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אי 1914 יאחרען די אץ סטרײקס קיאוק די םון נאנױעהען געװען נען
 איניןער אוגזער פון נייטנלידע־ ,י־

 דעכ געוױס נאר געדענקען :ײ׳צאגאל
 איז װאס נראצעס, מארד־בלבוי סױקעס

 געװא־ אױםגעפיהרט צוריק יאירען סיט
 קלאוק* דער נעגען יארה נױ אין רע;

 זיג- מאריס ײעזידענט יוגיאן. כ-אכע״
 בא־ א געװען רעכיאלט איז טא;

 םרן באארד דזשאינט דעם פון אכיטנר
 איז ער און ױניאן, יזיאוקטאכער * חד

 גרווע דער אין םיגור הױפט די ז1געיײ
 קלאוה־ רעד פון סעםבערס און בעאטטע

 פרא־ די װעםען געגעז ױניאן, כיאנעי־
 ״כיארד זײער געצילט האבען װאיזאטארפ
 םון אײנער נעװען איז עי ;םײים־או״

̂אנטע די  ׳ עריעטען *כיארד אין אננעק
 הרלעגען פאר קיאנע דעד אױוי ניאי״

 די סטרײח. א םרן צײט אין סהעב א
 פראצעכ מארד־בלכול יענעם םון דזשי־־י

 םון tv: דעש איינגעזעהען אבעי ראט
 הא* גענג זײן םיט סולקעס װאס לינענפ,

 אנ־ די am פארצױגען דעטאלט בען
 גע־ איז װערדילט איהר און געיזראנטע

 זיי־ אננעחלאגטע vsk !איכישורדיג װען
 דער םון געװארען באפרײט ־עדאלט נען

 םאר־ גאך איז סאורט אין אבעד ללאנע,
 אינדײט־ מיט קילאבען אנדערע בריבעז
 מא־ און אנגעקלאגטע, די גענען מענככ

 גע- געדזאט נאך האט אליין זיככדאן ריס
 זײנעץ װאס אינדײטמענטס, פי:י» זיך גען

 לעצ־ די זײט קאפ זײן איבעד געהאנגען
יאלזר. טע

 צװ־יק יאדזר 9 כייט האט טעז זוען
 י״עפ־ האל&ערינען, זיגכיאנ׳עז, גע״־טע־־ט

 בעאכד נאד איז װאנדער׳ז יןאוױטש׳ן,
 קלאנען, אונטער ױניאז דער פון טע

 ארניײ גאנצע די אױםגעקאכמ עס האט
איג־ די און קלאגען די באװעגונג. טע־

 בא יצױן .״ױ געװען, דיגען דײטמענטס
 •ראװאקאסא־ פון רעזו^טאט א ׳כיערקט
 נא״ רעם אין גענג א םון ארבײט רי׳עע

 ד• צו ױניאן אפאזי׳צאן אן פון סעז
 .4אינטערנײ״עאגאי דער און טאכער לילאוק

 םע־ דער געװען ראן איז זיגמאן מארים
 דז^אינט םאכערס קיאו? םון נערזשער
 רר* סון סעגעדזשער אילם או( באארד.
 פיח־ צו אױסגעקוםען איהם איז באאו־ד

 ױניאן, איאזי׳פאן אן מיט קאס(י א דען
 אונטערצוגראכען געזוכט דאן האט װאס

 איז דאס ױדאן. טאכערס קראוס די
 ױגי?ד/ אפאזייטאן ̂סולקעס, רי נעװען

 סא״ קראוק צונױפגענוםען האט װעלכע
 די םיט אונצוםרידענע כיןומױעם ׳כער

 אז געיפריען, האט און םיהרונגען, ױגיאן
 כע־ א ם׳דארף ניט; טױג ױגיאן ״רי

 אפי־ דאן ראט גענג די ױניאן׳/ סערע
 ״איגטערנײמאנאא גערוםען זיך ציע̂י

 װאיר־ גארםענט אײדיס אינדוסהריע^
 עס װאירלד׳/ דהי אװ ױגיאן לערס

 ^ייאנען סון נעסט א געװען א:ער איז
 פרײ האט מען װאו •דאװאקאטארס, איז

 טאיד־שילאנע א אויסגעצילעװעט הער
 מא־ קלאוק אנדעךע און זיגמאגען או̂י
 די װען ׳עיעטער, און פיהרער. כער

 האט ׳צוזאטע:נעבראכען חאט ייי״אגע
 קרימינעאע אנדערע םארפיהרט מעז

ללאגען•
 קרײ געװען זײגען האאנען אנדערע די

 און באסעס אױף איבע־םאילען טינע^ע
 עס לײט. ױניאן קײן ניט ארבײטער,

̂ו נאנצער א געװען איז  ביבולים, םון נעכ
 אין *טונאים, ױניאן פון אױסגעשפוגען

 אין סענזאציע נרויסע א געװען איז עס
יארק. נױ

ױגמאדקײםעס די זײגען ^םעטער

 פו״ יאהר 9 נדם גע״ארען עגעבען
זײ״ אינדײממענטס די — צייט. יענער

; 1915.
 האבען עם ארױסגעיאװאוסען. וױדער

 אטױרניס דיסטריקט געכיםען זיך
 ערװעחלם איז עס יארק. נױ אין

מן חאט ער סװאן. געװארען מנו ע רי * 
 ריסט- אסיסטץנטס אלס אםים דין אין

 אידי״עע באװאוסטע אױך אטוירני ריקט
 מיט׳ן כאיןאנט זײגען װעלכע ראיערס,

 און קװארטאיען אידישע די אין יעכען
 יױ אידימע די םון כאיאהטער ן’טיט

 םעםועל <ע«*וען איז זײ צװײטען ניאגס.
 האט, 6רארלעוױטי״ און רארסעװיטיא,

 ,ד אױוי קלאגען די אונטערזוכעגדי;
 די אז איבערציעט, זיך ױגיאךםיהרער,

 אפא־ סול^ס^ס פין זײ געגען ״עדות״
 פאל^ווע• ג*ווען זײנען ױגיאן זישאן
 צו רעקאםענדירט דאן האט ער רער.

 «רא- ניט זאלמן קײסעס די אז פװאלען,
 געחאלטען האט עס און װערען, צעסידט

 ארױס״ זײ זאל סװאן אז דעפ, בײ
װארםען.
מיליאנער״ דורכ׳ן אבער טען :־אט

 קלאגען פארפיהרט יולאב״ ״סיטי סקען
 ער אז ׳®ואן אטוירני דיסטריקט אויויי

 גוט״ זײן צו כדי חײסעס די ״םעל׳עט״
 ״סי״ הינטעי׳ן ױגיאגס. די מיט פדײנט

 גע־ קלאנע דער אין זײנען קלאב״ טי
 דער טאנוםעחטיטו^לס געוױםע יטטאנען

 א געמאכט דאן ראט קלאב״ ״סיטי
 דיסטריקט ״אימיט״ןזעך צו פארזנך
 כא־ ליבעראיע זײן און סװאן אטוירני
 האכען ארבײטער־פײסעס די צו ציהוננ

 אימ־ דעי אין ״פא״נט׳' א זײן געזאלט
געגען קלאגע די פיט־עמענט־קלאגע.

 צוזאמענגע־ אױך עפעטער ראט סװאנען 1
 ױ״• פיאנטערס אזעלבע אבעױ ;בראכע;

 און סװאן אז געווען, דעם ארום נען
א םאר געמוזט האבען טארקעוױטיט

סא• מלאוק חר שון טעטיג^יט רי
 יינגועמײ״ אונזיי פון *ון ױדאן כער

̂י עפ חאט ׳טאגאל ̂רם  מי1 פ
m די און ױדאן די אנער & n v n *חאנ I 

 די ttfrvcyj אלעמאל
איצ״ ג״<nn *ױפ׳ן ׳פט״ן m וד אזױ
ר JjffU* װץ^ר עס סען האט מ fjn 
 סמאף חוסאיסדמו n אױוי גענױט און

 •gn װאס אונטמחובונמז, םארקעוױט׳א
 יינד^טגמנטש די אז בא׳אטעטינט. בון

 gSirifn » וײנען דגטאלען נ*מן
 ארנײ- תר גונען פארמו^רומ » םון

̂נן חאם נאװ^וכג, טור  איצט י״ מ
 קאור© אין vn ov ארױסנןװארפען״

 חף י1ח *ױוי געװארמן אגגעװיזען אױך
ד די און ױדאן דער פון •וטאציע  יי

̂ר טערד^ואגאי  *MW חנר אין םיחר
n סגןאנדאל א איו עס אז און ׳אאפט,

*• דיערע איבער חאיטען  איגדימד י
 כיראיןטןד, שריסמ*ל*ן א פון מעגטס

דט. גרינד קײן האבען װאס
 םאמן״ ױאו די איז גע^כטע די

 פאלמ^ rא^r^ פאר געװארען בראכט
 סע׳אאנס, ת^ענעראל פון קאורט אין
 חאט דאסומענטעה אלע גאכזעחענד*; און
 אינד״טמענטם, אלע די ״דיסטיסד״ ער

 םון אתיסגעװאיפעז וײ היישט, דאס
לאורט•

̂יך ׳אלזא  פעסטגע׳עטעלט איז עגד
̂נען די אז לאורט, אין געװאחןן  אױןי קל

 װאס צורימ, יאהר 9 מיט ױניאן אונזער
 חאנון און סענסאציאנעל געװען זײגען

 דדטיל אין ̂ייקען זאל רען באצװעקט
 אז םיוזרער, ױגיאן אונזערע פון רייהע א

 דט; קלאגעז קײן זײנען לזלאגען דיזע
 גדוגד שײן דאכען אינדײטטענטס די

נעהא̂נ גיט

אויסגעצאהלם װעוען דאלאוס אמעריקאנער
דמארםםמסס אונזערע

 טיקעטס, סטימשיפ
 פאבליק, גאטארי

 טשעקם, טדעװלערס
 קרעדיט, אװ לעטערס

 אפידיױױטס, און וױזעם
קאלעקשאנם,

 אינפארמאציע. טעקס אינקאם
 אדװײז םײנאנשעל עקםפערט

 פויליש, רוסיש, אידיש, אויה
איטאליעניש. און דײטש

אין

רוםלאנד

אוקראינע
אידאפײאישע צענטדאל אנדעדע און

לענדעד

נאד נעשיתט װערען דאלערם אםעדיהאנער
עסטרײך

אונגארן
לאטוױא
םוילען

םאוױעט־רוסלאנד
אותראינא

דײטשלאנד
רומעניע

טשעכא*סלאוואקיא

די פון מענט דעפארט עקסטשײנזש םארעין דורכ׳ן

כאנק ױניאז אינטערנעשאנאל
 פ«ר• גוטע נעםאנם האט כ«נק ױניאן אינטערניישאנאל די

 אײרא־ יענע אין דאלארם אםעריקאנער אריבערצושיקען בינדונגען
װערט. קנאפען א האט געלט אײנען זײער װאו לענדער, פעאישע
 םוםע פזלע די קרוביט אײערע צו איבערגעג׳עבען װערט עם

 רעם־ט » צו א*יך שטעלט כאנק אונזער און ׳זײ שיקט איהר װאס
אונטערשריבען. זײ םון װערט דואם

 קאנען געשיקמ װערט נעלט דאם װעלכע צו פערזאנען די אויב
 שנעל אזױ צ־ריק, געלט דאם איהר באקוםם װערען, אײםגעפונען ניט
פעםטגעשטעלט. װערט זאך די װי

 איז עם װיםיל ארכײטער די דינען צו א־ז ביזנעם״פאליש♦ אונזער
םעגליך. נאר

 פרײז כיליגסטען דעם רענענט באנק ױניאן אעטערנעשאנאל די
געלט. אריבערשיקען פאר

 אץ באנק, ר ע י י א איז כאנק ױניאן אינטערנעשאנאל די
 פרי- קײן ניט איז עס — םארצוג דעם באנק דער געבען דארפט א־־ר

װאט-באנק.

די צו שרײכט אדער קומט
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די 1ײי •י״ר, :־מו
 זײן װעט דע׳ט
I ע ר ע י • א

GEREQmGKOT—(JUSTICE)Mr 7 ’24 G

החזהמי כצד^תי
אר*ח. לא

.)6 ׳כ״ז (אױב,

 גערעכםי;־ םײן אז
 איך האל« קײמ

 װעל און *פאי־־,
איי^זען. ניט איחי

ױניאן װאירקערס נארםענם לײדיס אינםערנעשאנאל דער פון ארנאן אפזיעלער
PR IC K  !1 CKNTS,1924 םארטש, דטעי דעם פרײטאג

\ 1׳שולד איז װער י׳
 ײי . י רי &ון איי;ער »ו איצט זיך שיילט *וינען אוגזערע ם»ר
 -9< יעי פון אויסגעטאן ■ני סייםע אונזערע זעחען טיר סוןתעי׳ס.

 ,ס ^Vovn< דעם 1ס*כע סיר און עחרליכק״ט. ■שוט׳סטער סאנ׳ע
t אז ענם-סט«ט, o 4« אויםנעכראכט. שרעקליך ו״נען
ױ עם א<הר זיינט ארת, רעם ז*נט אכער, ײי ױ ט1 ? ו  עם 'יי

 , V״ םאר׳ זיר ענטפאעקט װאס דאס אז וױרקאיך, איהר םיחאט }שטאית
 פיו^ אאנד, אונזעי םון שאנרע די איז װאשיננטאן, אין אונטערזוכוננ דעי

׳ןואנד? אײנענע א'יער נמיאא און גא*־אן,
 אין גיט א־הר דינט םודה. זיך !ייט !אאײן זיך מיט עחראין־ ז״ט

? םקאנדאל נאנצען דעס צו ני״כניאטינ נא;ץ חארצען, אייער אין טיןי אםמ׳ן,

v•׳עת־

״זער

דער
הא;־

 איירער נעכטען, וױ אנדעריע, איצט דען איהר דענקט איחר, םיה*ט איהר, רעי׳ט
??־‘אונני אונזער םון שאנדע, נאציאנאאער אונזער פון נעװאוסם נאד האט א׳הי ' 
 אייר פאר א״נצעאהײטען ■יקאנטע אלע סיט נם־*ר«וצעם א גיט א*ז נזודד., זיך וי־ט

נע־פיכטע? דאזינע די זױ סענסאציע, וױכט׳גערע און נרעסערע To א
̂וכען ני,  םאר־סאכעיט זיי האבען נו, ;סיאיאנען עטאיכע נעסאכם ביעג׳סען ה
 זיינען װאס םיאיאנען, רי םארהואטאיעװעט זיי ח«וכען נו, ;אױל״הװאאען אונזערע

 איז נו, — סאלראםען צוהאאיעטשעםע סאראונגאיהטע, די םאר נעװארען באיטט־נ׳ט
 ניט און רעם דורך ארימער װערען װעלען מיר ניט ? אן אונז עם געהט װאס װאם,

t o כא׳ננב׳עט. ניט זיך זואאטען טיניסטארען אונזערע װעז רײכער, נעװען װ^אטןן
? אזױ ניט איחר סיחאם ניט, איהר דענקט זוןונט,
 «ערזענאיכע םאמענטאנע אײערע םון מאס רער םיט אאעם ניט דען א־הר דעסט

 םון אינטערעסען, דאזינע די איבער איז װאס יאעס, ניט דען איז אינטערעסע!?
אי*ך? פאר באר״טוננ ?נאפער א נאו־

נר,־י* אונזער איז דאס אט !עאנדע נאצ־אנאאע אונזער וױרקאיך איז ראט אס
. * * *I אוגנאיק סער
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 דט זיר םיר וואאםעז ;טישער און ברייטער אכ׳םעאע נעסיהאט מ־ר װאאסען
̂ם,  ;אינזעא זיין אויוי אאייז נאנ׳ל נאך נעװען איז ער ווען קרוזא, ראנינזאן װי נעש-ה

תן, אונזערע זו נאציתוננ ערנסםע אן נעםיהאט טיר זואאטען  א׳צ־ די װ«ואם םיםםק̂ן
אונםענאיכסײם. אן נעווען שאגדע נאציאנא־׳ע ט־נע

* * *
■רעזידענ־ אעצםען חןם אין נע׳סטיםט האבען מענשען מיאיפנען און נײאיאנען

̂עחשאן שעא  דין אינעגעכעז זיר וױרסאיר זײ האבען הארדיננ. םר. נעװיםען א פאר ע
 דאזינער דער חאט װאם ? איהם םאר נעשטימט חאבץן זיי ם ו ר א ו ו והשנןן’

 גרעםטער דער נעװארען צונעטייאם איז אױזם װאס נעטאז, אזוינם
 דער האט וואס םים ? בירנער זײנע םוז איינעם *ו גענען סען סאאק א װאס כגוד,

«tr;j צו נעווארען נערופען איז ער װאס אנרערע, אאע םון אױםנעצייכענט זיך 
? רענירוננ דער אי) אכ־ט םאראנטװארםאיכםטען דעם פארנעהנמן

 די נעסראנע; ער ראם דעםטוחןנען סין נארניט. םיט אחאוטין נ^רניט, מ־ט
 נעקראנען. אםאא האט ■רעזירענט־?אנרידאט א װאס שטינמן־םאיאריטעט, !רעםטע

 אונ־ נאנץ האנדאען אונז *וז םעחרסטע די אז באװייז, קאארםםער חנר ניט ראס איז
o װענען םאן צו טראכט א אן ;ארניט היינען זײ אז און נארעכענט, n, עם װאס 

ivw װען האנראוננען, זײערע סון םאאנעז די זיין dp םאסענ־ זײערע אן ניט ריהרט 
? אינטערעם?! ■ערזענאיכע טאנע,

 אטוירני שיאטען אײ( אי( האאט הארצעז, אין נאט נאר האט עס װער א׳צט,
 נים םאאס אםקריסאנער נרויםע דאם זזאט װארום אנער דאהערטי. ךושענעיאא

 בא־ איז •אאיםישען נעװעחנאיכער נאנץ דערזעאגער, װען הערען, זיך םון (עאאזט
 ױםט־׳ד םון אמט םאראנטװארטאיכעז זעהר נרויםען, דעם *ו נעװארען ויסט

 אונבאדײטענדער נאנץ א איז דאהערםי אז נעװאוםט, חאנען אאע יגיסטער?
 װײא אמט, רעם צו אנרערע אאע סון אויסעדװעהאם איחם האט הארדימ אז ;יער

 זײן אין געהאאםעז איהם האם דאהערטי ;חוב א באצאהאם איחם דערםיט האט
 אן נאצאהאם. דערםאר איהם הארדיננ האט פרעזידעגטשאפט, די םאר ויין

 סרןוטעםטירט האם ווער ? נעארם דאן op האט מעןpװ אנער האנד?א, צלזי׳לאסש?־
? אנענ?|1

םענאטאר?!, pone און נוט? אונז?־? אוינ?נבאיס אן םאר נאר כאטראכט און
 poi: א ipopj אונז רען זײ tPJpp דאה?רםי. אויןי ואאבד אהרנ איצט דינען װאס

 ד?נבי, םאא, װי \,vvrn אז?אב? אז רעראאז?ז, dp זיי האב?ז װארום )ערקא?רוננ
 רע־ pםDכpה די םא~נ?המן זאא?ן געסענט, כום זעהר חאב?ן זײ וועטעז אד?רטי,1

 צוריק־ םון ר?כם זײצר סיט באנוצט ניט זיך זיי האכצן ווארום ? נירוננס־שט?א?)
>i״pt| די iptwpn, איז ף קרוסם אםת׳ע זיינען נ?װאוםט, האבען זײ װצאכע cp 

 דצרז?אב?ר פון זײגען אאײן זײ םחםת בעטער, ניט זיינ?ן אאײן זײ םחםת אםשר,
יוא?5

 dp ז א ? אונז םון ניט האט,pרװpDאוי סענאטארען די דינ?ן וועמ?ן סו; אין
 עפצנט־ רעם םיט אינטפרפסירט װירקאיך ןיך וואאםען םיר װען אז סאאר, ניט ארום1

 ,ט ס א v א ע ז ע נ י ד *אס זיך נעםיהאט װירקאיר וואאטפן סיר ומן אעבען, '{יבפן
אונםפנאיו?- נפווען שהאנדאאפן םיאוס׳פ אזפאכע .ךאאטען * * *
 צײ כאויז םאר זיר מיר באטראכטעו אםת׳ן דפר אין דאס איז, אנער צרה די
 איז שאאםען דאם אעבפן. ?םפנטאיכפן אין םאר קומם װאם אאץ, צו בגונמ שויעד,

 פא/י־ ה־־םפ א צו אימרנעאאזפן אונז םון װערט אפבפן פספנםאיכפן אץ 1ו»אטפ1«
Djpr*tf. םיר ספנפן װי טו dp»p פרװארטעז בעסערעס ?
י ייי׳ נים שאדינפ אםת׳מ די זײנפן דערםאר און י  V ; ם .א י ׳ י י °נ

■1 v יסאגפר  אפבפן, •מרמנאיכפן צננען, זײן אצבט װאם ,p א,א c אםפר
 פון ipnnp p«p רי פח ארויס נפהט װאס אאץ, צו נאײכניאטיג נאגמן ן4איז« *ויז

 אאס םיהאם און אעבם 6ווא יצרער, איז שואדינ איכספרעסען. •צרזפנאיכפ |יינפ ,
ח נ?זעלשאפסם־סענש. אאס ניט אמר )•|י׳נצפאג?ר •ול?י
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*Dim ױ אדרעםירט דגמאז פרעזידענט
כאסטאז פון סטרײקער

 ו רי איז דגטאן פאייס פדעזידענט
 אר* האט אין באסטאן אין געװען דאר

פארזאמ״ א גרױסע, א י־עסירט
 זײגע; װאב דרעסכיאנער, די םון יונ;
 טרײד־ דעם באנײען צו סטרײק אין

 אר־ בעסערע באקומען צו און א;דימענט
 פאדערוגגען די לויט כ״טס״באדינגוננען,

 הויפט די צײט. איצטיגער דער פון
 ׳איז דרעס־םטרײקער די פון פאדעדוע

 דאס װי ארבײםס״װאך, *שטונדיגע40 א
 יאיק נױ אין געװארען אײנגעפי^״ט איז
סטרײק. דרעסמאכער ילעצטען אין

 די פארסארנען באסטאן אין אויך
 מיט םטרײקער די דרעסםאנושעסטישירער

 יטאענער. איז ארעסטעז אינדדשאנ^אנס.
 גע־ אוכיעדום םון באילעבאסים די הפנים

 ײעסאדען, שמוציגע זעלבע די ברױכען
 דאכ פאדערען^ ארבײטער די נאר װען

 זא^ען ^עגער די אין רעכטען זײערע
 בא־ זײ װען װערען; םארילעצט נים

 אר*. איס רעכטען זײערע אויף ׳טטעהער
 אנ־ אן םאנען צנ םאדערען און בײטער

̂עבעץ• ׳שטענדיגען
־־ באגרײ־ באסםאן פזן סטרײקער די

--------------------—י— .................- —־

 װאלט עס װאס װײסען זײ ׳לאי:ע די כען ו
 בארעגאטים די װען ׳זײ פאר געםײנט

 מיט יזעספען זײ און אױםםיהרען, זאיען
 זײער םאר און זין פאר באגײסטערונג

 טראץ מעסעה די פיקעטען זײ ױניאן.
 אילע רי טראץ ^װעריגקײטע;. איע

 זײ באיעבאטים. די פון פארםאלגונגען
קאס̂ן דעם אנט״^אסען פעסט זײנען

 גיט זיך עמעלען זײ און געוױנען צו
שװעריגקײטען. קײנע פאר אפ

באם־ םון גרוכ זעםאלס פדעזידענט
 אויס־ ישסעהט סםדײק דעד אז איז, מאן

 םול זיינען סמרײקער די געצײכענט;
 םא־ גערעכטע די פאר ענטוזיאזש מיט

 װע־ זײ אוץ ױניאן, רער פון דערונגען
 גע־ זײערע ווע<ען זײ ביז ?עםפען ילען

געװינען. םאדערוננען רעכטע
דרעסמא־ דעם םון הויפס־םיהרער די

 אונ־ :זײנעז באסטאז אין סטרײה כער
 םאנעסאן; םרער װײס־פרעזידענט זער

עוױן, ברודער  ד* םון טענעדזשער דער ̂.
 די און ׳49 ילאקאל ױניאן דרעסמאכער

 דער םוץ באארד דז^אינט פון בעאםטע
ױניאן. דרעססאבער און אוק5קי

אץ ־שיקאנא פון סטױק דרזןמאנעה
גאבג פולען

ארעסטען און אינדזשאנקש^נם ארויסנעמען מיט זיך װעהרען כאלעבאטים די
סםרײקער• םון

 שי־ פון דרעס־כראנופעקט^ורער די
 פארבײ און אײנגע׳עששלט זײנען האגא
 האבען זײ ױניאן. דער געגען מערט

 זעאבםט־הער״ זײן צו אײננע\ואוינט זיך
 םארבײ העפפעז און ^ועאער, די אין שעד
 זא־ שעפער זײערע םון ארבײטער די סען
 א״5שק פינסטערע בצײבען װײטמר אען
 קנא־ זײער אונטער איגען זאלען ׳םעז
 איבער דעה וחנאכע אירגענד אהן ׳פע<

 צרה־ יענע םון *דבײטם״באדינגונגען די
 אינחםט־ דאזיגע די און קןעשער. דינע

 ברומאאע אן װענדען בארבארען ריעלע
 אר־ זײערע װײמער האלסען צו מיטלען
צושטאנד. םיזעראבלעז א אין בײטער
 די איבער זײ לויםען זײט אײן םון

 םאר־ צו אינרזשאנהשאנם׳ נאך מאורמס
 נאהענט סוםען צו פיקעטס רי ווערען
 צװײטער דער םון און שעפער, די ארום
 שאפ״ דעם םארםלײצט זײ האגען דיט

 סלזעב-אגענטען שלענער, מיט דיםטרײזט
 װאס אגענטורען, דעםעסטיזו די םון

 שע״ די ארום פון פיסעטס די טרײבען
 געדונ־ די טאכט. ברוטאלער מיט פער
באלעבאטים די פון באנדיטעז גענע

דאנערשסאנ נעספטען - טיםיננ וױיססםאכער
 ,25 לאהאל ױגיאן, מאבער װײסט די
 דאגערשטאג םאר מיטינג מאם א רוםט

 האל, װעבסטער אין ,13 מער̂ץ אװענט,
 צום עװ. טע4 און טע3 צװישען םם. טע11

 םיז ארבײטער אלע גערופען ווערען םיטימ
 אר־ ניט די און. איגאניזירטע די טרײר,

גאניוירטע.
 ערהלערט װעם מיטיננ מאס דעם אויןז

 און טרײד, אין לאנע איצטיגע די װערעז
 רי װאם האםפײן, דעם םיט האלט עם װי

 ארבײ־ די פארצובארײטען םיהרט ױניאן
 געפלאנטען דעם פאר טרײד דעם םון טער

 באצװעהט ורערט עס װעלכען מיט סטרײס,
 פון טרײד װײסט דעם ארנאניזירען צו
יארש. נױ

 אררעסירט װעט טיטיננ מאס דער
 װײם־פרע־ זיגמאן, פרעזירעגט פון װערען

 איננמרנײשאנאל האלפעריז, דזש. זידענט
אוץ דזשיאװאניטי ארטורא אתאנײזער

.)8 ןײט אןיף (*לוש

 איעםטירט און געשלעגען פאראורזאכען
 די ניט פיקעטס, םרירליכע די װערען.

