאאםעז 
n, — ױי pa אכס אק נ^ד נצן n itfn 

 דאקאסא, נארט נױזות, ,nranc סיין,
 אח דאקססא סאוסה ייייאנד, ראוד

אין אױסמסאוועען pmw — וױיאסיננ

i 110קי דעפ w  n  w m  ry ty r iy ij 
o r-o r^ ra  n.וגדצן

oyy’0 p̂ p p0 די סון jyro ♦ד 
 i|0ipy( דס אט0^ט סון לדפ0נר0פט

n  iv דס0גד0סט- iriry iyo  oyi po 
.rvm

 a |yoiliy^ji0 ד׳אט גד0ײל0 ראוד
fyra rn *״ODnyiii0B on 

yn| האט ד myiBP0״aw  |ya ד-4ר 
y oioיטy15 נ״ו ל iv 0® יאחר* l a 

 שו^שסונחס, pb פאײױף יז0 נ״ט
 ל״״ד0 דט יןי0ד ryiy; נײע דאס אנ^-

>p0 jny -ניז פט0ל yoט•oyגy4024 ר 
 ראוד »יץ גאך uyr טאלטyד פילו0 ן10

^ר צילױנ^  אד״ yמ0ל ז
w ר0פ נד^1בײטס-״צט v p  vhv

i’yo ד♦ רצדוצילט הײ-יאחד האט 
ya,?)yo !למדצד י0פ סרנײססײצסונדצ 

9 pc 8 ױוי0 ניז o n  lyv.wn .nyv 
 *ינ״טס׳ססונ״ yײכvyזyג די רעדז^דט

 PB יאחד yo:i0 *<yiyp-- 16 פאר דען
iyv גאר oy .pyr 00״ iv 8 ביז 10 i 
iyiyp ivvvtvvia עדלױנט לץ0  iv 

ד0 וז.onyjyp 0.אין יאהר 14 לyנט10  ו
yo’iiya iyo א;״ נײ ױך0 דימונגעז.0כ 

לנײט^.0 דעלע
 ^טאאטען א:ט די ^ט אין אסײו

 ?אטיליט, נים גג^1א1אױפט די זײגצן
 איז וײ, pb ײנעס0 ין0 ון0

10 P  פטיד ״ז0 גצווסיצן יפנעהױנען0
נ ̂זiyiyp 0;0 אן בעת רי/0ד  ״סיג1ליי
0 .fnoiiw  Dpniy;a0pg24 גאנצע ין 

 J10• נדאדדט0סט די דיגען ׳מטאאסען
 מאי דנט pc p0 פעדעראיע. n סצר

n דינצן 1922 * " i *דס1לצדוסיסלײגד 
pmy; 3אפע fict פאדט״ סײ[ איז דאו 
 yp• רדעגען אדען1ג^ געמאכט נים יפריט

w n y i ,-פאוסא- לאדאיײנא. נאיט־ 
 גס•0 װאס .0דז^אלדז^י איז תאראלײגא

o וױכטיגע אין לy:v ויך װיקלצן n r0• 
 ד/ ;f^’iiv ז״נען ׳מםאאטען; טדיעיע

 ױפנע•0 גאדגים הײ-יאהד האבעז װאס
in איכײםענדע די פאד טאן r p.

 ״איגג- מעגען קאדארײנא :ארטה איז
 יאהר, iv 12 מילען די אין מען1אנק ף0ל
0 P014 פיײדיאך ן1א ך0ינגל lyKniv 

16 P0 11 ״&ע£טיגט0ב זײן טעגעז יאהר 
 ״0נ גאר די ז״נעץ באםת טאג. א ״פעה

 צוױ׳עען טעג « םו; כדעך p0 עעפטיגט
 האלבען א טיט טאג, א עעה 11 איז 10

 רצ״ ?אדאלײנא טה1סא איז ׳*בת. טאג
 יאחר pH 16 14 צ-ױעען קיגדעד געז

 nyr &6 אוין טאג א שעה 10 ארנײטען
T סענען דזיטא-דז־שיא »יז װיןי. א P 

 םאכ״ די יף1א ארבײט דעד iv געקן דעד
 זימצן זײ אױב יאהל. 12 צו ריקעז

םמזעדס האכען זיי סים.1ית
 אויפהאלטמז.׳ מרזען זײ װעמען ת.1אלמג

P0 60 אלבײשען טענען זײ yvוואןי א זז 
pk זיר מאכט עס װיפיל ’m v •טאנ 

a 12 in זײ וױ נאכדעם n יאחר זזאלב 
 אר• נצזעץ. on לױט זײ. מעגע; לט׳0

נאכט. גאנצע א בײטען
 .װאס אינסיע?ציעס, jib פאד^יף יז0
m: געפאכט נס.yצטyל זײנען any 1אי 

3D םייyהאם דדטארדדןןיא, אין ן pro 
 אפ אפילו פון ןyנג1צyדלaם 149 נען1נעמ
w: די i t פאר• 660 ן1א סטאנדארדס 
n סטאנדארדס די געבעז זyכyכר  po 
געזעצען. ר״אדבײטnינp yלHרyדyם

: " *yv אנ־ דאס אז יא,1ם האבען 
iJ^nyj פע אnדaלyוחנט םיניכאם ז 
vv ivv\ איניציאםײו חנר on  pa טד 

 .סאראנםווארםליכקײט yאלpלא םיז פיהל
^ איז ע  אט. אלםען11 סיר יפטאאט. י
 נרױמר א אז דעדמאנם. זyג״שyט די

y טײל i iib•. חאט עלם11ױליזירטערי1צי 
 .נאציאגןױצו a נאר ניט *נגצנופלןן

 .11אינםעתאציאגאל אז נאד סטאנדארו/
 •..nnrp po בומעמםמוננ תל ױעגמן

 אײראיא pe פעלקער חיכםינסטע די
jyagn אין כאטײלמם זיך ww> n.* 

 יסנמי•:1א זיעען וואס רענלען, ארבײם
 אעםצרנאזױןד: m יף1א געװארען בײט

 ׳ווא־ אין ארבײםער־?אנפעחמץ נאלער
 נ*י. פאלם ?ײ pa .1919 pa יציננטאן

 אינםײ• אן אגנעד!מענדמ אז איק, ניט
 ¥,־.5®יי ױ' חאמן סםאנדארד, נאציאנאלען

p ir o n זײצד םארלאיעז 
 ?ײ סאראעחר̂נ נמקיי^

i n> אז '?i r ^י ״• אוםאײממי ע ̂  ״
װ פארחים o ח n׳ r t o n  bfn 

m לענענחײטמז ini געגאבצז n r n 
n  pa m r^ קמרצר pa

Wmwy pysa^i

«  c 4 p j   ̂ • 9  JM  1 I

n״ אין a  r\n T f ifn  acarayav״ 
i חאט ayay ןוגאוט m  a a^a ו/ר 

irsm 96 נל״יי ט»ן n rm  T f pa• 
n ןר  *jyayynnjajaa ױו  m |,0י

JUffff a mjynyf
n i a״an fa• דורפ׳ן

yao)y0ר w  •f• /•oanwrwrna 
0 19i  •an -ty jra>iniדמ ל9י^ס 
myiyj ,•נ״ײ*»פ -w  a pa y n n  a 

^•/ yל n יל•6מ?an •an• 9 ליכט״̂נ
n^4 מיט לוסט r o r  tm

n •ראל |yrc>n a סיט  ny •an 
yoנoטyל jra>0P ojyayypjnianaa 

 yiPB a> •ײעגי׳יטיאסמ. האט לוסס
oan װאו a ״ ר״מיאפצגצס0פ»jr; r » r- 
̂ן jyv ןyanoya pa -y ם f̂ פצנפ״ נײם 
pa ^ נאסראכט האט o n׳n o r 

 cap, סין ארוס pa לופט nyn pc נאכט.
 y^ai;Ma אן דסנן ^ננעהייכען זיד האט

פרײלי
jy ויך לאט ע־ rw jw ia אױוי po 

 וױ ר״נצמ a אלײן ̂רyנyלyג רײן-לױישען
”viaoyHa-o א pa גלטוכל׳טער. א ii-
yj- ליכטעע װי״ס- אין •iy .Dyoarna 

 רטa•ryאנג עאענבײגען טיט׳ן די האט
 pa •דס po ל.y1יrר-yטoנyפ אױפ׳ן

ng םיט געװארען כלײט N11וגדyר 
 אים האט ױאס ליכט. גרױס^ לעס געגען

כײנאכט. אויסנ^״גט
ly tfvny i pa ד צײטyרDילט yר « 

 אױס׳ן pmv דך וױל pa כדדעלײט,
yn נעט am n ^ a.; ד ערyרהyאכעד לט 
 יױפנע־ זיר האט ryny .njr.p א דא

 אנגע״ האט עס מעטען ׳חאחן א כאוט
y ועיבען :n  iv| אוגטער n פליגלען lie 

on סײער pc ו^ר pןva iיnנדyיפליא ר 
 ערrלדypינD ?וםיל דער אין הויך, דאלט

 ״ןוטערען״ nn איכער װאס עטיללײט.
o4yn. דער jngn אן יכט1ח jyroa■ iv 

 pa געצװאונגענערהײס, םלעלען די סיט
 סאר• אױסגמצױגענעם אן אלױס דט

.nnp סאדגען
oy גיט a כלויע נקעל1ט די ציטער 

 הױ״ ף0?רײזעל און ך0רצזתל און ׳לופט
•ca דעם pa אײנס |ynm אן דך נען

דערען.
 iyoy;y: בריה a יף1א ארצ׳ן oy האט
i n  pa ן1א גאכם yאיו ר aגט1רyרגy־ 
נעט. po עפדוגגען

pa ער איו אט pa p ir א דמיסען׳ 
*ײכט-א:געטאג*נער.

מםארק״בלױ. איז דתיסצן אין
 גרױסע די ז/ םטjy:an ?1 פון

 pip נים דאן איו עס ליכטיגחײט^
 די איז מייט װײל באחנאליס. אױראלא
 po איצט, זיך Dj'Bya ער ian געגעגם.

^y;y צפון׳דינע ian A m vm ליכט דאס 
po םענטען... םאר דך וױיזט װאוגדער 
pa ד ?ײןr pרויסa rרaצענדיגy זײלען 

 tt pc פינגמר וױיסלימ בלײך מי ליכט.
 !ײנמז האגט, אויםגעטירײטצר גרױסער

 m :חיםעל אױפ׳ן זעהן 1צ ניט אױף
 a בלײך. כםעט ליכםיג־במי, איז הימי

1c yô n;לy דארטמן הײננם לכנה pa 
 ata ?יך pa אדױס גיט p מיטען,א סאםע

 ng װצלכצס לי:ט, rןרנדrיסr מטארק
 זיײ עס גצזצחן. נים קײנםאל גאף חאט
 װײסלאד a גאר ^yor p>p ניםא גצן

ypfr די אן פילט ליכט פערלסוטערנמ 
פט.1ל

in דמרםילם זיד האט ma איז Jia n־
 נעװאתן םארװארפען װאלם iy װי ׳ב»ר

a pa םת׳ם לאנד אינ׳ם לאנה 01חל 
v] סענשען 1ווא ליכם, נלײךװײסען m 2 

 נאנצער p»i םלאם. שםילען א םים יס1א
 װי טמײוי, pa אנמחיױנען pniy:איז טף

ioo a־pa .y:i אין זיך האט ט1בל זײז 
 ־n״a אן מי ל̂טyיiוryמyפאנאנד אים
i אז הױבט ורעאכע האדם^ לזן rילyז pc 
I נ»כט. חנר אין װינטצל קלײנעם

yגעהט ר dik לבנה־ די איבער אלײן
 װיײ רyד דורןי גאסען, y:yoa:a: ליכט
y יף1א רyהײז די נאכט. סער m זײט 
 און yלאםעגrרaם שטיל זײנען נאס

po .yiypjia ײטלװ דיaכy קױאל־מא־ 
pnyo ר באװעל־זאווא^ די כײ  ת

̂גט  |1א דײטליך י1אז .prrur? א זיד םר
 י11 מטילהײם, װײסער nyi תרך קלאהר.

a געזאגג. מסיי n a װי ׳זיף פילט yר 
 יסגע'־1א אן אין lyjjgjyicna װאלט

ישטאדט. ס׳טער1חל
 איחם איז װאם ליכט, דאס איז מאס

ly חיר i אױםג^אנגען נאכט ? yםילם ר 
a pa .in מיט »ל ח־ Jia ii ,טרײסמ 

 pa ;png אים אין םלײצט יליכםיגע
nj> עס ra ר און אתם, מטיל^  סי

WW 1צ אננעהױבען ער האט ניטנ^ אים 
T* יזייז i אױוי a אין ?ול in- ליכטײ 

 rmtora דריםער דער pc לופט ̂יי
•ױק.
ת האם ליכמ, ^סייז הא־הא. ^׳-יי  א

 אי! דאם אויגצן. n סים ״ייימיטראלט
n  W& ,מ נצזוכט חאב אין Dfir לי

aan Ta w w דיו a ra 
^©,poati^a u #w v  p#o ifnayj
pa ח a n• ט״ר •,lit^ n r i

3nnaf w a i  *J®  •מיל- ח — "
1 n »n oני " 4י *.urnnâ  y iw  V 

iiv-•^• 3ני ו10 ,ײ Ta can דאר -yj 
fy’0 *לV 1* ײײ • זיכ« jaM 
jy>f« ח״ם, חור אין pa ייצט yn  nyt, 

[  o״n רyר א״ן פילען 1טי |yp T0 י
.noyno nn pa נאױו

 iv דף נעסער דאו Pa oy וױ״ל —
jyrniv w פ^ען i b ,איידער פרעסדע 

iv .y)yr'H jyn פרצטד iiv זיך פילצן 
 נאטירליך. יזmono fyrnv 0 פרעטד
p דך יןan• 0 און געזדנטי ir עטױאס 

y v m  po\ םיט a הײם 
loyio i. דף פיהלען n  pa •noyioiao 

Ta pa נױ to מײנע אױס yiyy'H 
i n r a די װעלכע וחולטען׳ -yp n o n e 

jyiyD ניט נמן nv וױיל oy עזזרט? Tf 
 ioyic vo iv אכער 39 ניט ױי סיט

y:yy'* jyr'nv — קאלט וױ f̂ a oy 
pa 3n;yiynrBM a ,n iia װי oy 

ayroioyy t האט o אעבען. גאנץ סײן—
yia pa חאט y;;ncrynya:ia; -אי 

פרײד. pb iyoa; n כעל
aלyםaגעפיר^ט דך לע0 האט ל 

 לאט irytya וױיל 3אידע צוױמען פמןמד
iyדי וױ ׳ ;fyny י די איז ניטyy:v װע־ 
0 \,yyװ יןy^y זסיעז וײ a w וױ oy 
f: " pr״ yrM io ו n c אוכד מי סות.1חל 

 איננאנצען דעען די 3לעכע וײ אימ•
aiya,,m n פונ׳ם ly rn 'a ^ a ,̂עבען  י

היט האם iy וחולממ iyn? אין אפ̂נ r .T 
 ong אלץ װי 3nyf iv בעורען איהם 1אי

 איהם איז אײנג pa אונםצ!. געהם איהם
)jyr'iiv jyny .1ויזע4כ ײן1 ררך די 

ןyבyל jy'noa iy״f סימ כאריהמנג
 iy:mv ת101חל y״:f yלa םילעגען איצט

װערען.
 גױם׳ jyrniv doip iy 1נא וױ 1אבע
n צוױמצן o n o, ײט1כ איהם װצרט 

m אר?  pna איעזאם. 1אפיל oy 1אי 
jrrn דאס איחם 4»רונ ניסא ’a 3לממו 
nor: i איכאר איחם זאל װאס n ̂ט  ס
p'f 3שסײסא װימזליכקײם 1ס'צ1םיא 
fia איחם n דעם םים אלעמאל אױגען 

 ואכען11םארא pa 3V3yor גאננ1נטע1א
a א איהם, כײ ענ?ײם1איגעלא נײסטינצ 

און הענט די fyT^iao 1צוױיפצלםע1פא

סטן99גי כ> סון

 קאן #היחות לכל דא, טהאן. W(' גאר
VO Tf ny װ אימצןyלט iy rn  pa א•״

)1n n i oy•* און pa !*•אלט״אירי
•iy3j^»a n i r ’i און jy'oiPn'o’ia װאס

oy 9ד© איז.
n  pa אין ל״כטיגקײט un־ Tin 

.oi'iyoyrya pa •na••!) Tt •an 
a ny״yn tm  f\ !אין וױיטע iy i כט0נ 

 oan niyoyraa yanyaj^ p’P 3״ײ
Tf ײן ביװ׳זען. גיט ורמג אין א״הס? 

 ־a*rv; ]vyo yלa חוגםי
jia ire ניט iyoan ooiaiiy2 /א אז זי

pa f̂ a r a ״פטאדט pa 3Voipya דינ״ 
מהינ. גמווען

j'yia fia כגעגאננען1ו1 זיינעז 
 װײט־ װעגען ni;iiDf סטילע מח ?,דדדכ
 איהם החןן.9נדעײי1װא yjy^arao ייאף

iy אין מען1אויסמף*װא דיגען i נאכט 
 אין אהײא, אין אכטע1כ1פא יאהרען

 אין םעטr אין אילינא/ pa אינריאנא
iy אין ארן װעסט חד i אידי־ אין איסט׳ 
yr ההלות׳ v^vo צובלא־ איהם האכען 
 yn po pvrjyo pa- באמיבט, און כען
 <-yn תה די fia ;אנטלאסען f’a iy מען
 -igo אן דאמאלט po איהם איז כע

y;,03,P a 3n :ianr איהם איז פרײד 
 האט בענטשען fia fy33a;y:ona איצט

iy אין אנגעהױכען lyioyio i n נאכט 
yyô די y ,ױאס איימאמקײט iy האט 

 אוכיבאשטימ־ זײן אױף םןם1אומדערװא
 דא iy טyװ iroa .fvoaioy! ayn ןyט

 נאכט, yisyio בלױע, געפינ•!. mi דין
...mi דיר פון װיל איך

היינע! lyטvאי דאך איז ong ׳יא
 fyo'iiy::a האט yia pa י AW,y: ניט

pa fy ;:m r םון נאכט דע. טאגצ^אין 
 ןyאלcגעlאנידע איז iy םרײד. ;חים
 יעג1 בײם סאסיק oyj"^p a 1איבע

iy  fy^yn אין האט m ^ליכטיג 
 רyyב>'?n א fia ,opiyDg3 נים גאכם
iy אין טlyהlyד זיך האט •אטס i 

rםילp.האט יגענכליקליך1א גאר ײם iy 
^ fyoary:o'ia fia; הױכ g ױך y שיט 

lyaoitfyj g. די 1איבע יט1די די fia ,:p 
 fyo'iyjig זיך האט דgכלyנp די 1איבע

pa איחם !ovigcry, האט iy שוין oyi 
 מיט אונט^מעהונקען וחונ ־ױײםמתייגען

r  gטילgfyr.ננ
 האם װאס חײסהײט. yליכםיג די
iy אסט1געשט i po בלוד די האט ׳יף1ה

 ערד דער םון וױנקעי יעדען אץ
 זון, די ם׳לױכט װאו
 — וױנד דער ס׳װעהם װאו

 אוםעםום זיך געפיגמ
קינד א פאיק אונזער פון

— ׳רוה קיץ וױיס װ#ס *

 קוטט ער װאו און
 צו זיך הערם ער

 ברוטט װאס װינד, צום
 ;געצעלט זײן פון טיר דער פ»רבײ

 װענ 8 זוכם ער

טעג, נייע צו
ודינד... און נ«כם, און ים, דוךך

 ערד. דער װינקעל-סון יעדען אין

 »רום, זײ רינגען יםים װאו
 קעלם, די ם׳װעהט װאו זון, די ם׳לויבט װאו

 אוםעטום דך נעפינט
 קינד׳ g פאלק אונזער פון

 בעם און ליידם װאם

 ענדער, װײטע פאר

 שםעדם, «אף.מײםע
וועלט• תור גאל ■אר

I L  A וױנקעל יעדען אין II w5?'Vns ן. ע ז י י ר ם ה ר ב א פץ |

p״d ני״כער און דינער נ«כמ חור ®ון 
oy .DD*vyi צו אנג^יבען האט fyiyii 

 אנגעלױבען האבען ךgי:טל1ו yfr'P טאג.
fviyoyo iv די y.'yoaf’riao רױטע 
fia oyocyi 1טײ«על״בױטע jyn f'c'ia 

pgi ינאכטיג,בyקװא^yp1 ז poי •ar?i 
 fy)a?p שמילץר a ,n האט װאס כעס׳
iyv:a3 i דװץי געכררמליעמ זיד n לענג 
i פון n 0 ׳כט0נ fyDiaory!pyiig raין 
 -y«a fyogi יגלצן10 3״na fvcoif די

fyam זינגען.1^יסצ yy^p סװצלבלטד 
 בלױצ, fia בייכלטןי סײעײינ־מיםע טיט

^י yo^yoa:rigo מייציג כ ל  הא* םי
iy דך בען i im !לופט בלויע y^a• 

fy הױבען i^ r iv n ii.
yia האט T n n y i ז׳סעט1כאא1סא 

• lyנטaקaאומכ fa pa װײט, גאנץ  ױ
iy .i:y;y: iyo יליyנט oyi iy 2’a נא־ 

 עװע־ סאנא .,שאנטע : ס0ג דער פון מען
iy נױ״. i און אילמ ציט נאמען yר 

 lysa: ara שיט oa: a אױוי fa דײנקט,
oy»y fyo ^ ia i .ען ם ^ iy זיף ייאזם 

y 1איבע געהן ii 'a ־0ב יגע1סריהסארגענ 
 ״טוין הויבען עס טוארען.0ט־ yטויט

 פי־יה־ oyi אין אריעױעז צו אן װײל1ע1
fy;igo בטע10װײס־נעם pa iyfMi 

ia^iaoק נעa^aנy^aנרינם־ י1 םון ז 
oyijaiyn. טונ?עלטע10ם

iy fa געהט a: a ,,niac:,! פרן a 
 10C- װאס םענסט^, יפסאלע מיט fהוי

 כייט pa הױף, דער אין זיך ק״לעכיגען
 1אוי איהם באװינקלען װאס ׳עסלאף1טו

 אלט־נאטימ fa וױ o*3״f 1םיע איע
iy הױז,  Diyf, אויף דארט זיצען עס װי 
iy i צװײ אנדא1װע fyme. אן y\לנyרv 
 ס׳האט װי עלטערע׳ די איגג^ע. אן און

 yfg^Dgir a אכט1םארב האט נ^יינט,
iy אין איצט Tf ישט1ם און נאכט, i 

fyngD'iD .לוםט D ŷp,ny::,'a אין a 
f ,iy^s" אין עסעס !ײדצן iy i .שםיל

ra  J ia אהן 39אנגעט לײכט a
 םאנאנ־ a כײט ̂.ypyi א אהן און היטעל

 הטyג iy fa האלנע!. *ג^שסילעטעז1דע
 ^נט י11ם ױננע י1 װי ׳iy ם1הע בײ1םא

o מיט אתים y jy p a in n ^ 'o r  a 
:קוא
 אײ בי מאסט פיען יאנג ״דהי —-

• סאךנ^שבוליםט״.
«y i געלאכט. זיד 1םא שטיל האט

 שאפ־ זײער פרעזענטײרען
טשערמאן.

גאלדספינע! פון ארבײטע! די ׳שיר
 יט,1סם yol7 װעםט 33 דעסאל. און

 fyogi מיטינג ear a בײ פאתאם^ט
 3naiiV! 1קלאה f'K עס װי oyi נאף
fa .!האט ני1טשא סעם ב iyn ג ניםy־ 

 אונ־ םאר טאן1טשע אלס אנעהמ^ װאלט
םאחט. oyi באדוי^ט שאפ׳ זער

i:y ''f’: אז באװאוסט. אבער iy 
 yiyo:'K* די o:ny; T>i,Diyjia האט
fyo 1בײטע1א די םון po אונזער aar׳ 

 אונזער fyp'invo'ia 1סי באשיציסען
fyo 'iviai און דאנה ijypiy:a:: 1םא 

 אלס fia ארבײט, yiaovyrjia זײן
 -yia !Ji:ypiy:a lytjia po יםדמה1א

v q ^ i^ y f מיט איהם oy:nyr a -םיל 
^SyD iyn

jy אן איהם 1פא זײן דאס זאל i:a־
 ־iy אײן און טמיען1צ םוךאונזער קוגג

 די 1פא דיגסט yiyD״n םאר נג1םיג1מ
ca נזער1א פון בײטער1א r ט1בם fia רי 

pia^p םaכŷ בכלל. מניאן
פלאנסקי, םעם

 3םישםא י.

 3זא1סטי י.

/yo י. 3םא1טשע ^

- נעװאוסם װאלסעו םעסדעםארען װען
fa ארנאני״ ארבײט^ אירישע אלע 

oy'vaf אן אננעשלאםען זײנעז רועלכע 
^;,lyiyo fKpnyoa דער  לײבאר, אװ ^

#ta i y i נע־ אידישע פאראײניגטע די 
 פארלײענעז נים װעלען װערקשאםטען

 סײ־ אפיעל אדער צושריםם בריף, הײן
 ײיבעל ױניאן דעם זיך אויף האט עס דען
i דער פון y r ,i'K ױניאן שריפםזעצעי;

fa צו pm ױניאן א אהז ארבײט 
 אנ־ ysa צו װי Tf מען באציהט לײבעל

;פראדו?םען ױניאן״ ״נאן דערע
fa ומי־ ארויס שי?ט איהר אויב^?

̂לען צו שטאדט fjny3'a טעס  געלט, זאכ
pm iy מוזעץ ''a  on y iv זײן ארבײט 
 װעלען ניט אויב ׳אyלײב ױניאן שיט׳ן

; ןyרyטײrבײ ניט ארבי^טע!
fa 1איה אויב oyiiyn דעד צו זיף 

laבײטyרa rנאף םט ,̂  1איה טfמו היא
ט ^ ו  פאטראני־ איהר fa באװײזען׳ צ

 — פראדוקטען מײר״ ״מניאן זירם
yiy כטaשyג yia װאלםען דאן ''f 

y ױניאן אין דרו?־ארבײם rםlyאוז ׳ iao 
m u  y w o גyװאלט לטyז fy:aipya " f 

yjnyr ט1ג ן1אy בי'ט.1?*א1רר 
.83 ל. ױניאן, טיפ. סםעריקען היבח
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1IM i'u U F J{SB ,nwnaj

w ij n  ns מציןינימל ׳ס
 אינ דרעס דער אץ סט-ײק ערב

^קאגא■ אין דוסטריע
 דייינ־ דעם אין פי־אץ א;ל?י *ן י«אױ

 די ען£ו.־ע ״;^עכטיגק״ט״ נוטעי־ טיגען
 דער װ^כע נ־יף, ציױי געפיגע; יעזער

 ילאי ״ציקאגא׳ר די פון באארד דזיצא־נט
 ‘שיהא רי צו איײסנעשײוט האט קאי־ס
 1א״ ראניפעקטשורערס. ־ דרעש נא׳עך־
 סאגוםעקטשױ רי צו געיינטעט איז בריף

 געהאס איצט ניז ראנען yr*yv רע״ס,
 אין ױדאן׳ רער כייט סאדיט&עגד-גיגג א

 ױגיאךשע־ געױען זײנען שעסעד װעדעכ
 ‘בא צו אײנגע^אדען ױעיען זײ ; פער

 ;מגיאן דער טיט אגריטעגט עי־י,ז נייען
 אלױסנעשיהט איז בי־יף צװײםעל א און

 ניט־ױניאן־סאנופעיןמשױ די צו געױארען
̂״טען אין רעי־ס,  געגע״ זײ װעדט עכ י*ע

 טא־ דעם פון טען18 דעם ניז צײט ;;,נ
 צו סאנטא;, :עקשט־לן ניז אי*זא נאט,

 פארשטענדימנג, פדידליכעד א צו לוטען
ט״אכעי״ קיין :יט וױרען זײ אױב

A
 *יאס כש;ש, אננא-טײאישער יעדער

 װעט בדץי, בײדע די איבעררײעגעז װעט
 גיס זוכט יודאן די אז צונעבע;, כרוזעץ

 -דרעס דער אין קאכיף א׳ ארױסצורופען
 אז קלאר, איז עס כיעהד, איגדוסטריע.