 זײט, איין םון באנדיטען. גערונגענע
 באשיצונג באלעבאטים די זוכען אלזא,

 און אינדזשאנקשאנם דורך געזעץ םון
 זײ ״תעםםעז״ זײט צװײטער דער פון

 װאס באנדיטען׳ געדונגענע זײערע דורך
 אוץ טריט אוױי געזעצען די ברעכען

 איז שיסא־נא אין קאם!* דער !שריט
שװערער. א זעהר

דאר־ סטרײהער די אויב נאטירליך,
 און מוט דעם םארלירען ניט װעלען טעז

 עס װעם םאלידאריש, האנדלען װעלען
 זײער באלעבאטים די העלפען גארניט
 זיך וועלען זײ און ברוטאליטעט גאנצע
 מוזעז װעלען זײ אונמערגעבען, מוזען

 פאדערונ־ נערעכטע רי צו צוהערען זיך
 דער םון און אדבײטער זײערע םון נען

).2 זײם אויף («לוס

aאעהאלט־םארצײכניםn

io נוטער ״גערעבטיגקײט״
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ײט  יוניאז. אונזער םוז נײעס .2 ז
ײט  ריי םװ באארר רזשאינמ םוז םיטיננ .3 ז

 ע. לואיס — ױגי*ז דרעסםאכער אוז קראוק
לאנגער.

ײט  נאטיצען. ערױקײשאנאל .4 ז
ײט  קל«וס־ דע־ איז ■אסירונגעז װיכםינע .5 ז

 אין ליװיי. ל. — 1 י«ה*י ױניאז״ םאכער
 ל. — צ3 לאהאל ױניאז, סקוירטםאכער רער

פינקאװסלי.
 איג־ םדאנעז. ארנאניזאציאנס אוז טרײו .6 זייט

סלולמאז. ה. — קאלענראר טערנײשאנאל
ל«ק«ר באארר׳ עהזעקוטױו םוז םיטינגעז צװײ שעהנהאלץ. י. - 2צ

 ל. — (ערצעה^וננ) רעןןרנאניזײמןוז די .7 זײט
 םוז אינםםאלײשאז אוז עיעימאז רודאלןז.

 הײמאן. ל• — © איז באאםטע די
ײט  נ*סיץ־ביכער. רעדאסגז«ר׳ס םוז .8 ז
ט  די צו אינרוסמריע רער םון םליבטעז די .9 זיי

 זינמאן. םאריס — ארבײםער
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איז שיקאגא פון סטריק דרעםמאכעה
גאנג פזמן

ןc (׳•יוס ) t זיימ ו

ײן ’אױפגליץ־ א; צו ל.יסעז אי; ױניאן,  ד
 דע־ איז אבער דע־יוױײע אנייביעגט. אן

 ױ;יאן די אי• ;א;; פדי־ע; א*ן כטרייק
 כט־ײיז דעכ ניעױיך אז זואב אי״ו טוט

געוױנען. צי
״.•ילוא־ אין סטרײק דדעססאכער רעי־

 און יטעיזן׳ ;אדז אננעהויבעז זיך ראט גא
 אגדיאל־ ױעט גייסט זעי־בער דער אויב
 האיט־ די װעט פטרײקער, די ביי טעז

 ;עב־אנען באלעבאטיפ די פון נערױגיז־יט
״ ײעדעז.  צוהערען זיך טוזעז װעלעז ז

 א־־* די פון מאד*;ױ;;ע; ;ערעכטע די צו
בייטער.
 ;״־ פון ״פא־װערטכ״ דער *ײ אט

דעב פון אנפאגג דעפ לגײדערמ קאנא • וױ %^
 דרעסמאכער די םון :ט־ײק ״דעי

 װאונדער־ א מיט אגגעםא:;ע,• זיך האט
 טױזענטעי פון דעסאנסטראציע בארער

 די סארלאזען האבען װעלכע אובייטער,
nyayr אױ צייט באשטיסטער דעי־ אין 
 זײערע אױוי פרײר מיט םאד־שירט האבעז

̂ס, די צו פניב׳ער  ״יײ-ען װעילכע הא
געװארען. באשטיכיט סטרײקערס די פאר

 האבען םריה אוהר אכפ פאר ״נאך
 סטרײק־ דעם צוםײיט קאמיטעס שוין

 די און ארבייטער די צוױשען כיריןולאר
 ער־ אומגעדולד מיט האבען דרעסםאמגר

 סטרײק־ די װעלכע צייט די װארטעם
 ארוד זאי טען באינגסיםם האם האמיטע

ארבײט. דער פון טער
הא־ סלאויזמאכער ארגאניזירםע די

 הא־ זײ /10(*'.. אויף נעװארט ניט כען
 שעפער די פאריאזען אנגעםאנגען בען

 אױ דרעסמאכער די װי פריהער אביסעל
 איז *טטוגדע האיבע א יפון םשך אין

 ביז בױרען װען םון סםריט, םארקעט
 מיט באראגערט :עװען סטריט םעדיסאן

 אײדיס דער פיז ארבײםער טויזענדער
אינרוסטריע. נארסענט

 טאסען, גרױסע די ״בעאבאכטענדי:
 גא- די דורך מארשירט האבען װעלכע

 געזעהז מען ד.אט שעפעה, די פון סען
 נאציא;אלײ פארשידענע פון ארבײטער

 און ױננ קריסטען, און אידען מעטען,
 ױניאךלײט ; יעװארצע און װייכע אלט,

 ױניאך ניט מיט צומי־טט זין האבען
 אכגעיטיאסע; זיך האבען װע^כע ׳לײט
 אװעק צוזאמעז זײנען און סטרײק אין
 זיך האבעז און האלס פארשידענע די איץ

̂פ פארשריבען מעכיבערס. אי

 שטערען פאלים און אינדזשאנקשאן
דעםאנםםראציע. סאלידארישע די ניט

 אויף געװען איז נעבאך רחמנות ״א
 הא־ װעיכע מאנופעקכדשורערם, דרעס די

 אינדזשאנה־ אויף פארי׳^זען זיך בען
 זייערע אפצוהאלטען פאהיס, און שאנס

סטרײקען. פון ארבײטער
 ׳סט. מארקעט 237 פון ריבאק, ״מר.
 אינדזשאנק־ אן יעזען ״עוין ר-אן װעלכער

 זאנט איד גוטעד א װי אויםװײניג, שאן
 אויפ־ האט און געכאפ«ט האט ״אישרי׳/
 אינדזשאנק־ זײן פון ?אפיעם ;עקלעפט

 און שא& זײן פון ארײנגאג: אויפ׳ן שאן
 האלטען העלפען זועמ דאס אז ועסײנט

 אפשפרעכען װי ש״אפ, אי| ארבײטער די
 בארויערעז זײן צו העלםט. הרע עיץ אז

 ארויס ®רעסערס און קאטערס די דינען
 ׳צײט באשטיםטער דער אין םמרײס אין
 אלע זיר האבעז שפעטער אביםעל און

 אויםגעהוי־ סריסטליכע, נראדע םיידלאך,
 רענ״ 20 אין נעסומעז זײנען און בען

 אלס םארשריבען זיך און סטריט דאלױ
ױניאן. דער פון מעמבערס

 בא־ זיך האבעז באסעס ״אנדערע
 סטריט םארקעט און ^אליס מיט זאדגט

 פאאיס נרויסע א װי ״אױםנעזעהען האם
 האט װאגעז פאטראל דילר סטיײטאן.
 פאליסאײט. צאהל גרויסע א :עבראבט
 א־3 געקומען, זײנען פאליס רײטענדע

 סליײ דער און מאטארסײקלט אויף לים
 געזוכט האט טאון דאין פוץ סהװאד אינג
 סטרײסערס די דיסטריקמ. םטרײק דעם

 יטםיײ א מיט באטראכט אלעם האבען
 ארדנו:: בעסטעז אץ נוטמוטינ איז כמל

 פאר־ שעפער. די פארלאזען זײ האבעז
 זײממעי די און סטרים מארקעט לאזעז

שע״ דרעס זיך נעפינען עס װאו נאסען,

»y* טױזעגדע י־• ג־-ט צוזאכיען ',א 
 צו טאישייט ו״ ־־.איען ;־,נ־א: רי-איק

 אוכעהאיטען דינעז עס װאי ׳ראי'כז־־י
סאס־טיטינכען. ;•;•יא^ז

פ די אין אי שטרײקערס די •*א־ :
ײ » ״ * «*•י ״ • I י 1>*/ פ'*/

 דיסט־ דאון־גאון פ־ן סטרײיע־־ס ״ד
 iso אין פאי־אטעיט זיך האבען ריקט

סט. רענדאי*!״ חעסט 20 און װאיעיגגטאן
דינע; זוא״עינגטאן 130 ־א״ס ״ד

 :ערוארעז אגגעפ־יט צײט קויצע א אין
 ־.y;yo און פ־ױען סטרײקעגדע די טי,נ

 האבען קאטיטעס אין טישערלייריה די
 פא־־ די פין ארבײטער די איגאניזירט

 1פו ־אט 3יטא יעדעך שעפעי. ישידעגע
 נע־ צי טיטע־טאן 9א׳: א ערוױילט ?יך
 איז אי־־בײטער די אױף אױםדכט טען

.DLyp'S ערוױײ״ט
 ־ערי׳׳טטײן מ־יער D:yi'?ypB ״וױיס

 ־ypPH און ריטינ; □yi געעפענט לאט
 טעהרסטע די א־ן סטרײהערס יד כירט

v: ךױ ;yאנ)ר זײ װאו ׳איסHד i w: 
 ססריײ די דעדצעהלט האט •עדל״עטיין

 זיך האבען באסעכ רי אזוי רױ קערס
 רי װערכע פאדעױננען, רי צו באצויגען

 בא־ די וױ א־ױסגעשסעים, האס ױניאן
 נאנצוגעבע; אנטזאנס זיך האבען סעס
 םאר־ זיינעץ די אז און האר אײז אויוי

 ארבײטער זײערע װאס ך<>יאנטװארט
 א^עלירט ד,אט ער סטרײס. אין זײנען

 אפגעבען זא^עז זײ opyp'noo די צו
 צום אויםמערקזאמרדיט ;אנצע זײער

 און אײניגקײט זײער דורך און סםרײק
 זײ װע^ען לןאכיױ ךײער פאי סעמינקײט

 ־y; זײערע געײיגען ,צײג הורצער א אין
פאדערומען• רעכטע

 םעדע־ שיקאגא דיי פון פארטרעטער
 די אדרעםירען לײבאר אװ רײשאן

 צו זײ פארשירעכען און סטרייקער
כחות. אלע םיט שטיצען

 פוץ פארטרעטעי רעדנער, רײע א׳׳
 לײכאר, אװ פעדערײשאן שיקאגא די

 דרעס־ סטריײן^*/! די אדרעסי־ט האבען
 װאשיגנטאן 180 ׳האלס די אין פאכער
 און םטריט רענדאלזי װעסט 20 ׳בטרים

האל. שאנעהאפען אין
 וייליס כיד. טעקוױי, כיר. ׳בראון ״מר.

 שיקא־ די פון םארטרעטער אנדערע און
 אד־ האבען לײבאר אװ פעדערײשאן גא

 זי• האבען און סטרײתערס די רעסירט
 איבײ־ א־נאנידרסע די אז םארזיכערט

 דעם ןyשטיצ, ־װערען ״עיקאגא פון טער
 האבען זײ כחות. א״ע מיט סטדײק

 ארכײטער. די אז באטאנט איע אבער
 אויף זײץ פיוזעז ;ופא, סטרײקערס רי

 םטרײ־ מוזען פיקעטעז, מוזען וואך, ־ער
 זיך טארען און קעמפער בראװע װי ל,ען
 אויסעױ קײנעמ אויױ פאריאזען ייט

 ניט אזן טyיטnידא̂איD אײנענער זײער
 םארשפרײ• אדעי אדײגברענגען־ לאזעז

 טיס״ און מײנונגס־&אדשידענדױיטען טעז
 צײט די דורך רײהעז זײערע אין טרויען

סטדײק״. םון
סטײיק־ די איז מיטיננעז די אויף

 געװארעז םארגעלעזען אויך זײנען האלס
 די ב^ריסוננס־מעלעגראמען. אײניגע
 טון אנגעהוסען איז טעלעגראמע ערשטע

 כא־ סעקרעםער אוץ זיגםאז .םרעזידענט
 און נליק סטדײקעד די וױנשענדינ ׳רא^

 װאס קאסוי, נרױסען Din אין ערםאלנ
 אנדערע די אנגעםאננעז. האבען זײ

 אײנינע פיז געורעז זײנען סעלעגראםעס
 אינמערנײשאנאל, אונזער פון לאקאלס

 אמאניזא־ פרײגדליכע אנדערע םון איז
ציעס•

 דיױוים לײבאר אװ סעקרעםערי
ארײנםישען זיך פרופט

 אויפ־ האט סטרײק דער װי נאכד^]
 טעלעגרא־ אנגעקומען.א איז נעבראכען,

 דײזויס, מר. פון װאשינגטאן, פיז מע
 װעס ער דאס יצייבאר, אװ סעקרעטערי

 דעם סענ^ען צו פארזוך א מאכען
 גע־ נים נאר האט ױניאן די סטרייק.

 כאמסקע רי אבעד דעם, געגעץ האט
 דערםון האבעז דדעס־מאדפעקט״צורעדם

 די אױױ דופעז זײ הערען. געװאלט ניט
נעאננענע זײערע פון דאכט ברוטאיע

GEKECHTIGKE1T
A Jeewish Labor Weekly

Published erery Friday by the International Ladies’ Garment Workers' Unioa
Office: 3 West 16th Stn New York, N. Y.

MORRIS SICMAN, Preaident S. YANOFSKY. Editor.
A. BA HOFF. Sec’y Treas. H. A. SCHOOLMAN, Busineaa Mgr.

Subscript*••• price paid in advance: 91-00 per year.
New York, Friday, March 7, 1924Vol. VI. No. 10.

Entered aa Second Gaai wader April 16, 1920, at the Post office at New York« N. Y.
wider the act of AugtMt 24, 1912.

Acceptance for maBing at n>ecis1 rate of poatage prorided for In section 1103,
3. 1917. anthoriaed jm  lannary 25. m t .Art of October 3. 1917. anthoriaed

1״p פון ורעןtn דס וױל*ן און כאנדיסץן
^לײך• אוי
 אסאיגאסײ- ױ פון באארד דזשאינט

 אץ מאראיישע פארשירעכט טעד
שטיצע. פינאנציעיע

 אטאי״נא- די פון יאא-ד דדעאיגט די
 ׳עילאנא פון זזערס-װאי קיאריג; נ״ײטעד

 צ-* נא׳ציאסע; א־וילנט דאגע־־שטאנ -אט
 טיט כטי״ק דאכע״ ד״צכ *־עס רעיםען

מעדיך. איז װאס אי־עס
 די פון יy2,רזyJyט דע* רעוױן, ס־;ב
 טען אגצן4םאי;ע׳:־י ־אט באא־י־ רזשאיגט

’xאין ניאכעי דיעס ד• בא;-יכען ״ 
 צו םארפי׳יכטען זיך או,־ לואטז זײער

פײ און טאיאײש סטדײיו דעם שטיצען

 אנ־ אײטעטיטיג איז פארשי״אג יyד
;yoi:y| ענאטען איע פון געייארען  דע̂י

באאײד. דדשאינט pyi צו
 לײבאר״ אװ ״פעדערײשאן שיקאגא

 ססרײק דעם שטיצען צ־ כאשליסט
םאראליש. און פינאנציעל

 די פון ריטינג iVDvŷ דעם אײױ
 איז לײכאר אװ פערערי״שאן ׳טיקא:א

 דרעסמאפער דעי נ^ױארען אױפגעגוטען
 «מרל- מאיר וױיס־ירעדדעגט סט־ײק.

 חאט ער און אנװצזענד :עװען איז שטײן
ט ^ןי ^יי  קערנעױעאפט, דעד פא- :

 וױױןליך חוטט סטיייק דעם אין װאס
 »״P״r ןםr פון פארטרעםער א פאר.

:yx“ גע- אנװעוענד איז ״םאמוערטס״ 
yn; שירדערט ער און מיטינג דעם אויף 

פא^נס: וױ םאינעשםען, איז דא״ט לואס
 חאט פערישםײז ״וױיכ־פרעזידענט

 אורזאכ^ן די אז ערקלערט, אױספירליך
 iאr איען די װאס זײנען, סטרײק םיז

 װעל- :א^עבאטינ^ די אױך כאיענאטים,
 אגרי־ אן יאחר זעקס ;עהאט האבען כע

כא• םאכער דרעס די מיט מעגט
 מא• *שאפ אפע, די ױניאן. די קעמפען

 ניט אעגאנצעז וױי*ען נופעקט״עורעיכ
 ;•׳זװעזמנע ד• ױניאן. ין״ײן פון דויסעז
 רעם נע;ען ניט ‘האנ^ באסעס ײניאן

 ױניאן רyאב ױניאניזם, םון פ׳י־ינציפ
i:x7־,y^-v? זײ כײ ניט זײ וױיען 
 אנדערע זאייען דאס ׳צענער, די אין

זײ נימ ׳נעבעז
 דע- די אגגעוױזען האט ״■עדישטײן

 lypypifc מאכער דרעס די אז קעגאטען,
זײ כאדינגונגען נעסערע כאסעכ די פון

• ינ  o * n  i ײ מי ו מ ו מ
n סטר^ג t  M l* W י1  HO FI ®!HP

?1« יאיזר אגיז ; א • at * •̂י זאי־ע•
ײט צ סלעת די איז לײדע,׳ פען1ד» ;יט
די צװייטען״ און היז#ן V] יין« צװיש׳
K פאדס״דען ;עטריײט האט ױגיאו
יפ־ ארו האבען באסעס די * אבעי־ ס, סטרײ

 סוײ די אויף סטרײק דעפ געצװאונגען
 איז איצס אויצ״טער. פרױען רy;דyז

 האט און אטױרני סטייטס דע־ געקומען
 דיעס די צו אפיס זײן איבעדגענעבען

 פא־ ע*עעל9ס די און מאנופעקטשורערס
 סטרײ־ די בא־זאנדיען אפיכ זײן פון ליכ

onyp אין אז ׳שעגדליך או, 4ברוטאי אזױ 
 יעטאדס אגי־עד אירגעגד אין סטרײק קײן

 א סוץ צײט אין אזע^כעס :יט פאטייט
 אױפגעסאדעךט האט על און טטרײק.

 ארנאנײ די יײבאױ, אוי פעדערײשאן די
 שטע״ א נעהםען זאלען איבײטער זירטע

 איהם און אטוירני כטײטס נעבען לונג
 די דיגען אױפהערען זאל ער צוױנגען

 דעם לאזען אה יאליס דינע מיט כאסע
 אוים׳ן אוימאסען דע^ארטמענט נאאיס

סטרײק.
 א אױסגעדעכענט דאן האט ״ער

 אוכעעזעצליכע און ברוםאליטעםען רײהע
 אטױר״ סםײט דער ורעלכע האנדלוננען

 ייקעטם, גענען באגאנגען איו אפיס גי׳ט
 און מיטנלידער קאםיטע סטרײס געען

 װעילכע ױניאן, דער פון בעאמטע נעכען
 נעהאי־ נעשלאגמז, ארעססירם, האט מען
 סםיײ וא׳ליס אין לאננ שטונדעז טען

 אטוירניי׳ס סםײטס אין אדער עאנפ
 y# פיאנען סים געםאטערט ארן אםיס

 ביו איגעלאזען ניט און סטראשונקעס
גאכם. דער איז ש*עט

האט
חור

h  nrtn iio
m• לסצןrn צו פלינט^ן  ?” 4wo ° n 

Wפינ און 9>4יאל h1 ױן ipo טאו זאי 
̂נס y נאר איו װאס אי 'm  ̂

o n  jv n w .סטריייז
W i" * u חאכע,־ תיעגאטען *to m 

 fy-s חור lioyii 02י2ר ׳צאיפע טצן
 t^2’§r m-P אטײמי סכײטב 2װ*יכ

 דרןש׳ דעס אין און סטרייקס ילצ ן4א
* ססר"?. ראכער

o• פיטציאטרײו, ״חשאחן i r r in 
ליײ אױ יציחאנא חנו פון

Vו 10ײ*רדי0 א אין חאט׳ נאר  n r‘ 
ט ^ ציי  2ראל סז/תי1אט סטײםס דצפ ׳

̂ס p קרוהס, פון צעי’צ’נא אי iv o o w 
 «ורנחן- pn כוטלוגערס ;ראםנמרס,

 n פאר אז אנסמױ?*ן חאמ און נערס
ײן דא בלױז איז ארני״טער  וױ ג211 י

 אי• גחיסמן דיז^ן פארדיכטען צו אוױ
 •א^יסי״ ,ד קריסנן צו איז דאס און נעל
yr סארסחד אױסחי^כין רורך מאכט 

y”* די ס,ין מץר m יוױי |1א דײחצן*- 
v לען v i זא**ן וײ ן1» טער2םארטר 

 אץ רענירדעס-סאשי; n יאנטראלירען
ארכ״מ^ר. n םון איגטערעסען די

 אחןססירט זיינ^ יײזעטס עיף ״װען
t?״ פרײטא^ געװאתן n v n *  9 no 
y אסוירד׳ס סם״טס םון געװארען y o n 

 fie «אייק ,ד סון צוױי ן1א טיװס
 אױן• פאד?רם פיטציאטרי? שטאדט.

 1M מחין ?¥* י2 אטוירני ססײטס דעם
 נישס ואמן ‘וײ »ליס1 זיינע ישטעלען
 0&ב*(ז*נו כרו©»* באיײדמ*!, יצלאגןן,

IfT• דט זאלען די און d O n ן« די  פ"
 ססיישאגס •אליס אין אישיקען זײ ן1א

 U? 11» •ראססיםמומס סיט צוזאסען
 ססרײ- די כ»דז»נדי?נן זאי שען זעחן זאל

ס?מש*יר. »ון »נשםונדינ קערס
»? ?נן1אמ?נוױ חאט ״פיטציאםריק

 ©mi »©ױתי סטייטס דצר אז װײס ער
jjr*TU* ױ© לעט?נר דיזען פ»ר איהם

 סד oy חא© ער וױ צײסוגנען, רי אין
ײ" סיט טאן  כױר אכעד צוױק׳ װאכען צ

 02»י םחאן ן1» •ראטעסטיתח סוזען
 קאוגסי* סי©י irn »? סעגליך »יז װאס
 m »זױ וױ פראגע די אױפגעםען זאל

 ר»כ© זיין םיסכרױכם אטויתי פטײטס
סאגופעלטשורערס. די שטיצען צו

 -y; אננענוסען איז פארשלאג ״רזר
א״נשטיסי;״. מאדעז

 סע©״ מאנופעקטשורערס קליגערע די
ען , דער םיט י ן ן ד ױ

שיק»• פון :עסעלדעט װערט עש װי
דרעס־סאנוםעקסשױ צאהי א האבען ׳גא
 פריח טאנטאג םון iny:,c,P די יס,2י
:tfvvycy א איז אט ױניאן. רער טיט 

 דרעס־םירמען די פון אײנעע פון צעטעל
i טים ;עפעטע^ט רזאנען װאס n יר 
 אנרי- דעם אלנטעמע׳עדיבען איז ניא־

:גזענט
 װעסט 172 בראחד־ס, א-כטאן

n דזש. סטייס; אדאמם r גארםעגם 
 יאננ״ עװעגמ׳ סילװאיזי 1370 קאמואני,

 סאו סוים 327 װאללאוױץ, און מאן
 חאםיאני, פעלדסאךהױרש סטריט;
 סםרענד סםרים; גױרען ןועז װעסט
 םעדיסאן װעסמ 734 קאמפאגי, דרעס

 קאסיאני, דרעס װאיעענטאן טטריט;
 »ח קאומן נײם ראוד; רוזװעלט 702

 סםרים; מארקעמ סויםה 228 קאםיאנל
 אנוסי״ 1418 האםיאנ/ קלאוק ײאגתס

 קאסוסד װיקטארי רחי סםריט, טא
 מ. ראוד; רוזװעלם 111 ני,
 סס^ סארקצם םױם 224 קאם«»נ/ און

 וחנם© 304 »נ/1קאס דרעס שאנסײז
 םשאנ• און תלכעך© סטריט, מעדיסאן

 *יכמ ;סנג סארקעט סויט 12 כיאן,
 ;jjo ovtrm נארם 12 קאמיאגי, לרעס
 ים1ס 333 קאמיאגי, דדעס ס. און דזשײ

 קאגד קלאוקס י1דא און סטריט מארתמט
םט. «»לײנ» נארט 1250 *אני,

סאםיםעם ססענדיננ אלע און םרהזשורער סעסרעסער 8 ערװעהלס נאארד דזשאינס
 באארד דזישױנט םון מיטיננ דעפ אויף

 לעצ־ ױניאן דרעסטאכער און קראלק די פון
 םארענדיגט זיינען אװענט, םרײטאנ מען

 בא־ אלע די םון װאהלען די געװארען
 װאס קאםיטעס, סטענדיננ די און אםםע
 אין קעריערשאפט די םארװאיטען װעלען

o פון פארלױף n .יאהר
 ברודער םון ערװעהלוננ דער ײעגען
 ׳ממ:עדז״פער דזשענעראל איס פײנבערנ

nסע איס לאננער, ברודער pכרױ אח םער 
inהא- םשערמאן, איס סםאנקעװיםש ־ 
t בעז o אינסםא* נאכ׳ן בארימטעט שױן 

 אױף באארד. דזשױנט פון םיטיננ לײשאן
 נעבלי־ ניס צייט הײז »יז סיםינג יענעם

 די םון װאהלען די םארענדינעז צו בעז
^ די און באאסםע יעnאנ לי םנ  פאר סי
 נ?ד אי? דאס אלז חאסיטעס, סםענדיננ די

in: טאן «ny אוחמם, םרייטאנ לעצםמז 
iv^vm אױ^  n n פיז םיטינג m  o n. 

בא©רד.