 אױסצוסײדען טענלינקײם יעדע זוכט זי
 איז עס אויב יױל, ױגיאן די סטריית. א

 םרידליכער א צו קוםען םעגריך, נאר
 דיעס-מאגוםעיך׳ די טיט ®אחשטענדיגו:;

 pp בריף בײדע אין ניטא םיפורעיס.
 נעציי״ט האבען זאי װאס װאיט, אײנציג

 די כעס אין בימננע; צו אויפצורענען׳
 דיססױ ױניאן די מאגוסעלןט״עורעיס.

 אינ* דער אין י׳אגע די די םיט טירט
̂אנט און דוסטריע.  םאר״ די ארס םאר, ♦עי

 קא־ איהר ארכײםער, די פון •פםעהערין
 צו כדי פיםװירקוננ, איהר *•עראציאן,

 כא• העחשענדען דעם צו סויי א מאכען
 מוי- אין דרעס־אינדוסטריע דער אין אס

 ביירע רײדען מוזען עס װאס םון קאגא,
 און טאנופעקט״פורערס די סײ צדדים,

 וױיס װי זעהן און ארבײטער, די םײ
אררנוננ. אײנפיהרען סעגליך

A
 צו קופען דאף ײעט עס ארזא אויב

 מולד די זײן :יט עס ױעט סטרייק, א
 ארן געםאן האט זי ױניאן. דעי פון

 :יט זאי עס אז ׳אצעס איצט :אף סוט
 דזיטענעראא״סטדײה. א צו קומען דאיפען

 אײג״ די װעלען קוניען, דאך ער װעט און
 מאגופעקנדשורערס. די זײן ̂שולדיגע צינע

־ צו ענטזאגעךזיף זײער מיט זײ ר % 
 און פרידיליף, ױניאן דער כײט האנדילען

 װע־ פאריפטענדיגוננ, א צו קוכיעז זעהן
 יקײן ױגיאן דער איבערלאזען נים <ען

 םון סםרײקען. צו װי ברירה, אנדער
 אויםגעבען ניט מיר וײלעץ דעסטװענען

 לעצ־ די אין אז האפנונג׳ די גאנצעז אין
 םאנופעקט^ו־ די װעילען טעג #אר טע

 קיליגסטער דער אז אײנזעהן, דאר רערס
 זעהן צו איז װעג גערעכטעסםער און

 אנ־ אן אויוי ױניאן רער סיט סעטלען
אוםן. צױױליױרםען עםענריגעז,

 טא־ שיקאנאער די דאף זיינען זיכער
 ניט און וױלד, אזוי נים נוםעקם׳טורערס

 זאלען זײ אז בלינד־םאר׳עיףשנ׳ט, אזוי
 םאר נױםװענדיגקײט די אײנזעהן ניט
 זײ זאלען ײאס םאר און מרים. אזא
 קלײנע, זײ, זײנען װאס ? םאן ניט עס

 האבען זײ װאס קינדער, ערעקעדיגע
 בא• װעאכע אירגענד אין סוםען צו םורא

 זײ ..וױיסען ױניאז? דער םיט ריהרונג
 אין ארבײטער בעסםע די אז ניט, דען
 ױנ־ דוסא זײנען םעהטאריס גרעםטע די

̂ט דאד הען עס יאז־ארבײטער?  זײן, נ
 איז זאלעז צײט יעצסינער דער איץ אז

 ̂שיקא• אין מעםראפאליס, װעסטערץ דער
 װעאכע באסעס, אזעלכע נעםינען זיך נא.

 א ע«עס פאר ױניאן די חאילטעז זאאעז
 מאנ• פאר ױניאדםיהרער די סטרא׳טידלע,

 גע־ אלס ױניאןארבײטער, די און סםערס
ײ׳ האבען זיכער ברואים? םעהרליכע  ז

 צוצוקוסען זיך נעלענענהײט די געהאט
 און ױניאן דער פון טעםינקײטען די צו

 ",1 װײסעז זיכער און םיהרער, איהרע
 נאר, איז װיל, ױניאן די װאם אלעם, אז

 מא־ קענען זאאען מעמבערם איהרע דאס
 דאם איז לעבען. אנמטענדיג אז כעז
 דעז האבען םארברעכעז? נרויסער אזא
 זעלבען דעם םאנוםעק^ורערס די ניט

 יע םעגען באסעם די אויב און ? וואונש
טו ״ל/נבעז בכבוד׳ען א מאכעז וועאען

 א־נײטער לי פאל זײן עס ‘זאי ױארום
 נאסעס ,ד זאיעז װארום 1 פאיכאטען

 םד׳ע איז ױדאן די אז צינעכען, דט
 אײ׳ן ייי•” א״נײטעי, ,ד םאר נויטיג
 אױכפיױ׳־ען דט זיכע־ זײ קענען אילר

 "1 װאס דאס, באה דעם פון קדיגען צו
 בא״ םור דעען זײ װאס צו דאס׳ יןורט,

?׳ רעכטיגט
A

 מאנױ די ציױ׳צצן אז זיין׳ יןען עס
 .*וע״נע ׳עט^:ע דא זײנען פעקנדצורערס

 די אז אונוױבענד, אזױ נעכאף זײנען
 צױ ,זי נ״ װיל ױניאן די דאס #;לױנען
 לני ר*ט פעסטא־יס זײעיע נעלכיען

 און ׳ראיט פון זײ ארויכטרײבען ׳ככל
 נתיס״ בעלי נאנצע די אלײן דארט װעיען
 די׳ אזצלכע אויכ נאי־צן, אזעלכע אױף
 פאױ דס אונז חען ׳צײזאגא, אין דא נען

 או/ ד,ערען ג-ט וױלען זײ װען דריסען,
 yvw װאריס ױגיאן. דער פון זעהן
 עט־ גוטען כיט אװצקנצנען עס וױל װאר

 Vs jnjrr א סאכט ער װאס םיז ױאס,
 אנגעהרען׳ גיט קענעז כייר אנער 7בען
 זא- םאמפעקטמורערס טעהרכטע די אז

 אינער נאגרי^ וױלדצן אזא ראכען לוגן
 ױנ־ אונזער ^קאגא, ןזא יתיאן אונזער

 צו ציי: אײן נאר רצלוױיל האט יאן
 קלינען זאלען איבײםצר די אז זעהן,

 ארכ״ס׳ זײצד םאר נאצאדלט בעסעל
 כענ״ א מאכען קעגעז י¥אען זײ אז אזױ,

 ניט זאיען די אז ן יענען ׳צעגוױרדיג/נן
 אונסעג׳ןך ארנײטון צו געצװאװגען זײן

 כרעג״ ױי רוז װאס יצטונדען, לין-לאנגע
 א דאז און קחןגקהײסצ,/ איערי״ גען

 אר״ זאי״ען וײ אז טױט; סלןר׳צײםיגצז
 יופ״ לינטיגע, סאגיטארע, איז בייסעז

i טעע m r, צסט״יעכער, אין ניט• 
 םאר 1גצפאח א ל^ויז ניט זײנצן וועלכע
 «אר געפאחר א אױך נאר נעזונד, זײער
 קיײחןר, די טראגען ווציכע ׳די אלע
 מאחר, נים און דאס׳ גײהען. זײ װאס

 "[,1 דאס 1YP ױניא|. די וױל דאם, װי
 ואילן סאנופעשםמזיעדס דרעס די אז

 1YP ? צרי^פאן גיט דערצו אט םאשע
 מעהסען דס TT זאימן זײ אז זײן, דאס
 קמנען װ4 צוגעמז; עפענטליד און
ג^עססמן, פיהתן אנדעחש דט
 און איב^טעד ב^עפטינ/מי^ נאר וױ

 אין ^כצן ׳סוזען וועילכצ ארבײטערינס,
 קען ? א^טפיייט ׳ כסטער,ילr^ויז דער
 צונעבען ״ יימלעז די אי זײן, דאס

 מטאר״ סווען ארנײטער די אז בפדהסיא,
 קמנען זאי״ען וײ כדי ױנגערהײד, בען

 זײעדע םאכעז
צונעכע
 ׳צטיק א םון ■רײז דער איז מאכעץ,

ארבײטער? דעם פון האר״דבלוט

 זײ װמיצן יראפיטען? זײעדע
זײ װאס דאלאר, יעדער אז נן,

̂אטעלען׳ קוים זיך עס קענען מיר םאו
 זײן זאלען צײט איצטיגער דער אין אז

 די אױב און \ מאנוסעקט׳שורערס אזעלכע
 זײ״ דרעס־םאגומעקבדשורערס ^יקאנאער

 םיר קצנאן סאדט, דעם םון װירקליף נעז
 *פמוט- זײ ׳אז םאחשנתיעז, ניט זיד

 צינימען, אזא דולדען ?אל סײנונג ליכע
 זיי״ סיד און קאניבאיליזם, ^וידערליכען

 װעילמן כאסעס די אויב אז זיכער, נען
 קײן ,יוגיאן דער איבעראאזען נים דאד

 איוז״ ארויסצורופען װי אויסװענ, אנדער
 גע־ זײ װעלעז קאםף, אין ארכײטצר רע
 אדכײטער, די באויז נים האבעז זיו גען

 םאראינטעותסירט דירעקם זײנען װאס
 סענמען, יצדען נאר קאםף, דעם אין

̂נן. און דענקאן עםײאס קען װאס  םיח
 דער אויוי זײן נעוױס וועלען א^ן זײ

איהר און ײגי¥ז, דער םון זײט
 די בײצוקוםעז כחות אלע םיט העאםען
סאנוםעקגדצוחנר. די פון עקשנות בלינדע

A  rf
װעא־ כמגשען, אױוי אז וױיסזןן, טיר

 ױנ־ א װאס װעני̂ג אזוי סאר^טעהמן כע
 איהר םאר האבמן וועאכע אין איז׳ יאז

 רײד אוגזערע װעלעץ םורא, װיאד אזוי
 אבער, האכעז״ וױרקונג קנאפע א גאר

 מעהרסםע די אז ניט, נאויבען פיר וױיא
 דעם פון ױמען דרעס־םאנופעקטישורערס

 העכסט וױ װײזען, ױי םיר װיאמז שנים׳
 װעאען זײ אונפראסטיט איז אונגערעכט

 צו ?וכ/ןן ניט ײעלעז זײ אויכ האנדאען,
 םאחשטענדינוננ םרידאיכער א צו קוםען

 זײ אז אנגענוםען, ױגיאז. דער מיט
 נענונ מטארק זײגען זײ דאס נאױבען,

 םאראײנינט ניט זײגעז ארבײטער די און
 דעם נעוױנען סענעז צו אום נענונ,

ען סטרײק׳ אז ערקאצהחנן, זײ םיר ײ̂י

w אפי^ m  "1 in דאנ/נן
m ,0װ*ר' אױןי w w,

סצן א ן/ןוױם ר> ײצי־צן ױ ר  נ/נ<ד״ ו
 דצר װ^ס *ײם, yn פאר פארמכט

m v  r ro o אעA W n r « אראוס̂ט® 
l גיט צר א§ װןא^ן די װ*ינצן im נוא׳ 

ט ןyראכ ר א רי א טצן י^הר ו ^פי  (וי־
 א אז דס, JP1 ײ1 ןוױיט/ן ציױיטענס,

tjo ר\י דט ײדאן v 'P 1נמער1* ניט 
 ׳Pin»o א פאראױט ױ וױ fifiw אזױ א/

 פארנריײ דך ודר/וד אן נאי״ד זי לױנט
 די דאס אזױ, ?אסף, דיעס א צו טצן

̂ונצן r ודרקייך ד ?  * * o w 
jrrrn רווצן אימצרצו און ניט, רעוט 

w דט או ערװארטען די n, סאלגען 
ovv 1 סטר״ק א ןאױסנרצל/ן וױד/נר 
 ׳צדװאיס/|| וײ קענען וף דײטונגס, און,
 T? «וועאען װצאכע סט-ײקצר, די דאכ

 און r.yiyr דיעלצ אין צוריקקעיזרצן
 |/1וױי/ גוטען ױי/ןר סיט גיס נאטירײו,

 נױט, גי״צסטצר דעי סין געטריכען נאר
 נוײ דער ריט די םאר ארכײטען װעלצן
 זאאען ו״ אז ׳אזױ נעטליי׳צאפט, טעעל
 עדװארט/וסע די ,,ו םון סאכען קענעז

? ןראפיטען
/•

סאי, עמסטען סאסע אין איז דאס
 סאראירען סאא דאס ?אי יודאן די אױכ
 װעי־ אױף װארוס׳ אנער קאמוי. אױזר

 מאנופעקטמורערס די קצגמן גרוגד כען
iy אזױ דין y i הא- נעוױס דעס^ אין 
 קרײ פאדא״דענע פון נ/ןהצרט וײ נען

 דער אין מיסםאר׳צם^תיסצ און גערײעז
 אױוי חאפען ?״ אז ױץ, קען ױדאן.

 האנ/נן די אז דין אויך קען ov דעס.
 דראסמאכצר מיקאגאער די דאס געהעיס,

 טרעדפורי. רײכע אזא ניט האט ױניאן
 דט וחויען ססרײפצל די אז ד/ דענקען

 קאםזין דעם אױסחאלםען יזעגען ילאגג
 צוריק טרײכמן זײ װעט חומער דצר אז
 ד< ׳זײן קען דאז, פעקטאריס. די אין
 אױזי האנען וײ װאס רגען, אין די בען

 איגדו^אנק־ די •אאיס, די דיט זײעל
 זי״ זײנ/נן סיר אכער ^אדדז׳צאדז׳טעס,

 גמיסצן א ;אר סאכאן וײ דאס כער,
כסדר. געהן יאסיר ■יצט. אין סעות

/•
 זײ- װניאן רצר אין או ׳אמת איו עס

 קרינצרײעז. ^רגאקוכיען יעצטאגס נען
 סאר- גים וױאמן און ניס to קאנמן דאס
">ym.\ איבערצײגם, דעען סיר ^כצר 

o אין דאס n ,ד*ר ווען סאסאנט dwpוי 
 אײן וױ אא̂מ װעאצן אנאאגנען, דך ותם

fnyor ,rjyo ג מניאז דער םים v נ F ז 
 צײ צו *רװארטוגמן אימדע און אײך/

 םון ניצעז וחואכצ איתעגד ויך מאר חאן
 סחאוקות אמ/נרלימ אוגנאיקאיכ/ג די

 א !וסםער, א ארױסװײזען ױך ווצאעז
 ויך וחנאצן אס או און, חיום״ נײזעד
ircM און סתעכס צםאיכע נאםינצן יא 

 ״w דאדגע די ? װאס איז םארר*ס*ר,
̂ס גים ם/נחאען נפמוח ציגע  קײן אין או

 פון זיעמן ױי #בער ארנמםאד־מסא.
 ױניאן די ותן ׳נים באסראזי מיק גאר
 דאס, און קערןמעזונד. איז אאנממײז איז

 סאא דער איז פאדזיכצרעז, to קצנעז
 י•ש אין ױניאן דחממדמןעד דמר מיט

 אאננ וױ םראנע׳ די קוםט דאן קאנא.
 ov װעאען דדעססײקצדס מיקאגאצר די

 און סאכט די וחנא, אױסחאאםען, קעגען
 ארבײםער- אן פון דױ/נרהאםםיגק״ם

 דער אז ניט קײנסאא זיך װצנדם קאסף
mrrjno. נרוײ דער עס איז ממהר םיא 

 אונגערעכ־ ג/ד»עהמנער םון געסיהא סער
 באסעס, די םון זײט דער ®ח םיגקײם

 פאר־ און םעסט ארנייםער די חאאס װאס
 גע־ דער עם איז סעהר םיא אײניגמ.

 םאר #דאם םאד באגײסטערומ די דאנק,
 נוײ דעם די ניט װאס קמססען, ױי וואס

 סאר־ אאעראײ אףסצוהאאטען כח םיגען
 אז םיינט, איחר אױב נאר, סאאנוננעז.

 גאר זײנען מיקאנא אין דועס״מאכער די
 װידער איהר האט מיטעמאז, גאנצאן אין
 וועט קאםףי זײער טצות. גרױסצז א

 איגטער־י אונזער םון װצרעז אננעסיהרם
̂נאא,  אאע םיט ?יכער ײעם זי און נ/דא

 די באזארנען צו זעד־ין קרעםטען איהרע
 סאםע דאס מיט האחות אכא סטרײקער

 האבען אחוץ״אאעםען נױםװענדיגסםע.
 ארכײטער־בא- םמכטינמ נרויסע א םיר

 אויף וועט װעאכע אסעריקא, איז וחננוגג
 צוקוקמר, גאײכגיאטיגער א באיינען ניט
 נוײ זיף וועאען סםרײקצר די םאא אץ

 װאס <ון דױאוי. םאםעריצאער אץ טינען
 אײע־ ויף11 האםנונג אײער אנכאםרעסט

 אינדדשאנקשאך גאריאאס׳ •אאיס, רצ
 גע־ ארבײטער די זײנמן דדאאדזמעס,

 ׳נעװיזעז האכען זײ דעם. אױף פאסם
 ארויס־ רעכט עולשם איצט ײעאעז זײ און

 ניט מורא קײן האמזז זײ אז וױיזען,
o סאר n. נע־ נוט נאנץ אויך קעז דאז 

 איהר װאס אױף דאס, אז זײן, םאאם
 מקוים ניט זאא ׳שטארחסטצן, אם האפם

 װעאבע מײנוננ, מםענםאיכע די ווערען.
 קעץ סטרײקער, די מיט זײן זיכער וועם

 אאע איבער מטריך נראבעז א מאכען
הינזיכט. דער איז ח״פבונות אײערע

A
 נעװען װאאט אאעם דעם װענען אט

 םאר אײד, סאר ראטזאם זעהר זעהד,
 םאן. צו טראכם נוםעז א *ונחסםריע, די

 סםרײה דצר •m זיכער, עס איז דאז
װי ווארים, וחנרען• אויסגצםיחנז קען

t o װ* ױניאז ײ (^אגם׳ #ױן האנמן 
f̂ דט p ,מיר גאר סטדײק ')y y\ ןיף 

̂״י ח^נען to סודמ,  חאםנוגנ. מא«ע א ג
̂רי□/  םאר- ריכטיג װאאט איוזר װ/נן װ
 inr ד^ר איהר װ^אט יאגע, די ^וסאנון

 עיט אױסגא״כען דף ojypy) pnif אאמ
 דאס םאקט, רער אט און מדאן. דער

 געטאן. דט איצט ניז ov חאט איחד
 אין צװ״פאען ׳צטארק נאגץ אוגו סאכט

ovi, אץ איעזעהן עס װעט איוזר אױנ 
 איז ov אײחנד ׳צטוגדע, עיפטער דצי
 געדעגקט. אבער ׳איעט, צו דט נ^ף
 האכען מיר גמװאיענט, אײף ח^נון סיר
 אאנע די געמאכט קאאר גאנץ א״ך פאר
 איהר ;וױנקאען פאחיײדענע איחרע פון

 ׳טענה דער סיט קוסען ivjvp דט חעט
 א״ןי פאד געקומען איו סטרײק דער ד^ס

 די דאס און אוגערװאיסעט, •אוצאומ,
 געאע״ זד נעגעכען דט אײף חאט מד^ן

 פרידאיכצן, א אױף סעםאמן צו נצנהײט
 אופן, ציוױאידרטעז און אג׳צםעגדעען

 ער אױכ סטרײק, דעם אז װײסען, אאע
 אלײן איהר האט אױסכרעכען׳ וזעס

 גע• סיט ארויסגערזפען ארױסגערוםען,
 או• די געצװאוננען האט אירר װאאד,

 זײנט דעם׳ םאר און קאסף. צום כײטער
 כיוזען* ניכען אין נאי איחר וועט דכער,
כאצאהלען. טײער טײעד,

מ,ין װמחלעז די צו װערטער מאר א
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to כײ ׳פנת לעצטעז געװען ?יעען 
 גיײערװעחא־ די םון אזrםאאײoאע ייער
 און סקפרעסאל און ס/נגעתשער טע

*י מיז כאארי צקזעקוטיװ *ז  וױ W י
o צו אויך n ,םאר- איז װאס כאנקעט 

 נײ״ די אככוד גציוא־ען אדפנואאטעט
 זיף האט װאחאען די אין ערוועחאטע.
 סינד די סון ךעאםס א באאד כאנדיאעט

 חו;״ םיער איכער יאקאא. םון נאידער
 חד דעם פיז אורסײאענדינ און חןרט,

 זאגען מען קען װאהיען די םון זואטאט
 גע־ איז װעהאער זד פון געדאגק דעד אז

 כאגראבען צו ׳סװי א םאכען צו װען
̂״ים, אאטעז גאנצען ojn טיןי םיוי,  ױעז

 חןכ אין פארהערמיס נעזוען איז ער וױ
 װעסעס און םעגעדזשער, גאותזנגעם

 גע־ זי װען וױרקונג, חנסאראאזירענדצ
 דעד װעז או| אעננעי׳ אכיסעא דויערט

 פריד־ כרודע̂ו סאקרעסאר, נעותמנצר
 אוהטיעט צײמ אין גיט זיד כאאם םאז,
 צױ געוױס ײאיט סוםע, אווי אויף גיט

לאקאי. דעם סאדדכסמט און כחוכען

 אין װאכ אוגז. עס פארדריסם געזויס
 געראד/ ארויטנעפאקען איז םחוטח רער

 װאס סקעו־עםפך. דער פרידסאן, כרודער
 םאר ווערמן באאוינם באדארסם חאס
 און ױניאן דעי צו נעםרײשאםט זײן
 סיט םוטיגסײט און םעססקייט זײן טאר
 אבעל, *טטיסען. צאהא נרעסםער דער
 די אין טאגאנדערקלײבען זיר ivp װער

 וועה- די םון געםיהלצן און םאטױוען
 צוםרידענישם^ ?יך םוומן םיר אער?

 אלס װאס דצדכדט; ׳ה»חות אכא א*ז,
 געװא״ אויסערוחןדיאם איז כמנעדדאער

 האם װעאכער יאאינסקי, בחדער יעז
 האט ער ווען צײם, אעצטער רזנר אין

 םון פויאענימ״גמתך דעם דערמםעסט
 זיך האט מענעדדטער, געוחנוענעם דעם
 איהם ר״אט און איכעקעהרם. איהם םון

 נײ-ער• דעד אויד באקעםפם. מטארס
 א זײן צו שײנם סעקרעטער װעחאםער

 און םאן, ױנגעד אינטעאינענטער גאנץ
 זיך וועט ער אז האםען. ײיאעז טיר

 א אאס ®רםים, אאע איז ארױסוױיזעז,
 געווע־ דעם םיז נאכפאאנער װירדיגער

 םדידמאן, ברודער סעקרעםער, זצנעם
 םאר־ שםארק װירקאיר ייר האט ױעאכער

 אנבאטרעםט װאס אאקאא. זײז בײ דינם
 האםען עסזעיןוםייוע, נײ^וחןחא^ע די

 גאנץ א אנשאאנען װעט זי אז סיר
 עס• אאטע די װי ריכםונג, פארהערטע
 אאזען נים זיך װעט זי זעשטיװע.

 װעט זי קײנעם. סון נאז ןיםאר םיהרען
 םארשידענע מיט פארנעהמען ניט זיך

 נונמ נימ גארניס זײנען װאס פראגעז.
 איר־י דעראאזעז דערװײא און ױניאז, די

 איה״ אױסצואעדעען •יק־יאתעט א גענד
 איבער״ און געטרײ נאר קעשענעס, רע

 אינ- די אוי^ אױםפאסען זי וועפ נעבעז
 זײנען װאס ױניאן דער םון םערעסען

נעװארען. אנפארטרױט איהר
A

 פױ אינהאאט דעד געײעז איז דאס
 םון שרײכער דעם פוץ סײ רעדען, אאע
 וױים־ אונזערע פון סײ און צײאען דיזע

האאיעח. און פײנבערנ :■דעזידענטען
 בײםאא, דעם נאך אורטײאעגדינ אין

 אוים־ זײנען רעדען די וומאכען סים
 לא־ אז אונז, שײנט געורארען, נענימעז

 אפ״ גאנצעז אין וױרקאיר האט 20 קאא
 אז ;פאתאננענהײט דער םיט נעשניטען

 ער אז ;איהר מים זיך שעהמט ער
 פארנעםען. איהר אז אס*זיכער1א וױא
 דאס געםיהא. געזונמער א איז דאס

 אויף איצ» איז 20 אאהאא אז צײנט,
 װערעז. צו גענעזען װעג ריכטינעז דעם
 נראםואירען הארצען גאנצען םון און
 װינשען פאהט, דעם מים איהם מיר

 אאמ אין ערםאאג בעםטען דעם איהם
 איהם קענען סיר און טעטינקײמען. זײנע

 זיך זאל ער װען דאס םארזיכערען,
 או| ראם םים היאזי אין נויטינען נאר

׳ אינםצתע^נ•*. דער םון םאם

 לער ריט װערען גענענעז איהם זי ןיעט
אינטערנעשאנאל אונזער מ*ם דך הערט װאסברײסוויאיגקײט. ג־עסטער
צו זיך צויערעגדיג :װאדט א :אך

 םילע און גימאי־ד ברודער פון רעדען די
 באנקעט, דעב אויױ רעדנעל אנדערע

 איכערראשם נאמרז געװען סיר זײנען
 אינכדלאינענץ ארוישנעוױזענער דער פין•

 צי םארנעגיגען א פשוט געװען איז עס
 האלטען ױגיאדסעסכערס אונזערע הע-ען

 הא• הינזיכט דעד אין לערען. אזעיכע
 בא• אלטע רי אױסגעצײכענט זיר בען

מ אויך איז נײע די װי אםטע, א  אײנ- ג
 סיט םיכאאידער. ראנק־עגד־פײא פאכע,

 יא- אזא אין און םיסגאידערשאבט אזא
 א פ^י־חעקטניססעכי: איז וועאכער גאל,

 מיטנאײ די פא־ װאו י*אקא^, קאײגעי
 צוזאמענצוריײ זיך לײכט אזוי איז דער
 קען סארשטענדינען, צו זיף איז יעז

 עהר־ און םעהיגער א אונטער ,20 לאקאל
 וױ-קאיך װערעז םידזרעישאסמ איכער

 סוסטער־לאסאאס אונזערע פיז א״נער
 םיר וױנשען האיצען נאנצען בייט׳ז און
 װע- אייך עס װעט ער אז האםע:. און

 נא:צע• איז אוםז אזא אױוי און רען,
 םון װאינדען העסליכע די םארדױיאען

רעז־טים. עצם־יאיזרעעז4' דעס

אר דער  רעליה־ סיםעלס דער פון ב^ז
זיזםעריקא, פון ״#רם״

 אויפטױ וױבטינע און :רויסע די
 אין רעאי,<׳ ״פיפעאס רער סון אוגנען

 אוג־ פאר סאחמדז־יאהרען די םון משך
 יע־ אןי^ שװעסטער און ברידער זעלע
 נאקאנס׳ אאנעםײן איז ים זײט נעי

 אויסצוםיהרעז ער האט איצט נאר אבעױ
 אױפגאבען וױכטינסטע די פון איינע

 מענאיך׳ רױיט ײי זעהן, צו איז דאס איז
 איי׳ראפא, אין קינדער אידישע יי אז

 קײאעכדיגע נעבליבען זײנען װעאכע
 זײנען ערטערען װעםעס אדער יתוםים,

 מיט םארזארנען זיי קענען צו צו־אתןם
 ביא־ אביסעלע מיט װיסצז. אביסעאע

 עס זאלען ׳םאד בכבוך׳עז א טיט ׳דינג
 פי־ דער האט דערפאר חאבען. טענעז
י ימאס  אא־ רעך מיט םאראײניגט זיך רעא̂י

 ״אדט׳/ ארנאניזאציע געמײךבאקאנטזןר
 װיכםינע גלױסע די םוען vt"2 און

 סאר׳- אידישע די נעבען פון ארבײט
 אויס־ מענאיכקײט א קינלער יתוס׳םע
 סיאכה, עהרליבע גוטע, א זיך צולערגעז

 אוט׳ נאנצען אין בלײבען נים אױך איז
.װיסענד.