 אויפץ סעקרעסער-םרעושירער, איס
 tut.װאם קאײאװיטש, פיליפ םון פי*אץ

 »ינסעת?ד דצר פון קעשיר דער געװאחנן
if ערוחנחלם איו ױניאךבאנק, שאנאי im 

 פון םיצונליד © םיש, דזש. ברודער רעז
,10 לאקאל ױניאן קאטערס דער

ער* »יז װייס־םשערםאז ע^םער אלס
װײנשםײן^ דזש. ברודצר געײאי־צז װעהיט

י׳ .1 יאקאל סרן
 איז וױיס^טשפרםאן צוױיטער אלס

 .©יטשערםיד, בררדפר ניזװאחװ ערװעהלט
 וױים־ דדיטפר ©לם און ,3 לאקאל סיז

מ* פון נראןי, בחוער — נטnפרעזי א י
82.

 װאס חולפנאםיז, די םון ליסט פויען א
 כאארד «זם נעײאחח ערװעהלט זיעעז

 םםעגדימ fto וײ צז »ח דירעקםארס, אװ
 5»ל |im©3 לעזעד די ותיעז קאסיםמס

 P» ו^יסתג דער אץ אד© צװייםצז א
o n פח באײכם n© אח םמדט »  \ז

י י (©ננשי• jr ידאיס כרחתר םיז כאארד

/

o ’ ׳ p v t : p y i

 דער פוז נאארך וזשצנט פון סימנ
יזניאן דרעסמאכער. און קיאוק

--- -I------------
.IW4 פעבר׳״אר, ©ען2«! דעם )גיאג פ־•

r גארען cn אין נאידץ, -ךע... i 
רוש נרודע- ;טיי-ט2?2§ר ך(,

m פטעגלעוױפ^  ovi lie © jn u n i:
r r*n i 4(> א ריט•- yypט2ט >rv2V 

iv m• ס:פ m א״? iyin*e סיטיגגען די 
נאאדד.־ ד״אואיגט dv- סי•

 כר. נאדאנחט סטענקעװיט״ש כיידעד
^  עי יכען2װ גט,2?2«ר oyi פאר »ןדנ

m אילם זאס1 v w ry v n פלן ;אטען אין
*מאדזאצ׳ע. ןי•;

צושױפטען.
 -ס»חא״ די או איגפארסיי^ J -אלאי־

 ״כרוקװאיד ׳/y©4o«p דעפאגס ױאנזעט•
h  / 'rim tip ©סאי^יסט סײי ״איפ 
iy ער-ה־ישאגאי u m" כוק־ק" די און, 

§c-y האכ^ן מדאן״ סט?נ;אגר»פ*רס און 
 דער ©טיצע. פאר Dn;ynyi די צי ןי־

כאארר דז׳צױגס 4ד אז פאריאגגט, ‘ל*יאי
 דיער װײר פראנען די אין יאנדלון
 גיט ?ערפער׳שאפט » jyp א״גאנ״אציע

w w דאלאד״ 10 סיט וױ ס*הר
 װערט 1 יאקאי פון צוטריפט דער

פיגאנ״דקאסיםע. ר2ד צו Dp׳ry;-y3»׳
 נרײ די דאס איגפארסירט, 9 ̂אתאי*

 יאגאוױץ, סאריס גאלדנעמ, אײנ דע-
 שװע• אזן ח^רסאן פילי• ׳קופער נא-נצט

 גע־ #דװפחל© זײ;ען רעוני? ,ליז סטעי
 דזשױג© דעם צו חד*נ»©ען אי־ס ױא־ע;
«. לאסאי פארטרעעען צו נאאיד

 צוגעלאזען ווערען דעל*;»ם?נן אי־ע
 הער״ כרודער םון אדסגאהסע רער סיט
i:ynגו ס4נ איז לועיכצר ׳טאן yvro.

הא־ וײ דאס ׳אינפארסייט 10 ־אקאל
 פון פראטאקא^ען די גלטגעהײהען נע:
o 10 םין נאארד דזיצױנט דעם nטען; r״ 
םעכרואר. טען8 דעש פוץ און ג־אי

 זײעי דאס אינפארסירט, 11 י-אקאל
 רעם גוסגעהײכען האט כאארד עתזעתלטױו

 אין קאס־טע מינא-יטי דער פון בא-־ינט
 אסעניסעגט ?אנשטיטױשאנע* דעם נאצו;

.13 ארםיקער אין 11 סעיזשאן
m אױך איגפארםירט יאקאי! זעיכער 

 כאר א ארנאניױרט האט לאקאל זײער דאס
 סאנצערט א געכען װעט כאר רער און

 דזשױנט די סארט^. טען2 דעם ׳ד;טא:
 אײנגעי״אדען װערען חדענאטען כאפיד

o צו היסען צ• n .קאגצעלט
אנגעגוכיעז. װערט אײגיאדו;; ד־

הא״ זיי דאס ׳אי;פארסירט 22 -איזאל
 דעם פון פדאטאקאי דעם בעי:לטגעהײסען

o 1 םון באארד דלש--:ט nסענרואר. טען
הא־ זײ דאס אינפארםירט 89 ̂אסאי*

 דעם פון •ראטאקאי־ען די דטנעחייסען ;כע
 טען15 און טען8 דעם פון באאדד דיש־ינט

כעכ־־א״.
 ױגיאן׳/ װאדקערס ״עםכראידערי רי
 דזישױנט דעם אײן לאדעט ׳ot; לאלאי־
 iy3syii ׳כאל יעהרליכען זײער צו באא־ד

סארט׳ש. םען15 דעם פ^להוםען דעט
 פאר וואחלען םאמענוםען װמרען עס

 רע-1ס־זוױ דריטען און צוױיטען עישטען,
זידענט.

 ^ לאסאל פון וױיג׳אסײן, ברידער
 װײס־פרע־ ערשטער אלס ערװעחלט דעיס

באארד. דזשויגט דעם פון דדעגט
 ,3 לאקאי פון פיטשערסקי, כריחנד

 װייס״ צװייטמר אלס ערזועהלט װערט
באארד. דזשאינם דעם םון •רעדדענט
 וחנרט 82 לאקאל סון גרא^ בײחור

^ם דריט?נר אלס ע־ױעהלט ס־פרזזי  װיי
כאאדד. דזשױגט דעם סון

 םאר װאהלען פארגמנוםען װעתז עפ
o פון ט־־עזשידער n באארד. דזשוינם
 פינאנם־סעק־ ׳םיש דזשאזעוי כי־^ר

 אײנשםיסיג װערם .10 לאקאל פון רעטעי
 רזשוינט דעם פון םרעזשורער ערױעידט

באאיד.
 צחא־ װעלעז מעםבערס םאיגענדע די

 ו־ײ אװ באארד נעיןסטע די טאגשטעלען
יאנאװיץ, םיק, װײנשםײן, : רעקטאיס

 סאנסקי, כעלסאן, \,vnw וױליאם ׳א:שעל
 ראזענװאסער, כיאנדי, יעוױן, נרינכעמ,
םאתשיא. די סיסס און ראישיגסהי

 צוזא־ וחנלען סעםבמרס םאלגענדע די
 גראזי, :קאסיטע נרױחננס די מענשטעלען

 פענקין, גאלדבעמ, שװאגער, רײזנע•
 װייגשםייז, בלױמטײן, ׳נאי*דיז סי־אבאדא,

מילאזא. און שיפםאן קאםאניא, ׳צעכטעד
 צוזא־ װעלען פעסבערס פאלגע^ די

 פיטשער* :א«יל״?אסיטע די םענשטעיען
 רובין, םארער, קופער, דאדאװיץ, סקי,

 װיי^* לאנדסבערג, פאדבער, יעװענטאל,
עניסא. און סאססאז כעימאז, ׳פ-זע ׳ס»ן

 צוזא־ וועיען סעםכמרס פא־״גענדע די
זאס־ : פינאנס״קאמיםע די סענישטעי־ען

^״ םאמאליס, לאוסמאז, לאױסיזי, א  ב
פאליסאני. און לוטי־ן

 ווערט ,35 לאס. םון װייסמאן, ברלדער
 ״סארדושענט אלס ערוחװזלט א״כטטיםיג

ארסס״. עס
באריכט. םענעדזשער׳ס דזשענעראל
 די דאס כאריכמענ^ פיינמנרנ נדידעד־

 ני־ יאק»ימן?נגפדזשערם די האכמן ײאד
פחנזידענם פדם׳ן צווטםען םיטיע א ריט

 רעם אױז אין ״אינטע־נעשאגאי*״ רע״ פין
 די געװארען ;youyie'iN איו נ;יריט

 סיט קאנפערי־ען אגפאגגעז ױעגען פי־אגע
.oiyTr©pyen«o אלגזעיע
 אויםנענומען איז סיטינ; דעם אוץי
 חאגפעיעדל א װעגען םראנע די געווארען
^י דז״צענעיאל קאסיטע. רו ע  ״;•D ^נ

̂־־אגגט נע*;  באאיד דזשױנט דעס פון סא
 עי־ זאי־ y•טoדןא ?אגפעיענץ אזא אז

װעיען. װעד\ט
cy קאנםע־ די אז נאשלאסען, װערט 

Y W רי סיט קאגםערירען צו קאסיטע 
 די פון כאשטעהן זאל סאנופעיןט׳צורערס

 דדעױנט דעם פון אפיסערס דז׳צעגע־אי*
 אדער לאקאײסענעדדשערס די נאארד,

 יאקאיס, פאדשידענע די םלן סעקרעטערע
 באארד, דזש. דעם צחאסען טעלעןr װאס

 כאאיד דער פלן סעסכערס די אױך אלן
 4אינטערנ^שאנאי די די־לעקטא־ס. אוו

 יזאנ־ די אױף ןyאיטראטD זיין אױך װעט
yiרעגצyאפי־ דזשענע״אי* איהרע דורן ן 

סעיס.

.1924 ׳טע;2;? פעכרואר
בארינט. דירעקטארפ׳ אװ כאארד

קאםיטעס.
 דרײװערס ״יאנדרי רי םון קאמיטע א

 די אינפארסירען כראנזוױל סון ױניאן״
 דינען די אז דידעקםארס, אװ נאארד

)3IX פארלאננען זײ און סםרייק אין לייט 
שטיצע. פינאנציעייע

 דעם שטיצען צו כא^זלאסען װערט עס
 סעקרע׳ דער דאיאר. 100 סיט סטרייס

 אויםצוסאדערען איגםטרואירט װערט םער
 געבען צי 5כרא:זוױ אין קי״אוקסאכער די
 שטיצע סא־אל״טע דרייװערס לאגדרי די

קאסוי. איצטיגען זײער אין
באריכםען. מענעדזשערס׳

 נאײיבט א צל שיקט לעװיז כרודער
i 1םא n איכערנע־ האט ער װאס ׳צײט 

אםיס. דעס גוסען
 גע־ במקלין איז דאס באריכטעט ע־
זיך: פיגען

שעפער. ױגיאן אידישע -72
שעפעד. ױניאן איטאליענישע—97
שעפער. דרעס ־ױניאן—33
סטארס. ױניאן—15
יעעפער. ניט־ױניאן אידישיע— 91
iy ניט־ױניאן איטאליענישע—46 sy r
ט50 ד ישעפער. דרעס ױניאן ~
סטארס. נים־ױגיאן— 4

 אםיס, אין איז ער װאס צייט דער םאר
 גע־ ער האט לעװין, כרודער כאריכטעט

 םירסעפ נײע 7 סיט סעטעלסענטס סאכט
̂א 800 ;ענעבען האבען זײ און  סע־ ־,דאי

קױריט/
 דאם—:ליבאװ״ד און ״אבדאסאוױץ

 דער און שאפ ניט־ױניאן א געװעזען איז
 סטא־ אין ערםאלגרײן. געװען איז אפיס

jye װאך א פון םטרײק א נאך שא״. דעם 
 אנרי- אן געסײנט םירםע די האט צײט
 א נעגעבען און ױניאן דער מיט סענט

 ארו־פ־ אױך האם אפיס דעד סעקױריטי.
 איז פינישערס 2 אפערייםארס, 4 געשיקט

 ארכײ־ די פאר פרײזען די פרעסער. 1
 דעם בײ געװארען געשייכטעט זײנען םער

אפיס.
 גוט־ װערט באריכט לעװיו׳ם בדודעד

געהײסען.
 דאס באריכטעט, שעכטער ברודער

 אפיס זיין האט יאנואר טע;23 דעם זײט
קאספלײנטס. 250 צו אטע^ט

ס.׳/ ק. ״ל. — שעפער פאלגענדע די
״םעראני :עווענױ דריםע 2310 פון

 פטרים; טע192 איסט 349 םון בראדערס״,
 םע87 איסט 173 פון בראדערס״, ״לייםנער

 791 פון לױױי׳/ און ״גרין און סט.;
 נע־ ערקלערט זיינען סטריט, םע161 איסט

סםרייק. אין װארען
— קאמפטני״: קלאוק ״אינטערוױיל

 קאדפארײשאן. א געװען איז םירמע די
 אין ערפאיגרײך בעויען איז אסיס דער

 אנ־ נײער א קארפארײשאז. דעם כרעכעז
 גע־ D:'*Dy: איז פירמע דער םיט ריםענט
 סעקיױ א געגעבען האמ זי און װארעץ
 ױניאךבא־ אויפהאלטען װעט זי אז ריסי,

דינגונגמן.
 װערט באריכט שעכמער׳ס ברודער

נוטגעהײסען.
 זײן אז באריכטעט, באכיץ ברודער

 ארגאניזײשאן אן אננעםאנגען האם אםים
 ניט־ױניאן ,ד ארגאניזירען צו האספיין
 דעם דאנק א בראנזװיל איז שעפער

 האט באביץ, ברורער באריכםעס קאמפײן,
 ״אםלאנטיק די נעסעמעלט אםיס זײן

 דרעס׳ ראזעגבערג דרעס, האדסאן דרעס,
a. ,ם, כײארסקי םענן  און פעלער בר^ר

 פירמעס אלע די ראזען״. און דובאװסלןי,
 װע־ זײ אז סעסױריםיס געגעבען האבעז

 אין ױניאךבאדינגומען אױםהאלםעז לז\
"?n y .מעפער

^ רו  נוט־ װערט באריכט באביץ׳ס ב
געהײסען.

i n r a זיין דאס יכטעט1בא פריזאסם 
 נייז שעיער די אפנעסםאפט האם אםיס

,סאנ־ רי און און*ור\ימאן״ i«o-,n"7r״

 rv ד• ;אכדעפ האס«א;•׳/ עס1י רײ
 ־ א־:• זיי אל ;עויארען אויסגעפינען ־איז
דײצאכעיב ניכדױניאן פאל טע;

T לאכ״שא;־״: קאססייב ״-עײאייד
 םט***ח א•; געײא־ע־ ערחיע״ט איז שא•

 ס;עפי;ע; אי ־*אם אפיס דע• וױ ;אכדעם
א־ב־יט. *1 אי•׳; י־עשט כאה דער אז

‘y ״לאס i? אפ־ב ;־,ר - : חאספאד״
 ־“פי דער ;ע;ען :ט־־־ה א ערי,י־?ןרט ד-אט

 יבנעשי־אפע; א ־אט ד וױ :אנ״עם סע
 ■־עטענזיע״ דע־ אױ,־י א־כײטע־ א*ד,רע

כ־זגעס. פון א־״ס געיט זי או
 אפ-פ דע־ ; בראדעיס״ ״לאד׳ען

 פי־־ *1 אז ?אספי־ײנט, א געקראנע: לזאט
 פי־דע ד• ארבייט. די ארײן שגײד© סע
 אי; דאי־א־ 25 כייט ;עװארען געםײנם איז
 צים ;עולארען אײעי,גע;ענען א*ז ;עי־ט די

.oyo-T הע;ײ ב־ידמר ׳1קאטע
 גיט־ ױעיט :ארינט פי־יזאדט׳פ בי.

געה״יסען.
 ז״ט דאס כאריכטעט, שײן כרודער

 דע״א־ס־ ?ײז דזאט פעכרלאד טען0 דעם
 19 דדעס־יעעפעי־, 77 אמנעסטאפס סענט

ע2קלאוק*ש  ד• סעייט־שעפע־. 9 און 1י
 א־בע־גע־ זיינעז שעפער ;עסעטעי*טע y‘אי

 דע־ שאר״שידעגע ד• צו ;עװארען שיקט
?אנטראלירען. צו פאיטסענטס
 אז ױ״טע־ נאײכטעט *שיין כרודע•

 -אי־א,־* .;;950 קאי״עהטעט •אט סיאס זײ;
 ;עכע־ 1ייע;*1*יפא־ ד• פון סעקױריטיפ

שע»ע׳־. טעי־טע
יעצ־ צ־פ דאס ?יערט.1ע ;,,r ברודער

 דיי־עקטאדס אװ נאאײד די םון כ״םיננ טען
 ראט אםיב זײן דאס יכטעט,1בא ער דזאט

 ״פיאדא־א דעי־ געגען סטרײק א ערקייע׳יט
 ישאפ. דרעה :•ט־ילגיאן א ׳קא." קאסטײם

 סע; װאש דעש דאגי א אז ערקלערט, ער
 אס־1שאב־קא;ט אי־ע אפגעסטאפט האט

 דעי פא־ געארבײט האבען װעלכע ׳טארס
 ״פ׳א־ די א*ז סי־כרע, אױכענדערסאנטער

 ;עצװאונגען ״,האכיפא: קאסטױם דא־א
ײ:יא;. רע־ ב״יט סעטיען צי געװארען

 אי־־ אין אז כא־־כטעט, •שײן ברודעי
 דע־ זײן אין אדבייט די :יך האט געסײן

 סעהדע־ פארבעפעיט. איצט פארטכלענט
 און סטרײק א״ן נערופען װערען שעפער

 ר• סעםלען צי י־״נטעי יאויך איז עס
ישעפער. סטרײקעגדע

 ;רט־ רועי־־ם באריבט יטײנ׳ס “ביודע
• נעהײסען.

.1924 ׳טע־17 פעכריא־
 באריפפ. דירעקטארש׳ ־ו8 ב>ןארד

קאכדםעס.
סייטער־ ד. און סעלקאװיץ ד. ברידער

 נעאי־ האבען זײ דאס א־גפארטירען, סאן
 ׳קא.״ ק"אוק ״גרינפאינט רעײ פאר בייט

 דער וױ :אבדעם שאפ. ניט־ױניאן א
sxr דער יאט נעװארען, ארגאניזירט א־ז 
 די אז פירסע, דע.י מיט אפגעסאכט אפיס
 די װערען. אמנטערגעשיקט זאיען ביידע
 זײ ז^ר כיען םארי־אגגען, ברידער צלױי

 :אב׳ן אין ט־זא־ דעם אפארכײטען לאזען
פלעצעי־. זוכעךאנדערע זײ װעלען סיזאן

 אז ערקלעיט, פינקאװשקי כרודער
 א געװען איז ישאפ״ ״גדינפאינט דעד

 האבען בדידעי־ צוױי די און שאפ סקעב
 אינדװוידועלע םירםע דער סיט נעהאם

 נע־ האט אפ־ס דעי װען ס.5אגריכיע:
 מים ער האט פירסע, דער מיט סעםעיט

 כלעמ־ צױײ די אז אפנעמאכט, איהר
 ! בר. פיאץ. דעם םאדיאזען זאי׳מן בעיס

 ן דער איז איצט אז ערקרערט, פינקאװסהי
 ! די אין ארבײט גענונ דא איז עס סיזאן.

 יאנען אפער״מאײס צװײ די און שעפער
פי׳עצער. אנרערע זוכקן

! צור־קנעװיזען. װעים פא,ײא:ג זײער
באריכטעץ. מענעדזשערם׳

 דאס באריכטעט, ישוסטער׳ס ברורער
 טאטי״ אין ״סארגאן געגען םטרײק דער
 רי וױ נאכדעם נעװארען געסעםעלט אי?

 ־yo ראלעי 200 דעפאױסעט האט םירסע
 בעה אין דאיע־ 100 באצאהלט קױרימי,

 פא- פײן דאלער 30 באצאהלט און פעי
 זײ־ פרעסעךס ארבייט. די שנײרען אליין

אםיס. םון געװארען ארויפגעשיהמ נען
 קאם־ א געקראנען האט אסים דער
 1»י ״װאלדמאן םירםע די ראס פליינט,

סקוירםס איהרע ניט שיקט גאלדשטיין״

קאנטראי־ך עדזשיסטריו־טעז * ■***■* א צי
פיין א כאצאהים אט ה r״ פ ד• טא־

צו געשט־סט צו *־אט yאין ־ “דא 2-5 ;יפ
i y i ציחמפט אי; ־טס שיןױר ע אי־ר «< - • ft וי• י» ***

קאנטיאייר ט־־רטען יעדדעיש 1 Ml א *•
טא־

״ע־ט ־*:ט :א־ •ציהטע « fl-M- יי
P - י « 

, ;יטנעו־ייסען
זי־ט אז דיכטעט, בא סײצקי ײדער ■ ליי

טען23 דעם ביז עי אלטאנ טען2 רעפ
קאייעקטעט אפיס ין ד ־אט ד ,פעב*

רא׳ 8,195 פעי כעח אין יער ראי־ 1 7,012
 דעפא־ט־ :דענטyeyא•;ד דעם “פא י־ע־

 ריםער דעם פאי דאיער 8.817 אין טע;ט
 קאי־עק־ א״ך ראט *y דעפארטסענט.

 טײל א פײ;ס. אין דאי־ע״ <!41 טעט
 ;עװא״ אױסנעצאהי־ט א*ז ;ע־יט דאס פון
 דאס פין d,"4 א און סעסבערס צו ־ען

 פאד געװארען אװעלנעגעבען איז ;עי־ט
צװעיזען. װאיי^סעטינע םא־שיידעגע
 גיט ליע״ט בא־*כט פי־לצלי׳ס כרודער

;עלײסען.
 דורך ראס באייבטעט״ ;,ש* כ־־ודע־

 30 אפגעסטאפט ׳ך ־אט צײט רואך דעי
 2 אץ יטעפעד לדאוק 8 שןןפע־, דיעש

 נעסע־ האכען די םון שעפער. סקוי־ס
 שאפ קיאוק 1 שעפער, דרעה 18 טעי־ט

5שא סקו־רט 1 אין
 יאפ אױ־, באריכטעט ״ט־ין בײדער

 4,500 טyטpy‘קאי האט דעפאיטסענט זײן
 דאיער 199 אלן סעלױױ־יטיס אי; דאי־ער
.4חאנטיאי איו באא־־ד י1סא;יטא פא־׳;

 אז יױיטעי־, באריכטעט שײז בדודע־
 :יט־ דעם אפגעסטאפט יאט אפיה זײז
 פירםע די יאזענטאל׳/ ״־־. שאפ אןיײ:
 ױניאניזייט. געװעז :יט ‘קייגטאי א*ז

 אפ־ יטוין איז שאפ דעם שון דדיטעיי צוױי
 פעק* גאנצע די אי; נעװארען געשטאפט

 ער־ ״שײן ודער1ב געקדיפעיט. איז טארי
 אנ־ אייע כיאנען װעט עי דאס ?י־ערט,

 איבעייגע ,ר אפציסטאפען שטרענגונגען
 װעט דאן און ־שאפ, cyi םון ארבייטער

 סעטייען צו י.עצװאל:גען זײן פירסע יי
יעיאן. דער כײט

 ניט־ װעי־ט באריכט שײג׳ש ברודעי
נעהײםען.

ברו־ אז באריבטעט, רובין ברודעד
 אױפ־ :עמאכט איהם האט דוביגסלר רער

 ״שעינבערג״ פירמע די ראס ביעיקזאם.
געשלא־ רזאט סירװערכמון״ או; רײטאגד

 ייא־ פון האטיטע דער פון כלענלבער א ;ען |
די אפנעססאפט האט װעי־בע ,10 \

 איבייט דער פון שאפ דעם פון קאטערס
 ־טאפ דער בױרפרעי׳/ ״װאשיננטאג׳׳ט

 אר״ דער םון ;עױארען אפגעסטאפט איז
בייט.

 נעװארען אױפנענוניען א*ז קײס די
 םי״מע די אין אסאסיאײ׳טאן דער בייט

ראלער. :100 םיס נעװארען געפיינט זיא
 די אז אױך, באיינטעט יובין ב־ודער

 ״פ־אטעקטיװ״ אי־ע בטעט םרן קאטע־ם
 א :עיןראנען פיזאן דעם האבען שעפער

 דאס װײררטעס. זײערע אי; הענערוגג
 י־איזאל פון אדבייט ;יםע די ראניו א איז
דעפארטמענט. פראםעקטױו דעמ און 10

 נוט־ װעדט באדיכט ריבינ׳כ ־,ברודע.
געהײסען.
;ע־טייא* :ניט*ט ידע יוע־־ט דעכ ב**ט

סען.
יס i .ע י^לא y ; ; r,

סעקיעטאד.

 עבטוױקלונג ?ולטורעלע ״דײ
אמעױקא.״ פון

פ־יי̂ו דעד איז אוחר 12 זונטאג, דעש
 :רױ דריטע די אנפאנגען ראגאוײ ה. ױעט

 הױטוומר ״די סורס רעקמשוי־ זײן םון פע
אניעדיקא״. םרן אנםוױקיוננ לע

 בא״ ראנאפ ־. װעמ סוו־ס רעם אין
 פרן אנטװיקלוננ קולטורעלע די שפרעכען

 צײםען, די אין ייטעראטור די לאנד.
 אומאפ־ אן געװארען איז אםעריהא װען

 ירען ליטעראטור, רי און לאנר, הענניגע
 איי־אפא פיט םאיבינדוננ ױיסטיגע די

נעהענטער. נעװארען איז
 אין װערען נעגעבען וועט לעקציע רי

סםייט. קלינמאן 151 ׳האל הלינטאן
 פון כל'םנלירער םאר פרײ אײנטריט

י. װ. ג. ל. א. דער

מענשען שװאכע
אבפיהר־םיטלען שםארקע פון »פ זיך שרעקען װעלכע

נעהםען זאלען

ס ק א ל - ם ן ד ע

קאנםעקטוד טהײערער א וױ טעם אץ נעשטאק
 קרעםפען »הן נמטירליך און געלאסען װירקט עקם־לאקס

אלעםען, כײ באליבט אזוי עם איז ז״ערפאר שםערצען. און
גרוים. און קלײן

סטןורם. דראנ אלע אץ באסם. א פע:ט 50 און 25 ,10

J״<



נאטיצען עהיוקײשאנאל
91 ראל,אר פון שאפ־טשערמען

ײיי אין באצײרי־גען דד‘יויי
ןיפ טשערלײט רי י*יײ י־י״י־

י1ײי<1 It
.62 »אר,אד

 ־אט נוע־ץ, ;יטען ד•;: יאנע-צטא;,
» ייי-״א ..ינ א א;;עפ*:;ע; איד6י

־ ט .־׳ » ״ ־י  א־ז טדן
Jf ' * mJ Jיי יי י י~

♦ * ייי *•
 טעטיכע אין י־-יט

װאיד־ לל־ײטגװ־ס ־־׳;־
̂יא" אן, ♦*;• סקעי  װעט ד*כ .t;j י־
 אי־ רעקטשורס זעיזס סיז dtp א ז״ן
די אלן ״עקאנאדיחס : טעכיא דער בעי

 רעיט״עורכ די '.,באילענל;; ארביימער
 דאנער* יעדען ללערען געכעבען לועלען
 אום ארבײט, דער :אף גײיף שטאנ
 ביא־ צ*גאליאי:טערגע דעד אין ,6:15
סט. טע16 ללעסט 3 די;נ,

״Vs מאלס האט צוריק װאף א טיט
̂בען םון קורס א םארענדינט וױן  יעק־ ז

 געװא־ גענעבען זײנען װעלכע טשורס,
 טעטיגע די פאר פי־אץ זעיכען אין רען

 if.c טשערלײט די פאר און פיטגלידעד
 יוניאז, דרעסכלײקערם טשירדרעגס די

 אי געװען איז ?ורס דע־ .61 *אהאר
 ארבײטער־בא־ אטעריקאגער דעו־ בער

 זיף האט לעלןטשורער דער און ולעגונג
 גע־ דער אױף באזונדערס אפנעשטעיט

 לײ־ אינסערנעשאנאל אוגזער םוז שיכטע
 איצ־ ױניאן. װאירקערס גארםענט דיס
 לאקאל םון םיטגלידער די דיאבען טער
 קורס דעם אטענדעט דיאבען װעלכע ,91
 צו אױף באשלאסען לעלויז, םאקס פון

 סילוױא סיס םון י־ויס דעם אםעגדען
 רי םאר געגעבען װערט װאס קא*אלד,
.62 לאקאל םון מיטגייידער טעטיגע
 ער־ םרעהליכע א געוױס איז דאס
 אז זאנט, מען צײנט\ווי דאס שיינוננ.