V
 פײ אויםנאבע וױכמיגע א איז עס
 אין "ivy װאם וױכםעסםע, די אײכט

 םאר װערען נעטאן צײם איצטינער דער
 זאאען זיי אז הינדער, אידישע אונזערע־

 ״וױנד־מענשען״ קײז זײז דארםעז נים
 פארדינעז׳ עהראיר סענען זאאגן נאר

 ארבײט ראזיגע די אבער ברױכ^ זײער
 איז אםעריקא און נעאד. סך א פאדערם

 קען װאס אאנד, אײנצינע דאס איצם
 אוים״ אט־די פרמ דעם אין העאסען

 פיפעאס־רעאיױ־ דער איצט האט נאבע
 די שאפען צו אום ערפיאעז. צו ארם

 םאראנשסאאט ער האט םיטיעז, נויטינע
 סןמטראל גרענד אין צאזאר נרויסען א

ס א  שבת, דעם זיך עםענט וועאכער מ
 באזאר דעם אויף םעברואר. טען16 דעם
 ױעט םעז און אא־דאסמוטם םון דא איז

 מציאות. נרויסע האנדאעז סענען דאדט
 קאאוס דער םון באארד דזשוינט אונזער

 באזארנט האט ױגיאן דרעסםאכער און
 פרויען• בעסםע די מיט באזאר דעם

 הא״ זעלב_ע דאס דרעסעם. און םאנסאען
 ביײ ױניאנס, אגדערע אאע נעטאז בען

 שעהנסטע און בעסטע דאס םראנענדיג
 םארשידענע אויך שאםונגען. זײערע פין

 גרויםםוטיג זעהר נעװען זײנעץ פירםעז
 באזאר דעם פאד ־נעשענקם האבען און
 דאס ״אזוי ז׳אכען, װעדטםואמ זעהר נאר
 װאו באואר, וױרקאיכער א זײז וועט ער

 אײנהאנד־ םיאעס נאר הענעז װעם סעז
 צױ ציא װיכטיגער דעד און דאם, לעז.
 פאראנשטאאט, איז באזאר דער װאס ^יב

 איז ם#ן םענשעז, יעדען מאכען דאיח
 זעןז; און באזאר דעם באזובען צו פרױ,

 א זײן זאא באזאל דעד אז מאקע,
ערםאאנ. נרויסער

ם נוטע קעט ץ טי ר א ט פ ער צ אנ  ק
ער פו־ז ל אונז א אנ ש ע ערנ ט  אינ

כאר.
m י■ — ■

 עדױהײ־ איטערנײשאנאא דעם אין
 טע10 װעסט 3 דעפארטמענט, שאנאל
 טיקעטס נוטע באהומען מען סאז סםריט

 אינטער־ אונזער םון קאנצערט דעם באר
 פארקומעז װעט װאס כאר, נײשאנאא

 אין מער^, טען2 דעם בײסאנ, זונטאג
האא. כאון

 ברא־ פידעא־שסיאער באריהמטער דעד
 נעמען אגטײא װעט הובערמאן. ניסאאװ

 כאי דער אי און קאנצערט, דעם אין
 װאס וױיזען װעאען ?ינסטאער, דער אי
 נלויס־ עםװאס זײן וועט עס קאנעז. זיי

 כאר אינטערנײשאנאא דצר ! ארטיקעס
 דעב םון פירערשאפט די אונטער איז

 איאװ. איא העד מוזיקער, באריםטען
 איהר װעט באצײמענס, טיקעטס מיםט
 בעסטע די געאט אײער פאר .מןנעז

•אעצעד.

 פאדאינטערעסילט שםאי־ק כץ ריא
 מיט װי באגק, גיײגעגריגדעטצר רער מיט

 רעל םון אונטעמעלטונג אנדעל יעדער
 דע־ אז וױיס, איך אינטעמעשאגאא.

 רעל פון ;‘מיסערםאי דער אלער ערפאאג
 וױרקונ;, איהר האבען כיוז אין קען באגק
 אױף שאעכטען, צום אדער גוטען צום

 אויף און פיט1 אינטערנעשאנןא אונזער
 אלבײטער- יאדקער נױ גאנצער אונזער

 דער צו שותףי א איז װאס כאװעגוננ׳
 בכלל. פינאנץ־אונטערנעםונג, דאזינער

פאראינ־ פערזענאיר אץי בין דעם אחוץ
 אין דעפאזיםאר א נין איר טערעסירט. ,

 בײ מנטשאאסען פעםט בין און באנח,
 װערען צו מעגאיכלוײט עי־שטער דעל
 שער־האידערס. איהרע פון אײנער אויר
 וױסען, נעװאאט איך האב ;אםיראיף, איז׳

 דעם אין אויםגעטאן בא:ל די האט װאס
 צו־ און סאנאט. ערשםעז דעם םון משף
 צו ;עװענדעט זיך אץי דאב דעם איב
 עס אױב ׳זא;ען מיך זאי* עי באראף, אב,
 אויפ־ באנק די האט װאס ראטזאם, איז

צײס. קורצעי דעי פאר געטאן
 געהאט ניס האט באדאף אב. און

 פון צור־קהאי־טען עםװאס א'לזאיע קײן
 גע־ גארניט האס על פארקעהרט, נדר.

 גע־ שטעאען אילם װעא איו ביז װארט,
 םארענטפע־ט זײ האט ע־ םיאנען, װיסע

 גע־ זײ איהם האב איך אײדער נאןי
שטעיט.
 אנ־ בארא^ האט — באנק, די —

 זי װאס צײם, דעי םאר — געהױבען
 זיף קען — ביזנעס טוט און אפען׳ איז

 גרוײ איהר כיט איבערנעהפעז װירקליך
 טאנאט, א באויז איז עס ערפאינ. סען
 טי־ איהרע געעםענט האם באנק די װי

 באזיץ איהר אין זי האט שוין און רען,
 מילי^ן ןוגדערהאלבען שון ?אפיטאל א

ולאר.  םי־ נאנצער א אז מײנק^ דאס ̂ד
 די פון ארײנגעקוכיען איז דאלאר ליאן

דעפאדםאדס. םארשײדענע
מעהרסטע אונזערע זײנען װער —

םשי־ געװען איך בין — דעפאזיטארס?
j וױםען. צו יזאװע

 מעהר- די אז זיד, םארשםעהט —
 סלאוק אונזערע ז17זײנ דעסאזיטארס סטע

 מעס־ אנדערע און םאכער דרעס מאכמר,
 די אויןי װי ל*וקאיס, אונזערע םון בערס

 איך יוני*נס. אנדעיע פון םמסבערס
 דעם צוליב אז יאנאװסקי, אײך, זאנ

 די עסענען צו געלוינט שוין האט אלײן
 גערעדם וױיטער באר** האט ~ כאנק,

 נרעס־ די איז דאס באגייסטערוגנ. םיט
 אונ־ םון צוטרוי םון דעםאנסםראציע טע
 אינ־ דער צו םעםבערשיפ גרויסער זער

 דאלאר, טויזענד 800 די טערנעשאנאל.
 אר-6אנ האבעז טעטבערם אונזערע װאס

 פיר םאר זײנעז באגיז, אונזער טרויט
 ײא־ געלד. בלױזע דאס װי םעהר׳ םיל
 ארגא־ אוגזער פון פונדאמענט דער רים

 עס-איז געלד. נים זיכער איז ניזאציע
 מעםבער־ דער םון צוטרוי גרויסער דער

 אונ־ םוץ פונדאמענט דער איז װאס שיפ,
 דע־ דער אט און אינטערנעשאנאל, זער

 םיז דאלאר םיליאן א באלד פון פאזיט
 מא־ אײן בלויז פאר מעמבערם אוגזערע

 באװײז שטארקסטער דער איז צײט נאט
דעם. םאר

 פארט־ באראף האט — געוױם, —
 אנפאננ. אן נאר דאס איז — געזעצט׳

 איצם םאכען סיר אז זינען, אין האט
 אונ־ אלע ניט צײם. ערגסטע די דורך
 שטאנד אין איצט זײנען מעםבערם זערע

 האט םאמענ־ דעפאזיםארס. װערען צו
ןלאר, פאר א איםיצער  זײ ער האלם ̂ד

 גראסערי־מאץ. םאר׳ן לענדלארד, םאר׳ן
 האבעץ װאס װעניגע, די נאר זײנען עס

 די װען דעפאזיט. א םאכען געקענט
 גאר איז בעםער, װערען אבער װעט צײם
 װעט דעפאזיט דער אז ניט, פראגע ?ײן
 דאד קען עס װארים, םארםילםאכען. זיך
 אײנער װען אז זײן, ניט אנדערש גאר
 »ז געלד׳ עפעם האבען זאל אונזערע םון
 אונ־ אין ארײגטראגעז נימ עם זאל ער

 דאף ער איז געלד דעם םיט באנס. זער
 באנס דער איז אטםאסםערע די זיכער,

 הײםישע. אזא אנגענעהסע, אזא דאך איז
 אייגענע אלץ ער טרעפט באנק דעך אין

 קאפ־ ברודער סאסירער, דעם מענש^ן!
 יאהרעז׳ םון שוין דאןי ער קען לאװיץ,

 אננע־ איהם ער האט יאהרעךלאנג און
 זײ־ םיליאנען דאלאר. פאר זײנע םרױט

 און הענד, זײנע דורד דורכגענאננען נען
 װעט זײנער גראשען יעדער אז װייס, ער

 און קא&לאװיטש׳ן םון װעחנן אפנעהיט
 שװאר״דאפעל דער װי באנק, דער פון
 מיט געהן ער זאל װארום טו אויג. םון
? באנס אנדער אן אירגענד אין געלד זיין

 קלאוק־ אונזערע אחוץ און נו, —
 אנדערע סײז גארניט םיר האבען מאכער

נעםרעגט. איך האב — ? דעפאזיטארס
 איז קלענערע םילע גאר יע, ״אה —

̂זנעס״לייט גרעםערע  נעװארען זײנען ב
םאר־ איהד באנס. םון דעפאזיטארם

? באנק ױניאן
ןc "עזידענג•9 באיא״. *ב פי־עז^־יעי :»«:ק. י

יאנאו״סקי. ש. פין

 אונ־ צװישען פיי!ע לאבען סיר שטעהט,
 װעלכע קלאוקסאכעה נעװעזענע זערע

 שםיקעל א אױיפגעארבײט זיך האבען
 שאפ. א װעד קראם, א ױער ; ביזי״עס

 זײ קענען ױניאן דעי אין אכיח, ׳איז
 דעל סיט אבער זײז, :יט טעד״ר
 ױניאךלײט. גיטע אלץ נאך זײ זײגען

 אין דעפאזיםארס געװאדען זײנען די און
 אײ־ האט טענ ד* עױפט באנה. אונזער

 און קלאיקטאכער, געױעזענער א נעל,
 א אלײנגעטראגעז ־,,סטאר־קיפע » איצט

 און דאיאר. טויזענד פי:^ פון דעפאזיט
 זיכער, ביז איך פילע. דא דינען אזעלכע

 אדי־ אלע זײ װעי־ען צײט דער כייט אז
 אנ־ פון דעפאזיטס זײעי־ע בעיטראגען

 איז עס באנק. או;זעד איז בענק דערע
 װײסען דערצו אנגענעהמעד. זײ פשוט

 אפאל אױסתוסען װעט צכ אוינ אז ד/
 קענען הלואד, א דארפען ויעלען זײ און
 ציײ די םרז זײ קענעז טיר דאף, זײ כייר
 קלאוק־ נעװען :אך זײנעז זײ רוען טען׳

 אונזער םאר דאיפען זײ און פאנעי,
 גרויסע קײן ניט דירעקטארס אױ באארד

 כאראלד זײער װעגען רעקאכיענדאציעס
 אנ־ אין פאל דער זײן כייז דאס װי טער,
בענק. מןרע
 זײ אז זאנעז, צו מיעט ־■■איזזד—

 אונזער פון קרינעז יזענעז צו ערװארטען
 אנדער אן פון װי גיכער הלןאה, א באגק

• באנק^
 א קענען םיר אז געו}יס. ,וועיזן —

 מיר װעלען כאראקטער, זײן סענשען,
 העל־ םעגלױ װײט װי זעדזן איהט געװיפ

 סינ־ דאס אויף נאר זאל דאס אויג םעז,
 פון אינטערעסעז די ̂שעדיגען ניט דעסטע

 װיסען, דארםט איהר אבער באנק. דער
 גאנץ םיר זײנען הינזיכם דעי אין אז

 ספעציעל א דא איז דעם פאר שטרעע.
 בא־ װעלכע ?אמיטע, אויסערװעהלטע

 צוקער־ העלער׳ בדעסלאו, םון שםעהט
 די םון און הילקװיט װלאדעק, סאן,

 בא־ עס רארפען װעלכע באגק־באאסטע,
 איהר און לאון. יעדעז איבער שטימען

 זעהר, זײנען זײ אז םארלאזען, זיף קענט
 סאמיטע דאזיגע די םארזיכמיג. זעהר
 םאנאט. א מאל אײן צוזאםצן זיד הוםט
 באר־ װיל װאס יעדער. נים אבער װי אזוי
 מא־ גאנצען א װארטצן קען נעלד, געז

 דיסקאונט־קאמיטע, ■ די ;דא.. איז ׳נאה
 װלאדעק הילקװיט, פון באשטעהט װעלכע

 צוזאמען זיך סוםעז די בערםאן. און
װאך. א םאל צװײ צזועת דעם צוליב

 ביז שוין איהר האט נעלד וױםיל —
 ביז• םארשײדצנע צו אויסנעבארגט איצט

נעםרעגט. איהם איך האב — געס־/ײט?
 150 ארום נאנצעז איז םיל. ניט —

 דערפאר, ניט אבער דאלאר. טויזענד
 בעלנים סײז געייעז ניט איז עם װײל
 אבער, צוםיל. נאך אה. בארגצן., צו אויף

 םארזיכטינ. זעהר זײנען מיר נעזאנט, װי
 גרויםע קײן אויו* גיט זיך הװאיען םיר

 םױ עפעס םאררינען געװיס, פראצענט.
 באנק. א דאןי עס איז דערםאר מיר. זען

 זאלען מיר אז אויף, נאסען מיר אבער
קרן. מים׳ן זיכער זײ,־

 געטאן איהר האט וואס און נו, —
געלד? איבעריגע דאם טיט

 םיר טוען. באנקעז װאסי״אלע־ —
 צערם־פא־ םארשײדענע גזנחױפם האבען
 זײנען װאס אזעלכע, נאטירליד, פירעץ.
 איז פראםיט דער ״גילד־עדזש״. אםת׳ע

 איז דערםאר אבער נחיסער, קײן ניט
 װאלטען מיר װי זיכער, אזוי כעלד דאס
 איך סײף. אין זיך בײ געהאלטעז עס

 האבען דעם םאר אז זאנעז, אײף װיל
 װאס מענשען, בעםטע די פון אײנעם מיר
 רײד איר הריגען. נעקענט האבען טיר
 מר. באנק. םון םענעדזשער דעם םון דא

 אויױ עקספערט אץ איז ער ראדריגעז.
 און לײב מיט ער איז דעם, אחוץ דעם.

 אינטערעטען די צו איבערגעבען לעבען
 געװען ער איז איצט ביז 'באנק. םון

 אטמא־ אונזער איז בענקעי. א בלויז
 אן נעװארען אבער ער איז סםערע

 אמביציע העכסטע זײן ברודער. אמת׳ער
 דעם םאר באניז אוגזער מאכען צו איז

 םון ניט װײס ער און ערפאלנ, גרעסטען
 ער שטונרעץ. לאננע םון װעיען, כיד
ארבייט. דער בײ איסער איז

 װאס אײנציגע, דאס דאס איז —־
םוט? באנק די

 א אז װײפט, איהר ניין. אה׳ ־—
 םאראײךעקס״ אונזער מום דעם חוץ

 היבשע גאנץ א דעפארםמענם משײנדש
 שוין מיר האבען צײט דער םאר ביזנמס.

 נאך דאלארס טויזענדע איבערגעשיהט
אין לענדער אנדערע נאך \vt רוסלאנר

 מיד פאלקױפען דעפ חוץ א ױדאפ.
 די אז איז, פאלט דער שיפס־קארטען.

 צײט לעצטער דער אין דך לאט ביזנעס
 טיר אין פארגלעסעיט, באדײטענד גא:*ז

 םאי־גרע־ אױף געכיוזט דעם צוליב האבען
סטעף. אוגזער פערען
 גאר איז אלעס אז עס, הײסט —
גוט׳■

 דאכט מיר גוט. וױ נאף אבע*
 סאר־ זײן. :*ט בעסעי גאר חען עכ זיף,

 װאס כיעגשעז, אונזערע אז :יט, נעסט
 אננע• נלאט ;יט זײנען דאי־ט׳ ארבײטען
 אלץ װירקיייך זײנען דאס שטעיטע.
 איך האכ ראדריגעז מר. װענען אײגענע,

 זײנע סיט געזאגט. שוין אײף דאד
 םאר- בענמעל, אלס קענםניסע, גרויסע

 נעיױסעג־ מוסטעדהאםטע א ער אײנינט
 םין געםיהל שטארקען א האפטיגקײט,

 העכסטע די און םאראנטװארטליכקײם,
 בא־ סיר דאס אזױ, איבערגעבענהײם,

 םון אײנעם אלס איצט, איהם טראכטען
 אמז מיט װאלט ער װי אזוי אונזערע,

 קאפלאװיצ׳ען אין צוזאסעננעװאקסען.
 איהם חויו• איך און דאך. איהר סעגט

 איז ער א\יף. פא־ שבחים זינגעץ ניט
 װאס קאסיר-אםט, דעם פאר געכארען װי
 אנבא- װאס װײטער, פארנעהמט. ער

 דירעקטארס, אװ נאארר אונזער טרעםט
 לעצםענס יע׳ .ysH זײ דאך איהר קע;ט

 צוגע־ דירצקטארס אװ באארד צום איז
 באס־ נענ. איז דאס אייגער. נאר קוםעז

 אר־ םון סעקרעמער־טדעזשויזנר דער קיז,
 יראקטיש אז טײנם, דאס בײטער־רימ.

 אידישע יאלתער נױ גאנצצ אוגזער איז
 איז םאיםראטעז באװעגונג ראדיקאלע

 זײז ivp װאס םו הײנט, באנק. אונזער
? בעסער
אמת, דעם זאנעז אײף װיל איןי —

 ער־ ראזינםטע מײגע זײנען דערוױיל אז
 גע־ איבערםראםען שםארק װארטונגען

 נעענדינט באראף אב• האס — װארען׳
o — געשפרעך אונזער o y ^ e ,אז ניט 

 א אזנז םאר איז באנק־נעשעפט דער
 ער־ געטעגט סען חאט זאד. נײע נאנץ

 אלעס נים װעט אנפאגג איז אז װארםעז,
 דעם סיז דאך, אזן כשורוז. אזױ נעהן

 םון ערעםענוננ דצר םון טאג ערשטצן
 אװעיז אלעס איז איצט ביז באנק דער
 דאס פארטשעפעניש. מינדעסםע די אהן

 צושטאנד גלענצמנדעז א אין איז געשעפט
 אײך צופרידען בין איןי אח איצם. שויז

 קײן גאר שויז האבעז סיר אז זאגען, צו
 צו זיד נעהכיענדינ געמאכט, ניט םעהלער

דעם.
 םון פרעזידענט אלס םיר, זאגט —
 פאר א דאך איהר פארברענגט באגק,

 שטערט באנק. אין טאנ אין שטונדען
 אלס ארבײט׳ דער איז ניס אײך עס

 אינטער־ דער פון סעקרעםער*טרעזשורער
? נעשאנאל

 םyד םון ארבײט די גיט. געװיס —
 — סעקרעטער־טרעזשורער אלס אםיס,

 לע־ מײז ארבײט, םײן דאך איז דאס
 פרצזי־ אלס ארבײט, די בענס־ארבײט.•

 ארבייט אן איז דאס ־־־- באנק םון דענט
 געםיז איך און ליבע׳ פון םארגענינען, פון

 בײדע םון ערםילוננ די פאר צײט גענוג
 זיף דאכם איז, אסת דער װי םליכטען.

 פון דער אי אםיסעס, בײדע אז םיר,
 פיע־ םון דער אי סעקרעםער־טרעזשורער,

 נעקניפט אזוי זײנען באנק, םון זידענט
 נארנים זײ קען טען אז געבונדען, איז

 איד אנדעיע. דאס םיז אײנם אפטײלען
 ערפאלג רעם אין םאראינטערעםירט בין
 םאראיג* בין איף װײל באנק, דער םון

 דעם אין לעבען און לײב םיט טערעסירם
 אינטערנעשאנאל. אונזער םון ערםאלנ

 באנק די םארהעהרט. אזוי פוגקם און
 איצם זײנען אינטערנעשאנאל די און

 פרעזי״ םיהלט אזוי פונקט און אײנס.
 װײם- אונזערע אלע און זינמאן דענט

 באנק־לי״ די זײנען װאס פרעזידענטעז,
רעקטארען.

ע ט כ ױ א־ ,די םאר ו ש ע ערנ ט ע  א
אל ם נ ער מב ע נוארק. פון מ

 פעב• נוען19 דעם אװענט דינסטאג
 פאי לעהטשורען ל(נװין מאקס װעט רואר,

 נױ פון רyמ'טגליד אינטערנײשאנאל די
 אי״ רעדען װעט ער דזשױרזי. נױ איס,
 פדאבי״ע־ און צילען ״די טעמא דער בער
 בא- ארבײטער אםעריקאנער דער פון מען

אפ* זיך באזונרערס װעט ער װענונג״.
 אינטערנײשאנאל אונזער אויױ שטעלעז
ױגיאן. װאירהערם גארמעגט לײדיס
 103 אין םארקומען װעט לעקטשור די

 דזש. נױ נוארק, סטריט, מאנטנאםערי
 די זאלען אװענם. אוהר 8 דינסטאנ,

 פארםע־ ניט 21 לאהאל םון םיטנלידער
לעקטשור. דער צו סומעז צו לען
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 ניעג־ נ־־ײסע געױעז די דיגעז ביידע
jyjy דערזעי׳בעי אין טיצי זײע• אין 

 גי־ײכ־ :כיעט די דינען כיידע און צייט,
געשטארנען. צייטע

יענין. און וױלסאן
*־‘אימןרגעי אבער האט לעצסער דעי

 ױױפים ,ד װאיכער איבער ירחה, א זע;
 אינע־־ וזאט ע־־שטע־ דער זיך. רײסען

װאס* — געלאזען

 װער פיעגען געתעגט אױף האט טען
 פון װעי ,iyoyu נמװען איז ךײ םון
 ■אסירוגגען װעלט די באוױראם האט די

 פון אייגע איז דאס אבער שטאדיזער.
 גיט תײגראי׳ װעט װאס םראגען, יענע

 זײערע בײ גלייף. װערען פארעגטםערם
 סםה׳ אלון א״גער, יעדער איז אגהעמער

 איז געשיכטע רי ,אפי־י־, גרעסטער. דעד
 פון אורטייל דעי סאסנענענד. טינ אױך
 םון סף א זעקר או הײנגט געשיכםע דער
 כיעהר נאף און געשיכםע־שרײבעי־ דעם
 װעט איום. סניבה הערשענרער דער םון

 צארעךסדינה א װעיען צוריק רוסלאנד
 רוסישער דער אין םארנעהרען לענין װעט

 סטענ־ װאס פלאץ זעלבעז דעם געשיכסע
 פארנומען, איצט ביז האט ראזין קא

 רעבעלען דורנגעפאלענע אנדערע אדע•
 באשעיט רוסלאנד װעט בונטארען. און
pv סאציאליס־ ערשטע די בלייבען צו 

 לע־ װעט — װעיט דער אין מלוכה ישע1
 םאר־ נעשיכטע רוסישער דער אין נין

 א עררייזער, אן םון ■אאץ דעם נעהכיען
 דאדער־ א םון — נביא א ארער םשיח,

רבינו. םשה געם
וױלסאן׳ען. װעגען אויך דאסזעלבע

 גע״מרי־ געשיכטע אמעריקאנער די וזעט
 יזו־־קאוקס־האעז, דעב פון װערען בען

 די און קאבאטס די פון אפילו אדער
 אױסגעמאהלען וױאסאן װעט לאדזשעס

 א בטלן, א ארס מלפר, « אלס װערען
 גוט׳ געטיינט אפשר האם װאס מענש
 םון באנריוי קײז געוזאט ניט האט אבער

 זיינע ניט װען און וױרהאיכהייט דער
 צײט־גענאסען פראקטישע אין קאוגע
 םארשאעפט געװען נאף חאיאח ער װאאט

 זוטפ אײראפעאיעען דעם אין •םעריקא
 םארקעהרט, איעג. םעאקער זײן דורף
 געישרי״ גזדפיכטע אםעריהאנער די װעט
 רעזקןים, ייבקראאען א םון װערען בען

 דער אאס װערען געמאהאען וױאסאן װעט
 װאס אסעדיהאנער, גרויסער ערטםער

 װאך דער אויף חאום׳ען נעװאגט האט
 װעאט־ אײביגעז םון חאום נרויסען דעם

 מענש גרויסעד יעדער וױ נאר שאום,
און געװארען מיםפארשטאנען ער איז

ט שאעכט ש ט ײ ט ע סג ױ | ןיא גאװאראן א י  ד
צײט.