 םאנגס עפען. סיט׳ן קוםט איעטים דער
 װיסען שױן כיען לױל לערנעז, אן מען

 טעטיגע די זאלען םעהר. איז םעהר
 םון לאסאלס אנרערע רי םון םיטנלידער

 דעם נאכםאלנען אינטערנעשאנאל אונזער
לאהאלס. דיזע םון בײשייל

ל ע נז ען או צ ענ ד ד צ פיי ם נ או ר,
צ ג ־ ר ״ ט א ך ב לאנסע■ א אין ד

ײי *י <יין■« •• r e• * י • tlMkl ̂  
י י״  d  td i ו 0(  t s  mm

* Iט ענ ג

ף . י י ו ז י י י ע י י ן ר <י ■ ,J" ’ * ר. • <■1י _ J ן> - r * U י | או
 ,פ ני-פגע־צטג־־ט צ / ד־;;ט*;-־לא':כ

 ־,כט ״י £א*ע-עטע; אנ ' ;;אטע•יד<י־
 ‘“א א־גטע־נע־י-יאגא־־ ד׳;נ פלן דענטען
:־טי‘־ די א,י; אוגױוערזיטעט בײטע-
 אן ;עױא״עז :vפא״גע^עז אײ ׳סע;עלס
;,אײניאד א צו *טרעטער פא *צייען צל ;

*) V • ו י י ד י י ו  ױגענד״ארגאניזאציעס די פל; ;,קאנפערע;
:על^י*טע;8א איז ױאכ אטעדיקא, פין

 אין״, טאװטײגס ״בעיי אין געװארען
טען2 און טען1 דעם זוגטאנ, און בת M*

כלער״ז.

 לעקטשורען װעט װלאדעק ב.
 בראנד אץ אװענט טיטװאר
לײסעאום• לײבאר וױלער

 צו זיר אזוי וױ און דענקען צו ״װי
 איבער — אײנדרוקסםול״ אויסדריקען

 לע?טל»ורעז װלאדעין ב. װעט טעמע רער
 םארםמ, טעז12 דעם אװענט, םיסוואך

 219 לייסעאום, לײבאר בראנזוױלער אין
.406 רום סטריט, םעקנמוז
באשירע־ ער װעט לעסטיטור דער אין

 אויסלערנען זיר ס#ז כיעז אזוי װי מנן
זאך. דער צו רעדעז און דענקען צו ?לאר

 םארטגעזעצט אויך װעם לעקציע די
םארטש. טען19 דעם מיםװאן, װערען

 פין כײטגיידער םאר פרײ אײנטריט
י. װ. נ. ל. א. דער

 גערופ^ן זײגען קאנםעיעגץ דעם צו
̂ע געװארען  םון ױנעגד־איגאנ-יזאציעס א

 קאנסערװא* און ראו״־סאלע אטעריקא,
 אין טאר עריצטען צום איז עס טילוע.

 א װאס אטד־ײזא, פון גע׳ציכטע דעי
 איז כאדאלטער אזא םון קאנםעיענץ
 סטודענטען־ דער געױארען. אײננעױפען

 צו אנטײי באיטי־אסען האט קאלנסיר
 האט און קאנפעיענץ רעם אין :עי־׳ביעז
 רעכע־ כייס פאיטרעטעי, צױיי געיטיחט

יד סירװער, קא  דרעס־ דער פלן פייט̂ג
 4סעטױעי און ,22 יאקאל ױניאן טאכעי

 ױגיאן יזאטערס דעל פון טיטנ^יד יאגג,
.10 ייאיזאר

 װעט (צבױן) האפמאן ב. דר.
 פױה זונטאג דעם לעלןטשװ־ען

ו. לאק. םון רומס קלאב די אץ
 *אייטי׳טע איז געזעימאפטייכע ״די

 מ״כות זײער און ױניאן א םון םליכטען
 דצי איבמר — קאםף״ עזrקאנאמיy צום

 ־PVS (צבױן) האםכיאז .1 דר. וועט טעםע
 דער אין 10.45 זונטאג, דעם טיפורען

 בעטגײט »אז,ימענ קלערמאנט אין פריה,
סטריט. םע172 און עװענױ

 םון סיטגלידער פאר םרײ אײנטריט
י. װ. נ. כ א. דער

 לעקטשו־ װעט װאלטאן ל. דר.
 ארבײטער אונזער אין רען

אונױועחיטעט
 יױ אמעריקאנער די םון ^טעילונג די״
 איבער — ארבײמסיאדגקײט״ צו ניאנס

 יעקטשױ װאילמאן יל. דר. װעט טעסע דער
 אודװערזיטעט ארבײטער אונזער אין רעז

 בײטאנ, 2.30 מארטש, טען22 דעם ^בת,
 אויר־ װא׳שינגטאן דער אין ,528 רום אין

 ״16 און ■יײס אורוױגג סקול, האי װיגנ
סמריט. טע

 שטודירט גרינדדיך לאט װאלכיאן דר.
 און ארבײטסלאדגקײט םון םראגע די

 װעלען פלאנע דעי איבער יעקציעס זײנע
באלעלענד. און אינטעלעגאגט זײן

א כאר אינםעדנעשאנאל פון סאנצעדם דער עדפאלנ םאראלער
 אינטערנע״ דעם םון קאנצעדט דער
 בי״טאנ, זונטאנ לעצטען כאר ׳טאנאל

 נרויםער א געװען איז האל, טאון אין
קײן ניט אבער ערפאלג, מאראלער

 ^אנצערט דער ער&אלנ. םינאנציעלער
 אויםנעצײכענה ׳טםארס נאנץ זיך האט
 עם און ׳זין קינספלערישעז דעם אין

 דער װאס •פארדראסען, לטטארק האט
 נע• גים איז קאנצערט דעם צו באזוך

 וױרקליך האט עס װי גרויס, אזוי ׳ורען
זײן. נעדארםט
 איז האנצערט דעם םיז צװעק דער

 םאר װײזעז צו טאפעלסער: א ;עװן
 מוזיקא״ וױיט וױ עפענטליכקײט, דער
 ענטוױיןעלט, זיך האט כאר דער לי׳ט
 אנצױ װײטער ׳<£אנד א *טאפען צו און

טעטיגסײט. זײן מיט נעח
 באר דעד האט ערשטע דאס יװעל

 אינטער״ דער באװיזען. םאלשםענדיג^
 דער דירגענט, זײן און כאר אנאלינע*ג

 הא־ לע.אוו, לעא טוזיקער, באװאוסטער
 אז קאנצעדט, דעם דורך באװיזען בען
 אין שממלעז שוין זיר קאן כאר דער
 גמ״ און כאדען כעסטע די כײט לײז

 פאר״ יארק נױ (ואס פאראײנען, זאנגס־
 מײסטער־םיהרער־ דער אונטער מ^נט.
 כאר דעד האט לעאװ הער פון שאפט

 זײן מיט ענטציקט אלעםען װירהליך
 נעזאננ, העבסט־הארםאנישען שעהנעם,

 װיײ ניט איױסנערוםען האט דאס און
 אנוועךןנדע, אלע םון ענטציסוננ ניג

 ד*עם פון זיגנער די איין האבען וועלכע
 בא״ און םרײנט זײמרע דערהאנט כאר

 דער אין דערקענט האט אײנער קאנטע.
 צוױיטער א פרעםער, ■אר א באסעז גרופע
 א טענארען נרויע דער אין דערקענם האט
 דרי־ א און אאערײםארם באקאנטצ פאר
 סאפרא־ די צװישן דעלקאנם האט םער
באקאנ־ אײנינע קאנטר״אלסאס אוז נאס

 זיך פאר יערע־ און םינישערינס. טע
 tfy&r װי געװאונדעלט *טטארק זיך האט

 זינגען אויסנעלערענט זיך האבען זײ
 כאר דער צײט. קורצער אזא אין

 אפלאדיסמענ״ האלצינע באחומען האט
 .־רײכער דער םון נומער יעדעז גאך טעז

 גע׳י איז װאס ליה יעדעז נאד םראנראם,
נעװארען. זונגען

 כאר דער האט צלועק דעם א?זא
 װאס געוױזען, האט ער דערגרײכט,

 אלע״ פון באקומען האט און קאן, ער
אנערקענוננ. די.םזלע מען

 דעתרײגט ניט אבער איז לײדער
 האט כיען זואס צוױיטע דאס נעװארעז

 נעמ״ קאנצעלט, דעם כליט באצוחןקט
 זײן פאר פאגד א שאפען צו ׳ליד

 שאנצערט דער ״טעטיכיןײט. װײטערער
 באזוכט גענוג נעװען :יט לײדער, איז,

 #זאן רזויפט די נערט. םאכען צו אױױ
 ער דעדנרייבט. כאר דעל האט אבער,

 װאס באביערקט, ̂גויז ויי ;עװיזעז׳ האט
 א מאכען ײעט על ־ירעז אוז ׳האז ער

 פ״נאנ־ דעד װעט אויפטריט צװײטען
 א סך א זײז :עוױס עלפאי׳נ ציעי!ער

, נרעסערעד.
 אױך זיך האבעז גוט אזוי פונקט

 אלטיסטען. צװיי די אױסגעצײכענט
 כאל טיט׳ז אויפגעטי־אמעז זײנען װיאס
 םידעל״שפי- דעל קאנצערט, דעם אויף
 יז^ט הובערדא;, ,בראניט^אלו י״דר,

 מיט באנײסטעדזננ פיעל ארױסנערופעז
 זינ• דער אדן שפיי״עז, האדצינעז זײן
 ארויסנע״ האט וױנאגראדאװ, הער נער,

 מיט באגײסטערונ: זײינינער :יט ױםעז
זיגנען. האדצ״געז ז,יז

 א :עװען עכ א-ז אדוב און ארום
 אױןי קאנצעלם. נענובלײכער שעלזנער,
 זיך האבעז אנװעזעגיע אלמ וועלכעז

אפזדרנ^ גוט אםת

אוניװערזיםעס ארנײסער אונזער שלאסען־פון ױ
f סטרי«/ ס(מע און ול״ס א־יר־ױגג ס־רל, ה*י א״רדינג t '  on/

מעױן. טען8 דעם נ״ט^ג, .ו30 שנת,
.** ,r. ת /‘,סייאיא ״ד• :טיבער ר־־־ע; ״עט ל״וןונש  ער,ד א־ז כי״י

ייטע־אט״ר׳/ איצטיגער
נײטויו̂ג 2,30 שבר̂ז

אץ יאגע ארנײטער ״די :איבער רײדען •״;יגי טטאלבער; אטיןיב;י;לל*ג
— • < » « « . • «« m י •
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מעדז■ טען9 לעפ ■ױח, רעד אץ io.30 זונטאג,
ײ־נכמי* ״סאאיאלע :יוינער *•רב א געבען ׳־עט ־,א־־א; פ־אפעכא־

I* ( (• M IA  
« km f  Am

ג, םןן h 11.30 זונ b־j
 דעף »־ן ענטװיקלונג ״די איבער י,ורס א געבען ״עט *ארמאן *. ךז. ־,־.

א*־רא»א.״ טא־עמע־

ל8אינםערנעע» אונזער ןון צענטערס ימיסי
:יערנען »«ר אפען דינען סענטערס ױניטי טאיגענדע די

7:30 אוס אן דך םאננען חלאסען די
צענטער. סייד׳ױניטי איפט טאנהעטען, ע־וענױ, ;ירשטער נעבען סטריט, פערטע . . , 03 פק־ל «»נליק . . .

נע• װילנערט ל. א. װעט א״ענט, א־ךזר י! מערץ, טעןlu דעם '»ו־,ים*ט
אינטטיטוציעס״. עק^נאכ״טע א־ן ״'.•אדעמע ;א•:;*,־ z~:~ א בע;

צענטער. ױניטי נראנקס
נרמנקפ סטריט, שאױ־אט א־ן א*סט סארק ר,ראט'אנו»ו — oi ט;ול •(זכלי•

 קאפאלך סילוױא סים ״עט אי-ענט, s.30 םערין, נטען 1 דעם דינסטיןג,
ם :א־נער ר,־רט א גענעז ארנײטער־במװעגוגג.״ די א־ן ״עקאנןומ̂י

צענטער. ױניטי ה^־לעם
עװענױ. טע5 לעכען םטריט טע103 — 171 סר,־ל פאבליר,

 ;עכען לעװין םאקס וועט א־וענט, 8.30 םערין, טען10 דעש מאנטאנ,
 אםעריקיד דער פץ פרוןזנלעמען און צ־לען געד־נטע, ״די איבער: ק־רס א

נא״עגוננ.״ ארנ־־טער נער
צענטער. ױניטי בדאנזװיר

 םאנטטג םטריט, סעקםאן און דװענױ קריםטאפטר ,150 טקול פאבליק
 איכערן קורם א געבעץ קןופאלד סילוױא םים װעט מערץ, טען10 דעם א״ענט,

באױענלנג״. ארבײטער די א,ץ ״על^נאםיקם

 ירניטי. אלע די אין ••ערט אױענדכ, מיטװאך א־ן דינםטאג םאנטאנ,
 למרפ װאם סאבדזשעקםם אנדערע די חױן א ענגליש, געלערענם צענטערם

נעלערענט. ווערען

דױױישאן עהססענשאן
w ,b, מערץ. ?טקן דעם

̂ר, אינטערנעשאנאל דעם פון ריהוירםעל «  כראנזװי^ דעם א*ן כו
 חןך םץ מ־םנלידער כראגדריל. םט., סעקםאן 229 לײםעאום, ל״באר

קדםע;. צו געלאדען ױ*;ען א־נטערנעשיזנאד
מערץ. טען8 דעם ׳שבת

 Ji ?*ל8ל פון אםיס אין כײםאג, א:הר 1 לעװין, ם«קס פון לעקטשור א
עקןו־ ״םןןדעתע :איבעד א־דיש, אין רעדען װעט ער עװעגױ. םע2—228

ט:ציעס״.’א*נסט נאט*שע
מערץ. טען9 דעם זונטאג,

 A למ־אל פון ר־םס קל«כ די אין ר״דען װעט זיגםאן םאריס פרעױדענט
 דעך איכער פריח, דער אין laso א-־ם בראנקם. עװענױ, װאשינגט»ן 581 אין

דיםקוסיאן. פר״ע אינטערנעשאנאל״. אונזער פון פראנלעםען ״די : טעטע
 ם̂ט קלינםאן 151 האל, קלעטאן א*ן אידיש, אץ רעדען װעט ראגאף ה.
<»* ײר ײעט לעקטשור ,ד צדויליזאציע״. אםעריקאנער ״די איבער:
צײט. מ*ם«נ 12 סאנגען

מעדץ. וטען2 דעם מיטװאך,
די :איבער אידיש, אץ קורם א געבען װעט װלאדעק ב.  רעכםען ,

 אץ ווערען נעגעכען װעט ־ורם דער םיםגלידער״. ױניאן פץ פל״נטען און
אװעגט. 8.30 אום סט., םעקםאן 219 לײםעאום, לײבאר נראנזיױל

־' מערץ. טען13 דעם דאנערשטאג,
 עדיד דעם אין ענגליש, אין קלאם זײן םארםזעצען װעט גאלדכערג טר.

 םע2 142 אין ,17 לאקאל ױניאן, םאכער ריפער די םון םענטץר קײשאנאל
אוהר. 8 כיז 6 פון װערען גענעכען װעט קלאם דער עװענױ.

 אינטערנד דער פון אוידיטארױם איז לעקטשורען װעט קאפאלד סילוױא
 ע־זן־ אץ שאפ־טשערלײט די פאר םםריט, טע16 װעםט 3 בילדינג, שאנאל
 אי• רייךןןן װעט זי .91 לאקאל א־ן 62 לאקאל סון םעםבערס באארד קדטױו

 זיך וועט לעקטשור די באױענוננ״. ארכײםער די און ״עקאנאםיקם :בער
ארכײט. דער נ«ך גלײך אוהר, 6 אנפאנגען

מערץ. וטען4 דעם םרײטאג,
 דעד פון ברענטש רופיש־פוילישען דעש בײ רוסיש, אין לעקטשור א
. יארק. נױ פט., טע10 איםם 315 אין ױניאן, טאכער קלאוק

r® דער אויף סורםעו די w
־א.1^לאדעל אץ

נלאםבעת׳ נ. װעט פארנאכט, אוהר 6 מערץ, טען10 דעש םאנטאנ,
 װערט קורס דער נעשיכטע״ טרײד־ױניאן און םאציאלע ״די :איבער רײדען

jbo טשערי loift 50 ^חאל י־ניאז׳ טאבער וױיםט די פון אםים אין נעגעבען

באסטאן. אין
 לעקםשוי א אווענם, אוהר ס םטרין, םען12 דעם אװענט, נדטװאר

 אינעי םםרים, עםעקס 21 .7 לאקאל פדן אפיס אין װײם, בערנארד דר. פץ
געזונט.״ זײן און ארכײםער ״דער :םעםא דער

דזש. נ. נוארק. אץ
דדי״ נ. נואר̂ג ,21 לאקאל פון םיםגלידער די םאר אידיש אין לעקפױטור א

 וזעט נלאדספאח דר. םארםש. םען18 דעם דינםטאנ. װערען נענעבען װעט
 קמ*יסעי די געזונט״ זיץ און ארבײמער .דער :םעםע דער איבער רײדען

סאנםגאםערי 103 ױניאן, דער פון אפים ייק גענעכעז װרם

מז זונסען נ ו איו ™י ן wW ו
®»n s r ו לאקאל זניאו

 :א«ס
• »<«יי״

אוגי
״װאס

תר ן אן ח  חןר נײ נ
c ו“א tin װאס מוחר 

' ג^מיט •*ריינט »>הר m** י׳וי 1י o m 
מר חנם איו ש«מל t #■»•־«״ ױ  $ נ

o, :פרינע אויןי עסרא; n איף 1ני
 שריינער קײ|״ שרייגצרל״ *

t*( ניט״ mn< איחר «ייט n  m a t 
 וןיצ שרייג׳ון ווארוס אנ«ר״ נרור«ר,
 לא• ויסורן פון ספניוחש׳ורס *;רערע
 זיי 1שרײנ׳ור ד«ן זיינ׳ןן זײ לאלס׳
 ס׳ןםנערס וי אויה איחר רעגט ג^ען,

 ידין ניס tn צןוהי׳ון 1 י*חאל פון
ד־ום?..״
 ואף טיר t» חנרזעח׳ון, חאנ׳נן נ״ר

״  evn איחנז י םיט מחאן n ר« נ
w a פאר• ני« ׳»נ«ל פזוי איהס .טיט 

 געסוזט א־הס סיר האנפ; :וערען, ס•;
 ײצט װאר די ;«וך טאקע *ז צוזאנען,

 װאס סו; אנער אנמשרינען. oviv ז״ן
 1 פריהפר w מען פא;;ט

יי * *
kd• זיי• ײפכעז עטרינע לעצטע רי

 אין פארגעסוסען ואנ׳ון פיעל *וױ ןען
 נעחסט סען װען אז לאקאל, אונזןר

 דןר פו »זש הוינט מרכטראנטען, עס
חא״ סיר װי פווי נןוד טפ;. װ«ה

 פנגע״ נארינט יעצטען אונזער א-ן נען
 װעלכע אינער פראגען, צאחל רע־קט

 װע־ שרײנען, געוואיט דאן ואנען מ׳ר
סאל. דיזען סאן טרייען עם ריר לען

jn דןר דגסאן, כר. וױ נאנחןם i- 
 חאט א־נטערגײשאנאל, דעד פון זירענט

 on פאמעלייגט יאהאר או;זער םא־
 עתועקו״ רזשענזראל די װ»ס •ראנראם

 אין אױסנעארנייט האט כאא־ד טיװ
 אנריםענט נעססטען אונזער «ו נאצונ

 םאר• סיר חאנען נאל׳וכיט׳ס, די ני־ט
 דישע• 1אי i*reyo םון רײהע א רופען
 רי װעלכע נײ מיטיננען, מעטכער נעדאל

 און גענוי איז כאזונדער יעדער «ו;לטען
 או;־ נעזוארמן. דיסקוטירט איזייט־נ

 •רא־ •דעם אין וזפנען סעסבערם זערע
 •רןו־ די אויף ענכסער אן דערזעחן נראם

 װאס — צתת אידיש אױף — נלעפע;
 די םאר שוין זיי םאטערפז אוו סוטשען
 *ו• איז אלעס יאחר. עמוינע יעצטע

 איז 09 ניו נוט א׳ז שעהן נענאנ;ען
 פוכקט ריזער .4 פונזט צוס «ונעק,-סען

 םאר״ צו שומר ניםעל • נעווען זײ איו
איינ* 03VP93ניט חןוכען זיי דײהען.

 פונחט דיזער שײכות א םאר װאם זעהן
trw מ־ט׳ן האט tfp גרעסערען און 
 םאנופעפטשוחנז אויפחמדען מיט׳ן שאפ,

 ניזנעס, רושאכיננ די אין אריינגעח[ און
 פאר־ אין ארנייט די ארױסגעבען מ־טין

 נןנכ־ שיט׳ז און סספכ״נעםטען שידענע
 פיחרט ער װאו עקםויעס דעם יויפען
 אריכער״ םיט׳ן נאנדעלס; n »,ץעק
 יון צװייטען דעם אפרײטאר איין יאנען
ײפדארכייט. אםת׳ע א״נשטעלען סיט

 אביסעל ;עזוען איז עס ;פזאנט, װ•
 אבעד םאו־שטעהן, צו *ונפם דעם שװעו

 איז דיססוסיעם זאכל־כע עטליכע נאך
 או; אננענומז םאלשטענדינ פונתט רעד

 נאנריוי, דעם מיט נעװארען נוט;עד.״*עז
 פננענומע! ײעט ןר^י״־אם דער װען אז

 די םון ט־יל :רויסע א װעלען ווןרען,
ווערען. נאזײטינט איכלען דערטאנטע
 »ז טיינען ניט זאיט איהר א:ע,־

 דיזען טיט פארסינ שוין זיינען ס־ר
 מעסבערם אונזערע אמת, אױ עס פונלט.

i׳hm; אכער אננענוטמן, פונמט רעם 
 קלפיתײט, סעהר וואס או פיוזאען, דימ

 סאר סיר האכען דער.םאר נעסער. »לץ
 א אראנזשירט טאנינאכמ שנת דיזען

 דער זועגען ױניאן לופער אין דעבאטע
 אדווערם״זםענם דעם זעהט »רא;־א^

צײטוננ, דער אין ארט צװייטען א אויזי
 מענע־ דזשענעראל פײננער;, כד.
 ריידע! וועט ױניטן, אונזער פון דזשעד

r און פונפט דעם םאד r t. םע* העיער 
 ריידען װעט 17 ‘לאסא־ םון נעדז״-יע־

.נענעז
אונזע־ און סעםבערס אונזערע אלע

 ניוי־ םיר נעלאדעז. זיינע) בעאמטע רע
 די* םיז לערגען ם*י װעיעז זײ או כען.
דענאטע. זעד

H % '■4
 װילען אערנען, פון רעדט מע; ־ועז

 אויף װערנמר פאר א זאנען דא ט-ר
 ■אר לעצטע די םאד עדן. דיזען װע:עז
 ד׳ילוי דער מיט אן, מ־ר פיוזרע! 'א־׳־

jid דעפארטםענט עדױפיישאגאל דער 
 עדיויןײ• *ז אינטערנײשאנאל, דער סון

 ניט דױיסען נױר טעטינפײט. שאגאל
 אידישע א אדעד לאהאל; א נאך פון

 או*וי טאז םיעל אזוי זאל ױאס יוגיאז,
 רוםט דןום *ז שיהלקן סיר תכיט. דיזען
 םעגד אונזערע אויןי א< נוט יעיזר זיד

 אינםעלתפנ• םאר זײ םאכט עס נערם.
מגסערע פאר אױך און ריענשען טערע
לייג^ יוניא;

 װ־נטקי דיזען פון אגפאננ אין נלייד -
 איכעי יןורס א אננצפאגגען םיר זיפמן

 נאוו׳מומ ארביינמר די םון ת׳ייכטע
 אםי־ ?m און פראנפרייד עננלאנד, ײיו

^ מ <«פט׳«ר אלם לןװין ppm טיס י

t n. די אינער קורס צוױיטען » יייז•>»
פי, מרי  חלל סימ י

 װע• פורס׳ןן די לצחחור. אלס רןאאוי
tin ח׳נרט או( נאױנט נוט  סיט אויס̂נ

ynyo מרשט׳ו די אינפ«רצס. םיעל
אײייז י״נ׳נז w י״ג״׳ t*« tn די אץ פלפנ־מסס אונ״וחנ 

מ די יייו נרןנלס חאלל׳ קלינטאן 1אי יװײי
t זױ פזוי n גוינקס די ייז פורס 

 זי<• נר, ויעט גצ׳וגדינט, שױן זיך חאט
e# דער סאן, in ’tn פין t n .איוט 

orowon 3 1MW פו־אנלצ״ רי אינ«ר 
 די ױניאן, איינ׳ונמר אמזצר םון סען

אינטצרניישפנאל.
* * יי

tn חאנ׳נן ס\ר ײעז n im אונזצר 
 םלאל נעווען גאך איז נארינט, לצצט׳ס

 גיט דאן נאר חאנען סיר קלאוקס. ניי
t אזוי װי נעװאוספ n• וועט סעזאן 
 טעמנערס אונזערע צו ײיז אויםשקען

 וחןלען ױי «ו כאשעפטיג̂י זיין װעיען
ד זײן  אנ• אץ דזשאנ. א יינ׳ונדע ני

 אוכד אױסנעפופט האט סצזאן םון פ»נג
 אוסגע״ סיט חאנען םיר און נאשטיסט

i »זיי זוי זעהן צו געװארט מלר n סור 
 דאגק א און ייינ׳עטמלען זיו װעט זאן

on אמעפאג* מען האט סט״ל פון גאט 
 פארטי־ טאשפ און סוטס מאנען צי נען

 און ריכאן כרײד מיט ארנייט, פולאר
 ליכ• געםאכט אונז חאט רפס שייפס.