ױ ױן עט געהט אז  װעאט״ דצר אױוי ש
ט סדד װעי׳ט יעדער ט ני ױ א אר ג  גע• די

ר שיכטע ע ב ״ ר ע און ש שיכטא אי ײ גצ י ר י  ׳
ס נ^ײטשאז כ^ר ט די אוי ײ ה גזנ אג נ אי  ם
ף אױנט oy יױ העאדען איהרע און  ד

ן דעס פאר אםכפסטען ו ד ^ פ ע ר ט א  נ
ם. שי רעו

 די אינעראאזען דצריבער דארםען טיר
 4̂נאש און צוהונפט דער פאר צויןונםט

 אין געגענװארט. דער פיט זיף טיגען
 געװען כײדע זײ זײנען צ״ט אונזער
 -גע און געאינט «ען וזאט נײדען גרויס,

 איבעמדצעצט רען האט כײדען ׳האכט ;
 כײדצן אויף און אונטעמעשעעצט און

 נרױסע אנפאנג פון געאײגט מען האט
 עג־ שטארק זיך נאכהער און דאפנונגען

טױשט»
 דעם אין אענין, -און וױאםאן װארום

 זיינען וױרהונג, זײער םון כיען רעכטען
 אםיאו װי־־יחידים, מעהר סר א געױען
 זײ פערזענאיכקײטען. גרױסע וױ מעהר
 םארסערפע־ א סימבאאען, געװען זײגען

 צוױי די פון אידעעז, װעאט צװײ פון רונג
iy כחות. װעאט וױכטיגסטע i ערשטער 

 די אאס גצװארען סיםבא^זירט איז
 אאס צוױיטער דער און בויען צו טאכט

 זײנען די צושטערען. צו קראפט די
 םון שפיץ דעם אױף געשטאנען בײדע

 וײ״■ םון באװעגונגען טעכטיגסטע ציױי ד•
 נע״ ניט בײדע האכען זײ און צײט ער

 אײנער יעדצר ײע׳־ען. איגנארירט הענט
 ׳צד אײן אױוי שטעאען געמוזט זיף האט

צוױיטען. on אויף אדער
 שדעיד א דורכגעמאכט האט װעאט די
 -גע האם רyאײנ יעדער קריזיס. לינען
 זאא װאס אידאע אן אױםווענ׳ אן זוכט
 כאױו געװען זײנעז עס איז םיהרעז׳ איהם
 גע־ חאבען װאס םיגורען צענםראא צװײ
 ריכםונ- באשםימטע אויו• אנוױיזען סענט

 פרא־ םון דיסטאטור די אײנער, געז
 פעא״ א ־— צוױיטער דער און לעטאריאט

אענין. און וױאסאז — איענ קער

צט און ען אי ײנ ײ ז ע ז ײד  דורכגע• ב
ך האם װעאם די — םאאען י ט ז ש טוי  ענ

ען. אין ײד ס ב הטאםור אענין׳ ט האט די  ד
ם דעם געבראכט  אין אמיאו קאמוניז
ס און רוסאאנד  איעג םעאסער װיאסאן׳

ט האט  אױןי שרידען קײן געבראכם ני
װעאט. דער

ד נאך האט אענין אבער י  א געאאזען ז
ם די װעאכער װעגען ירױעה, שי קרי־ ױר

פ ס רד ס ג ע עו ט מי ^ ח פג ד ^ פ ד פ ly פ iy n 
פ ׳ ן ^י ח, א מ ר r 0 >ו0ס׳ י i ט"tm 1י| 

0 w  , w m m w  r m פ ׳ ן ד ו  ירדפח א
m e w ר דט^  װפדממ דט און פ

ױ y 110 ו r o n  o n| חורנן״
, fjrp דאפ, ץ ר א^ו ד ח פר אטת, זו  אנ

רנן 0 n חו ן 0 ױ ן פן » י  קפן װאס ^
 ,jy»ojy<T(00 חיסטארישפ רעע חאנ^

רנן, א ט חו פ ױ ח פר פו א איג א ציי א רנן ט  חו
ט אפ קײט n ש אינ ״ 0 י0ס טפג ;o y 
, אען0סאצי ץ נ או0 זאא נ ן פי  אע״ to ױי

ן צע די און ד א; ס ג ױ שפו א א y^נ r ײ0פ 
ל i חאנאן טי i y o ט ש ארגי  אױפנעטפאן* ג

אר װי ען0פ צו ו ט כ ד o 0 ר n0צ אטען- 
ם ריסטי׳פען שי ך ^ודן דאס איו רעו ױ  0 א

i y o ,n j ט.0פ ס ײ הען טען רדיג ״ ז טי  קרי
jy v p, ט און  ײ1 ס0װ דערפאר רעכט, סי

 דער םון נווגנ דעם אפנעװענדעט האנען
 אכער װעגען. פאאשע אױוי רעװאאוציע

ט0פ דאס ער טיג ט ר ױף ד ע האר א א ל ע  די
ענסטען. ״ סארדי

iy a o ס אסאן׳ ? זי איז װאו ידרעדז, ױי
 װיאסאן׳ס האט ױארצאען 0 פאר װאס

 מע•0 דער אױף געאאזט פערזענאיכקײט
 געזע^אסט־ אדן פאאיטישען ריקאנער

 נאך װיאסאן האט װאס יצנען? איכעז
 צעחנד״ עטאיכע חוץ א איכערנעאאזט זיך
 צױ מעהד ;אך און oyiyi שעהנע איג

> סארשפרצכונגען כראכצנצ
 םראנע דע־ אט אויוי ענטסער דעם

 פערזענאיכע די אין ?ובען ניט פען דארו״
 רענשעה צוױי די פון כאראקטעריסטיהס

 וױא• וױ וױיט אומגצנוגנ. דיער אין נאר
 זײער אין געװצן ?ײנען אעדז און סאן

o:yo0iyooyo, און ערציהוננ זײער אין 
 געיי ױי דינען הרוגג0ערם פעמענאיכער

אומנעבוננ. זײער אין וױיטער נאו װען
גע• הינטמרגרונט דיז אין האם אעדן

 דײ0טר רעװאאוציאנצרע שטרפננע האט
 דעװאאו- רהארםעװעטען0ס 0 פון ציעס

 וױדער, וױאסאן, גמוױסען. ציאנערען
 ־0P 0 — ט0געה הינטעדגרוגם אין האט

 <ס/ןלערוש גער0אסערי? אן סון ריערע
 גע• אעמאא0 זײן רף0ד װאס פראפמסאר,

 בא- אס0 טראסטיס. זײגע צו ם0ד.ארכז
 אענין האט טצםינתײט זײן םאר דען

 אידע- רעװאאוציאגערען דעם געהאט
 אױפ־ זיך האט װאס נד,0א א םון אאיזם

 פון מדרנה העכסטער דער צו געהױכען
 נאױבען און אפטימיזם רעװאאוציאגעיען

 דער םון וױאסאז״ מענשהײט. דער אין
באדען אס0 ט0;עה האט זײט, צוױיטער

o y: 0 0^01*000 דין פאד iJ0׳nonf 
 סתס |10 ען0נטוריס01או פײפיפירער׳

שפײאטאגעס^
iy i איו ױצא פו^י )yii — |yny| 

 גערעד©/ iy האט גערעדט האט אע״ץ
tou •011 נאססן אין שיעכט, אמי no• 

?110, iyiyj0 ’oi?0 iiyi on  no •חס 
 נס• חאם וױאסאן װסן 1אנע גד,0א

0iy i — חאט oiyiya iy וײן ין0 1נא 
»iyo0; oyjyj^o

ivoiny iy i 1מײסטע 0 נסװען איו 
10( 11 T O  00 — W M 10 i n0 י 
0 j^onon יחמ0 0חא כפוױיו f0 
h שנעא וױ0  mi פאחסח iyo’0100 P0 

iy נסא/נספיס אסת׳ס די חאנאן i no
0חyיpרy נס0י pyyiyo ס^וױיסאן׳ס ^1

 רחגסט0ס lyooyii דין — סװ?טמן
 געװען זײנסן — DjyiMyio טאחסח סאס
yu טאחמח וױ inyo דס 0j0O0ioצו ׳ 
 ון0 1אסנע דײטשמן דעם אידרען010דעס

געחמען. גיט עמסט די דאחי jpo סז
n0 גיט ערנסט טאקע זײ ד׳אט םען 
vrnm.\ ;געגען גע?עםםם האט וױאסא 

on כחות, זײנע סאע סיט iy גע• האס 
 ?יסםײ1יח»0 זײן פון אטעװען1 צו כט1ז

y r| וױםיעא פיעא אזױ חורבן iy האט 
 אױוי אײנגעגאננען איז ער .o:ypy; 1נא

 װע־ ראטמװען צו כדי פשרות אײ1אאע
 םעאהער זײן םון סקעאעט דעם דגסטענס

 געװארען כסאױגט איז סיה זײן און איעג
סקע־״עט. — א כדט טאקע

 ניט אםשר איז ירושה אענין׳ס ׳יא
 איבערגעאאזט האט עד אבער ״גרױס

יוי־שים.
 דט אױך אבער דאס האט וױאסאן

איבערגעאאזט.
 פיט״ די מענשען, ;אהעגטשטע זײגע
 איהם האכען קאבינעט, זיין פון ג^עדער

 פרעדדענט זײן אײדער גאןי םאראאזען
 האכען זײ געענדינט. זיף האט טערמין

 גוט״ אגצונעהםען כדי םאראאזען איהם
 םאגנאט, אויא בײם שטעיעס כאצאד׳אטע

 שטאהא אדער אױא אנדערע איז דאהעג/
 פון מאנכע זיייבען׳ זײ און מאמאטען

 אויס־ שטאר? איצט װעניגסטענס׳ זיי
 סקאנ״ אויא גרויסען דעם אין נעשפירט

דאא.
 דין 1אדע אגענט, פרעס זײן אפיאו
 קייא, דזשאזעף דירעהטאר, סובאיסיטי

 גרעסטע די םון אײנעד געװען איז װאס
 געגען און דעפאקראטיע פאר ?עטםעד

 האט טיראניע, כאאשעוױסטישער דער
 נעםעג״ האנט דער בײ געכאסט אױף םען
אויא-געאט. דאאאר טױזענד פינף די:

 דארף גרױס װערען צו בדי רבות•, יא,
 גע• היסטא־ישע א האבען נאר ניט מען

 סביבה. נינסטיגע א אױף :אר אעגעגהייט,
 ניט. וױאסאן און געהאט זי האט אענין
 א איבערגעאאזט דעייבעד האט אענין

ניט. װיאסאן און ױרשים םיט ירושה

 ?יך הערט עס װעיכער םוז חברותא, דער צו
^רוך דמר  ^וגעהונתז איז םײי, » «ר8. ^ראסין
 רעדווק־ דער כאנפירם, געוױםער » אײגער, נאו
 זיך וױיזם עס •אסט״׳. .דענװער דער םון םאר

 הונדערם־אראצענםיגער דאזיגער דער אז ׳*רױס
 צײםעז אילע צו איז צײםוננ װעםעס •אםריאס.
מז  מון נעקראנעו האם *רבײםער־פײנדריר״ •*רבי

 םים דארער םויזענם סבצ סינקרער און דאהעגי
ריי קוםעגרעז דעם דאס ®ארמיר^כעז, דעם  או

 םאר דארער. מויזעגד ססז נאר קריגזנו ער ד*רןי
̂ה רי איז ? אבער וו*ס  ראזיגער ךער : א?« םעי

 נענעז באױײזע נויםינע די נעהאם האם ••םריאט
 םי־ א סאריאננם ער האם קאםיאניע״ אוז םאר
 האם אדערוי!״ איס און ישװײנ־נע־ם. דא'ע- ליאז

 איד סיריאז פע־טער א נלי*ך נעהראגעז ער
 יט«ײעכמ די גערונעז האט עש וױ םאר, סיר עטעי

 האבעז זיי ױען רעדאקטעדע, אונזערע םירע בײ
 אױך קיינעז זיי אבית, דעם װעגעז גלעייע:ם

ד אז אבע•*, עוזײנעז. םאר נענונ ײ:  זײ־ םוז א
 — םיריאז נאנצעז x קרי;־;ז זאל ברירער ערע
 כעס דער דערםאר ! אונערהערם דאר איז דאס
 M זיר זײ סרײסלען דערםאר אוז איהם. אןיף

 • רעדאקםאר דער אז זאגס, ״םײפס״ די איהם. םון
 עהר• אםעריקאנער רער איז אויסװאור^ אז׳ איז

 דע־ דאש ׳איז אבער םערקװיידינ «רעסע. ליכער
 ה״נםאי איז צײטוננ װעםעס באנשילס, וזנלבער

 ב^עידסקיר א װי אנדעי^ עיעס נעװעז ניט נאר
 צײםוננס־ דער איז נעיועז באטראכם איז כל«ם,
 דער איז אוז קאיענע, נוטעד *רס גםים, װעים

 «אט־ ׳ם״:עי א״־ס בביי. װערם קא*יםןןייםםיאער
סיםיזעז. ריפםימער

 דזןם אין ער איז ערקרעײננ, פתקאדו׳ס יונמ
ײ. ד מנ ס ױד  ײד האנדעיט עס װערמז ותנעז א

 נע• גאר חאט ער אארםיאם. נעװעז גים איצם, ־
 סעק* איז אוימביזגעס דאחעני׳ס םים םאז צו האט

 איהם םוז ׳מקראגעז האם ער װאס «אר סיקא,
 יײ יוצלמ׳ «?אל*ר« סויזענם ■ומציג און חונדרעם
 •אד״ כאר נאגץ האם ער ערקלןנלם״ אלײן נתקאדו

ײן, כ*ז *2*1. m איז עס אז ז e אנ«ר אםוו׳ 
ײו ײז אסאי tVMP נו אסניציצ ו  פריזי־ ו

u p ער סוז מסאםעז, ®אראײגינגת די «ןן

 נאהוי•* .װאירלד״ די װי װארים, זעגענעז. זיו
 אוםז באוס עולם אמריקאנער דעי ײעט םעם,
 װצ״ סון ■רעויושנס, *לס איסיצעו, דוידזגז נים
ו זאי עס סעו י  אויל• סינדצסנתר דזןר הערזו ז

Iײעת װ»ו :אאלח די *בער איו םרענ גערוןי.
מנ? צוױ׳מו אזעיכעו סרינעו זײ ת  אױנ אוו, זי

 יוגזצר װננצנ זאנם ״װאיררד״ די װאס דאם,
 *mjf איהם איר.םאר האכ אסת, םאקע איז ׳עולם

א םײן איר *רעזידעגט. נוטען א  מנא־• אוגוזנר ו
טעס » איו ער )אפת דעבם. םע  סא!י»• » ױי

 זןוים דער װעט םעהיערעז דאזינע די אנער ריםט,
 א באםת וױל ער װעז נום״ םאר נעםעז םוזעז

 1קער«סי ק״ז איהם םון זיך אל1 װאס ■רעזידענם,
העדעז. :יט

או;* און דענבי םיניסבתר םי״אםעו אונזעי איז
נאד זײנעז דאנארטי אפאר;י ־,זי;

 א םיס םאקע האם סענאם דעי אפט. איז ארץ
 דאר^ דענבי אז באימיאסזןז, ivn'cr פאיאדיטעט

 ה*ס ריד םײיאטאר װי ׳ם«י אוז ער אז ;נעהז
 צװײ ־יפשזער דע װי זײנעז אויםנערריקט, זיו

!רעײדענם :•זזםה. אײז אוז גיו• אײז רי;נ,
pורידזr זאנט, ער םאימז. ;ים סענאם דעם ױיר 

 דיק• נים איחם פענאם דעי קאו נעזעץ, רזים אז,
 זעהט דערװײל אוז האגדיעז. זאר ער וײ פידעז,

 צו דענכי פיאכעז זאי ער ױארום א״ן, ;יט •;־
 אױכ• דא װעם אױס, זעהט עס ײי רעײגני־עז.

 ײעם װאלי• דער אי משה: יענער א*ז ײי היםעז,
 האם םענאמ דעד נא:ץ. צינ די אי אוז זאם זײז
 סאםע דער י1אוי שסעהז צו ארײסנעװיזעז זיך

 און דענבי, נעגעז גע׳יסק׳ענם אוז םאראי םח הוי־
 נאסידליו, זיו״ םיהים עוים אטעדיתאנעד דער

 מ־ הײזי־םאראלי׳מז אזא האם ער ײאס נום, זעהר
 לולידזא װײל נאגץ, אויו ביײבם דענבי אוו :אם,
 אולד. זײו איז איכערצײנם נענונ ניט נאזי איז

 נאנצעז זײז םים סהאנדאל נאנצער דעי ׳ב:אפנות
מארס. נרױמר א ווערעז צי או הויבט נעאילרער

 קיין ;ים סאיפעמלמ .םײסס• נוםע אונזער
 t< ורויםןר איזאי דערסאני! צו סאג אײגציגצ!

m v i*** ג ארבימתי איןוםית די אז נ מ י נ ^ 
<v •י M - ה»לם עגגלאגד איו nrw ! — אין

 צו וױרלריד איז עס *ר»כױסעז.9ק* סאכען א״ז
 סאר אױ געװעהנריך ״ס״מ״, די באװאונדזןרעו

 דער חפםה, בזןסטע די יז«ס§ר*םיסלערײ איהר
 ראס אז גאר .ocvr^ooevor ns r*»r סאגזע

 איחד זי ?אז רענירוגג, אדביינתר 1א םוט לנע1ו
o אארנענען ניט נ*ר n װער און, חם». דאזינעו 

 אזעי* גיסא ?ייג*ו אונזערע *װי׳שמז אױנ וױיסם׳
מ חבפים׳ נע תל onp if ז p ip •רנײ• דער יזין* 

 זי »ז טייגןן, אח ענגלאנד, אין רזנדרוננ ם*ר
הט מו, * אױו גאר ̂נ  װ«ג. נע*מד,דלימו קרו

 ל״ם. ®רוםע אוז גוםע איהר נים, ויו ארצקט
 ׳דעם «ון באגריף i״p נים האם װאס אײנצמ נאר

 םאדע• *זעלכע טםעלען 1ק« לעבעו, הייסט װאס
 אײנ• אז צו זאנאר אדער רענירוננ, $ *ו רוננעו

to »וו איס^ר ם״נם לעכעו סענאמז. צעלנצם r•: 
 מטעהט װ«ם ׳דער נאר קאסיראסיסמז. סאמז דינ
 שיעקריך אזוי בלײבזז קאן לעבזו, פוז זײט v או

קאם»ראסיסו*ז.

 הא• אװ רעיארםםענט םונ׳ם חישכון דעם לויט
 בא• יארק נױ ׳שטאש םון רײכםום דער האם כתרס

ז m טראפקז ײי  ז־.םען1 דעם םיריאז wo ױז כי
 רײנ־ דער אז סײנט, ד«ס װאס .1022 מןצזנפבער

 אויןי נעװארעז פארנרעסערם איז שםאם סון סום
 אוז יאהר, סנ לעצטע די איז ■ראצענם 47 נאנצע

 איצם איז יארק נױ onov איז אײנ&ר יעדער דאס
 איבער אויף צורי?, יאהר צעהז םים װי ריימד,

ao .האט דעיארםםענם דער אזוי װי !ראצענט 
 *בער אז. ניט םיר נעהם ד»ס אויסגערעכענם, עס

 איג־ םוז רײכםום דעם ױים אז ׳זיך דאכם מיר
 קע■* שנײדער״ דרעסמאכער, קיאוקםאכער, זערע

 טעות םיקז[לr א זײז דא םוז װ. אז. אוז םײקער
 ארכײ־ אונזערע אז זיכער, ביז איד חישבוז. איו

 סן״. נאנצע םים רייכער :ים נאד נים זײנעז טער
 קײענשטעז דשש םים ;יט אםיױ נאר ׳■ראצע:ם
גערט? דאס איז ױאו ׳זיד םרענם ■ראצענם.

 איז מםאם ער1נרע« דער — ?וױנסיענד איז
 רענכדפראנע. קײז ניםא איז — אײםטראייעז

 ■רײם קוױנסלענדזןן־ דער דערמהלם עם װי דארם׳
n: איו װעלכעד סהעאדאר, םר. םיניסםער \p y\ 

א, איו װײלע » אױף מריג נ די האם * נ ו ר  ^י
 די כאזארנעז סוז דזמאב דעם זיך אויא נענוסעז

 איצט ביז האס זי װאוינוננעז. םיס ארבײםער
n r די אוו זזײזער״ טזיזזןכם נײז *וױסגענױם 

 Din סיט הײזמד די אויס צאמלעו •רבײטצר
enm רענכג ngB ,חר מװעסמגדןר די• אימר 
in ניס סורא קייז נפר ת»ם נירוננ io N i  r * P 

a n זארנס זי •רנםח. לזןנדלארד׳ס t t ו א פ

 1 לענדלארד דעש פא־ וױ איב״טעי־ די םאי
 די פשיט׳ער. א זיא ענםשע־ ;*,י איז ? היתכז

 רע• ארבײטער 1א א*ז חי־־נש-ענד ;,א רענירו;:
נידוננ.

 פאדעמענטייכם װערכע ״יואיריר״׳, דעי י״ױם
 אח אינטערעסאנםא זעוזר א טעג רעצטע רי <’א

ע ױיכסינע , י o א־בער מי n קינוער םוז עכיו 
 די איז צװערף סון לי:ד יעדעם איז ארב״ם,

 או« 10 יאהרע! די אינםער ^םאםעז סאראײניגטע
 קינדעד^־בײם װעז •דבייםער. װײדזש א ,15

 ניפ אױןי חאנעו םארכאטעו, נעזעצײןי נעװ^ז איז
 דמר וײם אבער ארנײםער. קינדער ?•ין געסעהלט
 12 םבםל האם קאודם סוארים סטייט יונײםעד

 די 11װער קינדער-ארבײט, םוז םאדכאט דמם װעו
 פעחר אלץ ^עאטעז םאר^ידענע איז סעקםאריס

 א װירקריוי, קינדעד. סיט אננעשילט םעהר און
 אפילו אםעריקא. או;זער לא;ד װאונדערבארע

םארדיגער. נרויסע או:ז ניי ז״נעז היגדער י

 גרוינד םא־נעסוםעז טעג די זײנען «אריז איז
 1אי סראנק א קאסט ברויט *,לעבע א ראיאטעז.

 yp ארבײםער רי ײאש ■יײו, א סאנטיםעז. 2״.
 א נעמאכם ױי האבעז באצאהיעו. ניט נעז
n.קא־עס־ דער דעיםאר אז רושם כא:שםראציע 

 װי אזוי ״רויטע״. דעטאגסשראנטעז די ■אנדענט
 םוז הו;נער, םוז טא־בעזr :יט װיי װאס אײגזןר,

 זײנזןז ראיאם דעם א*ז ! רויםער א זײז דוקא
 ראיא־ םעיצינ אוז נעױאיעז סאױואונדעם סירע
 װאס אבער, אדעסטירם. פאיייס ,ד האט טעדס

 נים הוננעדינע די ײעט ד»ס ? העישעז cv קאז
 ערװאײ באיד דארום קאן פעז אלז טאכעז, זאטעי

 נאנצע דאס אז פיאנירײך, סוז ידיעה רי םזז
 לןך באלקעױיסםימ, ״יױט״, נעלוארעז איז לא;ד

 אוכד נים װיר עש ײײל אנאיכיסט״ש, ׳ליוניכטייש,
הוננעי. פוז יום׳;ו

 דעד האס ■ענשילוױיגיא״ וײײעםבאר, איז
 די דערלאזעז נים םעיאד חכםה׳דינעד דארםינער

 זאגט״ ער ז־םארזאפרו;נ.ייע: א םיז אאהאיםוננ
^ סרײע איז נרויבם ער ע  קאנסםיםױ ־in איז ר

ip נים tap ער רpכa ציע, ta n n ר?»סלמ^8 א» 
ם. ■רעדמעז לaז םעז ײאו ^וניז  נעח חײנם ג

.npp'ia? סיו ata םיס סזנה

ר anaoaaoa m דן ap 'ipoa•» דײסיי■ םוז 
 יןױנ•jyH די rwan צו eiateia vt Dan ^גד

 וויד אימר םרותר םוז סיפן a אים נתימײזצז
שפימו תװאלס ניס פלז» וא» צר * םוים. ספנש

 ארגא־ איםטערן אינטערנעשאנאל דער װאם
אױטגעטאן האט ניזאציאנס־דעטארטמענט

2.
 װאס וױיוען צו אונז באײנט איצט

 האכען מיר װאס ז,0אױפגעט ד-אבען כייר
 טעטיג- און ארנייט די חרך דעמרײכט

 אינטערנעשא־ איסטערן oyi פון לױיסען
 אויוי אמסניזסציאנס־דעסארטמענט, גאא
 גע־ אוגז איז עס װאס טעריטאריע דעי־

ארבייטען. צו ען1געװא געבען
 םון ארגאגײזערס סאע ערשטענס:

 זײער דורף האכען דעסארטסענט דעם
 םון Dpyooyi oyi געװאונען טעטיגקײס

 -iyp *ע:סר*לע און yאאpאא אאע די
 אײבאר ״סענטראא די םון פערשאםטעה

 שטעדט־ און שטעדט סאע םון יוגיאנס״
 סיר *ײן,Dpyooyi 0 נאר ניט און לאך.

 ?אאםע״ פואע די iyoiP03 אױך האבען
iv די פון ראציע w 'iy o o .זײ ױגיאנס 
 אר־ דער אין מיטגעהאאםען אונז האבען
 דעם אין ?יך האכען סיר נאר װען נײט,

 זײ צו זיף האכען םיר אח גענױטינם
 אויף מיר האבען טײאװײז נעװענדעט.

 אנגעזע־ םון קאאסעראציע די נא?וסען
 װאס שטעדט, יענע אין סענשען א«גע
 דער םיט דירע?ט פארבונען ניט זייגען

 הא־ װאס םענשען ארבײטער־כאװענונג׳
 סימ־ װאס־ און ױשר פון געםיהא א נען

 װאס ארבײם גוםער דער םיט פאטיזירעז
־  םארבעסערונג די םאר דארט־ טוען ד
 ארבײ־ די םון אאנע טרױעריגער דער סון

טעי.
רעזוא• אאגעמײנער דער איז אט און

:ארנייט אונזער םון טאט
 םון ױניאנס אא?אא צװאנציג און פיר
 דער דורך זיינען איגטערנעשאנאא אוגזער

 פארשײ־ אין געװארעץ ארנאניזירט צײט
 טעריטאר־ אונזער םיז שטעדטאאף דענע

 אוים* גענומען גאײף האבען מיר יע.
 ארבײטס־באדינגונגען די אויןי פאסען

 און שעיער, יענע אין ארבײטער די םון
 םאר שאס־פאספאײנטס. די צו אטעגדען

 475 באקומען סיר האכען צײט דער
 זיײ זײ און ?אםפאײנטס פארשײדענע

 איז עס װי אזוי געװארעז אטענדעט נעז’
םאן. צו דאס גע־וען מעגליד נאד

 צײט דער אין זיינען שעפער 125
 דיזע םון 5̂ באויז כיזגעס. םון ארויס

 אנרי־ אונז סיט געהאט האבעז שעפער
 גע־ זײנען הונדערט אנדעחג די ׳טע:טס

שאפס״. ״אפען װען
 ױניאךאנרימענטס .יעצט האבען דיר

 קאאוק־ $5 סיט שטעדטאאף יענע אין
 םרן ארבײטער 1949 דרעס*םירמען. און

 האנ־ םואען אונטער׳ן זײנען שעפער יע;ע
 נאך און דעפארטסענט אונזער פון טראא

 שעפער יענע םון ארכײטער טויזענד א
 װעה־ אאפאאס, יארקער נױ צו באיאנגעז

 ?אנטרי־שע־ די אין ארבייםען זײ רע:ד
פער.

 אא־ 24 די םון טרעזשורי דער א:ן
 ארנאניזירט דארט זײגען װאס קאייס,

־־־ ארום איצט זיף געפינט געױארען,
דאאאר. 6,100ש.

 װאם ׳צײט דער םון פאדאויןי אין
 מיר האבען טעטיג, דארט דיגען טיר

 און סטרײהם, 55 אגצופיחרען געהאט
 אינ־ 15 זיך געגען געהאט האבען מיר

 אז זיך׳ םארשטעהט עס >עאנ?שאנסידז
 אונזער גע?אסט האבען סטרײ?ס דיזע

 סומע באדײטענדע א אינטערנעשאנאא
 גע״ םארברויכט זײ אויף איז עס נעאד.

 האט דאס און ענעמיע, טאסע א װארען
װעניג.יצײדעז. ניט זיד מיט נעבראכט

 און האבאקען װעסט בריטען, גין אין
 גע־ םיר האבען דזשוירזי, נױ קעפדעז,

 אסס״ ״פרײם װעניג ניט זיד געגען חאם
 הא־ ?עפדען אין ארעסטען. סך א און
 זײט פטרײק אין שעפער נעהאט פיר כעז
 םון יעדער םאנאטען. זע?ס רעצטע די
 געװען צײט דער דורך איז סטדײקער די

 ,5מאי םופצעהן ביז צעהן םון ארעסטידט
 געװארעז געשאעפט םאא יעדעס איז אוז
 בא־ געםי?םםע םאאשע אויןי קאורט איז

 יענע םון סטרײ?ער די אבער װײזעץ.
 ענטױ םיא מיט נע?עמםט האכעז שעפער

 גײסט שעהנעם א מיט זײגעז אח זיאזם
אוז שװעריגסײםען דורכגעקומען

 די דאס איז, רעזואטאט דער ^יידעז.
 גע״ זײנען סpסטרײ yjy’ םון סעהרסטע

 די פוז גונסטעז צו געװארען סעטעאט
v ױניאץ. דער פוז איז ארכײטער

 תעפארט־ דעם פון סטעה דער
מענט.

 בא־ זײנען ארםםענטiyד דעם איז
 װעצ־ סערזאנען, נדעyםאאג די מעפטינט

 אינ־ םיז דירע?ם לטyDrאנגע זײנעז כע
Dא זער rערנryארעצפי, ברודער : אנאל

ע יי ײי n םדענט טא נו, .D'npaa’n a סוז י r, 
ipma v סים עם oan ניס׳ נ#ר a  aa v tרעםע. ־■ 
Q9 ייז a סניא׳ naa nrnan an naa aa ia

ז מי אןז די וחנייו ני  nnrp חמנןרינזנ םײיי
מ יײםאיאנד יח מ ײי ײי נ י i י t  i n n תר וי

a וויםיו״ «״ 0ז« n אסיייאא tap.

ש. םון ערין. דז ס מל ה

 ברו־ אוז דעראנדא ברודעד כרודער
מאגיא. דער

 דע־ םון סטעוי רעגעאען דעם אחוץ
 היילןי די אויך טיר באקוטען סארטמענט

 ראזעג־ אב. ברודער פון םיטװיר?ונג איז
 דזשויר״ דעם פון פענעדזשעד דער ׳בעיג

 םון באארד דזשאינם םון אפיס סיטי זי
 ױניאן דרעס־מאכער און קאאוק־ דער
 ברוק, טאקס ברודער םון ;יאר? נױ םיז

 דזשאינט דעם םון מע-נעדזשער דער
 דזשוירזי, נױ נוארה׳ אין אפיס באארד

«p סידיסאנס, און שנייד ברידער די 
 דועאכע איגאנײזערס, באארד דזשאינט
 טעריטאריע. יענער אױף אויר ארבײטען

 באשעפ־ װעיען פערזאנען דערטאנטע די
 אבער באארד, דזשאינט דעם םון טיגט
 ארבײטען ;,נויט איז עס װאו איז װעז
 םון ארגאגײזערס די טיט צוזאטען זײ

 רעדענדיג און דעפאיטטענט. אונזער
 ארבײטען װאס סערזאנען אאע די װענעז
 צו שאדען ניט װעט געביט, דעם אויף

 טיט אלע ארבי־יטען זײ דאס דערמאנען,
 איבעיגעבענקײט סף א און פלײס גרויס

 נעוױס האט זי׳י פון אײנער יעדער און
̂עם דעם צו בײגעטראגען װעניג ניט  א

 דער דורך אױפגעםאן האבעז מיר װאס
 דעפארטטענט דער װאס צײם קורצער

 די מיט פונ?ציאנירען. גענומען האט
 צו זײ אױסע.ן איך בין װערטער פאד

 ארבײט, דער פאר קרעדיט דעם געבען
פארדינט. כשר האבען זײ װאס

A
 גע- מענליך נאר איז עס וױיט װי

 טעריטאר־ די םארטײלט מיר האבען װען
 בא־ אין ארבײטען מיר װעלכע 1אוי יע

 װעלען סיר און דיסטריקטען, זונדערע
 װערט ארבײט די אזוי װי אנװײזען דא

געטאן.
 זײן אונטער האט טאניא ברודער

 װעסטשעס־ םון דיסטרי?ט דעם אויםזיכט
 זיך געםינט אפיס זײן ?אונטי. טער
 װער־ םאונט עװענױ, טע4 סאוטה 35 איז
 אויף פאסט־אויף אםיס דער י. j ׳נאז
 װערען עס װעאכע איז ױטא^פפער, 13

 ארבײטער. 500 אריבער באשעםטינט
 םון מיטגצידער זײנען ארבײטער 350
 װאירקערס גארמענט ײדיס5י װערנאן מט.

 לא• די םון אײנער ,113 אאהאיל ױניאז
 ארגאני־ דארט האבעץ מיר װאס קאלס
 מיט־ זײנעז ארבײטער אנדערע די זירט.

 לאהאלס. אנדערע אונזערע םון גלידער
 אין אײן אויד שליסט דיסטרי?ט דער
 י., נ. טורןאהא׳ ״י. נ. ראשעא, נױ זיף

 שטעדט־ אנדערע נאר איז י•׳ נ• יאנקערס,
װערנאן. טט. ארום ל»ר

 זעקס דא זײנען װעינאן טאונט אין
 ױניאן צוױי און דרעס־שעיער ױניאן

 דא זיינען יאנקעיס אין קלאוק־שעפע״.
 ױנ־ אײן און שעפער הלאוק ױגיאן דרײ
 שעפער אנדערע די שא■. דרעס יאן

 אנדערע די איבער צואװארםען זײנען
 אזוי און געגענד. דעם אין שטעדטלאך

 צואװארפען זײגען ױניאן־שעוער די ײי
 נעלטט יאנד, יעט־עקע גרױסע א אוי״י

 דארף טען װען צײט, סר א אװעק עס
 -ip װאס קאמסלײנטס פייע די אטענדען

 שע־ דאדגע די םון אפיס אין ארײן כיעז
 אטענ־ צו אױס אטאל קומט עם פער.
 שטעד״ אײן אין קאטילײנט אײן דען
 א אין קאטפלײנט צװײטען א איז טעי

 קאס־ אלע אכעי שטעדטעל. צװײטען
 אטענדעט, ®יגקט^יף װערעז סילײגטס

 געפינט שאפ דער װאו אכטענדיג ניט
זץי•

 רעפאיט דער װען צייס דער אין
 לא־ דער האט ;עװארען, געשריבען איז
 געהאט װעדנאן טאונט םון 113 קאי
 דאלאר 4,250.00 און מיטגלידער 250
טרעזשורי. זײן אין

 אין ארגאניזאציאנס־געביט דעם אױף
 גע- צײט דער דורןי איז דיסטריקט דעם

 סראג• באדײטענדער א געװארען טאכט
 טאן צו דא נאף איז עס אבער רעס,

 נאן זײנען עס ארבײט. געגוג דארט
 און שעפער ניט־ױניאן 35 דארטען דא

 די געסאכט װערען אנשטרעננונגען אלע
ארגאניזירעז. צו שעפער

 אונטער האט שוב בערנארר ברודער
 דיסטריקט צוױיטען א אױפזיכט זײן

 18 און לאקאלס 9 דא דינעז דארטען
 װערען עס װעלכע אין שעפער, ױניאן

מיטגלידער. 750 באשעםטיגט
 ספריננ איז זיך *עפינט לאקאל אײז

 אומנעםער .128 לאקאל י., נ. װאלי,
 לאפאל דער האט צורי? יאהר א מיט

 די װען מיםגלידער. 100 ארום געהאט
 האבעז שענזער יענע פון באלעבאטים

 געשמען ניט איז ױניאז די אז געזעהן
 דארטען מײנט זי דאס וױילע, א פאר

 געװא־ סלע? דארט איז םארבלײבעז, צו
 דעס םיז מיטגלידערשאםט די און רעז

 איצט פארסלענערט. זיד האט לא?אל
 גוטשטעהענדע 60 לא?אל יענער האט

 דער איז דאלאר 200 און מיטגלירער
טרעזשורי.

 -נע• סאננע?טיקוט, סטעטפארד, איז
 איז לאקאל דער .127 לאיזאל זיד פינט

̂ס באװאופט  ױניאן קלאוקטאכער ״די א
 אײ האט לאקאל דער ססעמפארד׳/ אװ

 שװערען א םיהרען צו געהאט טער
 אבער איצט עסזיסםענץ. זײן םאר 1?אמ

 גוטען א אין לא?אל יער זיך געפינט
גוטשטעהענדע 90 האט עד צושםאנד.

םתים כעלי צער
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מ מ מ מ מ מ מ *
שװײגען. און צײהן די מיט הריצען און  װאלט עס אז איף טראכט אפטסאל

 זיף זאל עס װען ױשר גרויסער א געװען
 אפשר און קאמיטעט, א ארגאניזירען

 ברענטשעס םיט פארטײ גאנצע א טא?ע
 װע־ שטעדטלאף, און שטעדט אלע אין

 םארהי־ צו זײן זאל עס אױפגאבע מעס
 זואןי rm עס םתים. םון כבוד דעם טען

 װי ?לעהר, א טוט םען װען שוידערליר,
 טויטען, א מיט עס זיף באגעהט טען אזוי

 מען װאס די לא םנן. בר הילםלאזען
 ערד, דער אין אײלען נײן איהם באגראבט
 און אװעק מענשען גאך זיף שטעלען
 שרײ־ און איהם איבער הספדים האלטען

 זאגען און איהם איבער נעמראלאגעז בען
 איהם װעגעז ,1זאכע אזעלכע שרײבען און
 ארון דער םוז קבר אין נםטד בײם אז

* חרסה... םאר ברענען
 זײן געדארפט ניט װאלט עס און

 א םון ן ה y ג ק y ו \ א י דאס אזוי.
 געדארםט װאלם װעלט דער פון מענשען

ן דאם װי ?ײן ע מ ו  מענשען א םוץ ק
 0 מיט שטיל, שא, װעלט: דער אויף

 הײ• מין א מיט הכבוד, יראת געװיסען
 ארומגעהן זאל מען באציהוגג, ליגער
 ניט רושם קײן םיננער, שפיץ די אויןי

שלאםט... מענש א — שא מאכען,
 מען ני̂כ הונץ סײן דאף איז עס
 באהאלט טען און מענשען א נעהמט
 לאזט נאכדעם און ערד דער אין איהם

 זײנע אלע און םרײנד זײנע אלע אפ םען
 אײנם איבערשםײגען זאלעז זײ שונאיט

 זלזולים: ארן שבחים אין אנדערע דאם
 װאלסענם, די אין איהם פרײנד די הויבען

 אס־ אין טיוי איהם שונאים די שטופען
 װאלם, ■װאם טת, דעד ער, און גרונד.

 oyp די צובראבען jyjyp זאל iy ווען
 םאר שװאים די פון װי םריעד די פון

 tyנyװ זײן סמם םאר און אויסםראכםסז
*i םוז משױו/ yo^ym איהם 3yj

יסורים, א םאר װאס װײסט ווער
 נעבאף םוזען םתים די צער א םאר װאס

 אופר די זיו/ סארשטעהט — לײדען
 לעבען בלײבען װאם די אט שטערבליכע,

 װעמעס איז אײביג; און אײביג אויףי
*W.farroomi”® גרעסטע די אפילו 

ניט. צזויישלמן אסיקודסים
 צו געװאגט למשל, מענשען. װאלטען

 לענינ׳עץ װענען שרייבען צו און רעדען
 זאלען זײ װען װילסאנ׳מן, װעגען און
 האט םען װי אזוי אט לעבעדיגע, זײן

 נאך זײ װעגעז גערעדט און געשי־יבען
ט? זײער  װאלט םעז ניט. געוויס טוי

w> ,p זדיך n w m ומ«^ע wm ,געהאט 
 די חוצפה, די־ מחאט m ־0ל0װ םעז

 זיף טען זאל yזש װאס םאר םא העזה,
 פעטריש־ הםקר אזוי םרי', אזוי פיהלען

yp, קען און ליגט יענער װאס דערםאר 
 ניט קען און איבר הײן מיט ריהרצן ניט

שטעהען?... קײן כאפען
 א אײנגעפיהרט םעז װאלט אםשר

 נע?ראלאנען אז געזעץ, א אדער מנהנ
 מענש דער בעת ווערען געדרו?ט זאאעז
 דאף זײ װערען סײ װי סײ נאף/ לעבט

 אין נאןי. לעבמ ער װעז ז ע ב י ר ש y ג
'iy iy גרויםער y'VP0iy i דאף ליגען 

 נע?ראלאנען אנגעשריבענע אנגענר״ט
m* נאך y קען, װאס מענשען גרויסען 

 טאן, שטאחב א םינוט יעדער צו חלילה,
iyn0 און ארום חורוױיל געהם װאס 

 טויט m און ]yotyryi זײנע אן םיהרט
 סאה iypî' דער אין ניט איהם ליגט

 :זיןי חידוש׳ן לעזעד םאגכע איז אםילג
nyt ,נאר o riy א nyr איז יענער אז 

yru*D*yi| א צײטוננ די האט שוין און 
 זײםען! צוױי גאגצע אויןי באשרײבוגנ

 שנעל אזוי אנשרײבען דאס סעז jyp וױ
וױיסאן זײ נאמרײבונג? גרױמ אזא

0 m ^i01o10יאי 700 אחם ין Vn  
m r in e  i n. י

 ניט איז װאס לאקאי*, נײער גאגץ 0
 גע- נעװארען, אמאנידרט pnצו לאנג
 דאס נארװאלק. פאוט אין ויו פינט

 נאך האט לאקאל דער .141 לאהאל איז
 טעמבערשיו, קליינע גאנ׳ו א דערוױיל

 אויסזיכטען גוטע דא זײגען עס אבער
 :פאמרע זיר זאל מעמנערשיפ דין אז

צוקונפט. נאהענטער גאר דער אין סערען
 חא- האנע?טיקוט, כרידזשפא״ט אין

 -10P די ױניאגס. לאקאר דרײ מיד בען
 די ,33 6,לארא ױגיאן, װא-רקעױס כעט

 און ,34 לאקאר ױגיאן, חאטערס קארסעט
 רואיר- גארטענט לײדיס כרידזשפא־ט די

 33 לא?אל .137 לא?אל ױגיאז, לוערס
 300 אױם און מיטגלידעי 300 האט

 האט 137 לאקאל ט־עזשורי. דעד איז
 ארום ארן טיטנײדער נוטשטעהענדע 60

.,טרעזשור דעױ אין דאייאר 200
 דא יעצט א-ז ?א;נ. װאטעדבודי, אין

 40 מיט ייאקאל ניײאמאניזירטער א
 װאטעדכורי די איז דאס ט^טנלידער.

 לא- יוגיאן, װאירקערס גארמענט לײדיס
 דא- 100 א האט לאקאל דער .43 יאל
 דאר־ וױ אזױ טרעזשורי. ז״ן אין י׳אר
 ;אר־ גײדיס 200 ארום דא זײנעז טען

 40 בלויז דאס מײנט װאירהע־ס, טענט
 און ארגאניזירט, זײנען זיי פון נראצענט

 אײינצױ אויסזיכטען נוטע דא זײנען עס
 ארכײטער אלע ױניאן דער אין קריגען

 ;אר־ לײדיס די אין זיך געםינען װאס
שעפער. טענט

 ‘ק̂א םון 138 לאקאל לוומט נעקסט
 ארום האט לא?אל דער קאננ. טשעסטער,

 דאלאר 4ש ארום ארן טיטגלירער 90
?אסע. דער איז

 לעצ״ זײנעז לא?אלם נײע צוױי נאו
 :םאלגט װי געװארעז, אתאניײרט טענס

 און האנ;. סםעםםארד איז ׳30 לאקאל
 דער יאר?. נױ אדאסס, איז 135 לא?אל
 םיט״ 30 ארוס האס אדאםס איז לאקאל
 םרע־ אין ראלאר 150 אדום און נלידער
זשורי.

 נױ םון טײל א און אייילאנד לאננ
 אויפ״ די אונטער אמ סטײט דזשוירזי

 ברודער און ארעצקי ברודער םון דכט
 ךא זײנען דיסטריקט דעם אין דױראנט.

 28 און לא?אלם אינםערנײשאנאל זיבען
 װאס ארבײמעו/ 430 שעפער. ױניאן
 שעיער, יענע אין באשעפטיגט זײנען
 װאס לאתאיס, די םיז מינגלידער זײגען

 און דיםטדי?ט יעגעם איז זיד געםינען
 רי צו באלאנגען װאס ארבײטער, 450

יאר?. נױ םון לאתאלס
 די :זײנען אויםזיכט זײער אונטער
 ־ס4װאיריא :ארםענט לײדיס װאודהײװען

 ליײ דזשעמײקא די ,107 לאסאל ױניאן
 1̂לא ױניאן, װ^ירקערס גארטענט דיס
 לאננ קאראנא, םזן ,77 לאקאל ;57 קאל

 לא?אמז אנדערע נאך און אײילאנד,
שיעטונר. דעדמאנען זועלען מיר װעלכע

 דעם איז לאקאלס די װעגעז אױן־י
 אינטעחד םר א םאדאן איז דיסמריקט

 מוזען מיר און דערצײלעז צו סאנטעם
מאל. צװײטען א פאר לאזען עס

 ליגט ארטיקעל דער אז לעזער, די ניט,
 פום־ צעהן, אזעלכע אנגעשריבען אן שוין
 דער- קוים זיר האט ער אז ;יאהר צעהן

 די דערזעהן שוין זאל ער שעה די װארט
װעלט... ליכטיגע
 װערט נעקראלאנ דער װי אזוי איז

 יענער בעת געשריבען סײ װי סײ דאף
 איהם טען זאל װאס פאר םא נאןי, לעבט
 לעבט יענער בעת אפדרוקעז ניט אויך

 װאס זצהן מענש א טאקע זאל נאף?
 פרײנד סײ איהם, װעגעז שרײבט מען
 אלײו טאקע ער זאל שונאים. סײ און

 םעגליכקײם » האבעז און איבערלײענען
 אפלײקענען נויטיג, װאו קארעגירעז צו

 םארענטםערען זאכען, אויסגעטראכטע
 מאטיװען, ערקלעהרעז םראגען, געװיסע

 רײנעם א זיר נאך לאזעז ארום אזוי און
 זאלען דורות צוקונםטיגע די אז רע?ארד,

 צו מחות די ברעכען זיר דארפעז ניט
 בויןײסברות אויםגעטראכטע ערקלעהרעז

 אומ־ םון געװארען געמאכט זײנען װאס
שונאים. אדער פרײנד םאראנטװארטליכע

 םארשטעלען שוין זיף קען םען און
 װען נעפיהלט װאלט מענש א אזוי װי
 אומגעלוכיפערטע די אט לײענען זאל ער

 איהם. װעגען שרײבט מען װאס גוזמאות
 אין ארײנצוטײטשען דאם זוכט מען װי

 נאבעל״ אלע וײט, אײן םון מעשים, זײנע
 צװײטער דעי םון אוז, מאטױועז סטע
 עד מאטױוען. טײםעלשע אלע זײמ,

 דיכ• נאאיװער יענער װי געםיהלט װאלט
 ערשטע די געלײענט האט &ר װען טער

 קרײ דער װי לידער, זײנע אויף קריטיק
 אז אויסטײטשען גענומעז האט טיקער

 דעם מען םײנט װאל^ס״ שװארצע ״די
 זון״ ליכטיגע ״די און גלות םינםטערען

 דיכ־ נאאיװער דער משיח. דער עס איז
 װאס ילײצעס: די מיט קנײמשט םער
 ער $ משיוז א םאר װאם ? נלות א םאר
^ זײן אויוי חאט  רעױנות אזוינע נאר ל
 געםײנם ישוט האט ער געהאט. ניט

?ון. רyיגDליכ א מים Diyp^m מזווארמ
 •ערזעג״ זײן נים זאל oy זואס

 -n *י װילסאז א 10וחנג םיינתג 0ליכ
*0 ,Vױ* ?0 גלוימנן נים דאד איד יז 

).15 ױלם אויוי (שיוס
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ער ארבײט דײטשער דעד חעלפען צו אזױ וױ
י »ילנצ

 זיך ראט װאפ יאקצ*אן *.*h צױ־ינ
 פין י־טוג־ *;•ע-ירא א*ן אגג*ד,ױנען

מ, ע•1ט־יי,ד דעי ד ע א״ ײנ צ ט ײ נ  ‘א א־
 גע״א״ע; איגראהײט איז װאס אחציאן,

* v# פעדעיי״צאן אניצרײ־יע; דע־ פו;  ‘ר
 איגטע*״ װארים אזױ װעיט און נאר

 ױ׳אב ״גערמכטיגיזײט״, דע- pc ׳צםיצט
תרעסג £אר געלאיטע; איף  נא״ nr צץע

 געץערח׳צאםטי״ינע pc רײוזע א ווכען
 סאציאלחונ״איןראט^וע און פארי*ט*ד,ע־

•jv trN f/** צו כדי jnyn| ר צ ״  ם״גונג ז
iirjjm עדן, דעם ru jr j jr c jn, אז ov איז 

 -?ע *כיעדיהא אין זא* רען אז וױכטיג,
w רי j r r m דײ־ ?אממעסצנטע די םון 

ר. נחוע חן ח שי םעײ  ״צםוע״ מײ;מ אינ״
yo; 1רײטשע םונ׳ם פארטרעטער די מיס 

 סאציאי״דעטא־ און געװצרידיאפטס״בונד
 אינע•״ מיף האבען פיחרעד יןראטי׳*?

 םאריצטע;״ דירעיןטצ וןיין אז )1 :ציעט
 ״,אםער און דייט׳צע n צ»ױשען דיגונג
 דער װעגען ארנ״טצד״פיהרער קאגעד

 און פארגעקוניען ניט איז רױיםס-אחציאן
j( נסא* איז םארשטעגדיגוגג אזא *ז* 

 הייצפס־אהציאן די אוינ גױטװענריג, <ום
y די כרעגגען זאי* o v w w רעווילטאטען׳ 

ע די אטױו ה^פס״אר.־ דער צו אידצי
 ארנייטער״נא״ דײמאר דער פ*ר ציאן

ט װאגוגג ד  סצד vteDHtpiyiw ^ו
 איגטערגאציאנ^ ארסטעלדאסער דעס
 םארא"״ וױחנר חנס םצד ׳*,•אייט און

 איגטערנאציא״ סאציאליסט״צצן דנסצן
 ילעצטען, דעם צו ׳צ״ו איז װאס גאי.
 סאנגרצס חאסבורנער דין דיט ער חאט
 יע״ ׳פום קײן אײדאר ,19ZI םאי׳ אין
 איינציגע ?יין און ארױסגעוױוען גיט נצן

 אױפרווי דער געװען אדןער כיז איז טאט
 נא־ סאציאליס&ישמר דער הצלםען צו

 םראנקרײף. און דײטמאאנד פון װעגוגנ
 יײ^אר אװ םעחנריי׳עאן אסערילען די

 בײם אנגעשילאסען נים הױם עד נאןי איז
 נעװמרקמאםםס-אינםער״ *ססטערדאםער

 זיײ װאס טעסים, צו־לינ — נאציאג^
 געךעכטיגקײט״״ דער פון יעזער די נען
 באטײ״ «ו זיף *--־ כא?אנט גוט

 איגםערנאןױא״ פון אקם »זא אין ילע*ז
 דעם האט װאס ס^ידאריטמט, גא<*ר

 הומאניטאמגר רײן א פון כאראקטער
 און גאמיערס אױר זיו האכען אק^אן,

 כאםיפ אאזאגען, געקמנם ניט חברים זײג¥
 קער־ » ®ון געקוםמן איו דערצו רוא דער

 װעגינ ?ײ פאר האס װעאמן ■?רעאפט,
 איז מםײגער אזא אויף אויטאריטעט.

 װאס אמעריהא, איז חילפס-אק*יאז די
 צוגויפגערעדם זיןי חאכען .איהר װעגמן

 טרײד״יוניאךפארמפע- *םעריקאנער די
 את־ םיחרער, סאןױאאיםםימע איז הער

 איגי• דער יצױם גמװאתז טעתמנוסעז
 אינטערנאציאנאיען, צװײ פון ציאטיװע

 נעװערקמאסט״ * און •אליםימען א פון
 די־ איז עס װעילכער אחן אבער ̂יכען,

^ר און פארמםעגדינוננ חנמטמר  אויד א
 פארמםענדיגוננ איז עס ווע<נער אחן

 אין קערפעדלפאםסעז די סיט איכערחויפט
 כא־ איז דא יןוסען װאס דײטמלאנד,

טראכט.
 נים יןען אױבײםס־םעמאדע אזא

 גוטע פון םאקסיסום דעם ארויסברעמען
 געקצנט װאאם זי װאס רזןזוצמאטען,

 צונויםרעחנן א אהן חנן ארויסנמונגען׳
 איז הילף די וועכמן פאר ׳די סים זיןי

 װילען בעססען בײם סען קעז #בור»םיסט
 או זיכערקײט, די האבען מסענדיג גיט
 אר• דײימת די ריכטיגצ. דאט סום סען

̂םאן נײםאד״םיחרזנר  •אסיװ־נײ זיף הא
 #איחר אין גים זיך םיטען וײ זאן/ חנר

 סאק• איצטמער דער וחנצקער, װי אדאר
 גאוחנרקמאםסס• דײגמתן פונ׳ם חננמר
 גא• א אין אױסגעדריקם דף האט בוגה

 כדם געהאט האכ איך װאס מ«רער
 היאפס־את״ דער אין וײנען ״סיר איהם:

r v גים אכימקטאן, גאר סוביאהסען, ניט 
 •מרזא״ נאר ■עדזאנאן, האנדיצמנדע קײן
jw חאגרימן/ אנדערע וועלכע טאר 
 ••סמוי• דאױנער חןר םון נרונד חנם
 א אמעדייט. אויו סיד ער חאט טאט

 טטאאץ און מצחםצוודיגסײט םון טנפױהא
 אדבייטער-פיחרער דײנדמ די m$ חאלט

 זיתר וחןאם דאר אין ארויסןודטריתן
̂ןי. גאו רומאן צו און מיחםאנ  און חי

 אײמ״ גארױם ױיאאן זײ עאאס: נאןי
 זײ כדי וואונדען, םיטםכת זײמדע דעקאז

 דאמױסאן גים זיו זאלאז אונםמרנאהמר
 םיי״ נים זאלאן און זיך טום זײ בײ װאט
 אר• איץ אי«ט זיד מגיז ?ײ m ננן,

מן דאם נאגאן לױמן מו  ארבײסעוי- ױ
 דאס״ טאר דאגמנאר זיעאן ד♦ תצאט.
״ טאר טוט סינן װאט  אמ• אגחד־א איז ז
 טאר אמר אט ױי חאימז אציק דאר,

ר און בנבוד^מאר, מ  א אז מםיהן w מ
TT*prw p ײיז גיט װיאאן ויי זימג p 

 זיד wpn וחנאימר וױ מסלאר*, אח
 ייחארצסנוא אתמר אין אויסגאדדימם

 ריכ׳• n טאקסיא אזא אמ אמד סתב
 חילפס״ די םטריכגא םאן ותן סמסס̂י
nrm i חדיד יטממ אמנךןאא ודן ® 

• איס ננומחנאו ײטעראדכ ךייטאתר

־C י

באװעגונג
ל״-עױטעז׳ און נ־נות

) א־;••;־ ט : > ד ; # ן • ע ץ י א ן ײ ״ ־ ־ א
לעאן

צ ^ פי א טי אנ ^ פ ד גנ, ײי סו ח מן טו מ  וױ א
 אגד*י< רע^ף״וןה^^מן, פוןיי^״דענע די
pe רײיי?«רס די it די פון נונפםעי 

ע ר . mיוון לינדעי, פיי ז נ נ׳ י מי׳
ױ *נ<ר enyer-HC מ«; װ«ן * ײ; ר « 

g » י־ענען 't * e  i m w e‘׳ji ן זין  ד«ר *י
<וד»ר  מ«ן װ׳נז pm הי*םפ־*יז*י*ן ד

cn pem gc י» t»>»ori»pjniM •ייו־ו 
• יחרM tvo |jrp יסודות, ד*«י*נ«׳*« » 

»דו » נען w •נים inו נ m j  m pm 
p׳H די *ז אױי כאר־יםינג, אנרער r e 

 1וז#נ< נארגימ זא־׳ען ארנ״סור*פ<הרע*
(.ironpr «ו »־הר מ־ט OfinMO ױר

חי זױ ip חו p ip c ’ im •סוןר הייוי ר 
j ר«ר n r e 'H מ אױ?נו ט*־־נ  * ארבי־

ײ, «ן וױרמי׳יך ײפס פ* נ י רי מ  ײו
o געפ־נען iv רדי }rv.-n איהר n *ריב 
ר טינען ע, דפדגיןר דע־ אייוי ענטפן א;  פי
r•, זיך טיר סוז«ן r; אי י׳ ip י T H ױי  «ו
:זו»מן
מ ד־ א) טפ מ ד״  ארכ״טער״נאװע;ו

ף ;ױטינט ט־נען אינ׳ם זי  ©טס׳מט איז
pm םינ«ג«*«יע נארייטמנדע i r v * t ;