 געװארען א־ז עס אוינען. די אין טיג
 חארצען. אוים׳ן םרןחלאנער *כיםעל

 נע־ האנעז םיד »ז זיך ס׳םארשטזנוזט
 צו״ סיט׳ן שוחורינפײטע: *ניסעל חאט

 1זײנע יואס נפלי״םלאכות, רי פאסען
 בןסצרע די צו אײגנעטרייט נעװען ניט
 איז שווערעפײט די 1*נע ארנײס לײן
 ארכייםער די אבי אננצנצם, געוועז אונז

מן ימצם םארדינען. זאלען  אונזערצ זי
 יואמז, םולע ארנייםען און םיטגל-דער

ןװוערטפים• םיט נאך
 קלפי׳פס ניי סעזאן א װי *זוי נאר

 סיר וחגלען זאך אײנינע פיין גיט איז
 TM איו סעסבער* אונזעחנ דערמאנען

t n א אין ווארנען ױי *ייט מלנצר 
tip .אויוי קוס » גיט ערשטענם, זאכען 

 איז דױס rw״N צו ביגל>יר אײעחנ
 נא־ צו צײט די איז י/צם נפצאהלט.

t איז שויחנו אייערע צאהתז n ,ױניטז
 שווע־ חןונץן איחר וועט שפעםעך װייל

 נים איחר ואלט צװייטענס, רינפייטען.
t* בײנמן, n אייער סון ארונטערנעחן 
t װ*ס ם*דע,־וננען די צוליענ ילאץ, o 
 ד• פון לאננען1םא ס*ל יזען1 יועלען

 t* 1כעםע איז צײט *ז• אין נ*םעס.
♦*tn צו 1איידע פלאץ » ה*כען ז*לט 

״יתוס״. » ז״ן
* * *

 פױר װען •^יטיי. אכיסעיצ יעצט
 דורכגע״ אײר םיט יעצטענס זיר ה^בען

 ערכ געותז *ונז בײ איז שמועסט,
̂ן.  געווען איז אײנעם יעחנן עילעתש

 קאנדידאסען חארצען. אױט׳ן שווער
in' און גענוג געורען זײנען v ̂ם  זיד- ה

 זיך ח*מ טען ויערען. ערוױיאט געװא־יצט
 גע״ דעם פאראײטגט, ו0גרו«יר געגרייט,

 אז.<װ• א- קרימיהירט, יענעם לויבט,
 פארטיג זיד ה^ט יעדער וו*רט אײן סיט

 נמםר כאארד .try אן זײן צו געטאכט
 ג*ר- איז איעםען דעם םון *כער בער.
 נײ• איחר זײט אודאי תו^ורען. ניט

וסירט.» ה*ס ו^ס וױסען צו נעריג

 באארד עחזעקוטױו דזשענעראי דער
 װע^עגדיג אעטעמײש^גאי־, דער פון

 אס״ װאס באשלוס, דעס דורטפיחרען
̂וט ,\יגס'/ ,ד כאיא»ט  אדײנגעשיקט וז

 עק״ די אױ•' אױפצויאסען ל^פיטע א
 און קאגדיראטען, רי סון ואםינײ״פ^גס

ל גמוױסע א  דינעז קאנדץ־אטען ^ז
 כאלאט. סון גע,יוארען ארונטממעגוסען

 מיד און טוסעי א אגגעמאכט ה^ט ר*ס
1PW דדצענעראר דער צו אפעלירט 

1PP. דער םון האנדאוגג די גע;ען נ#*רד 
̂וםיע די שטערען םא־ ^וםיט*,  אױטאנ

 דער ד-אנד׳ילע;. צו איײן ^קאי סון׳ס
 צו״ איעאגצען ;עװען דט איז ענססער

 האבען ר*חאי. סאר׳ן פרידעגשסעי^ד
̂וסען םיר  דער צו אפעלירען צו באשי

w w w, קײן איז m vw v זאל 
װערען. עסאכט5 4נינ דמרוױיי

 םון כא׳צטעה; ראר(י ב#ארד עיןז• וײ
 דעם אין ד^מכערט. כאארד עקז. 25

 זײ שון צאוזי א וזאכען צײט י*חר
אויפ״ דער־״ו״י םיר ה^בען רעזיגנירט.

ס  פ-־־ע- זײן ניז באזןרר עקז. דעם געפ̂י
 ;ײע 7 אדײן זײנען ארום אזוי קװאטאא

 ;ע־ אזלי אויך זיך האט עס טעםבערס.
̂וס ׳4םאכנ  זײנען באארד עקז. דע־ אין ד
 און ריכטוננען איע םארטדאטען יעצט

 אוױגקצױ ״געפלעדזעט״ זיר האכען v*ל
 אײנעם םיז טענות אלטע די װארפען

 צוזאכיע;־ הארכיאניש און צוױיטען צרם
 אי;־ פון א-נטעי־עסען די פאר ארבײטיען

י^וקאי. ?ער
זײן. עס װעט אזױ אז ה^סען םיר

 אודזאכען קײנע ניט^ וױרל^יך איז עס
 קאבען גיט דאסו זאילען מיר װארום

 ארעס בלײבט עס *בער דורכסיחרען,
 האבען ארום ,mj זעהן. צו איכמר

t o אן אויסגעמידען W'V)i?v,\ אבער 
 באלד. פארטינ. :יט :אך זײנען םיר

 די םון עלעקשאן דעד קוםס באאד
 טיר װערען דע^עגאטען. קאנװענשאז

יריד. שטיקעל א 1האכע יױדער
לױױי, ל.

.1 י*. םענעדזשער־סעקרעטעד

23 לאקאל ױניאו מאכער סקדרט דער אץ
 ער״ כין איך װאס צײט דעל םאר

 אא״ פון סעגעדזשער גערוארען וױיילט
 יזײן געהאט גיט נאך איך האכ ,23 לןאיל

 אונזערע םיט צוזאכיענצורײדען דך צײט
 אונזער םון קאלוםס די דורך מעמכערס

 איך בין איצט כיז ״גמרמכטיגלײט״.
 דעס אײנשטעילען איז פארגוסען געזועזען

 ײאס ארבײטעז, ;ױטעע אאע טאן אפיס,
װעיען. געטאן געםוזט כאלד האנען
 זײנען 23 ילאקאל םון םעםבערס די
 אםאילגא״ דער װמנען כאלאנט געװיס

 ץניאן דרעסםאכער דער פון סײשאין
 םון באא,־־ד דזשאינט םיט׳ן 22 לאקאל

 דער דאנק א ױניאן, קלאויןמאכער דער
 צ״אהיל א זיך האבען אסאלגאםײש^ן,

 טראנ״ געםוזט 23 לאתאד פין סעמגערס
 ױניאן, ךרעסםאכער די צו ספמריחנן

 טארט־ װײםער דארטען און ,22 ^אקאי
 װאא־ דעם םאר טעטמהײט זײער זעצמן

 או; לאתאיל איעעגעם זײער פון זיין
ױניאן. גאגצער חןר פאר

 אין ׳שטעה איך װאס צײט חנר פאר
 טעםעקײט גרויסע א ?יך פיהלט אפיס,

 צו איז יאס *רגאניזאציע. אונזער אין
 באארד *קזמקוטיװ אונזמר פארדאגמע?
 םון סענשמן אשטױוע די או״ ם^םכערס

 דער אז אמת, איז עס .23 לאקאל
 צאהל, אין קרענעד נעװארען איז לאקאיל

 אין אבעד מעםכערס, אםבאילאנגט װאס
 אױױ ניט ער איז טעסעיןײט און ױיסס

 דעד געװארען. סארקלענערט האד א
 זעצט און ילעבען כדט פול איז ילאיזאיל

 קריגען צו ארבײט ׳ זײן פאר װײםעד
 סקױרט־• די פאי בארינגונגען כעסערע
סאכעד.

* * *

 איצט איז טרײד סקוירט דעם אין
 פארדינען סמױרטםאכער די צי כיזי.
 קאן דאס ילעבען׳/ א ״סאכעז צו אױוי
 דער םאר וױייל זאנען, גיט איצט איך

 אםיס, אין בין איך װאס צ״ט^ קורצער
 מע־איכ־ די נעהאט ניט נאד איך האכ
 אונז^רע טיט דודכצורײדעז זיך קײם

 אונ״ אויױ אדער פערזמניליך םעםבעדס
 אונ״ אין וױ לvש: אזוי םיטינגען. זערע
 װע״ אײנגעשטעלט אילץ װעט אפיס זער
 מײן סאר מאכען bp אין וועיל רען,

 רורכ״ זײ מים זיך אױפנאכע און פיליכט
 װערעז נעםאן דארױ עס װ׳אס צורײרען,

 נא״ דער אין טרייד ססױרט דעם אץ
 סעם־ אונזערע אום צוקוגפט, המנטער

 בענעסיט דעם פון נןניסען זאאען בערס
ױניאן. דער פון

אינסערנעשאנאל אונזער נעגען דזשאנסשאן אינ־ אן וױלען דרעס־פירםעס װערנ«ן םאתס
 ם*ונט םון ה־עם״פיממן װייצעהןי

 אין נעװענמם זיך ח*נען ומת*ן
o t *p איכחש*נק■ אלנעסײנעם *; נ*ך 

o די לא:נען,1םא זײ ש*ן. t*p ז*ל 
 *נ־ אינטעמײש*ג*ל 1אונז« פאמוערען

 *מ*ניו*צי*נם• די סיט ot*t צונעהן
 אונ• םון ט1נעפיח וועו־ט וו*ם או־נייט,

 *ת*ניז*צי*גסמש»*תד איסטעח זער
t 1אונםע איו ײ*ס מענט, n אויסזיבם 

יז.1ה*ל«ע דזש. װײם־יח(זיחזנט פון
t n ר״ איסםערז אינטעתעשאנאל* 

 t* םיחרט ;א:יזאצי*נם־דע«ארםסע;ט
 ה־יי גענען סםרײסם לועת*ן םאונט *ין
 םח באלעכאםים די און מען,1ס־שי1דח
ijo די t d נדט םאדאײנינם זיך ה*נען 

 צוואנמן ל*מען1ם* *ון דבען, נ»ר
 ראייי טענ די און אינתש*נתש*ז, *ן

 ״הי׳ « יו*ורט אין ם*דפומז ד*רט
*נגעלמנענזזײט. tin וחננ׳מ ריננ״

 ם״ר״ וו׳זם, אינטקתקש*נ*ל אונתר
 י1 קאורם אין םייםען ןיך, שטעהם

o פײם n  t t it *ז םון ל*נג׳«1פ* 
י »r װילעז *עודפ*גתש»ז ב ״  מי

 יונ^ אונתר סארוחנרן איינפאך נךם
p ײ יי *ת*ניויחנז צו ?° «<י./«רג  ײ

ײ זאי שעפפר׳ ימנע אין שפאאפען  י
^נן ^גשםרײגנמגען גפסאכס וו

 :עאו;״ ניט באאעבאט-ם יענע זאל דאס
גען.

 קלאוק־סטדײק אץ ארעסטען
j ib קעמדעו

 קלאוק״ ילעפ׳ס נעגען סטריײן דעד
 פארט״ יועדט דזש., נ. קעטדען, םון שא■

 וױ ענערני, זעלבער דעד מיט געזעצם
 פון עדנערני״צ :רױסער דעד צו פדיעד,

פירמע. דעד
 געכ״אכט סירמע די האט אעצמענס

 אײשעע פון איעסטען נײע «אר א
 םיר״ די שאפ. דעם פון סםרײקערינס

 דעם טיט נעםײנט וױדפר האט סע
 םםריײזע־ די אבער אפצרשרעתען. וײ

 דאס אז געװיזען, <ראחנ האמןן רינס
 רוע־ ױי און אפשרעקמן ניט זײ ורעט
 רעכ״ זייערע פאר קעםפען וױיםער אען

 נעװאונען וועט סםרײס דער ביז מעז,
 זיך האבעז סםרײסערינם די װערען.

 זײ״ און שטראוי כאצאלען צו ענטזאנם
 אין סעג עטילאבע צו *•;עזעסמז נ^ן

 געוױזען דעם סיט חאםןן די •ריואן.
ר  שחגיןען איעסמעז די אז jtotd רז
גים כױט זײער דועט דאס אז נים, ךײ

כחנמן.

 1לאקאי דיער פיז מענעדזשעי אלס
 זײ אז מעסבערס, די פון איך פאריאמ

 אםיס. פין״ם פרעםד זײן ניט זאלען
 צונויף זיך רעדט און אפיס אין ל«ומט
 אי; פיאנען טאג״םענייכע אײערע ײענען

 עק״ די און מעגעדז׳^ער אײער .3שא
 צוזאםען, אײך טיט באארד, זעקוטיװ

 1בעסע עטאבלירען קאנען געװיס ײעלען
 ממסבערס אײך׳ םאר באדינגוננען רע
 נאד ײעט איהר אויב ,23 לאקאל םון
 אין וטט)י מיטהעלפען. ;עהעריג װי

זעהן. זיך <אזט אפיס,
* « *

 מעמבער־מי״ לעצטען אונזער אוי!*
 רי געװארען דיסהוטירט זײנען טיננ
 דזשע־ דער םון רעקאםענדאציעס צעהן

 די װעלכע באארר, עקזעקוטױו נעראל
 ארײנצוברענגען באשלאסען האט ױניאן

 טרײר. רעם איץ רעפןירםען נײע אלס
 םארםעלט האבע• זועלכע מעםבערס, די
 ניס קאנעז ׳םינ<ימ לעצטען בײם זײן צו

 ױניאן די װאס באנריױ שום קײז האבען
 מעמב^רס איה,־יע פאר טאן צו ךעגקט

 טרא״ז צוקוגפט. נאהענטער דער אין
 גוט״ זײנען ®ונקטען צעהן די װאס דעם

 לעצטען דעם םון געװארען געהײסען
 נאך מיר װעלען דאר מיטינג, לאקאל
 אונ־ אויוי רײדען פוגקטען דיזע װענען
 די• אויסער םיטיננען. קוםענדיגע זערע

 ‘לאסא־ דער אויך האט פונקמען, זע
 פאדעדוננען, ספעציעלע ארויסצושטעלען

 װאלזײן רעם פאר נויטינ זײנעז װעלכע
 קאדדײ צעהן די סקוירטמאכער. די פון

 פא־ כפעציעלע די און םאדערוננען נאלע
 תאט לאקאל אונזער װעאכע דערוננען,

 ד-יסקוטירס נאך װעלען אדױסצױטטעלען,
 כרעטבער־ נעקסטע אונזערע בײ װערען

מיטינגען.
י״>מיטגי די וױנשענסװעיט איז עס

 פע־ ניט זא^ען לאקאל אוגזער פון דעח
 :עהסטע די צו זײן צו אנװעזענד לען

 די אין אנטייל אן נעכיען און מיטינגעז
פדאנען.

 קארדי• צעהץ די װענען רײדענדיג
 ױניאן די װעלכע פאדערוננען, נאלע
 זאנען איך וױל ארױס״עטעלען, געהט
 ,1 נוכיעד פאדערונג װעגען םײנונג מײן

 םוי פראגע דער צו זיך באציהט װעלכע
 דעט אין קאנטראלטאדס די באגרענעצען

טרײד•
 איז פונקט דער װאם דעם, טראץ

 די בלויז ער פארענטפערט קלאר, זעהר
 סאב־<£אנטרא<ד סלאוק די םון פראגע
 םארענטפערט 1 נומער ®ונקט טארס.
 סהױרט סוס די פון פראגע די ניט אבער

 דעם, דא:ה א איז האם קאנטראקטארס.
 סקוירכדשאנםדאקטאר סוט דער דואס

 דעם פון דירעקט ארבײט זײז ניט לרינט
 פון ארבײט זײן קריגט ער דזשאבער,

 װעלכעד סאב״קאנטראקטאר, הלאוק דעם
 אונזער דזיעאבער. דעם םאר ארבײט

 נעהםטע די אין װעמ באארד עהזעהוםיװ
 פרא:ע. דעױ אין האנדלען װאכען פאר
 ארײנבדענגעי פרובירען װעלען כױד

 נוםעד פונהס דעם באצונ אין יזלארקײט
 האנט־ סקוידט רי אםבאלאנגם װאס ,1

ראקטאדס.
 לע־ א אונז פאר איז פראגע דיזע

 דאר־ מעײבערס אונזערע בענס־םהאגע.
 נעק/ די בײ אגררעזענד זײז געװים פע;

 עהזעקוטיװ׳ אונזער װי*ל מיטיננען, סמע
האנד^ען פראנע דע־ װענען װעע באארד

פינקאװסקי, ל.
.23 יאק. מענעדזשעד

!העלפט העלפ̂ט
ארבײטעי־היג־ די ערציהען העלםט

 זעהן הומט !סאװעט־רוסלאנד אין דער
 ערנסט םון געלעכטער׳״ ״בלוטיגען דעם

 הונסנדםעאטער, שװארץ׳ס אין טאלער
 מארטש. םען28 דעם אווענט, םרײםאג

 הויז. ױניטי דער פון אראנזשירמ
 לעק• 135 אין באקוםעז צו טיקעטס

םט, טע29 הארנער עװ., סינגםאן



< ,׳• ■ ײ *י

 - א “׳"< פץ פ־אג־אם דע־
אױס איז “ג־ע־נעשאנא

:עצײנענט.
ל P ל PC ר א ט רי א ־ y ־־ ױע״עעד
:לעבכינקײטי'

 טע;״טען װי פעיקיױרדיג אי: עה
ג א דאבען ו; ײ;  יעדער אױף קןקען צו ;
P* אױבערםרעכײד. זאך נײעױ -  T 

p k  □y רעםארם־ גײעם דעב צו נאצונ 
א:, אױ  עהזע־ דזשעגעראי לי;ל ױאכ פ־

 איגםערנ^א אונזער פון באאי־ד קוםי-ו
ײ )וױסנעארבײם ד׳אס :אי*  יעצ־ זײן י
פיטיגג. פעדטעד׳יע״רריכעז טעז

 גא;־ pc באשםעלמ סיאגלא□ ד^ר
yv א — הייעט עס ׳ו:חטע;2 צעהן 

 קיי־ אײנפ װאו ריננען, 10 ןשו קײט
 ׳שטעלמ און צװײטען, טיס׳; זיך ס^ם

 האבעז ׳:ו םלאנלא□. לאגיש^ א םאר
 פא״ װעלכע ,fyriyD אבעי דאך פיל

 סוף... ביז׳ן זyזyי צו :יט זיך ניגען
 אוז 4 ונקט6 בײם iryDi״ םען בלײבט

 כיר סםײנדש, !האראאול :שלײט םען
 קיילנע־ע םאר סםרײקען געהן װ^ען

1 דאס הײהט וואס — ווײדד&עס
 פוגקס אז '*לייעז, וױדער yלyאגד

y'B צו איז 4 ,v:'*'g> ; זײ:עז פ־ר אז 
 א איינצופיהדען דערוואקסעז ;יט ;אך

 זײי פיל אז טדייד, אץ ױניםאים־סקײר
 קי־אס^־באװאוסט :ענוג ;יט נאיל נען

 דאזינער דעד הופט גדאר און דערצו.
 פאר־ *עױן זײגען yרועאב ׳די פון געשדײ

 ״סאציא־ פאלא□ די ארײנצופיהדען טינ
^y ^אד^ אכי^הא, אין רעװאלוצי“ 

 קיאוק־פא־ דער אין װ^גסם^ס אם
ױניאן... כער

 אידען גענוג נאך מיר האב׳עז יײדער
 אלעס צו װעלען װעלבע אידענעס, און

גען  קוכיט דאס װי לא:ג אזוי גײן, :̂ז
 זײז דאכ גyכי ?רוזשאגן, זײער םון נים
 זײ־ אזױ .pyc״ און ניצליך לאגיש, װי
jyj זיי ! iyo דאך איז oyay פלאפ<ד 

 אזיציאגט־5א נייךז^גערס, ;יא:עריס
pyr:yo ׳עטײף דאלט^ זיך פע; דאי־ח 

אפאזיציע. דער אז
 באטיאבטען געלולדינ לאשיד נא־

 כיעז דאיה צו זעהן און 4 ונקט9 דעם
נעװאלדעװען. םיל אזוי

אד־ איןי װאו שאפ □yi איז לכדט^
 בוך, אין פאױעייבען איד חyטL•* בײט

 איז װאך. א דא^אר 55 קרינ איך אז
 ? איא פרייז, םײנער גאנץ א גוט. דאר

 או| איך I ניט איך nyr נעי״ד הײז אבער
 עט־ בלויז זyקרינ :טסי'{‘*' אין ^אפ דער
 די און ארבײט טאג א שטונרען yליכ

^אפ־ די איז מאבטyנ וחנרען קצאויוס

פ ר;א:צע
־ואי

 אױכ־ איז ׳יא;יאב
קע־ אי געצײכעגט. עכ נייי ;•,זאי* ױי

־־׳1r< ׳י *יי״ ״עבע; ןיא ;y־::
• ן ״ י י י י י * W m • ו - ,

 ז א פ כ י א
י־אקאי ט־;טבעד

ס
y ;
8502.ס

: ;דאיזטאי”־ װעיטי;ל
ט ױנ ײ ײ ע  אין וױליטער פא־, א :

 10 די װעגעץ ^;ע־ענט-גיריט״ ד׳ל״
י װאכ פונקטעז, י jy: ד ry ^  די [לט\1ש

נאיעבאטיב.
 פונקמע; ys 10̂ ראכ ׳דע;ל איך

עס אינז שאר ;.־ט זײגען
״ ווזגט כיצן צו פ־־אגע א נא־ איז  ז

ײ קיינען י נ  אזוי װי און נאטיםyבאל י
rysy זײ r דורכנEyט ^י עי י ז.yיו

 ־yaiv דאיף עס דאכ דענק, איך
L•*טyטר y r־:y| פוכ־לזע, א גאך ^ ב  אי

 in□ דו־נפיהר^ ױיי! כיען״ וױלן ־־ױפט
 דעי צײט־גאיאנטי^ א פון פונקט
 א^ע־איבײםער דאס זײן, ךארל פונקם

^ סרײד אין א  זאל עס ; זyארבײט ז
ע זײן ײ: ר  צװײ איבײט םון צוט״אוגג :
טרײד. אין קראוקטאכער איע יצען

Dy א^טײדענפ דא זײנעןiy3yv, y 
 קען כיען דורכצופיהרען. דאכ אזוי *ױ

i א איינאײנעז v v ' o x o v o o ' D, אױסגע״ 
 בא־ זאי iŷ אזױ וױ פיאן יעכעגטען

$ די םון צושמישוננ די הוטען ב ט ל *  ‘ב
y^ די־ איץ איבײטער יטיחעז צו טים syר 
עס װעז און ארבײט זײן ײעט עב װאז

 ?א די אפנע׳צאפט
 ־V( ײאלט און pyo^v/ \y:y: נ״טע־
̂אתע;  ארי א״ע צװ״ןןען סאי״ידאײטעט י
 ױנ״ די פאיי׳פטאירט װאי־ט pH בײט^*

דען אין יאן  ivry; יעצט הינזיכט. ̂י
 יויז״ גוטע, און ארבײםער yoi; ארו□
 ארבײט. אהן ױני^דסערנערס טיװע
 וליכ*1סאר איז ײני^ן די אז ,viyi אץל
oyo צו fyc^yn ̂ע  סאבעז רyארבײט א

 די ני׳מט. ov זי טיט איצט .’y2ys א
yDcnna און ריה די ניט זיןי געהדען 

 אײ כאקוסען צו ניט זיך ןyד,סyרyאינט
!.yאזtרבײטסיK א; םאר בײט

^y::n די םון □yorDgK זאנעז ^ /1א
איו oy ט*ן. iyjyp די דאס
 װאם ױניזט, אזא אנריפענט אין גיםא

 געבען צו יטוכק•,נלyס די wzv: זײ ‘זאי
 ב»' די ױען ארנײטס^אזע. די פי^צעל

 ווירין־ זיר זאי״עז יוניאן דער פון yאפט
V s איJטyרyסירy; 5ני yi□ װאױיזײן 
 לןלאוק״טד״ד, םון ארבייטעי די פון

 צו oyay עטMטיyג אי׳ײז די טעז4ױאי
̂לםעז און טאן  װאס ןוינקט דעם נעד־׳
 װאל־ די דורכצופיהרען. באריהר איר
 אכטוננ רסyכיבyט די פון ^^»oyi טען
 ״שײז איז oy באיןוםעז. ליב׳זואפט און

 א ’r'.ywH אױו״ דך ז»א _jyo צײט
 אי־וכי־ ivsrvcy: y^ycyz טיט זyבאאשט
טראגען.
אכטװנ, שיט

ר, s א ו ו ש א ר ה ״ש ט
6’ nyz^yo.11424 ל. ׳1 אק.

 דער פון באארר עקזעק. פוז מיטינגען צזױ
22 לאקאל יודאן דרעסמאכער

yp,□ ד כיען װאוyהײן פיז ניט גאר דם 
 א'ז ׳נו ױגיאן. קײן םון און פונקטעז

? יyסyנ יעויז אונז
v הייסט, עס 'K־py זוא־ 30 גייגען

 א טיט ױניאז־סאנדייטאנס אונט^י כעז
 בע־ איז וגאך, רyB ײעניגער דאיאר אר9

 ״םקעבא- u"n:y:y^V( א [yzy: םטר
 איז ?לאוקס. די אויפצוטאכמן טשטס״

 ;עז2ה* זײ ניט און האבעז טיר ניט
ס.yבאס די בײ נלײבט פראםיט דyד

 דא זיינעץ עס אז אטת, איז עס
y^,"H:D'iH| .אב אויףyהיײ א צוליב ר 

 טאיא־ :רױםט די זאל ״יחסנים״ פטלט
 y>H זײיגעז יחסנים ? jypy^ip טyרים
 מיר זײנעז צוריק נ1לא װי פאיאן. םאל

 פון ,ארבײט װאס אײנעם, געוועז כיקנא
 א האכט גוט, איז דיר ׳״הע װאןי?