ט ניט f*M op נרײס װי נ)  ה״נ
p דוח?, פ*נ»נ*יעל<ר אדזר m דןוך פי 

«ר הMרMD א ; נדער.vינעתע
ר p נעזןוזן הטכען רי m ר נ *Mt ^נז׳

M p וױ פרטיפפי ־׳;ען iM B r» n״ J i B P* 
c דייטטי! די װקם tD M rn P ,-V3״VPM3• 
p ;וננ m מליפ נעװינן »נזי  דער nMt נ

 יפה• ער׳ןוטע ד• pm זןױף pm טלחםה
עי :אך רען  װײ• ה^נען מיר ;טיחמה ר

d יוז נעיעהן, טער pm וי e r ’n p m •פי

09'*•» •,PIP^PJM'IM 0#ד
t» אן pe ;•ט irM n ״ נ ו « ו  

 *וור<ינ*ן יד»#ן1 ד*פ פיו »ױנ *״•ו,
 וײ*״ )1M »רני*»#ר די pt ים סאטײןוט

P««jnn •911 *יהר«ר, v־  MM| ניי 
r״ pm1* יױי» ׳ ffp1׳ fjיג*ר •PPPHM! 

i-m י«ר ו/הום<» M W "* IP rm, '״  י
 ק»«י«*<י««י׳**ן am ;*ג»וט»ן ר«ר

v «ו pm ני»»פ*ר ««»ppm׳u ז״׳ני 
mt)gn y׳m נ*־לד io m t  i. ד*) 

»ן  ד״יײ• pm (*••••mmw ד־ די
r די י»נד ita r 'tn g i ומי•, ר׳וי *יו 
• Mii9 *ױוי riippip דט n׳j *m i» in- 

 דײ«»י»גר, pm פרידפ חפטרי«ל*ן
»n װ»ס ן » » י  PM ג*« גל״מן p*p ז
w >«׳<* די .yn««o׳n דפר w־p*

ר, פ ד לי )« «י - ס ^ו « » נ «י *im ת*נ«ן װ
 *piimw np«״ pm i«nM f*Hn» נײ«,

N r M tw|> »׳*•ײ «ײ«ר ipr «סי 
iW Pif'P 'iM iB דיי«׳פ«ר p p i׳*>pp״,b 

 I* תוימן iPeMrpipuyj pm-n יד
DrM, װ׳ןן m מיד-פורפ P ir pm ײי׳ 
ײנ*ן ,B)*Dey6M3 דןר  •*גד» *»ופי

dp דט װפטp \tw״i ייט 9«9ל* 
pm די iWpn ײיךןר :*opp m ipbipm 
«p>p*p«j*e ip| «ד»ס, *;».9פוגד 

pm זײ װ»ס jpr«<u נד׳ דרימ^ר, ויו 
 יי IPJPJ iPjn«״nMP |p;pp 1* זיר

m׳DPPMOi  p«T,w;pyj«p ppb p םמ׳ס 
ip p *i  ,*w§«p י ו ו » ר פ i $ י׳ י 

j p r ס י ו ר p > e • 0 p ,ן pM ד»ס 
P9 ipp| ניט pרמM»רpו ן* IP01PM3 

 IPO װ»לס ד»ס »ב*ד זטסאו»ען, דורף
ipwpm3 ipjpp m> חיד n ו ל m ת. ו 

 ipo’im* «יו» טיו פיץ פוןר װ־כט-נ?ר
pjpn ;prep:( וױ iPB«nMP if דיי־ די 

i3 ipoBMrnpnvi pro״,ipd^ p po 
pjpni* |p>«t ps'-pp«וײוײעז וד»חי 

Mדpחן ר« •npTM (p«jpp«n סיט pp״P3
*PMO |P>ff P37PI1 ipag ,IPOJPPM■*
o־ir.p r o>n«pp>pni» r. די pro’H 

m i p j p p  iPBBMrpnprpj׳f iײpתי־ ד נ

f i j U  P I

 ד♦ ipanpj*,»«jiM וין ״•irwip® »*ר
ipt  iv P3 !Pffl|yiyo*iM /VM1W1 *<לע 

po• ׳•רו»ח Mi JP9 IPii D1P1JMM3*-
p* iPP ד» ו״ 'ii 1* 0«" יוי׳וו «יי 
ip׳»iv « ,ןי•! pm דייט^ווגד j«n I’M•
11 OU ’1IM׳ |P9IPM3 IP TMP9J1M

 ipo* *חן on פפי ipiy• pm תר
P3$ f’M dp .|PDjpp«ii yריpר rר on
M״p»p |npppj רונד; o«mMB ד די— 
(P<'«l |P1JM31MD*D0DMrPipiiPJ pro

ipoipms ip jpp on וזיו^מ׳ pe •סי״ד־ 
jn r j*  P* ipomp |««jp יpנדp.די ר 

pe fP^rtfJPP וי pownj »רייסס •pj
PPM |P3«n | PI JMSPMB'DOOMrpppp 

M PO’HJ״P3*n D«1l ,PPP'fl PJPJ|׳ 
onpomve ,ןין i״on nyp  pp פאר״

ip די |iM ׳י»ר*ז jpp d jj’pV s pj’t«p 
IP'PPPJM M DPM IPf’1 TIM.

o* די j j i P ' B r i p o j i N  
ו ר ו pm o ד ’ pppp די podj*t p ii 

podomipvp pm פיז ם»רס ppojim* 
» PM ipppn ipsp jp j ipp •i .)jip»or

”D«0 PPPP0 11 סו P3 mי M ■J113PJ 
'd נפוד״נ?פיחי on en כסיײד׳גט jib 

ppw ipj. •װירקס ז on •דסססרסייוי 
i*im pjpp* די pponpj pm ppspj. סיר 

*r•  WMJM'PMJPPOJ'M 1« ,O'J |PP"P 
p«op‘׳n pr*״DD״Pin pM i»JrpPM 
dp«b י פון IP3«n oe« ip jpp ni3PJ

PM DPJ'>"P PM DPO’IPJ OPBV ,ויו
ריט iP3,׳Pot׳ppojiM ppsf pm איןי

im ,yjppjp'ppooppj ppp די p״pro
PPO” 3PM״P IPP JJ1JPPM3 סו PP0P3 

in rn  ;peP*npj דויו o'pppp דורןי װי 
OP'M IPBPMP IPJJlfPPMPP^PJ .P13PJ 

iM ipp jm jj’m on tim׳•pn iPO«>rpjo
m .ipp׳pp j i׳pd פסיען *>i ip iזיןי ״ 
 pm חייסות, וױ unn'Bjpn א״כסעי

PJ*PJ"M 'P " I  |PJ” I |PP*e PD'PPJ
Pjpo׳,jjiP'oir.pojiM pe oppe pp 

b«po pn ppsp ניוז jpppn ojp p̂ j 
im׳iponnp p, תpזיי ר jpoorpj no 

p inpn׳ p j ס י ו p ף ל י ה I'pmb 
p3׳׳PM ipro״ppo״.om>p

ppj on pm ,«p j«t tm  o«n .d«p
0|" TIM PM DMP ,JJ1J” 0 P3^JPIPPB

)tim  oi>r דיט IB.(

אונזער פון טראגראם קאנסטרוקטיװע
אינטערנעשאנאל

on o אז ,pjpp *יך pii'd זיין I'ppo'iM 
p«b « ipjpt ip jpn ױjipps  pM ppopp 

jp p'10 וחןאמ סיס ,ipjmpb די p ij'M 
 ppj'OP'M *pp pm זיף כססעפסינט

0”P.
pjp on ip ip» נער tm אײתו  PP3 

m׳onj i׳j, יויש o״oopo ,jju " o i* 
pm op opp ,pjm ppj opp ippponp

IPPIJM3 IP T 0״P I'lK׳ l IPPPriPD'IM 
 •PPP«np3| »0׳M pe pppopo ppp מיט

P  ̂ PMO "0  PM T l PPB "B  ,IP3י 
o jpbp̂׳pp3 .װ?אט n׳TM v נין M׳PP3* 

*PJ 0 'J PpOJ” P opp opp IP ,OJ” P 
 ppe .)popoPnpp pj'O'u* ׳p נחזבם

opp npopo •p tp ,pjpp t p  ,oppp 
e׳■ipnv •pp 03PP3PJ iinpr pp 

— : inp oip op*m 
p |p onpj o"P ppopn ppp pp 

ipnv ppijim,דינpגpא  pp p 'oipo'p p 
m|׳ jip p s די o P3PPV. ,ipjjnnpo׳p 

npwip 1» mporo'ipp ippp j מאי״ 
pppmim |»3«n jju סיין לויס בתיס. ” o 

DJ'DPP3PJPPD >P0'3P 0PP30PD די 
opii dpp o'o ipjjnnpe וײ IP3pn

m oopspjo'ipp״i סיגפס npp* on  no 
dmp, די *ון m׳pp3׳ipspn p j נעיס־ ויי 

p ip inpor ip i .ויים
ipb  m נים o׳p  p׳nip |PJ"t ,pp3 

pppt אניסעא מעמכערס •DP»׳r>een 
on ojjo p̂ s jp  opii oo'orpj .טרײד 

I'M opp כיו •PPO PPPJ IPD'IIPJ p ip 
•T^pjpor

*PJ3PIP P'0 IP J"f ,1PD"11 ppp m 
Ppjnr p ip jjv j׳t  p3׳pjnp ,o, ויין 

DPI O'O .O'J IPO *POP OPPD"tfPPBB 
n«o DPI! ipd opn׳repn n  m״
IPPPDP3PPD It IPJJIJ די pp PJPP

po״opii .p די ויך no p jpP איין ויו* 
o .|npop3 on׳r  p׳pppp opp tp ,or 

PP30PD IPPP• no IPPjni IPJPOTPPB
p םת p ijip »4ױני '

B3pip ipjpo? סיר כדי  |ppp׳IPpp 
iptto ,ip jjippppb  pnm סיר nip too׳ 

,if r 'rw M  t i ,ojpophp — ■ipopi 
tp די i ipurtnpo״,posrvJ lPJ 

OIO mpn TO IPIIO ,DJPO'TP — |IM
»n ,מז  iptto itoppon יי ip נאי

tm jnim  o»Pnnnpo .מן  כדי י«
t i opp .ימחוי«״גסן« on too no־ 

pm jHrvifiB ip p jp j on  ipp'oip 
o*j בלױו ,oojib  ipoppo on 

 pptjiM to ,inporppo no ipo ווייל
po׳dmp *o'tpow nip tn  t סדיד די 

pp• • anno no p j יסיסד ,tw o 
eon ip rrm  p*Np ppo p pop* ניס 

n<׳  .ip jpp® pejptrmpjjp p*p |?r

in ׳e >ppr׳ .jpp3J׳
? nt (׳<;«'*' ׳ t rn u ro ־*׳ די?r

*י׳מ*ד«מר איו

״ pjppb הויפס  — op׳p i׳p uip נ
P Pppojpp ip׳pp ip •up וױ j׳pn PP3 

opp IP^PII P'O |P11 |1M .0"3PP
p ipp P'O ipppn ,ip j'pp״lie m

11' 'pppojpp P  IP J'PP  IP  DIP J1P .0PPtP 
ppo P'O IP J f P r  ,D "3PP PPP PPS 'P, 
PO P>P PP3 'P Pppojpp p |P3pn IP״ 

.P ''PO  PPIJIM  I'M O Pn iPO PPB IJ 
p ^m jp i t m, א p׳m מ״ h סט  ןןיי

i 3 — רpד p s on P'O״ m i j im|׳ p o׳  p׳
nM3 r jp j  p׳do " 3 pm  pnpp n ; v o* 

3 t i  IPB ip  op ii p p s p:אוסרעס ,*m t ip 
M "o p p s p m , j 'p j r ' t  |i p  "opps׳t 

i״ pp i p j j i Pp j' PtiM׳ iitr,p j| די •J 'P 
|P3«n '«! ;im 0*03 • |'M f p o o r 

o sm p3p; די *oiM ip  i p  p 'P o o r j 'M 
•n  p 'o  ipno ■Pjoonp tn p o p p j 

I P ' j r  P n  PMO T>JPO IP3MD PP3'P 
m '^ ppo jpp  i p 3 דיpm*׳.o

ipno , iP 3 'fn 'i iP B B  1»  o n  oi*
IPs mo p jn iro p p e ijp o  | j m  ppo 

TPoppnojpppe 3 פסרpo pn״j b 
ppj p ” o j'm po j o n  Asatto pp opn

TIM 3"0 ךיPM 00ײ D'lM 03M0 PP״ 
0"0tP3PIP DIM .P׳-PMO Pt'P inn

p3'>oppnoj*»׳p n o  .o׳ inp? ipnv 
ip ׳pniroppBUMo p p p p ו»י *ms 

o e p r׳P J| 3 דיp p  >np* P J’O’U״p p o 
p׳o j״p׳ T t pp >pt ,on 3'IM |1M

P0",M׳,DPOOPMPOJPP 5>npp P JP3"f
tf*pony on'p |p>pt pa>pn די u-׳ 

pp epn oojpopmj >npp pro דסרןי 
 ppopr oppeoppejop pin הסמן.

pm  U  0« '110 DJP3PPP0B Omni
p״p jp j ׳no pp P3>pn cm ,ppm 
M׳o r>״jp וא״ר. סדבייס די iop pp גיס ייר itipo ipjmiojm ן ניס ויי»
0"3PM IP3PJ 0 סיון PIM n JP J'JP J* 

BPJ3P1P TIM no 0* .P3MI׳*Pll DPn
o n  ipson >oi M v  p jn r  o n  m

im ,opo c 'ppom 14 tie powni| די
,IP3MB PJ'1P3'M P>M *P |10 W 'SPM 

 .IPSOn TWO IPO P3>PI1_____
ס דזו*ך IPb רי m v p j  opn g n n o o n 

jpo  0 ippp ii׳?p3*׳innojppjpr ip  o
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 דע,־ אין םארגע״צי׳אגען װערמן •*אכ כיען
•ראנדאם.

א ר״יד איך  םראגע דער װע;ען :*ט י
 צום זיגען, אין האב איף אינעטײז. א־ן

עינע בײיצפיעי  ײעלכע ארנומענטען, אז
 ױ- די *ז ;עמאיך *[, דבען א־ינינע

ײ װעט ;יאן עדנ  דערפאר, שארלירען ד
 ארונטערגע- קאגען װעט באט דע־

ען די ײז ר  די ארב״םעו/ ,ד פון ו
 םיניםום״ דעס פון פעחױ נעמצן יייאס

ײ כק״י.  זאך, אײז אכעי פאדנעסען ו
ט איז סמײל איצטיגעד דער אז  ז׳עי־, :י

בעל  נעײארעז אוועח;עי»טמיט איז ויע̂י
 אײנגעסילט איז עס װען -,,*א■ אײפ׳ז

ייאר-ארבײט. I;עליאלע
 סקײל דעם ;עםאכט האכען דיל װען
 או:־ וױסעדטאפטייך ;יט מיר ־אבען

 דאן איז עס אינדוססריע. די טעלזוכט
 איינער יעדעל וױסייל םלאנע, א ג־לװען
 םון ס״סמעם אוגטער׳ן סאדדינט לאט

 שוין זיך איהל סאגט עםיק-אדב״ט,
̂עז  איבעלציי- צופיא ^יין אז פאר״שטע

 שאקט דעי נעײען. גיט דארט איז גו:כ
 אלדסנע־ טאיזע זיך חאט עס דאס #איז

 אנ־ גאדו זײגען סיןײאס די אז וױזעז,
 אװעקנע־ האט מעז ײע<כע די רױ דעלע

 ניס תאז סײנער <או*ר. אויפ׳ן *צטעלט
 איג- אונזער אץ סקײילס די *ז ז^קן

 עס װאס דערפאר הױך, זײנען דיסטדי
 \m וױיסען אלע •דאסאעריטי. ועד״שט

 יאר <עצטע די םאר דאס לעגענטײל,
 זעהר געהאט טרייד אונזער האט יאהד

 זײ־ אאעסעז נאר און צײטען שיעבטע
 איז עס וױ העכעל, סתײאס די נען

 קאננד אונזערע אץ נעװארן פאל׳צריבען
 בא- םאנופעקטעורעד. די מיט ראקטען

 ניט יעמאאט האמון מיר אז דאס וױיזט
 אײנצולעגואירעז װי באפמימט געױאוסט

וױידז״שעס. אװ סקײאס די
 א;־ אין ;עכיעז דאס װעט איהר װען

 צום חומעז םוזעז איהד װעט באטלאכט
 אײנפיהרען װעלען מיר װען אז שיוס,

 סריײלס, םיגיםום העכערע די טלייר א־ן
 דאד־ ארבײטער צאהיל ;רױסע די וזאס
̂ן  סײן זײן ניט יטױן ?אן קרינען, פ

 װאס די םאר האבען מורא פון רײד
 אויב און ס.5סקײ די װי םעהר ק־־יגען

 וועאכע באסעס, נעמינען זיר װעלען עס
 םון װײדזשעס די ארונטעמענזען װעיעז

 וועט ארבײםער, הענעי־כאצאהאסע די
 יענע װארום אורזאכע, קײן זײז דם

 מיט אױסצײכענען זיך זא־ען אלכ״טער
 פעהיגקײטען. אויסצדגעװײנ^יכע דיערע

 וועט דאס אז ניט אכעד דע;ק איך
 זאא דאס אויב איענםאלס, ■אסירען.

 ניט אויר דאס דאדף פאסידע; אפילו
 איז אלעמעז. נאר װײיל *טרעק״ קײן ז״ין
 םאר געװארען געשאפען ניט ײביאז די
 מעהר איז ױניאן די קינסטרער. די

 װען םאסען, נרױסע די צו פארםליכטעט
 זא״ איבײטער צאהל נעוױסע א אםילו

 אבער בין איך לײדען. דערסון לען
 וועט טרײד אונזעד אין אז איכערצײנט,

 םיין נאך לײדען. נים דערפון קיינעד
 ל־יארי דעפארם דיזצר אױך װעם כיײנונ;
 דעם אין גיײכהײם מעהר ברעננעז
 זי־ אין אויך דא האב איך און׳ טרײד.

:v\ די אויפמאכען בײם קאסט דעם 
:ארמענטס.

 װע־ כממבערס מאנכע אז װייס, איר ,
ער אויח לווקען יעז  וױ ערסלערונ; דיז

 — אוסטאױשסעגדלינעס, ovey אױה
״ װײל דעדפאר  די אז דענסען, יועלען ז

ט דארױ קאסט פון פי״אנע  צז האבען ני
אן. דער ניים טאו עני

 איד קאן מעמבערס דאזינע די צו
 איז דאס איז זאה אײז זאגעו כרױז

 אדיעםראכםעז מהר זיד זאלען ז״ אז
 אױס־ וועלען די איז סרײד אוגזצר יין

 נים 9?א ײניאן די אויב דאס מפינען,
אונערסרענאי• דער צו עגדע אז

 עקז״ס• אס װןוס האידשנ^דערײ, כצד
 עז5װע םרײד, אונזער אח איצט כידט
o בכח דק do קײגסאיל ״ײ m צו 
m קאנמייאיי- און •ראבלזנפ דעם ומגען 

*on Ir רא״ א ױם את אס .5נ*גרע® 
י י נילינ •ח י לי י סײאר. א ו ר ג ח א

שמועסען קור-צע
U

רעדסקםסי דעם *וויסען
לעיער די איז • I• Iי •• I

ש ־
 "•קאל *ט־על־צו־ע- wo פדידסאו, יהודית

־hc א איז עס ננאדנות, •- כיפטין. ,4ע * 'c i, 
 ס;ן ג*י זײז ;יט סאנמ נ*סס*ן ווו Itt W 01ײ

 נ*־י־צ'י'ײנ װי י«דל. נױ זיא נטר יעהרלינע•
 ";־K •'־;־g פ«ינען *ו נע״ועז דאז סיר י*טזוז1װ

m יייז לאדוגנ o א״ך, םיט ניס אױנ — ד^כוו 
 :׳, ן ,ם״ם ג.יד ,.אײ — י1א״ סיט צוזאטעז ?,א

 נ*ס־ אין א״ער ילכ׳;יס צו אײף חדי» מ*נם
 יעע־גער א איז יח1י נױ םון סט•׳1נ און ט•!׳

 ק-י״עז א סיט בא;וגע:ען זיף־ סוזעז םיר אין סהלזי׳
̂ס איז שדועס,  ױײ־ט, ;טי׳ װײמעז. דעי־ םון ;!יי ד

 •;׳8 נרויסע די ז,1י)*נװע;": ,ר נאיר ייסם >ט
 נ••־ •; k כטכט!!, איז *ז8:ױעני4י טעינע׳ט*;א'■

 א';זע־ סאבעז צו גוס כ/ןםמ אוגזעי ם־״עז מעלעז
א־ה־, *אדו:נ,־:,א פ«ינ׳;ז צו םארםעדיעז

 א־־ע־ אז ז*ינ*;ז, זע־,; נ*י• כיוזם זייט, אייער פוז
 ״a••.״• ם*ס'ב־;י כעסט ,״טד. א*ז ז־־ן זאר לאקאי

נעיענענד-ײט. ס׳;־יג־ו דע־ פאי
p * זעײ דודאכף. ל.

ד• אייעיע.
 א-יז •ואיטיגז אידי ז•*־;A ;•ט זיא עפענטריכעז,

 מ•;־־ נע־יריס באכ־ת אינז ר*ט ז• ריידע דער
עיי••.•>וו־ב אזעי:־;  זעי־ :׳;••עז "•יטעז יד

ם איהר אױב אוז שצנכײעדס. ־ ̂ד ך  אידנ־;, ד
 אד■׳;־ זיך 'IG8 יע:ט איי־ יוו־: צי ז*י ״.־י־־ט
 א־;ז z'j י*ט1וי א־:ז. זעהן אךן »םיס «•; כא«ען
 מי־ eg”, •ערזע;ל•־, א-יך i;׳;gi צ,י געפרעהם זעהר

 :ערץעהײגג אייעד לייענעגדינ נעפיהיט ה»ב?ז
 •g: דער אז אבעד, זי־ דאכט א־גז א״םעי״ ״דעי

 ז־י; װעט יינטינע־ פאסענדע־. ;־,ד ניט זיא 1טע
 איז דאס אבעי ״.igr’M'^jngyn,, tyog; דעי
 ין’אי ביייד דאס וױכםינלןײט. ק:#«כטער דע־ םון
 ג־אטו'א• איגזעי־ נ־;כיאי,'עז. אויסנזצייכ^נט איז

א;פא:;. נוט;ז א צו *־יז
 ^אלgי* דעזיי;־;־ פעגעדז׳הער בראדםיאד, ל.

.#4. - i׳tiro?g זיא נזװעז צ׳יט •ענעי צו םיר 
 םארםעהים ;ים נעװים כ״ר lyo'gn רק,g• נױ
 עי״יב״זזאז רזי צו אײ םיט-ננ א־־יע־ צו יןוסעז צו

 אבער אינטערעסאנם, זעדזר ז״ז געפוזס האם װ*ס
 נע־ אונז ה״וערינקייט ב״זע א ogn ר״דער

 עטליכע םאי ׳•מ ניו זעזgםארי צו צװאוננעז
 װ»• אורזאכע, א״נצינע די איז סgד און טעג.
 א־יער עיפ־ל!? נ*י־*נם ניט ראנעז פיר רום
g3׳ipvijga i*ir tt vog:> .ng גע־ דער סיט 

ײ טו מ  אויכ — אויססז;םעיעז א״ו tim .0יו
^”אדגאניז אייע־ צו - נויסינ איז אזעיכעס • 

 נע• ויארום װירלריןי, װאונרערט או;ז דרייװ.
 ײיז נעדארפט דאבען װאס דעזיינערס, ד• ראדע

 איגדוסטײע, אונזער אין איגטעלינעגטססע די
 ײ;יא• i*;y דעם איז הינטערמםעײיג אזוי זיייעז
 ״צירינתזשטאנע:־ ז״ער האט אשמר אםאל ;יזס.
c< איז יןייט r ט  דער׳ ױערעז ערליערט תקאנט וי
 א'ס נעלאישעז tt האבעז זיי װאב םים,

 א צו געהערעז «ו הויך צי א•1 ״חינםסיער׳/
 עס «יך «אסם ײי ױניאז. אלכ״טער !רןןכטזנר

 נא־ישעז ראזיגעז דעם אכער !לינסםיער פאד
 נעב־וזט י*א;נ שײז באס דער דאך ה|)ם נעדאגר

 א*ז אנדערע םילע י,ע■. זײערע סיז ארוימ^אנעז
 ז״, אז א״גנעזעהן, יא האבעז יױגסםרער אםח׳ע

 :ים אוז םעהי ניט ז״געז ארבײטער, די װי
 ך־;ם פאד •ראפים פון קױאי א וױ וױיגינער,

r:׳vr ניט זאי באס דער כדי אוז באס, ;  Ti,' 
 פאיאײניגעז, זיך זיי מויזעז שינדעז, אוז רײסעז

 *yruc?*: םעהרסטע די טאקע זעהעז סיר און
?זרייבעי, סוויקער, ױניאנס. איז םאראײגינט

 פון מעגליכקײט די באגרענעצעז םון איז
 ארויסצוטריײ ארבײטער םיט שאפ אײן
םנן א נאס אין בען  מיט שאפ צוױי

 צוױימער דער װײא דעדםאר ארבײםער,
 פיו אוועקגעבען געװאלט נים האם שא•
ײנצ ך האם ער װעלכע רעכמע ז  ער- זי

 איך .1שאג ײניאז גוטער איס װארבעז
 הוגדערטע ברײנגען דא ;עקאנט ,ױאלט

 טײנע באםעסםיגעז צו אום בײמ*ולע
 אונ־ אז אבער, נלויב איך ארגומענםען.

אלײן. דאס װייסען מעמבערס זעדע
 נאל נערעדט א*ך האב איצם ביז

 אבער װיא איך קלאוקמאכער. ד• װעגען
 איז באמערהונגעז אײנינע מאכען אויך

 איך אײדער דדעםמאכער, די באצוג
 פאײ איז דאס און ארטײןעל, דיזען שליס

דרעםטאכער די נױט זײענדיג גענדעס:
 די אז איך זעה פארבונדען, אײנגער

ט פאל קײן איז איז לאגע  אנדער״ט. ני
 זעלביגעד דער ווערםער, אנדעדע אין

 צ.* װערעז אננעװעגדעט מוז פר#:ראם
 קאנט־ צו כדי אינדוםטדיע, דרעס לער

ארבײט. די ראלירען
ט דער פאדי ײ  צו־ ?ײגעז מיר װאם צ

 איד האב דרעסמאכער, די םיט זאמעז
 גע• צו מעגליכקײסען אלע אגגעויעגדעט

 אונםערשײדען זאל וזאס עטװאס. פינען
 אױױ מרײד, קלאות po םרײד דחןס חןם
ך זאא עס םיעיצ אזוי ײ םאחנחנז זי  אי
 אונזעל אין איבערבײטוננ וועלכע :עגד

ײן אין יראגראם,  דרעס דער צו ימײכות ז
 זיכערהײט םיט סאן איך אינדוסטריע.