 זאבעז. שען גטyפל — װאכעךדז״עאב״
 האט װאס אײנעם, שקנא iy□ איז הײנט

 □y באס. מיט׳ן “״צײט־קאנטראחט א
זאלען װאדום :פראגע א זיך יטטעיס

 ״צײט־ § אױף אדבײטעז ניט _ארע טיר
 כאנדש פ^דדכעדט זײץ איז קאנט־־אחט״

ברויט? לypיסr א םיט צײט א פאר

 באארד עקז^וטײו פון׳ם זיצוגג א
 22 יאקאל ױניאן דרעסכיאניער דעד פון
 ' דינסטאג כעװארען אפגילהאיטעז איז

 ,1024 פעכרואר, טעז10 דעפ ׳א*ו^ט
 װעסט 10 ױניאן, ד^ר פון אםיס אין

yo21 פאדזיץ דעפ אװט^י־ םמריט &P 
בלוסטײז. ט. ברודער

y□ ג באקוטען איזyװאיyצױ א ן 
o״ רטר פון יטדיפם jyovn ױניאן טרײד 
 יװoקוyקזy רyאונז פיטטײלענדינ ליע:",

 ^טב- ןyט26 רטם דינסםאנ, אז באארה
 א פארקו^ן אלבאני אין װעט רואד,

ym םארהער iג די ןyזע״דiראיpyטyז 
 איבײטס־װאך יטעה״דעע 48 די בנוגע

jy םאר יױץ טיניטוב א אין 'n c אר־ 
 1\\טלט מאנ דאזינעז □jn אין בײטער.

y ןyיyפארה רי^ט א פארקומ^ ; \y:vw- 
pyvyr רטר צו ^ײכות א האב/ח װאס 

yD^CPH^ ,ד די און באוחגגוננyיםאנמy 
 דערי־ אונז פיז פארלאננט קעראערעאםט

 אז pnyi און לפעזyסיטצוה איהר רבע
 זי באזוכנ^ גוט זײן זאל פארהער דעד
 א ׳ציקען צי אונז םיז אויך רטyפאד

 װאס זyרycרקיy צו פרױ^»»־טחזטעריז
 ןyבאדײם חעיעז זyצyזyג דאזיגע די

ײד. אונזעד פאר םי
 בא־ האט באארד קוטױוyזpy דער
y באװילינעז צו ״טלאםעז i□ ,םאדלאגג 

 זןר־ איז םריי־טאן מאלי •מװעסטעד אח
צום חןלענאט » פאר :עײארען װײלט

 באריכט דירעקטארפ אװ באארד רyד
 בא־ דער איז ברואר1יפ זyטG □in פיז

y םון באאיד דזיצאינט פון׳ב ריכט i□ 
און זײנען פילברואד, מי;;8

 בא־ yדאזיג די ז.yװארy; יטyפארהא:ד
 בא^לױ קײנע נים אגמהאלטען ריכפען

y כען :m יאקאל, אונז^י oy װערט 
 yרוטי: די ty^ynyz'H נא- זײ זיא

זײ אזוי װי :באאדדס די פון אײנײט

i לאס. פון רוטס סלאנ די אין דיססוםיע זינםאנ׳ס עופאלנ נרויסער א
לעצ־ אנאנסירט :זןרוען איז עס זױ

 האס נקײט״ירכםy״ג די אין װאך מע
 זונ* לעצטעז זינמאן טאריס גדעזידענט

קורס א אכנעפאננעז פרי דער מאגיאיץ
 הלאב־ רי אין דיסקוסיעם אײנינע פיז

 ױני־ קלאוק־אפערײטארס די פון רומס
 ׳װעגױy װזרטיגגטאז ןיא ,1 לאסאל אז,

D די בראנקס. y'D w n א'ב זײנעזyר 
 איז ױניאז רyאונז אין ס,־־־אבלעמעז די

אינדוסםריע. נארמענם לײדיכ דער אין
m די try זונ* לעצנדלז דיםסוםיע

 נ.:>איDרy גרויםער א גערועז איז מאג
y i- און איבערפילט, געווען איז פלאץ 

 ןןרויםנעוױזען האבעז אנװעזענדע אלע
 װאס יונהטען, די צו איינטערמס מיעל

־נעװארעז• דיםקוםירט וײנעז

 פארט״ נילזאלט האט דיסהוסיע די
 איז זונמאנ דעם אויך ווערן ;עזצס

 האט זעםאן פרעז. אבער פריק, דער
 jyi'OD'ii ד;הר א אטענדעז צו זונמאנ

״ז  איז זײן :יט האן טר און קאנפיע̂י
ט די ביאנקם. די פי ^  *in וועט רי

 װאך א אױזי װעדע: לײ:טy;Bא דיבער
פעמער. ש

דר. װעט פריה רyד איז זונטאנ תם
 הלער* איץ לעקט^ח (צבײז) דזאפמאז ב.

 סט. 172 און w בטס("ט מזןנ׳עאז, םאנט
yל^אםםל'כyזyג רyא'ב
pH א^sטי'y r ױניאן א םיז פליכטען 
 עהאנאםימען דעם צו מײכות רyז'י איז

 אינםערעסאנ־ זעהר א איז Dy סאפף״
 דאס האםן, צו איז עס און ,noyo טע
באזוכמ. נוט זיין וחןט לעקםשוד די

Dsy; האכען i:n n y פאר״ צו באצוג אין 
pyiiHliHD און האכײטילכ שײרט:ט

Dy איז r w y ;  iyD i:y ;c , iK; •ד 
vm z װע:טן c y i *אר;א:יזאציא;ס*?אפ 

p'B, ̂רט ױאס  אין אנגעםיהרט איצט וױ
y לטבטרי:ט א אינדופטרי^ אונזער i־ 

 אגטוױקעלט. איהר אדום זיך ד.אט yבאט
 און פרידםאן סאסנאװסק/ רyטDyװtr די

 yr^oy זײנען yD^yii פאדב^ בלודער
 דא״ ז^ר מיט פארבוגדען ןyװyג װאכען
 װי עז7אגבע־-ויי זyאכ)ד ארבײט, ײ:טר
y אזוי i'. אוז אנגעפירט לט1װז קאםפײן 
iy זײן 5דאלו □y װאס r :iK וױיטעלדעע 

:*:')*y in דעכ אט צו באצו; אין 
אויםטו.

 װאס די פון אײגער נוזמאן, רyברוד
 א־גאגיזא• איבעריז אײפזיכט ראב^

 דטyרyג אױך האט ציאגס־האפ״יץ,
c בען y i. עװן איז כײינונג זײן  די אז :

:T קאםנײן פון׳ם זyםKזויטyר  נאגין jy״
ע, ג ^די ט ^ג ריד ם  איז □y הנם צו

y אין ארבייט וױינינ דא איצט i*. אי:־ 
דוסטריע.

* ♦ #
 באאלד עקזעקוטײו פון׳ם זיצונ; א

 22 יאקאי ױניאז רyמאכDyדל לyד פון
 דינסטא;, געװארען ןyהאלטyג3א איז

 1924 .*אד,־aye טעןin□ 26 ׳אווענט
 וועסט 16 יוני^;, רטר פ.*ז אםיפ אין
 םון פארזיץ nyi רyאונט סםריט, yט21

בלוםעטײן. מ. ברודער
 פון (*עערמאן ףyד סאסם, דזיט. א.

 םאקולטעט. האלעדזש בדוקײאוד דעש
 דאנק א און יןבלה א צוטדפיקט האט
 פאר yנסט'טוצי,א nyi םון זyנאמ איז
לא- רyאונז װאס דאלאר, דטyהו:ד די

 דאזײ oin צו רטy^טײy;יבי האט ?אל
 זײן אין ט.yרסיטyאוניװ רyאיבײט געז

 .זץ־ פיהלעז זײ אז ער, זאגט בריעף
 ארביײ צאדזל די װאס דעם סון ישטאל״ז

 כא• זייינעז וחולכע אדגאניזאציעס, רyמ
 אונטעלנעהמוננ iy^T זycלyה צו רײט

אלץ ווערט ̂לy£ינאנצי און טאראלי״ט
nyov־u און גרעס^•

 לא;ד- װא*פ ״וועט די שיז קאםיטע א
איז ברוקלין פון ױניאז״ דרײוױלרס רי

וטיװyקזy פאר׳ן אויפנעטלאטיפ;  באארד ̂י
 בײ באלעבאטים, די אז ^דמyיpרy און

 אנגע^טעלט, געווען זײנעז זײ רועמען
y^n| אר״ חגר םיז אויסג^לאסעז זיי 
 קאםזי א אז איצט םיהרען זײ און בײם

 פאר־ זײ ײניאן. זײער אויפצוהאלםעז
yמאראיי רyריבyד לאננעז r םינאנ״ און 

 באארר wcnpytpy רyד הילףי. yלyצי
דאלאד. הונדערט מים ^טיצטyנ זײ האמ

 \ו- □in פון דילעהםאר ■רײס, דר.
 כריף א אין האט סמנםער*, העלטה ניאז

 ע?זעקוטיװ אונזער אז םארלאנגט,
 סײד- די סיעציעל סיטנלידער, באארד

 אר״ דער אין ארויסהעלםעז זאלען ייאך,
 נעגע- יתרם וואס ׳כאל □in פון בײט
 דאזעער דער פון D'cyjy□ דעב םאר בעז

אינסטיטוציע.
 בא- חאט באארד עקזעהוט״װ דער
םיםימען ברענטימ n בײ אז ^לאםען,

 ״*-S3 ׳- עיאײג/ן קדעמ׳ כןי׳ןנג^
סד ד^י «ון *ײגעי נ?ענ«ס, ר  »ן •fir וי
״H די in י|פ*;מ1וח1ב חעיכ ^s״;״ mjU 
̂ס און גי® נײנץ דיגען  I י0 ד

f0 ji0 1011 H ד*ל*ר 12 דויבאנימיױ
pH UN?״ ארבײטער *לע
^י3•| ?ײ וון נזעחייספע די *||0י
h•’ .גייז’ ווגוויכיסימן י

 •יײיג*§ ’ינ|יידורנ#:יי׳ דער יוז איעי,
 ון0 ,1011 0 דןלאר 1ו װי מעחי ני« איו
ו#ר• דןיי^נז וויבײ»ער די אז

ynyי׳ז די װי '־ nfi
* * ♦סו>י®.

̂סי״* לייוהסאנעי זג”ה Hn ז • ײ ו
^ ז1ײ/י זײ ד»ס ױניןן, 11 מן•1י11נ

מ צו בו«ב*י כעבען ײ״ ftr» מי־ »ין *יי
*•.I?’• *’בןנןי טעאצעי לןויןען ןין
׳:•צ*צי דץר ^1י my געוויבלן k אין

|-l tfujfj סי״אנות בעײ די זיינען
y/wn lfrri0§ «ון נעמען *ו *וואנגען
* ♦ * ס^זיז. ן110 אין 4ר*• כ׳עחרעיע גירעגב
אינע דעי י באאיד ד̂ז ו|1 קלןולןסא̂נ

-jfi חןנ/ן וײ ס0ר יעואיעעט, )»יר נײ
 1יי קײמ *יז ״BTfi.׳?" 21 ^יינפעט

W יייג#ס9ק»ד «״«. װאנען in
ן# ^צונדען. 24 אין דעצ ו  2H די ו

 fs W0HV ענפ^ידעז סי: ז״נען דײנמ:
 tftorj צו — 1̂־ ירגי«יז. דעי גינכטען

 |0 ,373י8•רא האס י:1 אכאביאײ^אנכ, די
 איסבן- געודען זיינעז J אלן געךראמב
גיינדעמ

ר ע כ א מ ס ױי ס ו א ג מ נ טי o מי r 
סטען . נעל־, ג א ט ש ר ע נ א ד

)1 «"« 11• 01(׳•־*
PB נ«דז׳*«*1ר׳ טא־;ענ׳»טע־;, ■*וי׳ן
.25 יאקאי

י <ודערט0װערען«וױ»נ« M יייז 1הור« ז B 
מי דע־ סון מ ס ם ױי n 1;י ײנ״<ון, ו

Ml *v 7 ט^ונט•:, סטי׳ט, טע2ו r’Tii 
נון<ף װעיע; ט־טניי־רער ד• פריד,. דעד
 ויאב «־*קו?*רס, •ון טסvיD’'• פיען
ױ״*■* די *לום װ«יעז פא־ט־ייט פע;

v«vr,מע־׳ען װאס ׳־ fver די W r v
iv א־ן ר־טיננ סאס רעם VB03VH■ )*וז 

 • וןרנ״ס. דער נאד נל״ן־ יאנע־׳^טאנ
 נײ #דיח ס*נט*נ דין װעט םאםאנראםעי

 •jng ovii 1אי 26 יאתאי־ פ־ן אםיס דעם
 JI>Vii וו*ס v‘■׳ פיז נירד א טערנעטקן

•אאץ. אויפ׳ן ז״ן
י** lie מעסנעיס טעט־נע

דארס. ?יין iv פוןןױםעהדעז
די זןי״ען

ניט 2ס קאר

 נענעסק טעכנעלב אתטײוע די זאלען
ד דעו שאר ײ*ל*גטיחמ *" װעלען  י
ס. נ״

 ד*ו פין סעקרןמר פארנער, ברודער
מ האמיטע, מי  איים־ .נאךארפס האט וו

 פ*לנד «ו אזױ װי ענער‘•' ארבייטען
 »י| אדבייםער די פון יאנע די סערעז

 ארייננןנראג■ ר׳*ט אינדוסטד־ע, דער
 יויחו יוויזי ה*ס פטריטע די כאריכט. א

י זיינען ov iv:^vn נ־י מיטיננ, ו  1י
 **ר*וויץ כרידער די ivnv: אנװעזעגד

ד און אויםנ¥נומען ■ריזארט, איז סי  ױ
מז די ט׳רט ¥ א א:  פוי א־נמ; די און יי

 ל*ם ק*כױמ ד• א־גרוכטל'^ ־ער
 נאטלאכם און ־עדטvארומנ
v זאי׳ען ויאם w v ttf,\ ניס אױב *P 

 סדייד. אין א־נלען ט״ל א :אט״( איז
 *W פון׳ס נאשיוס מים׳ן איינחלאננ אין

 אננןזזי* ה*ס ױעינמל באארד, זעקוטיװ
yt; װאס dv או־פנאמ די זיין דאהי 

י ה«ט יזאס־טע, דאזיגער רvד פון  י
הז א אי״ננעבדאכט ^עצטע  ר״

 עקז׳מ דזר וחזלמ מ¥נדא«י¥ם,
 יענגעדמ » נאר האם באארר

טיר¥נדינ  W און ןרnv«< די די«ו
י חאס פאמ״גמ די ־ואס נעז, י נ ״ י  א

מ; באשיאמן נראכט, ח״ סזו  y« נו
 ־אינםםדד איז האכײנדן די און כאריכט,

iv אי,־ט u tiiv j ר סן לו װיי  *נוװנן
 םי י אויסארכיממן און ארכייט א־חר

ױ יראנראם, ivoa-ov׳ T איז *זזי ו 1 
הענםער 2 יי iv>vor זו /־והונסט ̂נ P 

oru*o d v t i vv*־»v 1י אינמר i r 
S ױניאז נערעו

____

 2 מיייז נדםינגיו ני«נ<וט די אזיי ײי
r םיהרמ .v i i; י *ס ױ*ס 1אי י  ־ י

״ די אוי■ םאנים״ארתוננ דזןר י ײ  י
סיםיננ?ן.

ז

0W f • f f  ^ • *ר

tU * f l (»פריל**ת o v jy
י ! •  wn m ן  י י  r v a v i ' r f t
fU fl fM*׳ f<* f'iWtilt, די

1 •11 BVM׳»f1-־)K »*« ff• M ■WB3|'
*f l  If /  •ffl m  ,M11 ffU fj f M 

f• —׳e*if וי«יט«ן ו#י#ט r i f in  f 
m׳6׳i .גורל

- f• •ffl *ttf רvד  i f t f f| #יית 
f'• -  iv tn fj ׳If/flH ffJ T ׳*I

I(״ ,fftlfl I♦• |<M6 )" (  wn fff iif l 
a״ i* r f/  •ffl i f  ifs 'T i»'״ *tflf* f 

fl*» /fW> |*«f fit in w n t ׳•W T 
if  o r- r#( ׳f#*>*f r */״i f די 

i/ n  o f* ן י flflf# w י  n r  m 
r**nfl |1f fM־ fi fill f•רנ־טזר•■ f״I ׳/f * f U f l  11• flW|״ 

f *Wf ,fflffl 0)fD"l1ff/״f/*1• f| 
•if*«״  f/**i i f f f ^ f r i r f •  m *  jv j 

i*• ri/fyf^ f •mf' r« « ת ״ י ר « 
1*1• ,BYf* |1« ,T flf•׳ f/״fflf*>f f 

j r n f«, יז• *«o ,i/f^f ,if*t**fl Tf 
f f » r r  f/**» fl*i« •n» ff/t*p * 

.DM•**'
i * if r * r•  if> fffi?;  iimf/ ;f״

iffTfuMiy י«•ffl |fs )1• I W  p fa
•** lf*/i* Tin |ii דיסהוט׳ר• *a 

i /יט f r iP i f  iv « » ד׳ ]1»1» m••* 
viv׳f״ifa י lf r w ii« iv n i«  ivo n, 

Tf ro fa ײיל ff>flf»W י•• i n
fv«« pf»**ai• f די •ריװ־א׳מי•, r f t fa

r טול׳ר n׳f ני*ן f/ in * ! ofaf>*a• 
m »ריד׳ון1אוס* r o׳i יי »׳  די .01נ

r v r v ׳•רני*«מר V i IM ffl ,iv/f/n 
f t• z*T/fo*ii ,/f'f« סי«׳ן /יאטײירט

in װאאטין w די a*i« m /rif fw n f 
ffa » P fn «  iftf^VJ on*• *>fii ivo,

o^ovv//• *f און אי־י־, סיט ;p v iv 
*זו■ *ררדננ. nvoi/ )•• l*'f >ff יי

/ • •יי י מי ו מ  *•ava*■׳/ ivflfiif/ ײ
flV/ pv .ifm ffl |*« if f/״op װי נ*ד 

W׳*  Tf״ffl o fa f• אר״ן איהם V3״ 
ער א־ז ד*| ׳|.v«׳C V/" א •Tf׳••

p/iif/ i n f/ ,ח  ארניי• uwpv( •••י
•If י•• »|.flf

PVBT• I **fl — ׳שטעהט װ*ס 
v א׳הם o*n ־— ivopfr 1 א׳חי 'O fo 

v‘״ f ,^נ־ם הענט איהר — •ומ׳טרי 
i f l f f i f J•* די oovi ? r ru o •נ׳'•. ז

TfT סיט י•1 חאט •ל«סןר oTfiiVJ
 vo*i»*T סיט ן1א *|,flOf/ י•• • י־ו

o/• סי*ס P fif/ a די vaTff ,vo«o 
 *רויס־ ניין ivBB)f/»o»m 1ז* ײ••
Tf t 1יײ /•//׳ n רוים א*ז* iva*nv 
fo ד• ס׳ט vn ח*ט vל /iv e ifiif •היג 

iV J'flrno  • V ,11 בייס• ivo 
v״i םיו ivo'flf/•• on•* ײ^י׳ט j א־; 

fVM /ffl.
י i א־ז ױנ••! 1י r׳•iv ivnv) ov?o l

)Vii ,TffUf• ,T .0"1)V*׳V3 יעדער 
 אויסנע׳פרינ^, ,ivfl’v ^דאלפט ל*ט

•o *W׳r*T», * fאזוי אין ״ V 't<
iv'» ovu ov T *•ױיס״. n ״אר״ז״ 

ס ״נ מז, ני ״ רנ םאר*א- רוז *•דויס׳ *
lf i«

o r,,? ז** /ivn/nv ויעז iv t ױנ׳אן 
 נע■ iv אכטוננ |v/'inv איז נאארטער

P i/  tvt 1« I f3 *יא T’PTflV iflv/iv.
OTVO'VV) |V3*fl o/ffl, 1א| TVVTVfl 

 ־V3*iiir סיט סאנכע ניי יייז /׳מיא«ט,
IfUflf/ n איז o ip  h םאױש־ואונרען

 v*vddvp א־ז רארםען, אט •נ־ם, םון
o' י־גט ' ;v iv ־*׳ovn T/ni ,*• ip ,אר״ן 
 ארים ט1ם'/ jrvv א־ן )אר,״ס ער11 אין

IVO'11 ov IVO DVH ■
tvd**  *V i איז )IVPV1V װ־;־ א |’א

VP, נאכאנאנד און ;vp*’»v^ אין 
*vPvD*noo o רױף מיט׳ן * i iv j| ״ן  ז
״ן מי ir.pi נים ז** טען פניס  ••V ייפ ז

OTVD.
pvt ה*ט נאאמטי(־ )o n  ;vodv 

vdvv? סיט *aT• vT'־Tvo׳ivovj o א־ן 
tv iv |1א הינה ii ה*ס IVcnvJB’ifl 

vow  dvt |V’V iv ivo*; }votnv ovt־ 
vp v>« iva*n ,v<» ו י  o״ttv;o*i• ז

aT* oiv״.Tfo
ip״«  o ;vao **a  ovt . " I " t* ה*ט 

ivw^ pv* •  פריי- כם¥ט זאל ׳ןTvא'כ ;
t יאר. *  t *t־ ' ;tvd ה*ט « vtjipvo 
; א־הס ; *dpipv ,ײ' ™ס״*ט tv ײאלט 

v׳*tvd נ־ט ;« o| כט1נענ* נ־ט *דער' 
dtvt tv ; v* d* i i נ*כ |1אvTבא;ר ם’’- 

 בלייבט און איייו א־ז tv אז ם^דינ
*vd ' ' ; t, ״ן ה*ט |  פארראר־ בלייכ^, ז

tvd ט.’’0'םנ1א «נים  ׳*םחה פ*ר ;
ײן tv ה*ט iv.; נים »*אץ ז r c v ; d ; vpv 

dv»v 1אר ?*״נינקייט, א« סנ  'נען1־
■w vn vym  .v*vo'vv iv ;'*P ’ ? ; ovt 

ivo את .01כ׳ט* *י¥ס O'O ה*ט ס*ל א 
o*p 'otvt tv די « נ « , svt<״ נ r ' ;v T 

« ;ivv ׳ און יטןהםארo *ii Pjne איו ער 
' '*v ;f li» rv :o,| םח ovt זינט *ן ט*נ 
tvo ה*ט ;tv;vu ijn ''T  |vo i;v •םאר 

ojn |vtv ; v*p »ביז שא t, װ*ס ט1םינ 
iv־iT• ה*ט ער ;'iv v :o 11; זיין .t v d i•י

Tfli« •ffl 0*T סיר Tf» 1V*
rw $o m n m  y•fn — ivt;*t 

n *ן בגי*ה, f״a i fo n  i»  TVO״,n 
ת tvt *׳ «  TfO**aTg די *י n» *ס9נ
11**TIB• IfTTM/ M a n  in f/  |VO 

i n  — , in n  iv ך*« /up »*/ יו* 
fw  ir/ v  tjh 0*0•״ /י• ס׳מח i ״» 
rv ) h  e**ii׳*w  rm / •  r/•/ voa

i n. און *T’l Tf •ffl — TVfT* ,Tfli
if/  f’f  Tra»n  in * «  an  m n m n

1 B/fO Tfl♦« — ,IfO lffm  0*nד* 
•T |V11f/ •**11 Tfl•* •|f"Tt <m•
,flTta vo n v

f i  /‘Tf’1T• Of fl TfOff TfT«׳*f 
d*vp ריס׳ן f  •ffl ,• ff נײס /I f  o f 

,0 fft* if )  T fT ’11 r »  11• T f T*o
i• r * f  /ft r «  )if* ז  fn• מ

MTfTf/ 0•/ in/f/  |’N Ofaf**a OVT 
» * ;o n  in w n n w  ifi*> r**• iv;v 

f i  op Tn• f | f f ” Toe » * r> **•ני
Tf >ff •*/ 1• ,1’• Of ’11 ’It* |V3 

«’« * «if .1’ די •תיס/v i«  /*1• f i 
 מי< ofavT*a *in 0*11 ־״.5? א

V’Ofo r i  o*n — r w  tv ott’o 
*ז ד T/fon; T/*’’11 נ f ,09 fffJ i n

a n  if* ,Trtw/fn v/” i״ /T i D*flf 
1 ofaf**a Tnניס *י *n  v/’*i i n n
.T n  n v ;* ’vi**n

p; lv/iov; •*/ o אויי ה*ס Tf״ n 
f/ offi m* *זים־נ n  ,in fM / f it 

Tfo/i« ivo ••n r r n / f  1• ,ooimh
im. די / ffl o/fff/ » ’/ ro w 
”o «ײ f m r  n  oTovz mTa iva*p 

w h o  in f e r  o f .ivavi i« ן י  י
itr/vo  ,t i  o m i/  •>n n  ivon 

o /1 ד*ס n  inTTrifT• n• w a rי״ 
jr — סאמ^ןריאק סױרסען rn p“ ייח 

ד * ן װיל ן ײ «ח מ ״ יױ ו ג מ
V «ז ^מײס i4 r n ^ r r «  vffD ^n i״ 

T; זיי מן fifu o w  ovn I♦• oonmv 
»1 f/np| ,רבייפ* t  n״t*« o • 

o’/ o n 1 1*« o n  rw  • n• voav*r 
-l in n  ifivo *n

— i f l  TO fFnFOr OfH f  77f
;t *יע  »ין inf a T*of> i*ir jp״
tvt ױ;י*ן — f w m v  o n סוי 
♦* • Ifflopj •tvo** |jra»tir• ד*ט nr 

aroii• m מלד  o n׳i r r • >1» «ױ
W• $ *ון «•«, ’ar• fiT ian Tf,

um •ליין tv •ילייכם rtt ,זיי t n n 
tf offl o t f f  ,ifO 'iurfJO 'iT• iv m 

ס די  f•• 1• nr in•; oPfti Tf oi* מזי
w n «װי j r r ’j r f f  o/r• o n  i n

• 1>.TV
,ifov; *mn • *n ofn v o n  n
IFWSfS |F3fn V?0
9 9 ■ ל ifTff )*• o jr r r j מן מיי ס  •וזי
w in • /  iw ^ד  ס */• vwcr v e g  
»ין  o fff f jo rw  t i מ  מ מז מי הי  

ד י ײ׳ י מ י י ײ ׳ י י *  —  ,twr i  fM
tn n  ivoTf וי t •  a n  T n • תז  נײי
■־ n r T t  offl —  » * f r  Tniw •

_____ ^ .O /fH f*
ojppv; יס; t i  ofn tvo)h י1י

P i  n  tv iB U fiii איו ׳ v w

 ך ׳פון אינסטאלײשאן אזן עלעקשאן
9 לאקאל פוז ■ אאסטעב ערװעהלטע

no • .חײםאן. ל
o׳(;׳« no -i»rnj

fl f  ivnv; r «  ov״Tvo •האס’,,!
;oaf 11 v; ivaffl vaavn ,ivr/vo ivnv 
f/״i* ,Tvir’/’o on  m ” T כין איך 

io v;»> Tvoavar Tn |•• /n>nr| די 
ivanm f Tf; ” i iv*fi .oryr’ro 

v;v; iv סיין ;m ’n־|d«t’t;«p, און ov 
f ovu” 1זיי Tw ii 1א| ;t .oi, ;•״’פ 

Tvaf iv;” f otvo יט ;ם’הי; ,d*t 
ivp ivo ,TfOf ofn ׳ט ז״; ;ivov 

 iv־;’i זײ ,iv;;iavT»nfo vrTfO סיס
;wv; אי;סעלינ«ס iTvorrgc iv ז• 

 ״vo )•Pf) • no ivTn ovt ••ן ניס
o r ;n  Tvm v; ,זיו iv עס ft) זייז

.0;■ ’V 'D'TVfOfT■
iva*n orvaovo n םיט >’’tv 

fo ’o r( 1א| ivanvinv פיף too Tin’ll 
i* ivt’iifa  ,Tvrnv;vo Tf” t װיי־ זיי 

ova'*;vo ova* ifov; a n  T «  rv ivo 
invovaTfo iv v;fa. יי*ר1

f גרױםען T ’f  p ;n פ*ר tvt 
.T’o iv ,1T01V Tv;’t’iiv;o’iTf

Tf; ivanfii n  Tfo afn t» יט; 
p o’o o»nf o■; pa ,ivafTMnfe;  v״

afn'a ^ ir»* ניט ooTrua, איר װייל 
DTvaovo n/ גיס נין  ,tv” ; i” p in v 

v;vp| די און סיר lvo” ii איר *י avu 
”v;«a tv «ו*נײס*ן » invovaTfo iv 

iw זײ VT’o ;vtn«n  roan| איז Tn 
oo/ipiv מי «ifflov; ov a n  t איז 

m .און םסת»;נ«הייס aft Dfr זיין 
t*c ;;inava an  ttm p ;n  i n די 

oo’oirv; to  Tft ivafn n a n. ױוי• 
IVP |01« pnvova |«p אויס־ ;ים איר 

jvpm סײן p ;n, אח invova t” p 
p;gr איו גלױכ nvtaiK ivoTfinv 

i  ornofo» Tv;i• aft t- װי ' • tf 
Taros מים סרנײסען dvtp y;” o *af־ 

n  |ib  v;oa n  mvovarfo iv tvo םי־
o w s און a n  o n יך« Tva’f *1םח.

• * #
iy$n m w rtv  fig\ נע״ סיר

i כממן לט#1 f 1לײש*יינסגמו דער 
 «»״ דער fm מאחנמר, Dfn ױץ

 װײל מבת, דארמ#ר vn ס$ע ממדסםער
mי״יט םמז *רב״ם װ״י סמ*ן ן 

r w jm f* ח  הײ דם װעם עוים דאר י
tm נ&\ $n כדר מדענסם, כרר IF3fn 

ר י נ j נאוחולס י i r w r n f דע־ אונתחנ 
>yn m f כי. ב*רר דד^ןינם צוס מי  ו

pyp*p ,אז געבליבען איז ®רײסןוג 
.sfOfnjr3ri pn no ffr^^feom 

מן מג דנ  סענ 2 סנהאס סיר ingn ו
nm nnm s tf, װי און P3ftF3 י׳*

vnm ב״ס  n r  wo סיר
m p o n  m לידײער י דק ומס ןס

 זײנען האר א*ן *רײנקוסענדיג האל.
orgiiyD װירקליף סיר 'H גyװfרען ̂
 cולy לyד ,opf»y: געװען איז האל רער
 און ױם־טוב׳דיג אױסגמיוצט jyny: א־ז
oy א און פרײד א ניןדדען באפת איז 

 ־,7yD:,K אין iy:3V אזא jnyr צו ;חת
:iy iyo:y^ נ זײנ^ לועיכעy-2ipy\ 

 סשםח דף אונז פיט און באגריסען אונז
זײז•

 yD^ytf ג^טיקט אונו האכען בלוםען
iv tv v, סאדאװסק/ קליפסטײן, װי 

 סאן, און הייט לינדען, און סטײגכערג
 פון אײנט. לאהאיז איז םלאקס און תאהען
 ־yפ תנל געװען אויך איז אײנס לאקאל

קאפיטע. א פיט רyטידזyנ
)y4דyo^nny; iy3gn Dy; .דג־ בר 
 ק#וזען lyooynr םײנבערג, בר. סאן,
 לאקאל פוןי טענעדזשער רyר לױואי, און

 איז Dyדyר yלyזײ םון טאן דער אײנס.
w: איז װאס אז ג^וען ily איז VMV2,\ 
 און םאראײניג^ זיך אלע דןןרפעןי- איצם

 איז צײט די װײל אױבײט^ צוזאמען
 רזש^ א םאר ןyהyטe׳ םיר רנסטעy אן

 סאראײ־ מיט בלויז און סםרײק, געראל
 דורכ־ האפען םיר iy:yp קרעפטען ניגטע

 װעט װעלכע •ראגראם אונזער צוםיהרען
 ־yj א ־אויף ױניאן דער אוועקקןטעלען

 םאר ןyםאכ מעגליף און באדען, זונטען
 לע־ ןyנדיגyןםrאנ אן סעמבערם אונזערע

םאכען. צו בען
: אונזערע םון " *y2*n yiv\ נyרyדט 

 םyד נראטולירם האט רyװעלכ תעסםיז,
 עיזזזן־ דער סים םענעדז^קר ערװעהיצמען

 רy אז ערסלעהרט האט ער בארה קוםױו
:irony באי, גוט א װי דעםיט דעם צו 

 מיט םים*ו*רבײםעז םארמירעכט ער
 ״yרyאינט די אין אדפױניסםראציע דער
מעפבערס. די פון סען

 דםyרyג אויף האט זיגמן זעלבען אין
 געהאם אייר חאכעז עס האליערין. בר.

 געוועזענער דער ארלין בר. װארט, דאט
 שװעסטער און לאסאל םון נךמרסאז

 דעם צו געקופען אױ קס וחנן פאסער.
 זyװyג איז מענעדדפער ערוחנחלסאן נײ
באנוגענט זיף האם מר און אזײגער, 12

ווערטעו/ אר1 א םיט
 די און שטיפוננ די אז האםען לאסיר

 טrרyהyנ האט װעלכע באנײסםערומ
 אנהאל• לאנג װעט אינסמאלײשאן בײם
 װעם ממםבער^י■ נרויסע די אז און םען

 םון רוף אױם׳ן זיד אירוםען מסאנדיג
 באגײס־ םאראײניגם און יתיאן דער

 קעכד טיר װעלען םוםה םים און טארט
rvnym im  ]ft פאדערונסןן נציצככת 

זיגעו• זיכער װאלאן צדר ייז

7
 אױסג^טא- לאס איז עי יסורים פיעל
 גע״ «ם7ר על ר*:?ט\ צו ג^ט נא.־־ :ען׳

 זײ״ ysH וױ געםיל^ט האט ־y װאונמן.
ד אין פקנא. איהם ;ען ״  גראטורירען ז

תפײה. א םון טאן רyד ;yiiy: איז אילם
 צוױיםען, םyד זyפ לופט Of נציל

 גײט זיך, װאקיענריג כפעט י־אנגזאם,
'V)V' זיײ זיכעױ, נ*ט איז על .1,י,ט צום 

 :ופער א אן לילט רy בי־ענען. פיננעל גע
 צױײטען, א גזןדען׳ צו oy ציטעלט אין

 בא׳ציײ ניט ארץ זיר iyp אין ׳דליטען א
 װאיטיען אי־ע ארױסצוציהען, עס סען
 ער הלויבט װאט — דויד.yאופנ םיט

וי — ? יאנג אזױ ןyרטfד  בא־ רyד ̂נ
 נים. אילם טרײבט על ״פוױיגט. אפטעל

yד פאר ס״נט טס וואס וױיםט רyפאן ם 
ארױסצוםאיען.

yn| אלױסנעצױג^ ^דליך האט ער
 רy האט אלויס, איז רy אז לטyהyג און

 רױ גזלנ׳ײט•* א מיט ג^יעלם. ;ארניט
vw*. דר הינ^יט iv :?yr »זײן אױו 

 פינ־ ,yzrzvv פיט און ארט, םריהעריגען
 זײן זיך. פאר טpקוyג בלי?ען yרyסט

 געװא־ לyחו^וכ׳דינ םעלר איז נאר «נים
 איז װײלע א .iysHtp::,'K מעהר רען,

yר :oyiyװאס ג^ואוסט ניט און ען 
 איז על ןyn און זיך. טהום איהם אױם

:jyDipy האט ־ זיך צו yל oeny דעל־ 
 און lyen^p *ש^ײפען זײנע װי ט4פיהי
 -y האט :עלערט נא*ר ברענט, פוח אין

 ער > רײדען צו דא איז װאס נאלנ״שט,
 רי אױף רטyנטפyגע ניט אויף האט

 א ז,yי־yא:אנר פו; לyרטyװ טלייסט
 ״ארײף/ װאס נא״ איז װאס גיי?ייכען,

yפאלג זיף ivo לyגyי rבאלעפ־ זײ; צ.י ן 
 EHr אין פארגען לםyג רy האלצינ.

y די אויך אלײן. iy i:n אװיס־ האביע־ 
ט ג ^י  א — ^p'cyroro זײער ג
 — ט.^פורפעyג זײ ה^בען רחםנות

 —קינתנל ?לײנע לyםי פיט םרוי א האט
 ־yi צופרידען זײ זײנ^ רהײטyםילŝ, און
 [yi^v.yj פטור ארויס. איז רy װאס װען
נומעל. ןyצלה־דינ אײן פון

 נע־ לאכען ןyאנדער נאכ׳ן אײנער
y:'iv״אױיס״. װעל און ״ארײז״ װער ז 

oy:,,K׳D אײ־ און אױםגעשײנט האם פנים 
:D'oy חושך׳דיגער. נאך געװארען איז 

 געשאלטען ישטילערהײט האם Dy װעו־
 ל'יטDyנ זיך האם עס לyװ און פזיז׳ זײן
 םארבי־ א םלחסה א געוױנס. זײז םיט

̂יק־ ןyױי^v |y::H:y::f איז םמרט^  י
y r 'r v  ,iy>HT; .״םימאנס״

 אזוי געװארען. שטיל איז פלוצלוננ
 «p וו^^ט נפש לעבעדיגער הײן װי ,לשט
 זיף דיאבען syp אלעפענ׳ס נעײען. ניט

 ריכ* נעװיסער א אין דרעה א נענעבען
 םארגליװערט, וױ :טבל'בט\ און טונג
ipd אלטענ׳ס דעם אױסנערופען האם 

 פארבליבען איז ^yDDyp א*ן נ^פען.
y און לעף,yטyצ דרײ נאל i"x זײ פון 
 ? ציען טר Dyn װעלכע ״ארױס״. איז

 דא געאיבײט רy האט יאלל םופצעהן
 אלע־ םון לענגסטעד לyד — bhit אין
 ״ארריס״ ציהט לy אויכ איז — םען
 א אין ארײן אדער בטטלע[, געהן רy םוז

 װעט Dipy□̂* רyלכyװ ז?נים. פושב
 רyד צו מאז iyD^H אזא ארײננעהכמצן

 כמעט איז ױנגע אפילו װען ? אלבי־יט
yyz צו נריףyאופפ liיעצט ארבײט. ז 

 אופוױרדיג־ לי דיללפיהלט *לט ^בט[
 אן איז iyo \yn ר,yלטy דער פון קײט

 םון D"p:y:*^enyT: רי ארבײטער.
 צו :gDnyn א זyװyג פ׳איז ש?לאף.

 אײ־ אויף נאר אלטען. אױפ׳ן קו?ען
:y□ — אלט אויפ״ןyהאם — אלײן ז 

oy צו ניט — אויסערליך — נ^טײנט 
 זיף על האט רוהיג װירקוננ. הײן ,מאכ^

 ןyגאנגyצוג פלאץ, זײן פון אויםגעהויבען
ארויסגעצויגען. און yלyסטyp צום

 דעם ןyנומyג האט רyבעאםט רyר
 מלױ• א פיט און ,ivd>h פון yלyטyצ
yריגp טים^y ארױסגעלײענם ער האט 

״ארויפ״.
 רעם lyoy^H האט yװײל א םאר

̂נם און םארכאפט, םyאט  זיף האט נאכד
jy^*^y::nn ג אyפורםyדי צװימ^ ל 

 אר־ רyד ארױפ, ארױפ, — רyארבײם
 iy::i^py: האט oy — ארויפ. איז רyט

ט א אין װי כ ^  א ארויס ניט iyo װאו נ
אורטײל. םויט
 אן מים געשטאנ^ איז לyאלט לyד

 ןyפארגעס אםילו און קאפ Dלאזyאראםג
 ־y: :יט האט רyײנp .ypB'B זײן אן

ער און ן.yרyשם צו איהם װאנט
 סימן אלס האנר זײן אויפנ^־יב^ האם

 ןyװארyג איז ןyרyר oyBy וױל רy או
^ טpהאyגBא ^ארף. ל1י
 הוי־yאננ ער האט — םרײנד^ -- .

 געאר־ איף האב יאהר פערציג — מח•
 םוםצזנהן ר,yByש yגyדyםארשי אין בייט
 איף בין מאל א .6שא םyד אין יאהר

:im:y ׳ױגג :i:i?y, א rנyלyארבײ־ ר 
iyo/באל און ־yבאDזיך האבען ים :y־ 

jyon איבyז איהר םיר. רyדי לט 
yn^  yטױזענד yד.נדלינyצ מויזענד^ :

 בין הײנם געםאכט. זײ האבען סלײדער
^y? די צובראכען. קראנ?, ׳אלם איך y 

o:yn אײגענעם זײער הײגט האבמן 
 םויג איך אתםערגעשריבען. אורםײל

ניט. םאהר שוין
 געהערט זיר האט זאל אין ערנעץ

געײיין. שםיל א צו עהנליך ?רעכץ, א
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7ביכע7נאשי ועו&קשארס פון
 דרעסממנער דען פדן װאך ערעמע די

שיקאגא. אין קאס־
 ו־אבעז קאסי״־םרא״ן *pc באריכטען די

 איבעיראיעענדעס װעגיג גאר דערוךיל
 יי• ייי אי!עס גערט עס איגז. פא~

 ארביײ די סײ ;פאראױסגעזעהן ר,אב־;;
 װי אזוי/ האנדלען באסעם די כיי םעך,
 פאדגע־ אן אגפאגג פון זיך האבען#םיר

 אין י־אבען ארנײטער די — שטעלט
 פאדדאזען שטונדע באיפטיםטער דער
 האבען •עעםער, זײערע טױזענדע די אין
 ײאס האיזס׳ זײערע אין פארזאסעלט דף
 אי« זײ׳ פאר באשטיסט האט ױניאן די

 *יאגנ־געװאוג־ דעם אגגעפאננען האבען
 פאי באפעס זייערע גענען קאסף שענעם

 םענשענװירדיגען סעהר א בעסערען, א
 קיאר גאגץ זיך בײ זײעגדיג לעבען.

 פיט זײ האבען קעםםען, זײ װאס פאר
 זײערע םארלאזען שטאלץ און װירדע

 אוגבארכד אזוי זײנען זײ װאו שעפער,
 פיט געװארען, עקספלואםירט הערציג

 צוריקקעה־ :יט באשלוס םעסםען דעם
 גיט װעט עס ביז ארכײם, רער צו זיך רען

 פון עקשגות װילדע די װערען געבראכען
 װידער לעצטע די צװינגער. זײערע
 פראגראם. לױט געהאנדעלט, אײ^ האבען
 אנגע* זיף־ האט סםרײק דער ווי גלייף,

 םון הייף דעי סיט זײ, האבען םאגגען,
 אנדעיע און פאליס שיקאגא׳ער דער

 א מאבעז צו זיןי נענוסעז געננסטערס,
סטרײקער. די אויף געיעג וױלדען

A
 דער װערט פרעסע דער אין נעוױס,

 דארט םארדרעהט. ביסעל א םאקט
 ר v ק י י ר ט ס די אז עס, הייסט
 אױף אטאקעז אלערלײ געדאכט האבעז

 ניט זיכער איז דאס אבער באסעס. די
 אום אז וױיסען, ארבײטער די אפת,

 זײ האבעז סטרײק, דעם געװינען צו
, צו פיטעיל: אײן נאר ן ע ק ײ ר ט  ס

 די לאזען צו ארביימען, צו ניט ה. ד.
 גע־ אז װײסען, זײ פוסטעװען. ^זעפער

 ניט נאר ניט זײ װעלען װאלד־טאטען
 דערפאר שאדען. ^טארק נאר העלםען

 פארצו׳טטעלען, זיך אונםעגליף עס איז
 די אין ^וין זאילעז ארבײמער די אז

 אנגעהוײ האבען האםף םון טענ ערשטע
 געװאלד פון טאקטיק די געברויכען בען
 איז װאס טעראר, דער טעראר. און

̂־ז געװארען, געברויכט  ניט געקומען א
 םון נאר סטרײקעל, די פון זײט דער םון
 עם םיר'האבעץ װי װארים, באסעס. די

 םון ״גערעכטינקײט״ דער אין ערקאעהרט
 נעוואלט ברוטאאע איו װאך, לעצטער

 אײנ־ זײער »־ון פיטעל, אײנציגער זײער
 די ברענגען קענעז צו האפנוננ ציגע

 עועפער זײערע אין צוריה םטרייקער
באדינגוננען. אלטע די אויזי

•%
 דרעכדםאנופעה־ שיקאגא׳ער די איז

 רעפױ אלטע אז ^ויז האבעז טשורערס
 נעװאלד־פענ־ און בויאנעס אלס טאציע,

 די םון סטרײק לעצטעץ דעם אין שען.
 צוריח זיבען יאהר א מיט דרעם־מאכער

 דורך אויםגעצײכענט גאר זיך זײ האבעז
 טע־ און געװאלד םיז מעטאדען זײערע

 זיײ סטרײקער די פוז טויזענדע ראר.
 ארעס- און גע^לאנעז כ^ןרדערליד נמץ

 זײ וױיל דערפאר, ויז5ב געװארען *ירט
 צו רעכט ,זײעל סיט באנוצט זיף האבעז

 דעם זזויף אויםצופאסעז און סטרײקען
 זאלען אנדמרע אז אוסז, םרידליכםטעז

 מען * פלעצער. זײערע ןוויף ססעבעז ניט
 אין אױןי אז זײץ, זיכער דארום סעז

 בא־ די האבען סטריײן איצט^ן דעם
 די^לבע אגװענדען צו באמילאםען סעס

 טעראר, םון נעײאאד, םון מעטאדעז
ם^  גלײך דעם דורןי געליננען זײ װעט א

סטרײק. צום סוף א מאבען צו
*%

 «זא באסעס די דא האבעץ דערצו
 א גאר אז װייסען, זײ חשבוץ. מין

 עםענט־ דער פון עלעםענט ממארקער
 פון זײט דער אויו* איז םײנוננ ליכער

 נעװיס איז עס און סטרײקער. די
 אפצואװענדען זײ םאר װיכםינ העכסט

 סטרײקער. די םון סיםפאטיע דאזינע די
 צו איז 1דערצ מיטע׳א דער־בעסטער און

 סטרײ״ רי אז קלאננ, דעם םאחפפרײטעז
 טעראריסטען, ערנסטע די זײנען קער

 און נעװאלד־מענשעז. םורא׳דיגסטע די
 איז פרעסע האפיטאליסטישע אונזער
 טובה א טאז צו גענײגט מטארק נראד־ע

שענד־ דאזיגע די ז^רםאר באסעס. די

 פאק־ אפת׳ע רי פין פארר־ע־־ינ; ריבע
 דאײגע די אז ־אפען, יױ^ען פיד טען.

 פרעכע דער אין ;״;,באריכט רינגער״צע
 די פיט איז װאס ערעכיענט, דעם װעלען

 גיײ־ פון אראפפיהרען ניט סטרײקטי,
 דאיזיגעד רער פזז זינע־ װעג. כען

 אויף ידיעדז •טטיהעי־ א י־אבען עיעפענט
 װען פעהיג, א-ז פדעסע אונזער װאס

 צװי׳עען קאפף א אים זיף האנדעי״ט עס
 איז באזאנדערס ארבײט. און sקאפ'טא

 פ־ע־ ־טילאגאער דער פיע פאי? דעי־ עס
 די װירקונג א פאר װאס אבער, סע.

 רי אױף פרעס״םארי*ױפדו:געז דאז־גע
 י-א־ ניט זארען ױניאן די און ־־,פטי-ײרע.

 קאפןי דעם אױ,*ז אגדערע, האײ בעז
פינדעסטען דעיר האבען טי; זײ װעיען

דורך װערען ארבײטער די אײנפילוס.
געװאלד״סעטאדו דאזיגע די

׳צ גאף באסעס י ד פון זײט
ik*D'H רײ זייעי־ע 2• פעסטעז

A
םונק א ,נא.־ נױט יעדער
באסעס די איז זעזיז, חען

! געיאגק, אגדער ן קײז דער־ צו װיניט
 א געװאיד. דורך סטרײק דעם שטיקען

 האט סטרײק דער וױ נאנדעם, טעג פאר
 רעגירונגס־קא* א האט אננעפאננען, זיך

 צרדים בײדע צו געװעגדעט זיך פיםיע
 איביטרײעאן. פאר םארשלאנ א פיט

 אננע־ גלײך פלאן דעם האט ױניאן די
 פארצולעגען פורא ;יט האט זי נופען.

 זײ־ פאױ ארבײטער די םון קריװדעם די
 פא״ זײערע אז װײס, זי פענ׳פען. טינע

 האט זי און גערעכטע, זײנען דערוגנען
 ארביטדיײ דעם צו אײנכעױילינט דארום

 האבען אבער באסעס די ^אךפמאן.
 אז רעגירונגס־קאפיכיע, דער ערקייעהרט

 פעניעען זײטיגע קײנע ניט װילען זײ
 ;ביזנעס זײערע אין זץי ארײנצופיעען

 וױסען ניט איבערהויפט װילען זײ אז
 נארניט האבעז זײ און ױניאן, קײז פון

 דאס איהר. םארהאנדלען צו װאם
 די אז כאװײז, בעםטער דער איז אלײן

 נ^רנים פײנען דרעס־פאנופעקט׳טורערס
 ערגסטע \די אנצונעהמען װי אגדעױצז,

 ױניאךארביײ די געגען געוואיד־פיטלען
 סטרײק. זײעד צוברעכען צו אום טער,

 גילוי־ נים אונז זיך וױלט דערםאר און
 דורך געלינגען זאל באסעס די אז בען,

ע די  םאר־ צו פרעס־באריבטען לינינער̂י
 פאנען אזוי און פוחות, די טומלען

 יע« סטרײקער די צו פײנדליןײגעטישיפט
 ביז איז װעלכע םײנונג, עםענטיליכע נע

 די פיז זײט ,דער אױף געװען איצט
סטרײקער.

A
 סטרײקער רי נײן, צי ,r צי נאר,

 די אסת, אלעס, אוױי נעפאסט זײנען
 די האגעז ט5געװא װאלטען סטרײסער

 אלע פיז םימפאטיע די און םרײנדמאפט
 אין אבער מעניעען. רעכט־דענקענדע

 אנגע־ האגען זײ רואס סטרײת זײמר
 םעהר געמטיצס זיך זײ האבען פאנגען,

 &חות, אײגענע זײערע אויף םון
 אויסדויער־הראםט. אײגעגער זײער אויף

 װעגען געװאוסט גוט גאנץ האבען זײ
 װאס אויף נידערטרעכטיגקײטען, אלע די

 איצ* די פעהיג. זײנען שוגאים זײערע
 זײגען באסעס די םון םעטאדען טינע
 קײן זײ פאר זײן ניט דארםעז און גים

 איבעררא^ונג. גרויסע באזאנדערס
 גײסט דעם, פים דורכגעזאפם ברואים,

 אױןי זיינען עקלאםעךהאלטערײ, םון
 שיקא־ חןרי װענען און םעהיג. אלעס
1n נא׳ער sכלוםרשמ עס מאכמ װ^ס ׳סע 

 הא־ שיהאנא, איז מײנונג עפענםליכע די
 בווגריױ. נוטען גאנץ א אויף זײ בען
 מיר נײן, האפעז, דארום װילען םיר און

 ירעסע, די װאס דאס, אז זיכער, זײנען
ז האבעז באסעס די און פאליס י  אזוי *י

 אלטע די צו זיד גענומען באצײטענס
 װעט כילאםס, אוז נעװאלמ םון מעטאדען

 די ^טערען נים מינדעסטע דאס אויף
 םעסטען זייער אנצופיהרעז ארבײטער

 געלאסען, אזוי מעטאדיש, אזוי קאפוי
 זיןי האבען זײ וױ אױסגערעבענט, אזוי

םאיגענופען. עס
A

 דעם באסעס די טאז ניט װעלען ײי
 צו פראױאצירען לאזען זיך און נעםאי׳עז
 זאא פצטאדען. צװײפעאהאפטע אאעיאײ

 פרױוע־ די נאנצען אין זײן געװאלט די
 זײ ורעילען אאננ באסעס. די פון אעניע

 ארביײ די תײנען דאס אז באאל, דעם
הע־ ניט געװאלם, נעביױכעז װאס םער,

 דאך װעט אפת דעד אױםהאלטע;. נען
 די פעלר ויאכ און כ׳צפ־אצען. אי־י

 סטריײ די םארםאלגען ״ערעז נאפעכ
 ׳צטאנדהאפ־ און רויױגעי *יאס און ק•;-,

 ב^ייבען, ויעלען סטרײיעד די טינ״•
 װצרען ו^גיען זיכערעי אין :עכער אי־־ז

 #יע ארנײטער־זינ. א• pc אויסזיכט די
 געהן ױעי*ען סטרײקער ׳עיקאגאער ךי

 אלס ׳;אגצען אין אנער פ-יזאי, אין
 ‘הא ויעיכע פעניעען, אי־כ אונ׳עייידינ,

 זײער פיט באנוצט בלויז זיך יען
 זיר אבער װעיען די כטיײל־רעכט.
 פינדעס״ דאס טאי צו פון צוריקהאלטען

 פינדעסטען דעכ געבעז זאר װאס טע,
 םאיסאי' די פא- בארעכסיגװנ פון יצײן

 די םין זײט דער פון ךי א"ל ;וננען
 איז דאס י־איײען. זײע־ע אין יאפעכ

 דעי םון קאפ״ײ׳טאקטיק אגנענופעגע די
iv’ אין אינטעינעיעאנאל iy ,א קאפל 

 פעהרסטע ז־י אין איז װאס םאקטיק,
 ;עיפא׳ג פיט געײאי״עז געקיױנט פעיע

 אינסער־ אוגזעי י,אט װאס טאיןטײז, א
 אוז *עטארקער ן“אי געפאבט ,;ע׳עאגאי

 ‘םינ דער :יטא איז עה און יטטאיקער,
 יעיקאנא׳ער י1 װאי־ופ גרונד, דעסטער

 אײ האנדיען, אנדער׳ע זאלען סטלײקער
 װעט ךאגד^ען אנרע^צ װען בעררױיט,

דעם ביעננען אופז ניט לען ׳:ים
*6♦זינ• טעז2ינעױי:

־  דער איז עס יעװעד וױ וױיסען, ד
 נאף װעג. אננעצײכענטעד דאזיכער

 יןאטו״, אין םטרײקעד די זײנען זi‘עכיsא
 צו לײכט אזױ איז םאי* אלע :יט און

 אונ־ באזאנען אזױ רוהיג, אזױ בי״ײבען
 •ראוואשא״ נידע^טי־עכטיגסטע די טע*

 דאד ױי טוען באסעס. ,ד פון ציעכ
 צו סטרײקעד די טרייבען צו אוב ׳א"עס

 גרױסע די דור,א אבער פאיצװײםיוננ.
 זײן דארןז חאכי״ אזא םון ׳פוױ־יניןײט

 באגײס־ לזעכסטער דער פון קװאל דער
 ׳מײע־ װאס אדב״טעד. די חאי טעױנג

 און געפײנער װאס קאפוי, ד^י ־ער
 םעטאדען די זײנען עס נידערטרענטיגער

 איז זיסער אלץ דאכ ׳צונא, רעם פון
 קעפםעו) די י^ס ן,יי4אי דא® זינ. דער

ײ67פאר די פון אויסהיטען זיך קענען  י
 גע׳עטעלט, װערען װאס פאסטקעס, דענע
 זיי, איז װערען געכאפם זא^ען זײ אום
 םוז *ורזאכע אן זײן דארף אלײן דאס
 זײ. םאר צוםרידענהײט העכסטער דער
 אין געהן ;יט פון זיןי אױסהיטען דאה

 די פאדעיט פאסטקעס נע׳טםעיטע די
 באראיןטער־ און פאי־זינטיגקײט גדעסטע

 דזעלדעך א איז יז>יאי דאס םעסטקײט.
 יעדע און סטרײקער־ יעדער און טאמ.