ע אנ  נע־ ניט אזעלכצס האב איך אז • ז
ױ וױים אזױ אױוי פונעז,׳  זעה איך ו

 ווענעז אבער אלגאםײז. אין <אנע די
 צו סך א מאראן גאך איז םראגע דער

 אי־ שוין איד וועל דאם אבאר זאנעז
צװײםעז » סאר ב^לאתן

”y דאג^ו אזע אי׳<- איזטיארעז, i־y :׳gu־yr
גי״י יט’־• ,,ו 'Vt'z׳נא צו יױ* א־ס ׳o;g’ג,* כ̂י

אפ” g־J נאפ ם־גיב jyu-aiigy'Bg •־ י ד ג־;;<ן
אוצו  ̂•I >r ryi־ ד• י פאר כי־׳־נט נ־־;ד א פא־

0א” .V)•א־יגצ ד*ה / ױ;ייז רע* פ,י; ־צכערן
*VI א־ז • m •p ו ז - ׳ י 0 • * ר ס־ו r'g אר ויי ראיט; ז־־ן

׳ n • ן » ־ יו ׳צו א־ז Oil ‘VZH ־־.”פאיאי״ט א-טער
 א-י־ם יאנ<: איעז’ ;^־ס”ד׳;ז ר• אז צי־ט, *,י

rא :איעדפט * '  r\ א ר4נ אי ־־,7פא*שצ j 
 א• ׳«ן8#ר ױיל^ן ־ ר !סאנט א־ז א־׳ג־נק-־ט

 ־”נ ,פײ לאנן; עיכיני־צא! די אין כ־כ•;; *ע־ א
 1א' דאכ און צ־י נ־־יכ^; רעס אט צ־ נעט־אגע:

̂רעז־כא־ גיױסעז רעם  ־,היטענד; דע־ א־י,* •דט
g'*זיך ־•עט .*א;א־•י7נכ־;־;יא דעי ם*ז ־.̂•,;;,:־־ 

 i־;g ר־׳ט־־יך נא;יד j׳יד־:׳_ דעז־־:׳;־ וי אי־־
־ע־עז.
 גא;ץ א־ז א-;ז ?y:g*ĵ<-־ סgד אמדן \2

־,א•; egn •י;זל א•; טgד א־:׳;ײנ. ; gc rg 'i• 
־ איז יינתיאסור v:ryv רי ד  איז נא׳צ־ענלמ, י

j :עז.•• ז 'ד•׳:׳;•  r g\" ,;״־׳ gT ג־ייכע א -אי

MT ,

ז״ ,צ נ־ירילז. ,זי DV אז אנדער׳צ. ז• ;יט גא־ דאי 0V זyי . VgT
יי:*אז. רע־ אייכער אז ו * ב ט, י * *צטיל; * p־rye א ז vt כרי * r

א־יכ או װי יעיבע, PH $
*» • * ך • י •־ ••״ צ*£ א פ׳ו ײו:נ ׳;־־«״;

jg'iP דעי אינע־ T ז» M • - * 4 י־ י • •ft*•* «4 ̂M ׳ ניט ײ י % *p • ז״ן ״ ;;,ט
ט־;ניט ;יאן ײ דעס א;דע־־; דאפ נ;ז7• "נט. ̂ל» •”

 0 P c ע ־ א c ו *
*eg דא־ גויר י•"* נױ״•. זעד,ר געיזאנדעי־ט איד־ 

 א דױח׳;ז צו ביענייכל־־ט ד• ;•ם •*?'•ך” :־;ז
. 7פארסז*;צוננ :,א רא־־י ׳־אב זא־י יע;;־;־ע

פאילעכע:. נא־ג־ש ־־*::ז ־־,נ ה
*o’j ;״י׳;;•ט,י ד־;* איז ז”בא״ :עדבעי ד־;־ ; 

.ד.א אש.. -אן .:־;־•;:טיגרייט״,
;y־־־irig כיכיז׳׳. ריכטיגעז דעב, 'og,־.

 א*־ ;yig.n ני-ל 1א ,ryigi אײי א־ילי gT •־.־*•ן
 eg!• עיצעי־יו;;. געל־ויטע א••־!־ ע:ט”ב;־נ־;י־

 דאנט אי;ז ׳•׳ :, א צעעמילט, אינז טgי א־־־
 נעזgה טי־ ײ$ס *כויאנסט־;, י*ס עס א־ז "־,

̂עס. נעי״זגט. א-ײ :,פ איז ׳א־;ז ־;ט”.ײ א
 אז ״;,ז igr עס s־־.og3 אײפגעט־אכט ד«־ט

 3gn ,!•r ט־#בער יעי ם׳;־־:ל. אדת׳ע »; איז עס
 םארעםעי׳יננס סע,יג־ יי א־ר• אין פעדיט ;סי

 לינע; א !4,,אפ ;;,י, אכ” י־אנט, עײדערזננס און
ארת, אן י”, אױסעזד;, גיאכען
בײע• ע'*’סט־g,.אי:ד רע־ - רעביבאך. כי

 נאעםע־ א געדאדע א-ז ציפע־ ז״גע פיט ;״ ט
 *OJFfi אייד iv:gn טיר Dgv, דעם׳ צו םינונג
 איז ב־^עכיז״ ,.איױןסכ׳יד דע־ א•; םע־ם

 װאס טוננעז׳ צי די םאר םא־אנמױארט״׳יך גיש
 רטgוי אוז אייכנ׳נ׳ישט־ע^ט ציםעיעז די י¥ב?ז
נ־יף, א־־ז־ ;,א ^געיײזעז דקג א״ף איחר

,gv־־c. 72 נעדןכט. םײשטענדינ נע״עז איהיg“ 
 אזנ־ איז רארום א־ז .Tgoyi :ים איד־ ראט סgד

 איצט עס ניט איהר וױ א״ד, צי עגםפעי ז׳<ר
וםער.,נט1גדיג־כאר7׳מםיפוי א נעױעו צי, אייין
 דזם סיט קאיד לroona אייעד - ק. י.
 איי• סיט אדסיי,*ר דעם אכעי עילא״טעז. נרוס
y-y א״גדרידע yiyv; ״igiig װעל* •אריז״ איז 
vz וײכםינ ז־;הר ז״ן מרז*ז ז*כ«ר, זיינעו מי־ 
 װעט •ואד־יצײנליוי. :יט. :אך־ איגסעייעסאנט, און
 איהם נעוױס װעיעז נ׳יר איז .ivoiPig באיד ער

ני־וס. חעי־צלינעז םאדמפענטליכ^. נ'ייך
 טילגות די נעיײענט tf2gn - - קױסכיאז. ט*

 צים ענכסעי אונזעי זוענעז אוגז צו ״ייעלער׳״ אין
lyy'DO’-g'tge י)רgזיי ביעננד*. ‘אכעי1ו̂ר gn• 

 דאס איבעיצייגזנז״ צו אוגז עחיט1םאר בערg בעז
 ׳אועײמ. אינזעי איז אימע^נט iy״:T פיר

 איז o:yiT״yTnw« זיינעז םיר אז ,tt אונזדאכם
 דער p» ײסיgl דער ®ון אויסטײםשוננ ד^־

 נ•יא ,ד Tg ,tt דאכם t:tk אי.J*ryרנyא':ט
 װילעז, איר־׳בעכטעז םיט ניט, יאז ;רנע׳ע^אליט

 מציאי־ א פוז נונכטקז צו אויםנאהס אז כיאכעז
 א נענעו איז זי iyn בר־לנטש, ;ycקראטי׳gםyד
?ogוJ•יסםyy3 בלעגט־כ. ז’iiyj יעד האטyמיט־ ר 

 •ר*«אוא:דירעז צו רענט א ױניאן דער םין נריד
T;״y ,טוי,זקו' או •אליטימע סאציאלעy*'y א:־ 

 װידער• »פט אזוי כײר האבעז דאס שויאוננעז.
 איבעידריסינ װירקיי▼ או:ז איז עס Tg לם,gד

 אזז םאי• איבעריגזוז או ov װידערהאיעז צו
 ogp אױעאנעהמזנו ניט tg*:v קייז תזז זיכער
 זyיס,s6rנצוg ז*ך ^yzrzvn א אירגענד םון רעכט

 צו אוז ואימײ ש׳;ר,מ>י■•' װ^יכער אירג^נד *:
 אח םאטעריעי סיי ?.1ל׳ מר יל1װי איהר. רימלםמ:

 אומנא־ ogT איז ogi װײר אוז נייסמינ. סיי
yigao’noy סון רענט jgo ,1V2W 0 on ער 

, ^ז  ynyoga? זyיפyד, יgז Tg'P’ זייז 1א װ
T׳r אינט אז דורל ■ארםײy*רrצײם םוז ̂טיצוננ 

 םאר• זאנאר iyo ער טאיאײ^ אײזי אוז צײם צו
Tŷ זאי יױיאז ״:t אז י־אנדלז, ’oignrg זײז 
 איז דאס אבעי־ װאהי־קאס••׳?. א אין •ארםיי

 כתטבער. א״גצןינעם אז ײענעז ריכםינ נאר
 םעסבערם אײנמינן די זיד ביידען %בער יױם
 די זיך יאװעם 1דא נמט,yבר א אין ;,,נרו• א אין

 יר,רעו8דורכ ניט קען פעו װאס דא^ w נעפאהר,
 אוו רוגנyאויםקל mc iyp זyריכמ•נ םyד אויף

 מיט דורכםיהרעז װ^יעז םעז אי*1 ■דא«אגאנרא,
 נ^אכםעז8א אז םיז םיםער ayi סיט נעװאיט,

 .~yDMK Tr־iMiiyi באשיאסעז איז װצרכער װאום,
 דערצו, םיהרעז אפס ייאז דאס אוז ױניאז. דילר
 װע־ ארויםנעצװאונגעו זאי ײניאן nyi אױף אז
 איהר גאר T׳g װאס האנדיוננ. א •אליסי, א זyר

 אר־ דער אז נים, ®ארנעםם װארים, ר.y«ױוױד
 װעיכע די, נובי אימער T׳g װאוט נאני^רטזןר

T:״iy נים גאר רעז דאס אוז ארגאני^רם. נים 
t״j ^ד?ר םאר העכסם־״מײיד װי אנדער 

 קלאר אײך םאר ■רונידעז עס יאמיר ױניאז.
 •רע־ דער 1א י.וםס אם :בייטייי א דורך ŷנgם

 סא• די Tr'Mi נאסיײיזי. קאסיי״ז. ^דעניפעי
 אין מעביבערם אינאניױרם? ציאי־דעםאהראטישע

 מגען mt »רםײ.4 ײער4 זז8העי ױניאן דער
 4נײםיא ■ערזעגייכעז g Tin זח8העי איהר

y די אוז w\ װאס דע̂נ דורן העיפעז איזזר T,, 
trrV ױני« די »ז אױטסידירעז, װעיען im a >«t 

̂«Tyo»3 :נײטראנ נעװיסעו א r ר1זײ איז %ײ 
̂יאג אזא זא ברענ?מ,  וועיען געםאנט <gT ®אר
tg pM ״? >*ir«T t או• ו״וrg>8 iff אוז { 

t« ,nyt דצי sr^nts װערעז •גנענמתו «*י

”iyj ײ1 וזי i ,ארגאגיו־רט iig א;דע-ע ר־
 •;־:כט• ,•־*ל־;; ז״ ״אכ אייב זײ פי־*אז ׳*ט

i’ א';־ י• ניט עכ o'ycyi :ט«גײ*ך,,אי6 r v 
•ך • גע־נ•;; א־נא^יזי־ט, גיט :yoipyi tvזי•;

 iy־־ ;•g*׳g ו״ או־ױ ױז ריצד, י-סי א איא•
 ג-ייעז עכ ר$כ איז, רעױיטאט ר;ר זיך.

צו א־; g•;•’ -yi ן y י י ט י א ו
ט ױאס og־ eg- -אה צ' נייו, !,v־t־o ivr יי
V'V ?ד יד.רט,8גog ו>;^ -י3 1ר$נ/ן .v.,־r 

l די ;ן)י • ו *י i ' jv ר;־ דאס vg; ׳ ..._u
 א;בא א־; *׳;;V" נמגוטעז רוז .״יפ ,cy»y ׳•־

g? 1״pmy די ט־אכט; J ir־‘j, ׳״ yi;g־y ,יינכ 
 זיף־ ר־׳צע: ,,ז אז ג״ן, און ־!,׳צפ י*ד יענעו”'
עיא רי ;,א נ ױי  רער ;,ם אנגעיעג־^ר״טע; ;;

 ;־ט איז cy אז אנע-, ױ״ס״ן נ׳יד *•!.•יג
v סיי ogn דעס׳ ד־ץ א אכת w\ פאלטעו ,ר 

ימו עס אז פיט־ן כיי פא־שטעיען דע־צו,
 צו־ זיל ייד;! י.ל*וי.סאנע• ז״ו. ;ימ אגדצייפ

’y^H• א:׳;־ צ■•־;״ ױעינע: פא' ;,,ז טעג 
• ד ז*ין אירע־ רוז אין *יעם ײ־אט״סעכיע

0

א

•«; •ך—:אטי. ‘א־ rgl א*|

א",« *k פא־׳דט״הע;, סי־

gt־^־jgo;g»o .;yjgi. א א־• פא־ייע־•;: רןל 
• נא,ץ ראט זיגטאן גטy•־׳;זיד אלז ־.,ני^י  ײן

 א*א אז ריטי;;•;/ סאד׳ציידעגע אײ,' ג׳לסאכט
 eg•־ ־;ט־־אב, • א צייאכיענרייר•;! 1כו^טא:־ ר־ז
 •־.-•:נט *יע־ נ*ט לוערעז. פאי-יע-ט ניט לע:

אגי־ע־׳•: :א;*ו נ׳;ד,יי*דעט טוז עס •ב*;י
gכyײ׳;ז י. oipg? T או ־צט־<:-•;•;־ א איז 

 jng- םרי-ע- רוז אלע^נצי ;“1יס*יז’.יא־נא
,yay״-־• ”;ycovz y ט*ם ' i ,;אכזיכטע -;•"y •

אי אזו• Tg'יוג דע־ םאי *,׳צעדי■  כ••־ טי;־;ן,.״ן
5gi 4״ סיר װאס עסױאס, ניט איז; ii'.Tgר**ואס 

*י םא־ ;רחיגדעז  יט,יא;;עיע;ע:־ איצטינע־ י
;g* נ־יי y:gn; נענע: •צויז  דע- צי אײסדרו־ ̂נ

K *yiMgT’בy•א םים נוננ,יצ g• -,gf*ר־־ריך, ד־ 
;g’ י*^ר«ע די איידער Pg ;ברע־ א נעויאיע 

 ער• *,ר ןyנgד דעססװעגעז םיז .8̂yig ;ענדיגע
 ־gםyצ'אי*•דgכ צום ^י8ענס או;זער אין יייליט

 ״־־ זיינעז * ביעננדצ חייאייטאכער יי־אםיעעז
w דעט כ. .y ג. רער אוינ זיכעל נא:ץ גים

 דערפא־ מפקע רrפg ונג.‘'y׳טט יכע11די ז1נעהט
r ,ר ״אס w׳i ס דעל פוןgציאר,cס,F rאל• ־» 
 ,y',yi;g נא:ץ g T׳g o:*':v רי•טעיg צו טיי
 •y; ט־- םי־.־gכ - יאמוניסטעז די פיז ר• ױ•

 :יםטען g*»go די אויך װען ט,יצ' די ךgג ;?,יעלק
jyagn דיזערכמ גצתאט rטy,די ,׳,״ ינוננ iogp* 
fyoc’i, 0 די איב^-הײפט yp^gog. .1 ײ , iyp 

 pign•? סאציאליכטי׳פעז צום ii*ga איז אז ז״ו,
 א•;־ ד־;ר םוז ?':(vor די ?gr rנמyר־ניyכgס

 איגזעימ. װי אנדער׳צ, אניסזנל ז״t טעמעמ^אי
gנyכא פייר װעלען דאז אםילו רrטy,אז ר■ז g*g 

j;i?yor ע','י• א בױ אוז לאגי׳פע קייז נ*ט איז: 
 די יויב װארים, איסנערעכטע. אז דgיJ סען

 -gi טאקע iy־-:o לל>וקסאמד ס*צ'אײסמימע
 א־דעעו #א-־מ״שז yז•יעל פון •רא*אנא;רא די

 אויספירדעז ov ,,ז tpjgp איבערציינונגעז, אוז
ag נyסםy,אין זיןי אג׳פליםענדיג ז yiס ־gציg־ 

 רי פײזרע? איהר העײעז #•רמ״׳אוז '*יסט^ר
קםאכער, םאי כױיז ניט נאידאgBg■י  טינ ק̂י
 ארבייס^ר, ארע •אר נאר פאמר,01דר »אר t^׳3

jib אט־ נאםראכט אתטעז חת א סרײדם. א̂י 
ifiin •נ•לrע:ײrנט,א ער1או; װ»<ם :װ*ס
 DT'^gjg פדעד 51ציאלי49 צום יינײיד8 אזוי

 y^F'tyio אממר װ«יםעז ׳optioup אדער
 w,y3g כםינט.yרgב נעװעז קאקוסעס ברעגנמעם,

 ארביײ א־א ניםפ pit* נים י¥ד T'g דפס
 אזוי גי-סמ איהר אין איז ױאם ,y'Vgp;gng טעי

T?j:yiiv ׳*,איג^רצ ■פ־ייםימי איערליי םאר 
 טו yo?yn צו זײ בארײםװילינ אזוי אין נוננעז

בי^ט^חנס? y^y’gytn די װ*ס צו

ל א נ א ש ע נ ר ע ט נ י ר א א ד נ ע ל א ק

םקולטסן. ה. פון

צוריק יאהר 12 םים װסך היינטיגע

 אוים־ יוערעז כילאכות בעלי הונדערם פינ«י
 פירםא דער נײ ארנײט דער ne נזג׳פלאמז

 די ימנעדצ. ם*ראנסא, פוז ל*. און איםאז
 *j* *נטי»י*סזו איז באארד דזשאינם אדסינצ

זיג. א צו ביז קאסןי נים^רעז דיזען זוםיחרעז

סםרײ? פארלארענעם דעם סים מײכװז אין
 I* אינםערנעאאונאי די םױזרם ?ליװלאנד איז
 םויר• ״בײןנרס די צװישעז אנימאצימ אז

 נים ז*ר*ז זײ דאם סםארהייערס אוז םמענטס״
 סא־ פייחיצנד^ר די םון םחורה ה״יז ?ויפעז

 דיויז ■יז אנםיהרערי! די נוםעהכױשורערס.
 נארנ» נעםרוד םיס באלאנטע רי T'g קאס«ײז

 ׳שיקאנא׳ער באריהםטןן דעם םוז סאכןזער א
ריבםער.

• • •
^ מא?ם בילדער, םאריס ײ  ליםשיץ, ,בצנ ו

 היז8י נ. »וז ױביז םא?ם ®רענ̂י -אגאס
 .gp אוז סײס*ר *. ®ירנמ דער ניי חיעכעז

מז ?ענצז בד*דוױ♦ ייסם so *ױן ת  ױניאו רי ו
 די םאר ^o*p •ארביםערםען * *ן פיחרט

jj'irm םיר yDvr־

**TVDiPFTpr IT !*gp אויכצי׳}ויי• נומליסם 
 ארבי*«*ן װעם װעלכער מעםבער יקדעז חען
ס די מ*ז װקט ב*ס דער װאו *gr א איז  ײניי
 »י*ר י»ס*ר *רצסמר. א*ר"ם*ר, יז י*ח

חינמזקר.
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1 «>24 פעכר־אר, וטעןr, פר״ט#נ,ט * * ־ J י ט : ע ר ןי ג

• ןי

ו1 ו
 »ו שטערט 200 איבע־

 ״א דעב האנען שטייט יא־ר,
 ױענרדע: דעב געדאלפען

שאניטארױג.
 v: אין ••״•טעדט י*י;דע־ט צץיי א־בעי־

 פאיגאננע• דעב : y:א י כטיײא יאײז
 כאגיטא־ דענױע־ דעב וי־פעזfry: י$הר
 זײנען ־,א;‘' נא:צען יעפ א־בע־ רױם.

״ myz'K געװען ױאו שםעדט טויזעגד דו
איגבטיטיציע אי־״״ע גלױסע די אט

y םיײנד האט :syv איהל. לעי״פען
 פא־־ iy3«n ױאס כיעניעעז, צאײ די

 פאני־ דענװער ;םיד |ycs^-y; יא-,רען
r* איז טארױם y y טויזענד. רוגדערט

סאגיטא־ דעדועי דער סיהיט איצט
;yv:K: איבע־ען קאסיײן א אז רױם

 א״ פאנד. “דאי־א דיי־יא; א י־אנד
 ‘פאי אי־פ ;r^־c יא;- ;א;צע ׳ז*בע

ע־ פד y* אין כאניטא־ױם, פין :י y jy 
״0WD1H pc אײין ייניט

צו נײםיג איז דאיאי ;ײי־יאן לע-
 זי־״י װאם גענײדע, נ-יסע א צוב״עז
ײ ני*ע א־יפ פא־ §י־אץ ״אבע•  הו;־ ךו
 *״״c אנדע־יע פאי אין &אצ*ע;טען דערט

אייגריכטוגגע;. און נעה^־ונגען
myi איז װאה סאדטא־ױם, דענװער 

 אין סאניטארױם אידישער נעסטע־ ־;־'
 די פא־ *•:4פי גענרג גיט ו־־אט usy״ דעל
 איז ?y א-־פ. צי זיך װעגדען *יאפ

 איבעי־ םון ריפט לױיט•;; א דא איצט
 ײעט ;ילביײ^ דיע די ל׳וגדערט. צוױי

ע.‘*' ארײנצװעהדען טא:ען מע^ץי
 דענװער פין אפיס יאי-קעי נין -דע

 pyvpo •וניאן 31 אין איז סאגיטא-ױם
װעסט.

״געדמיס־נהײס״ ױ פון סעסס אײנגעכזנדענע
 גיט דעפארמשענם פ#בליקייש#ן אונזער פי; םענעדזשסענם די

 יאהר פאר׳; ״נערענטיגדיט״, די פ״ן כעטש א״נצ־בינדע; אפ יעצט
 איץ ”8 אינהאלט־פאחוײכנים פ־לען א האב״ז ודעט בוך דער .1923
 יאהר׳ פוג׳ט פאריײז י•א ״גערעכטיגרץיט״ די אץ ער׳שינען א*ז װאס

נאנזעהן. ױיל מען ױאס אל•; געפינען *v לייכט ױץ זאל עס
גענמדע־ א הו>:ע• וױלען װאס לא־אלס ד• פון סעקרעטערע די

 דע»ארט- פאכליק״׳םאן אונזער צ• װענדען זיר גל״ך זאלען ברך נעש
יארק. ינױ שטריט, סוטע ױעסט 3 אץ םענט,

ק ו א ל ס ק י א ט ײ ר ע פ א
אל ®ון מעמנע״ס אױשמערלזאם. ״., װ״ ג. ל. א. ,1 לאי

דאס םאיט רעם /•ו 6אױסניערסזאדת״ א״ער צ־־ען ע;4•ױ כ■•־

בע־ װעככ סידני ®דן א׳״סגאכע ױ• ״טרייד אי
״ ם ז י נ א ד ױ

 גע־ ליטע־אטוי פ,־א«אטק-ן די דורך ארו־סנענעכען ױע-ט װאס
 א־:ט I -8 אפ׳ס, ראקא־ אונזעד אין נאקוטען םע; ivp *עי־טאפט,

״ז. רעדוצירטעז א ראם כטר׳ט, טע25 וױכט״ זע־ז־ א־ז עס *י
 יילכע ין8 כיכעי סעט אזא הי״ס א״ער אין האכע; זא^ט א־הר א•

V א־הר d iry i י• פערנענ־;ע;. פיל האכען און ערנען‘׳

 אינטערנע■ אונזער פון שערם קןיפען אױך קענט איהר בר׳דער,
אפיש. לאקאל אין אכצאהלרנגען לײכטע אויף באנ־, דאנאל

ו. לאקאל באארד עקזעקוטיװ

ה ו א ל ק
ס שןזו־־ פיני

אויפמעדלזאם. ,9 לאקאל

וואהלען לי צו אויף
פעכרואד םען21 דעס דאנעדשםאג,

פארקומען װעט

באארד. וטױו)ער,זער און םענעדזשעך פא־ װאהלען

 ן װאלען. די אי; זיך כאטײליגען צו אױפגעפאדעדט װערען פינישערם אלע
 א.ץ אװענט, אין 8 כיז פריה דער אין 8 פון קענען םען װעט װאוטען

דױם. םןזג&טען 9 װי םעהר ניט שולדיג זײנען װעלכע •עניגע, די בלוח
̂ צייםונגען. םעגליכע די אין װערען אנאנשירמ װעלען פלעצער פ־ל־נג די

.9 לאאר,ל באארד עקזעקוטױו ■

אן, ל. ״ מ מענעדזשער. הײ

«soow

j טשערםאן. יאנאװיץ״ ט.

יןהרלמר ערשטער דער
zvi סון

אינטערנעשאנאל אוגזעד פדן סענטעד העלט ױניאן
װערען ;yo״Kry;ŝ« װעט

1924 פארפש, סען29 דעם שנג
— אין —

טע4 און שטױט טע34 ארמאר^ רעדזשיםענט טע71
עװענװ.

 איבײטער אגדעיע די אין כיאכע־ וױיסט די כיאכע־, ררעס א*ן קל*וין רי
 Vs? כיאכען צו :יט נעבעטען זײנען אינ־־וסםריע נארמענט אײדיס דע־ פין

̂ן ״טוין קע:ט איהר אװענט. דעם םאי אפאינטביענט אנדער  טיקעטס קדיני
 ױ:יאך אייע בײ און cyc'DK ױנאן yאי' אין איגםערנעהםוגג דער םאר

באאכיטע.

באל לדן אױח נאד איז װאם עפעפ דא-ט דין ס׳װעט
געיוען. ניט ׳

פרײנד אײערע אריל אז זעהט אי; בא־ל דעם צו געהן צו איײן זיך גוײט
טאן. אויך Dy זאאען

ט ױניאן עי סענסער ה
ש דר. ח שאר ר o:־״e ם. דז ע וואנרער ה

דירעתט^רס. אװ באארד טשערםאן דירעקט^ר

פרעםערם
ם ק ו א ל ק ן ו פ
 ברעט־ וױיער די דאס װיסען זײט

 צע׳ או? װעאװעט ■יעסען צו יאך
 איצט ביז האכען סיר װאס אױױע,

 <ײ״ צוגעפעכטע די כייט געםאכם
 האילץ אויף צוג^שלאגען אדער װענד
 אונ־ םון נעװאדען עריןלערם זיינמז

 אומ־ פאר פעקטארי-דאקטאר זער
 םון נערוך דער דען ױזען, צו נעזונד

 צופא־ די און פעך צואװאריםטע די
 קאנ״ צו ברעמען קאן האלץ רעטע

סאטישאז-
 פעטענט נײעם אונוער גאר ױזט

 וועלכע אײװענר, קופערנע די מיט
 די םוז נעװארען אנערקענט איז

 װא׳&ינג־ א*ן עתספערטען גרעסםע
וױײ סאניםארישע העכסם א^ס םאז
ברעט^אה ער

די בײ באקומעז גו פרעס־ וועלװעם און פלאש אטעדיסאן
סאםפאני כאארד

יארק נױ עווענייו ®ינמטע 123
2220 אשלאנר טעצעםאז

מן סיר  ליימעספ די *ויך *ירקוי
 סים סמים ®רוקצגע סמיסערם. ס»ייל

*ע.0£9נאי »
 סא«י:ס ■ינקינג *ויך זז^בןן סיר
ן בלסמזנ די י סאיתעמ. י

ערעפענונג נרויסע די אװעגט שגת דיזען
־טעגיגען9 ״ארט״ רעליעח פיפעלם פון

ר א ז א װגנ ל ע ט ש ס אזי
נ ר ד : ע ר ע

 דזשאדזש
̂שנקין דזשײהאכ

 םון טשערםאן נאציאנאלער
^ארט״. רעיציעף פיפעילס -

העמילםאן א. דזש.
 װעם םםײט, םון םעהרעםער

ססיטה. גאווערנאר ®אדםי־עטען

OT24 ניז פען16 פעכרואר פון
— איז —

פאלעס סענטראל גרענד
ערדענד לעקםינגםאן און םטריט םע46

 די מים אננעפילט ״םטמרפ״ 60
 װען זײנען װאם בארנענש, נרעםםע

אמעריקא. אין נעװארען פארקױפט

סענט 50 בלךז ארײננאנג

:ארטיסמען

הוכערםאן ל. נ.
װיאליניםט• װעלט־באריהטטער

8כורססאי װ.
 סעטראםאציטען סאפראנא

הויו אסערא

אנדערע און

n ן

n ivo) ,םינען ץעי״כע םיגאנץ־קװאלען  ̂ג
 אין כיאט׳לנט ןyאיצםיג אינ׳ס נאר זיף

 ־syii און יאנע נעדריקטער כאזונדע־ס א
 די טאר כאװארענישען געבמן ןyjyp כע

 די אן. נעהםען וײ װאס קרעדיטען,
סאציאגדעםא- דײטשער דער פאר היילף

)b 12׳m •ון (אלוס

 דײטשע קאסיאטעגטע םון מײגונג די
 איו מיר וחנלכמ סיט ארבײמער-םיהרער,

.VW דעם װעגעז רײרען צו אױסגעקומען
 וחנגמן אז מוחנז,׳־ װאלס בעסטען אם

 דײ- די םארשמנדיגען דןי זאילען רעם
 אסעריקא- די מיס געװמרקשאפטען טשע
פאר־ פון דיחנקס אינםעינעשאנו^ס נער

 אױוי יעושנפילס םארבאנד, צו נאנד
 גרע־ די צו שייך איז דאס װי וױים אזױ

 װע- שריט אזע<כע טארבאנדען. סעדע
 עס צוג^גרײם. םאקסיש איצס רעץ

 אםעריקאנער די אז כדאי, געװען װאאס
 דעלעגא- אריבער^יקעץ זאלען ױניאגס

 צורעת םיט׳ן דײטשלאגר קײן *הזנר ציעס
 םאר־ רי םים באקענען צו פערזענליך זיך

 נעווערקשאם־ דײםשע די אין העלםניסען
 ?אגפע־ ױרד םעסםצושםעילעז און טעז

 ארבײטער־םיוד דײטשע די סיט רענצען
 דאיוי הילםס*אקציאן די וױיט װי רער

 פון םארם דער אין װערען ידורטDyג
 םון םארם דער אין וױיט װי *ח נדבות

ען. ט ^ ר  היע׳ די װיםיל אויף װײםער, ק
 און סזומן אין באשםעהן םוזעז דיםען
 לעבענס־ סון סארם דער אין וױםייל אויף

 זיך וואלטען דעלעגאציעס די כיםלען.
 םון איבערצײגען ארט אן אויף קענעז

 דײםשע די £ון קרעדיט־מעהיגקײמ דער
 די אױסארבײטעז און געװערקשאפטען

 קרעדיטען די רועילכע אויף באדינגונגען,
ווערען. געגעבען זאיען

 װאס דאס, אז ׳נ^ך איך װיל צוגעבעז
 אינ־ ניט איז םארגעשיאגען, דא װערט

 האכען אײראפא אין אז נײ, נאנצען
 געװערקשאםםס־םאר־ דײמשע אײנצעאנע

 קרע־ היבשע גאנץ באקומען שויז באנדען
גאנץ םאר באטיאכםען זײ װעלכע דיטעז,

םתיפ כעלי צער
.)11 זײמ ®דן («לום

 בעא- א װי לעבען דאס נעהאאטעז דאבען
 • און םערדעא □m םיץ צײצעס די עניה

 גרטער זײער װאוהין געקירעװעט עם און
 דיקטירט. זײ האס װיילען בײזער אדער
 געקענט װירקציך װאלם םענש איק אויב
 דאן װעלםען, צושטערען אדער בויען
 אזוי געווען נים נאר אעבען דאס װאלט

 םענ־ אײן לאזען אײרער ?אטפליצירט.
 נאנצע, װעלםעז ז ע ר ע ט n צ שען
 שנעיצ זעהר און נריננ זעהר דאך מען יען

 און — מענשעז אײן םון װערען פטור
 קען םענש אײז אויב אייגענע, דאס

 םאקע װאס פאר טא װעלטען, ן ע י ו נ
 איהם באצאהילען און איהם דיננען גים
 אויס־ אונז זאל ער •רײז העכסטען דעם

וועלם? גוטע שעהנע א נױעז
 אזוי זיף־ דערםיחאט אבער עואם דער

 םארסיהל־ א ליגט יענער ווען רםקר׳דיג,
 צושרײבאן איהם אן הויבען זײ אז טעד,

 נים װעיצכע אין םאםױוען און מעשים
 וועגען נאר ׳נים אאײן גלויבען זײ נאר

 אז גע׳םענה׳ם כםדר וןאבעז זײ װעלכע
 מענ־ א םון רשות אין ניט גאר ליגט זנס
vv\ געשיכ־ די בלויז אז םאן. צו דאס 
ydםאנא־ א האבען אוםשםענדען, די ׳ 

 אי, אויםטואוננען. אזעלכע אויף יאל
 זיף זײ נעהםען &ארם זשע װאס פאר
 ? םתים רי אנמחענע* פרײהײט םי? אזוי
 ער־ אאײן םריםע די אז װײסען זײ וױיל

 קײנער ניטא איז עס און ניט װאכען
 כבוד. זײער אננעהםען זיןי זאיל עס װעד

הפקי־וועלט. א

$2,800,00000 — רטאנ&8ס
 83^סס — םיטגלידער

740 — ברענטשעם

 יע־ *םי*® רינג ארב. דער
 צקאנאםי־ װיכמיגןן חנן
ק»םף ן9פאל*»יש און *ען

 קול- דער איז ריגג »רג דער
 אידי־ דער אין *זןעחד־ ®ור
באײעגו^ פרבײמער «ער

 אידי• אײנציגער- דער איז ױנג ארבײטער דער
 םאניטאר־ אײגענעם אן האט װאם שעריארדען,

מיטגלידער. קאנםאטפטיװ זײנע פאר ױם
ביז 18 פון עלטער אין ארײנגעמטען װערען טעטבערם

יאהר. 45

I tv נצ״ר זיך סליסם םיםגציד, קײן נים נ^ך זײם איהר אוינ
%

̂ך װעניעו? זיך אויסקינפםע גן

THE WORKMEN’S CIRCLE
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 ר«דיק«לער שטארקסטער j־m גרעסמער דער אין
וועלם. דער אױף ארז־ען ארנײםער אידישער

 געװערק״ דײםשער דער חובות. ערנסטע
 »ין איצט האלט איײן שאםסס*בונד

 ר«ויז גרויסארסיגן זײן כױמן נדינען1פאר
 קרע־ םיס םײל נרױסזנן צום בערלץ איז

 כרודזנר־ אויסלענדישער *ז 1סו זדיםמ
 ׳םאנד דיר וױ נ^וכרעם ^ורגאניזאציע,

 ד^• רעם ®אר גזףפאפען ח^וט ור װ^ס
 כויעז םוז צײם ר^ר אין איז צוועה, ?ינעז

נעװארען. אגסותרםעס
 געװערלן־ די פון אלץ ריז תןדט ד^ס
פלי- שםענדיג ה^וכעז װעלכע שאםםמן,

̂רם דער אין גמהן ;יכער סוז קראטיע  ם
 קענען זייס אײן םון דען ׳ז»סלונמז םון

 אױןי רעכענעז דט •ארסייןן #*ייסישע
 צוקונפט njn אין הכנסות גרויסע אזעיכע

 נמ״ ^•שפארען קמנעז נ*ר זאלמן זײ אז
 און חונות אלטע אויסצוצ^הלמן אויף נוג
 סוסעס, די ?יעען זײט אנדערמר דער םח
 ס^ציאל־ד^- דײםשע די וועיכמ אין

 -yi אזױ גיט ד*ןי זיך, נויטיגט קראםימ
\mv? נים זײ אז גרויס׳ װאלדיג

דא־ פרײוױיליגע דורך ורערען גממימעז
^נדער. אנדערע איז נײשאגס

אלעמאל מען פארלאנגם דעזײנערס
ע א ט ו  פרױען און מענער פאר פראםעסיע ג

פארדינסטען גוטע ברענגם אױסצולערנען, לײכט
 איז אוגםעררינם «ראק«י«ען א נעםם

 •ון דעזײנינג אין סקרל ‘םיםױיעי דער
וקס׳  אוך קאוםס •?ר דדעסעס׳ סוטס, ?̂ל

 מי■* אין קורס א סענקר-קליידער.
 גוואג א קריגעז צו מײ:ם סקול

 חונ• געחאלם גרעסעיען א און '■טעלע
 ן י ̂■ו חאבען ורויזןן און םענער דערםע

 און גזןלערענ® סיסםעם 1,סיפמזע די
 אידי׳ר לעבלן. ^עהן א חײנם פאנען
.Ifr אויך לס הענם
 דעזײנינג אװ סקול םיט״טעל די
 געכרינדעם איז םײקיננ פעטערן אוז

 צוריה יאהר 50 איבער םיט געווארעז
דערגרײכט: ח»ם יייז

 אירעען נײע
 סיםטעטעו נייע

 מעטאדען בעסטע
רעזולטאטען בעסטע
 און ®אג אונטערריכם. נערוענליכער

 במדינגועמן. םלסיגע רןלאסען. אײעגפי
 א נ*ך קום® אדער טעלעפאנירם אזרייבם,
 אינפאר־ פולער םים בוקייעם פרייען
ם«ניע■

ע י י ר ן פ א ע ײ ר ט ס נ א ם ע ז ד י ר1או־ א ע . ז ל ו ק ס
םױיטאג און מיטװאן־ מאנטאנ, :קלאסען אװענט

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
15 WEST 37th STREET, NEW YORK

PW u: Fin Ray 1674

נ םער נ ױ

דדים אייער אין עננליש
 װאוינם. איחר װאו אױט ניט םאכס עס

 יײר*ר עפםפיריפגסד אװזפר פיקעו סיר
אהײם. V’• «ו

■רײזען. םעסינסם? נמםאדקז, נקסםפ יפרןר׳ בעסםע
PRIVATE ENGLISH SCHOOL 

178 Sfcotid \rt״ New York, N. Y. 
Tel. Stttrreaant 0665

- ----- ■ . —..

ליכהרםאו עראס
לאיער
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װייסס אוז  om די פוז םענעדז׳מר נפװעו ̂תו  נדפר » פ»ר ױני«ז םאכער na .יאה י■ ׳־ ■ ■ ־   ....... ״ ־■״ ■ l ־־־■

 רי םים עקזאמי?ירט אױגען
— אינסטחםענםען נייעסטע

 opceev #•םיקעל כעקער׳ם דר. אק
 .eyoiyre קיץ נים סען נעחםם

 ■p דר. m זיכער, עס איז דעושאר
 היקו אםת׳ע אן זיינען כרילען קער׳ם
 ךי ®ארשםארקען זײ אױנ: םאח

 אױג ד»ס נאמרייען איז זעח־יןראמם
אגשםרענגומ״ פוז

 אמ־ נעסאן ווערען ארכײמען אלע
 •עחענליכעד בעקער׳ס דר. םער

■פר• נרעססאןר דער םימ אויםזיכם,
זיכםינקײ®.

:מאגחעטען
מ בראדוויי איסס 218 מספ מ  פוו. וי
FC18B (יהימפו פח. סעיןאנד 131

i.oe םפ138 ױז סם) ?08 (קאר.
.00 ?023 איסם 111

?װ?ניו <?נאפם ioo ?װ.) ס?4 (נ?בעו
:בראגקס

m וו ■ראספעפט? M2 סארדאם איסם
:ברוקלין

?ײ?נײ. ■יספױ ססלז
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אויסגעצאהלם מעוןן דאלאוס אסעריקאנער

>/*•־״

דעמוסםןנסס אונזערע
 פיקעטס, ספױםעד■
 ■אגל̂י נאטארי

m טרעװלערס v m 
מ,לךעדי זאו לעטערס ojfrw אמיױױױ̂ט און

קאלערןשאנס>
 אינפארמאד־ע. טעקס אינקאם

 אחזימ ®ײנאנשעל עקסיערט
 «ױליש, חסיש, אידיש, אױו*

איטאליעניש. און דײטש

*ױ
רוסלאנד

אוקראינע
אײראפײאישע צענטראל אנדעדע און

לענדער

 דאלערס אמעריסאנערס
נאד געשיסס והןרען
אוננארןעסטרײד

סאװיעט־רוסלאנד■ױלעולאטװיא
טשעכא־פלאווארךאחמעניעדײטשלאנדאוסראינא

די «ון דעיארטמענט עקסטשײנזש *אחןץ חרכץ

באנק ױניאן אינטדרגעשאנאל
 סאר־ נוםע נעםמכם c«n ב*גק ױניאן אינםעתײ׳מנאל די

 אײרןך VTP אין דאימרס אםעריקמנער יקען8«ריכעחװ *ינדונגען
ער וואו יענחןר, ■עאי׳יע װערס. קנײיעז V חאם גןןלפ זדינען די
 סוטע סולע די הרוכים זדיערע. «ו איכעתענעממ װערם עס

 רעסים 6 *ו אייך סמעים כמגק אמהןר און זײ, סױקם איחר װאס
ײ סת װערמ וואס אוגסעדיריכען. ז

קאנעז נעמיקמ װערם געלט חןס העיכע
^ nm שנעל *ורמ^ נעלם ד*ס *יחר באקוסם וועחןן, אױסנעסעען נים

lih illiiliA liiyM IA  iiAMM a&ii *am *mmM/yvvyJaDyD  ■HtTn די וױ

«ו כיזנעםשאליםי אונזער  איז עם וױםיל ארכײטער די דינען איז
םענלױ״ נאר

 סרײז כיליגסםען דעם רעכענט כאנק ױניאן אממעתעשאנאל די
געלט. אריכערשיקען פאר

 און כאנק, ר ע י י א איז כאנק ױניאן אעםעו־נעשאנאל די
 סרי• קײן ניט איז עם — סארגוג דעם באנק דער נעכען דארסם איחר

װאם־באגק.

i שרייכם אדער קוםט t די

International Union Bank
Fifth Ave. and 21st St., New York City

Philip K aplowitz,Philip R. Rodriguez,
Vlee-Prtt. ft

Abraham Baroff,

\
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 ?ע0 םין ו«רנ*יטער
 םסראײ• »,0?ענ»

 רי און אײר, 01ני
 ײן1 ױעם ױע?ט

| ע ר ע ײ *

י חחזהת בצדלתי
ארפח. ױא

(.0 ׳כ״ז ׳(אױב

גערענפיג״ מײן אז
זיר איך ח#למ
װעל און ־ק, שטיז

אזען. ניט א̂ו איוזי

P R IC E  3 C EN T S

אל דער פון ארנאן אפיציהלער אנ ^־ זניאן װאירל?רס נארטענס לײױס איניי
םע:רוא,< טען2צ םרײםאנ,

= = ^ = = ^
New York, Friday, Feb. 22, J rVol. V I. No. 8

x>מעקדאנאלד וידבר

̂ור האט עס װער  זײן פארלאמענט, אין רעדע ערשטע מעקדאנאלד׳ס געלײענט נ
 רעװאאוציע, דער םון טארש דעם בחוש םיהלען געסוזט האט דער פראגראם־רעדע,

װעאט־ארדנונג. נײע א םון אנהוםען ראס
געװארען. דערמאגט גי» אפיאו איז ״רעװאאוציע״ װארט דאס ׳דאך

* * ♦
איין

 דעם אין ;עװארען געיע־ט ניט רעדע פרײם־מיניסטער׳ס אזא איז קײנמאא :אך
*ארלאמענט. ^ננלישען

 געהאלטען דארט האבען װעייט, דער םון ׳יע עננילאנד, סון אראטארס גרעסטע רי
 גלאדסטאן, דיזראערי, באקאנטםטע, סאמע די נאר דערמאנען יאטיר רעדען. זײערע
 דזשאךדזש. יאיר טשױרסשיר, אסקװיט, טשעכיבערלײן, באאפור, סאאיסבורי, ,4פארנעי

 האבען #אס פ־אזעז, רעדען, זייע-ע געשאסען האבעץ םײער־װערס זעלטעךשעהנע מיט
 װעלכע װערטער־בילדער, הערצער, געריהרט האבען װאס װערטעו/ םאר׳שכור׳ט,

 פארלאמענט ענגלישער דער װעיכע צו רעד־עץ, זײנען דאס אבער באצויבערט. האכען
 ׳רעדע אזא געהאלטען פרײם־מיניסטער נײער ־un װאלט און צוגעװאױנט. שױן איז

 אײנדרוק כיינדעהטען דעם װארט זי און רעדע, געװעהנליכע א בררייז געװען זי װאלט
געמאכט. ניט

 ערשיטערענדען טיפען, אזא געפאכט האט פעקדאנאלד פון אבער רעדע די
 דער װאס רעדע, פראסטעסטע די אײנפאכסטע, די געװען איז זי װײא אײנררוק,

געהעדט. אמאל האט ענגלאנד און פאריאםענט
 רעדט דאס אז געםיהאט, זיך האם רעדע מעסדאנאאד׳ס םון װארט יעדען אין

 אײדענשאפצד דער ניט ^נטעאיגענט, חיי^םעמגגדזנר. דער, ארכײגמנ^. דער
דעד נאר דער גיט דער b^r ליכער

ױניאדםיטיגנ, זײן אויף שאפ, אין גאם, רעדט.אין ער װי ארבײטער, אײנפאכער
 בא- א פאר װאס אבער װערטער, די געװען זײנען אײגסאף און געלאסען

 ניט זײנען דאס און !זײ םון געװעהט האט עס מאכט און שמאאץ פון װאוסטזײן
 װערען זײ װען ׳רושם א נאר מאכען װעאכמ אינה»אטסאאזע,|פוסטע, װערטער געװען

 גאר איז עס אז םען, זעהט שפעטער זײ באטראכט מען אז באאד, און ארויסגערעדט,
 םאײש, מיט פוא װערטער װאגיגע, װערטער געװעז זײנען דאס ׳נײן זײ♦ אין ניטא

 ;צײט נײער א םון געבורט דער װעגעז װעאט דער אנגעזאנט האבען װעאכע װערטער,
 פון טרײב־קראםט ״נײער דער םון אײגנעהמען, װעאט די געהט װאס אידעאא, א םון

ארבייט״.
» * *

 װי ארבײטער־רעװאאוציע. אן אאס רעװאאוציע, רוסישער דער פון רעדט םען
 געהאט גארניט ארבײטער דער האט רעװאאוציע רוסישער דער אין !איז דאס אםת ניט

 װאם אינטעאיגענטען, עטאיכע די זײנען דאם װײניגער. נאך איצט און זאגען, צו װאס
 אײענט זײערזאדײד, צו צו זיך איהר הערט און איהם. פאר האנדאעז ׳איהם פאר דײדען
 םראזעך פאינקע גאנץ ריידען דאס אז איהר, םיהאט שרײבעז, זײ װאס דאס, איהר

 אין ניט םיהאט איוזר אבער שרײבער, קאוגע געניטע גאנץ שרײבען דאס אז ;גןאכער
ארבײטער. דעם פון הארץ־חאאם דעם פואס, דעם װערטער זײערע

 דעם נאר װי אנדערען, קײן איהר הערט רערע אײגפאכער פעגדאנאאד׳ם איז
טאנ״ זײנע װעגעז ער רעדט פאיטעראאך אהן קונצען, אהן ארבײטער. ענגאישען

װעה. מעהרסטען אם איהם טוט װאס דאס, װעגעז אינטערעסען, מעגאיכע *
 שאעכטע זײנע װענען דאות, זײן װעגען ארבײט^אזיגקײט, זײן װענען דערט ער

 צו װי ;ארבײט מעהר האבען זאא ער אז צו׳מאכעז, װי דעם, װעגעז װאױנונגען,
 ער איצט. ביז װי װײדזשעס, נרעסערע קריגען זאא אאגד־ארבײטער דער אז מאכען,

 מעהר ארויסצוקריגען כדי װערען געהאאםען מוז ער אזוי װי םארמער, דעם װעגען רעדט
האאםעראציאן. װעגעז רעדט ער איצט. ביז װי ערד, שטיקעא זײן פון

 דער פדן אמת׳ען דער אין זײנען װאם זאבען, אבער זאכעז, װאכעדיגע אאץ
♦ ״ גופא• אעבען דאס זיי<ען וואס יע, ;אעבען אין װיכטיגקײט ג^סטער
עניגים, הויכע די װעגעז מעקדאנאאד רערט קאאר און אײגםאך אזוי פונאט און

 װענען אננעאעגענהײטען, אויסאענדישע רוםט םען וואם ענינים, דעאי?אטע די זועגען
 אין זיך געשפיאט חדרים, בחדרי װאונק, אוים׳ן גערעדט נאר אימער האט מען װאס

אויםגעטאן. ניט גאר קײנמאא און ךיפאאטאטיע,
 וױםען ניט אבער װיא — מעקדאנאאד םון םערזאן דעם אין — ארבײטער דער

 שמעהען װאם שװעריגיזײטעז, די אנערקענט ער הונצען.• דיפאאמאטישע אאע די סון
 דער אין און כוחות, זיײע אין םארטרױען גענוג האט ער אבער פאר, איהם
 דער צו גענומען שוין זיך ער האט עס, אםאײגענדיג ניט און גערעכטיגקײט, פון זאך

. רעזואטאטען״ גינסטיגע זעהר באאד ערװארט ער און ארבײט,
* * *

װעאט, דער אגגעזאגט האט װאס רעדע, היסמארישע גרויסע א געװען א*ז דאס
 ?ו אננעהויבען האט שטום, ווי אזוי נעווען איצמ ביז איז װאס ארבײטעד, דער אז

תז׳ i אזוי און ג״ r r n, נערעדט. ניט נאך האט איחם ביז קײנער וױ
בתקול•

-

 דרעם ר כײ סטרײק ענעראל
שיקאגא פון מאכער

 דער פון טשערםאן איז פערעלשטײן װײס־פרעזידענט — ;ויםגעשטעלט.
קאםיטע. םטרײק געגער&ל דער

 די האט זיגטאן טאדיס פרעזידענט
 שיקאגא, םון צוריקגעקעהדט זיף װאף
 ביזי זעהר א פארבראכט האט ער װאו
 אין אאגע די באטהאכטענדיג יװאף

 גענע־ א ערב איז עס װאו דרעם־טרײד,
 געהאט דארט האט ער ראא־פטרײק.

 די טיט אי קאנםערענצען און מיטינגען
 באאעבאטים, די מיט אי ארבײטער,

 עס איז באשטימטעס קײן צו אבער
געקוםען. ניט דערוױיא נאך

זי;־ פרעזידענט װאס באריכט, דער
 ניט איז דארט, םון געבראכט האט מאן
 אר־ דרעס־םאכער די םרעהאיכער. קײן

 אר־ שאעכטע אונטער דארט בײטען
 א פאר רוב דאס בײטס־באדיגגונגען,

 דרעס־סאנוםעק־ די און אוין, ?אעגאיכען
 װען הערעז, ניט אםיאו װיאען טשורערס

 װעגעז זײ םים רעדען ‘ אן הויבט מען
שע־ די אי; איינסיהר^^מיסןןמזןרוע^

ארונטער• זזאנען
 גאנץ א צו אינדוסטריע די געבראכט
 ניט גאר וױאען אדן שטאנר נידעריגען

 בע־ אײנצוםיהרען קוםט עס װען טאן,
 ארבײטער. די םאר באדינגונגען סערע

 זא־ דרעם־םאכער די הפנים, װילען, זײ
 װי פארשקאאפט, זײן אײביג דארט אען
 םאר באײבט עס און יעצט, עס זײנען זײ
 צו װארט, זײער זאגען צו ארבײטער די
 מא־ אדער דואדען װײטער עס װעאען זײ
 ענערגישען אן דורך דעם צו םזף א כע

קאאוק די געםאן האבען דאס װי סטרײק,

.1910 יאהר אין יארק, נױ אין פאבער
 1א װײטער געהט ױניאן די ׳אאזא

 םארבארײטונגען נויטיגע אי!ע מאכעז צו
 מעגאץ/ איז עס און פטדיײז, דעם פאר

 װע״ געאײענט װעאען שורות די «יוען אז
 דער־ זײן שוין סטרײק דער זאא רען

 דרעס׳׳טאנופעק־ די סײדען קאעהרט.
 דער אין כאפען זיד װעאען טשורערס
 כייט זיף שפיאען זײ אז מינוט, אעצטער

 קענען נים מעהר װעאען זײ אז םײער,
 ארבײטער, די פון צאה דעב אײנהאאטען

 דורך אננעקאיבען זײ בײ זיך האט װאס
 און שעפער, יענע אין שקאאםערײ דער
 קױ םינוט אעצטער דער אין װעאען זײ
 װעט ׳ניט אויב באזינונג. צו רעז

 םון ׳קאמו» א jyijfn געפאכנןען דארט
 װעאען מאגוםעהטשורערם יענע וועאכען

 זוײס־ אעסאן. נױטיגען דעם בקאומען
 טיט׳ן צוזאמען פעראשטיין, פרעזידענט

ojm tyi דרעס און קאאוק די פון נאארד 
 מא׳־ צו םאתומען זיינען ױניאן, מאכער

 דעם םאר אראנזשטענטס אעצטע די כען
סטרײק.
 דזשאינט םון מיטינג דעם אױח
 מא- דרעס און יולאוה דער םון באארד

 פרײ־ אעצטען שיקאגא, אין ױניאן כער
 נעװען סטרײק דער איז אװענד טאג
 טאגעס־ארד־ אוים׳ן הױפט־פונקט דער
נונג•

באריכטעט׳דער מיטינג דעם װעגען ״
).2 זײט אויף (שרוס

אנ דעם ט ױ  טונ ױם געזעצליכער א פ
׳ מאכער דרעס און קלאוק ױ פאר

פעברואר, טען22 דער פרײטאג, דעם
 דער געבורטם־טאג. װאשינגטאן׳ס איז
 םאר ױם־טוב געזעצאיכער א איז טאג

 דרעס־מאכער. און קאאוק יארקער נױ די
 אר־ ניט טאג דעם טאר זײ פון יקײנער
 דארםען װאף־ארבײטער אאע בייטען,

 פונקט טאג, פאר׳ן באצאהאט באקומען
אדבײטען. װאאטען זײ װי

 סעיד דער אאגגער, ע. אואים ברודעד
 דער פון באארד דזשאינט פון רעטער
 אאזט ױניאן, טאבער דרעס און קאאוק

 דיסט־ שאפ דעם אין דאס װיסען, אונז
 פון האמיטעם זײן פרײטאג װעאען ריקט
 אונטער׳ן זײגען װאס אאקאאס, אאע

 אז געבעז, צו אכטונג באארד, דזשאינט
 יע־ זאא שאפ דרעם און קאאו? קײן אין
װערען. געארבײט ניט טאג נעם

 דרעס־טאנער אדער האאוק קײן זאא
 קאמי־ די ארבײט. דער צו געהן ניט
 און אויפפאסע^ •טטרעננ װעאען טעס
 דער בײ װעמען טרעפען װעט םען אויב

צו װערען גערוםען זײ װעאען ארבײט,

 טרײד־ וױכטעע צוױי די
װאשינגטאן. אין ־ קאנםערענצען ץניאך

 צ״טוננ דער אין ארט צוױיטען א אויןי
 סוז איםיהער אז נעפינעז יעזער די װערעז

 לאנ־ סיעציערע צװײ װעגעז »1באר« גזעהרעטעי
 םאדגעקױ װ«י יעצטע זײנעז װאם םערעגצעז,

 אונזער װעיכע צו און װאשיננטאז אין :יען
 אנטײי נעװאדעז נערוםעז איז אינםערנעשצנאי

נעהםעז. צו
 רארם איז װאס איץ, םון באריכט םולער א

 איז נעדרוקם זײז װעם נעװארעז, נאשיאסעז
 עם װ*זי. קוכתנדע די .נערעכטינקײט״ דער
 אנ• ה*ט עם װער בוןריכטעם ײיז אױזי װעט
ק«נםערענצע;. די איז גזגנוכתז טײל

 ױניאן דער פון קאכייטע גרױוענס דער
 זאאען װערען. באשטראםט װעאען און
 איבערשט דרעס־מאכער און קיאוק־ די

 זײערע טיט פארברענגען טאנ יענעם
 איו רוה טאג א םאכייאיעם. און פרײנד
 אן פון אעבען דעם אין סך א גאר װערט

 דרעס־ און קאאוה די זאיעץ ארבײטער.
רוהען. טאג יענעם טאכער

םיט־»ארצײ«'ס8א'נה

ם
8 נומער ״גערעכטיגקײט״
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