 נאר ניט װעלןן ׳פיקאנא אין סטרײקעריז
 אזא אויף האנילען צו ניט אלײן זארגען

 נאר באסעס, די העלםעץ זאל װאס אופן,
 סיט־ זײערע אלע אז זארגען, װעלען זײ

 װע־ נעשטיױכעלט ניט זאילען העכיפעי
 כדי נויטינ, אונכאדיננט איז דאס רען.
 זאל אנםאה סאמע םון סםיײק דעד
װערען. דעםאראליזידמ ניט שוין

A
— זאןי אײן נאי נויטיג איז דאן און

 ניט און איבײם, דער צו געדין צו ניט
 לןלאנ־ אלערלײ דורך אינארען זיך לאזען

 בא־ פול שוין זײנעז ^עסער די אז ׳גען
 נאןי און ארבײםער, אנדעחג מיט זעצט

 געװעהנ־ װעיען װעלכע ליגענס, אזעלבע
 און פרעסע דער םון פאדטפרײט יליך

 דע־ צו אום אגענטעץ, באסי׳צע אנדערע
 ארביײ די סטרײקער. די םאדאליזירעז

 םאכען צו דרעסעס אז וױיםעז, טער
. מען דארף ן ע נ ע  מײ־ יעדע ניט ק

 דרעס־ א װערען ילײכט אזוי \vt< דעל
 װאס מלאכה, א איז דאס מײהערין.

 בא״ קענען באסעס די לערנעץ. םוז מעז
 אלערלײ םיט םול עעיער זײערע זעצען

 דרעס־ קײן מיט ניט אבער ט^פום^עלעס,
 זײערע םאכען צו םארטינ כדי םאכער.

 די, האבען באסעס די מוזען דרעסעס,
 שע״ די םון ארויס איצט זײנען װעלכע

 םריהער װעלען באסעס די און •יפע
 ׳זײ צו אנקוסעז ivm ^■עםזנר אדער
p און ױניאז דער צו ^מומעץ מוזען »d 

 קרײ צו אום ױניאז, דער מיט האנדלען
 די םארטינ. ארבײט נויטינע די נעז

 נױ־ די באזיצעץ נאר דארםען ארבײיטער
 נויטינען דעם אױסדױער־סראםט, טינע

 זיג דער איז דאן און זיך, צו צוטרוי
 די םון מעטאדעץ אלע זײערער. זיכער

 ניט ויעלעז סטרײקער די גענען באסעס
 נאר װען װירקוננ, םינדעסטע די האבען

 אויסםיהדען ײעיעז אלײז סטרײקער די
 װירק- די און אננענוםענע אלנעמײז די

 סון סאמוי־טאסטיק אויסירובירטע ליך
 גארמענט לײדיס אינםערנעשאנאל דער

 די אויד וועלכער *ז ױניאן״ װאירקצדס
 אננע־ זײנעז דרעס־מאכער סטרײקענדע

^לאסעץ.

 דרעסםאכער דעם אץ אױסזיכםעץ דײ
באסםאן. אין סטרײק

ג^ריבען, ײעיעז צײלעז די בעת
 באסטאן, איז זיגמאז פיעזידענמ איז
 צו כחות זײנע אלע אז וחונדעט ער װאו

 אלע און סעטעלמענט. א צו ביעננען
 זאל דאס אז דא, זײנמז אויסזיכטעז

 באס־ די װארים נעליננעז. אייך איהם
 כאטמ דרעס-םאנופעקםמורערס, טאנער

דאןי צדיקים, נרויסע קיח ניס אויד

 טאנופעי׳ט״.ױ--דרעס די און זײ *װױ׳צען
 אונטע־־׳טײד דער איז ׳צ־קאגא אין רערס

 דיעס״ באסטאנער די נעװאלדיגער. א
 ׳ד-יחוח לכל דינען, םאנופעקטיעװערס

 םאר׳צטעחן צו איפ צױױלידרט, גענ̂י
 םאר מניאז א פון נױטװעגדיגקײט רי

 אע״ נארגיט איז ע□ אז און ארכײטער,
 פאד״ צו כאס א םון כבוד דעם טער

 T די אלס ױגיאן, דער מיט חאנדלען
 ׳זגי״ די איכײטער, םין פרעזענטאנטין

 דאד• דרעס־מאנוםעחט׳עורערס סאגאער
 צו אט װערען ערצױנען ער׳צט נאןי םען
 דע־פאף צױױליזאציע, םון ׳צטוםע דער
 אין דרעס־םאכער די םין סאמף דער איז

 קא;• דארט ״פװערער, אזא ניט באסטאן
 פאדע• געװיסע װעגען בלױז זיף דעלט

 ארױסנ/ד האט ױניאן די װעלכע ױוגגע^
 אנרײ דעם כאנײען צו אום ׳עטעלט,

 דרעפ־םא״ די דאבען איצט כיז מענט.
 גאכצית״ ענטזאנט זיך נוסעיוט׳צורערס

 דעײ ױניא;. דער סון פאייאג; דעם בען
 ערקלעחרט ױניאן רי האט פאר

^ זצלכעד דעי אין אבער סטרײח,  צי
 םארחאנדױננע) די אן א^ץ אךנ געהען

 דרעס־טאנױ די און ױגיאן דער צװי׳צען
 אננעח״ דארום כיענ כיען פעחט״פורערס.

 אנװעזצג״ זיגטאן׳ס פרעזידעגט אז םען,
 פאף לקצסע די פאר כאסטאן אין הײט
 אײס״ באלדיגען א צו פיה-ען װעט טענ

 דאנױ די און ױניא; דע־ צוױשען גלײך
פעקט״עורערס.

A
 דזטענעראל״ צום באריכט א לויט

 םאגמ־ װײפ־פרעזיזתנט םון סעקרעטעד
 סאנופעקטטױ אײגינע ׳פױן האבען סאן,
 ױניאן״ חןר כיים אױסגעגליכען זיף רערס

 •JV דער פון פאז־ערוננען די אז קענטיג,
 אץ חארכע, אזע^כע גיט נאר זײנען •אן
 לױגען זאל דרעס־מאנוםעקטיצױ־ערס די

 רואיני״ לאננען א ריזײ־ױרעז זײ צוליכ
 #נויטינ איז עס װאס קאטף. רעגדען

 דורכצו־ זיך כיכעל א כיעהר נאך איז
 יזאנפערענץ״טימ, דעם ארום ^כועסען

 mv: װאײט דאס װעץ אז ׳דין קען עס
 יעם םאי גריגדליך טעהר געװארען טאן

 ײינט גאגץ קאם,יי דער װאלט סטרייק,
 איז □y ויערען. אויסגעטידען געקענט

 אין ארײנצונערן וױכטיג ניט סאםענטאן
 דאס װארום עדקל/ןהרוננ, לעננערע א

 װעמעם איז געװארעז, געטאן ניט איז
 דײנונג, אוגזער יױם איז. דאס ^ולד
 *$ל2 דאס םאנוםעקט״שורערס די זײנען

 נעזאנם, יױ אבעל, ^ולדינע, טעהר די
 פארגאננעניײם. דער זאף א איז דאס
 ניט נאןל פטרײק דער איז דערװײל און

 נאן זא̂י טען אז םארביטערט, אזױ
אױסנלײף* אן צו קומען קענען ניט איצס

A
 האיי םאנופעקט^ורערפ טאנכע אםת,

 אױיסנעיי ^נפאנג סאטע כײן ^ויז בען
 :עג״ זײער טרײבעז צו ניײגרנג א װיזען

 עקס• צום ביז ױניאן דער צו נער׳טאפט
 אינדז^אגפיעאגם, נאך לויםענדיג טרים,

 און פאייס, דער מיט זיך באנוצענדיג
 אײנ אבער, טיטילען. אנדעיע אלע די
 0װא דאס, אױןי חיטל באםת האבען זײ
 אײ־י בײזעד אזא אין געטאן האבען זײ

 פאר• גערן ױניאן די זײ װעט לעניש,
 קײן ניט זוכט ױניאן די װארים געבען.
 זעחן, צו ציל, אײז נאר האם זי נקכיה.

 סאכעז חענעז זאײען דייארבײטמר אז
 יזאמףי דער לעבעז. אנשטענדיגען אן

 צום ‘,מיטע א בלויז איהר סאר איז
 י־ער״ עס חען זי אבער אויב צװעס.

 אױסנ^יך, פרידליכעז א דורך נרײכען
 איז דעם צוליב ואדרבה. אדרבה איז

 כייד אוז באסטאה איז זיגםאז פרעזידענט
 דעם סעטלען צו םיסיאן זײן אז האפען,
 טא• די און ױניאן דער צװי^ען סכםװי

 אויספיהרעז ער װעט נוםעקנדפורערס
 פאר סײ בעסער װאס און גיכער װאס

 נאנצע די םאר סײ און ארבײטער די
 װעלכק באסטאן, אין דרעם־אינדוסםריע

 hyi םארדנען ריט זיר װירקליד קען
 םארצוינענעם ־* לאננ א םון לוססוס

סטרײק.

קאנװענשאן. דער צו דעלעגאטען
 אלע צו אויםרוף אפיציעלער דער
 דעם םון באארדס דז׳עאינט און לאקאלס

 אינ* דער םון סעקרעטער איז פרעזידענט
 צו דעלענאטע; װעהלען צו אנאל8טערנע?

 עוי! איז קאנװענטאן קומענדער דער
 בלײבט איצט ;נעװארעז ארויפגע^יקט

 אויסצואװעהלעז לאהאלס די פאר נאר
 דא־ די םאר מענ^עז אםת־פאסענדע די

אויםגאבע. װיכםיגע זעהר זיגע

 פאר װיכטינ איז קאנװענמאז יעדע
 אינ• דער םון נעדײהען און לעבען דעם

 קאנ• יעדער אויף װארים טערנעמאנאל.
 א געווארםעז נאר ניט װערט ווענמאן

 אונזער װאס םהלך, דעם אױוי בליק
 דורבנע• פויןי האם אינמערנע׳פאנאל

 דער ב^טיםט װערט עס נאי ט*כט,
 N ארבײם. וױיםערע די םאר ילאז
 דאם באשטיםט, פאנװעגעאז די װאס

 נעקםםזו די םאר נעזעץ דער בלײבט
 םון עס איז גאטירליד, און, יאהר. צײײ
 בא־ אלע אז וױכםיגקײט, העכסםער דער

 ,דורכנד העכסט זײך זאלען טטימונגען
 כדכו אײנתלאננ סולען אין *ח םראכטע.

םון • אינטערעסען בעססע די
♦ *

 דצפ פ*ר זײגען טאקע דעיפאר יןא»ןנ,
 אוסצרע נױטי( אויפםו ני־ױפען דאזינע:

iW* פענ׳צען. נעסטע םאמע ir, װאס
וען, דענקען, קענען  קצסנן װאס םע̂נ

 וראס טעד*ען, זעײנפטיצטענדי^ דענחען
 גרי(ד אזױ פראגע א נאט־אכטען קענען

 סטא־ טענליךו װי ארזײטינ, אזױ ייך,
 uvn חױמן נאר קענען װאט טייספע;,

 T1 •אסען באםעהל, אימיצענס יןזאו
 חאג״ א אױוי דעיענאטען זײן צו ניט

 אױך סוזען דעלענאטען די װענ׳צאן.
 געטריײ מעסjrn װעגען אזעי־כע, ײןז

 דער צו איבערגעבענחײט און ׳עאפט
 טינדעסטער דער זײן ניפ קעז ױניאן

צװײפעל.
A

קאנ־ יערער װעגען ריכםיג איז דאכ
וױכ־ און ריכטינ, םעהר נאף ױענ״פאן.

 קאג- ?וםענדער דער װענען עפ איז טינ
 דורכ״ חאבען מיר באסםאן. אין מענ׳פאן
 יאה- מטורעםדיגע זעהר צוױי נעמאכט

 כאארד, עקזעקוטױו דז׳צענעראל דער חנן.
קאנומננטאן, די רעפרעזענטירט וחניכער

 יא־ כאיצטיטטע נאנץ אנגענוםעץ האם
 ארויסגע- חאט צײט די װעלכע ליסיס,
 ער אז גלױבען, פולסטען דעם איז רופען,

 כא• די אויסנעפיהרט נאנץ און םול האט
 דמר פון געדאנקען די און ׳&טימומעז

 ורעכען אבער קאנװענ׳פאז. פאריגער
 מ״גומס״םאײ געװיסע א העױצט דעם

 קאנװענטאן איצטינע די טײדעגהײט.
 הסכמח איחר אדער נעבעז דארםען װעט

 עקזעקױ דזמענעראל דער װאס אלץ, צו
 װעט ד אדער געטאן, האם באארד מיװ

 צורײז־ נאטלוסען אנגענומענע נעװיסע
 ריכטינ, טאן צו דאס כדי אבער, װײזען.
 גוט זײן מוזען דעלזגאטען די װעילען

 מיט ׳צטעלט װאס אלץ, מיט באקאנט
 םיט אינ^נרנןףפאנאל, אװזער םאר זיך

 טאג־טעג־ איחרע םיט גע^יכטע, איהר
אזעל־ נאר ■יאבלעמען. און נױטעז ליכע

 א צו ״וסען קענען װעלען דעלענאטען כע
בא^לום. ריכםינען

A
 דז^ענעראל דער האט דעפ חוץ א

 א אױסגעארבײט באארר עתזעקוטיװ
 גא;ץ דארוי װאס ■ראגראם ברײטע זעהי■

 #ראנראם די װערען. באםראכט נרינרליד
 גרױסע די װאס ׳אזא אלנעכײין אין איז ׳

 גוטנעהײסען. ׳פױן האט סעםבער?ןי#
 ■ונקטען, ■אר א איהר אין אבער פאיאץ
 סײנוננס־ א העחצט עס װעלכע װעגען

זיו, םאר׳פםעהט עס סאד״פײדצנדױים.
 גאר האט כאארד דז׳פענעראל רער אז

 דער אױף ארױםצואצװינגען בדעח ניט
 מעמ־ די תורר. נײע די מעםבער׳פיי

 גע־ א רעכט םולסטע דאט ד.אט בער^יפ
 ניט אלס כאםראכטען צו ■ונקם ײיסען

 די ז״ן װעט עס און וױנ^נםװערט.
 דארסען עס װעט וועלכע קאנוח^אן,

 סון םארלאנג דעם צו אױסדדוק געבעז
 זעהר א איז דאס מעםכער^וי■. דער

װערע און ט־ױסע  טאראנםװארםליכ־ ̂י
 קענען װעלכע טענשע^ נאר און ^יט,

 םאר־ אוגזערע אויסנעצײכענט ודרקליף
 זיך קע;עז און אינדוסטריען, טײדענע

 םארמײדענע די אין ארײנםראכטען נוט
נעה״ געװיסענהאפס קענען ®ראכיעדען,

ראליע. דאזיגע די זיך אויף טעז
A

 העכסטער דער םון עס איז דערםאר
 שײ זאלען לאקאלס די אז וױכטיגקײט,

קאנווענ־ דער צו דעלענאםען אלם קען,
 אי־ סאטע די םעהינסםע, סאסע די ׳עאן

 םון באזאנענסטע די און בעדגעבענסםע,
װירק־ װעלען אזעלכע נאר זײ. צװיטען

ןאנװענ־• אונזער סאכען ליר ױבילעאום̂־
 דארוי זי װאס ערםאלנ, דעם םאר• ׳פאן
 ערםאלנ, זאגען םיר װען און זײז.

 דער םון ארײנבחונגעז דאס מיד, מײנען
 ריײ אונוערע אין הארםאניע גויטיגער

 איז גמזאגט, אםת דעם װעלכע, ׳העז
 נויםינ איז זי װי אזעילכע, :יט יױיס
 םעטיג- םולער און געזונד דעם סאר
 די אבער כדי ױניאן. דער םיז קײט

 עטאנד צו סענען זאל הארםאניע דאזיגע
 נעהמען זאא עס כדי װערעז, נעבראכם

 איז מיסםאר׳צנעדניסע, אלע צו סוף א
 װעלען װאס דעלעגאםען די אז נױטינ,

זא־ חאנװענ׳פאז, דער צו װערען נעיטיקט
 אײנ־ זײן נויטווענדינערװײז ניט לעז

 נאד אנדערע, די טיט אײנע סאריטטאנעז
^ זאלעז ן ע נ ע ן ק ה ע ט פ ׳ ר א  ם
 װעלכע, דעלעגאטען, אנדערע. די אײנע
פע־ זאלעז אײנםאחפטאנעז, :יט כאםמ

 מטאנד־ דעם אין ארײנטדאכטען זיד נעז
 דער נאר געננער. זײערע םון פונלם

 אזעלכע צװישען אױסטױש ־ נעדאנקעז
םיאמע״ דעם צו ברענגען יזעז

 נויטינער דער צו יעזולטאט, וױנלזטעז
ױניאנס. אונזעחן איז הארמאניע

פאמפלעט. וױבטינער א
 ■א־ און ״סאמעל די םון אוםלײז דער
 ■אכד א אםעריסא״, אװ היסםארי ליטײמל

 רעזולטאם דצר איז זײםעז, 48 םון ®יצט
 נעװא־ נענעבען איז װעלכעך קור̂ס * סיז
 ארב^יםער״אונױחןוץיטעט, אונזער אין ימז
 דעם קענם איהר .1923 אוז *921 ז י

 אין סענם 10 םאר באיןוםעז מםםלעט
 3 דעפארםםענט, מדױקיימאנאל םיז אסיס

סטריט. טע16 וחנסס

 א״טיקיען פריחעריגע צױײ די אין
 עגדע־ דעי אויף אגגעוױוען טיר רואנען

v איז ״אס רונ^ w v m Q: ליאיק־ אין 
ט׳ן ׳טרי*ד ען טי ר  דז׳צא־ די םון *דזו
 די אין ׳*•ליטעדונג דער טיט און געדס

v ׳צעפע־, o דע־ אז אמעוױזע;, האכצן 
ד א*ן עיעטעגט הע־״עעגדער ען טייי ײ;  ז

 ד״א־ דז׳עאכעיכ די אז ;ח׳צאבערס די
 אטא* די פון ■לא״ל דעם פאינוכיען נצן

 דאפ אז און ראנוסעקט״צורעיס, ליגע
״ דז׳צאבערס, די זיי, זײנען  די ױעינע נ
אן ף ױד  םאראגטױארטריכ- טא־׳נען דאי
 און ארנ״טס״כאדיגגוננען די םאר קײט

ײן גאנצען פאר׳ז רז ױ א ה פון װ ײ  ס־
 יױ רי װאכ אנגעװיזצן, אויך חאנצן מיר
דז׳צאנערם. די פון פארערט ניאן

 םיג׳פ •וגקטען דרײ פארנעהטט דאס
 מיר װאפ פאדע־וגנען, םון *ראנראם

 די גײ דז׳פאבעיפ די םארלײנען װעלען
 א;* װײטערען א װענען פארהאנדלוננען

ריטמנט.
 באגרענעצען װע;ע; איז פוניט אײן

 און סאכ״סאגופעתט״עורעיש צאי״-ר די
 די אי-ײ םאכעז װעיכע מאנט־־אקטאיס,

; דזיעאבעדכ די םאד .ארבייט
 װענען — א*ז ■ונקט צוױיטער רyד

 בא׳עטיט־ א ארכ״סער די גאראנטירען
;יאלי רורנ׳ן ארכ״ט װאכען צאהי טע

 אז — איז פיגיןט דריטער זיער און
 איג־ צו צוטדיט א האבעז זאל ױניאן די

 ״ארדעד־ די און ביכער די טעיזוכען
 ױ.א־ צו בדי דדעאבערס, די םון ״סײ§ס

 אוג־ און װאו קאנטראל, נענויען א בען
 אינײט דיער באדיגגונגען װעלכע טער

אױםגעטאכט• װערט
 נאנצע די רעגולירען חוץ א אכער

 און םיטואציאן, דזיעאבעײסאנטיאקטאי
 די טרפיה קאנטראל־מעטאדען, חוץ א

 םיכטעם אײנמטעלען מוז זי אז ױגיאן,
 ארנײםער* גאנצען דעם אין ארדנוננ און

 אויב װארים, טדײד. קלאוה אין ילעכעז
 און פונדארענמ דעם פארםעסמיגעז גיט

 ארביײ די איז ארתונג ארײגברײנגען
 פעולה א פאר װאם םער־םארדינסטען,

 רעםאר־ אנדער אן אדער אזא דאבעץ פען
 אײ האנען װערםה א םאר װאס םע^׳

 אורזא- די אױב רעםארכעז, כערהױפט
 ניט םריהער װערעז צרות סף א פון כען

 װי וזײט, אזוי געהען מיר כאדיטיגם?
 כיי־ אין אז דעי־,, א אבערסrדז די זאנען

 קײן בײטען ניט זײ םארען סיזאז טען
 ארבײם, זייער מאכען צו װאו ׳עעפעד,

 םאר באדען דעפ אװעקצונעהמען כדי
 א און ׳צאפ אײן צוױ^ען האנקורענ״ז

 זעלבען רעם אין כיר סוזען ;צוױיטען
 האגדלען. אויין גײפמ ענט^לאסעגעם

 בא־ דעם אװעקצונעהמען קומט עס װען
 איױס װאקסען עם װעלכען אויף דעץ,

צרות. אנדערע
 ענדע־ םונדאםענטאלע די םיז אײגע

 װעדען, נעמאכט דארפען װאס רונזען,
ז י  א ן v ל ע ט ש ו צ נ י א — א

ד םעהר ע ד - ר v ג י נ ע ו ו א י י ל  נ
ן ם כע ס נ י ד ר א ז ם י י א ־ ד ר  פא

ע נ ע ד ע י פ ^ ע ש ט נ ע ר ן ב ו  פ
. ד ײ ר ט

 וױידדט־ מינימום איצט לאבען מיר
 עגטשפרע־ ער׳עםמנס, אכער, סקײלס;

 יע־ דעם װײדדמ־סקײלס די ניט כעז
 — ארבײטער די םיז בענס־סטעגדארד

 זײ־ זײ קלײן, זײנען װײדזע״סקײלס די
 ענם^פרע־ זײ װײל און ;גענונ ניט נען
 לע־ און לעבענס־םאדערונגען די נימ כעז

 האבען א־בײטער. די םון בענסעויםעז
ניט. האםט קײן זײ

 נרעסערע נאף־ געיענ א איז הײנם
 אר־ מען לויםט םארגען אח ;וױידז׳עעס

 װיײ אם כדי בילינער םיעל םאר בײטעז
 צו װאו דזלואב, א האבען צו ניגסםען

ארבײטען.
לא־ נארמאלע הײז ניט איז דאס אז

 צװײ־ סײז גאר העז דעם װמגען ־— נע
זײן. ;יט פעל

 ׳צטײד אפגעיעאפט האט ױניאן די
װאס¥ םאר — ארבײט

 דעם אונטער האבען איבלען צװײ
 זיך נעװארםען סיסטעם ^טיק־ארבײט

 געםרעסעז האבען p* אויגען די אין
 דעם געמאכט סיאוס און טרײד, דעם

 געװען איז דאם לעבמן. זײץ ארבײםער
 מעהר און מעהר נאף זיך יאנען דאס

 זיך דיננען דאם אח ארבײט, באנדעלס
 ארויסגעיאגט זיף מ׳האמ •רײז. װענען

 שאפ אײן און ארבײםענדינ, נעסה די
 און צװייטעז, םים׳ז קאנקורירמ האט
 פי־ א אין טרײד דעם נעהאלטעי אזוי
בער.

^רבײט םיז אי^אםען דאס  האט ^טי
 רױ פעהר ארײננעםראנען נלײף טאקע

 נערװעזײ די יטעפער; די אין הינקײט
 ;נעװארען איבערגעבראכען איז םעט

 װאף־ארבײט־סיס־ די דאן אבער ם׳האט
 םארפאל״ נאנצען אין געקענה ניט טעם

 ײאד פארפאלהאמטע א און חאמענען.
 דאןי :אד זײן װעט ארבײט־םיסםעם

 ארײנטיאנעז איצט װעלמן םיר װען
 אר־ די סון װײדזמעס די אין ארמוננ
בײםער.

איצט ־וױידזעעם אין אוגארדנונג די

זיגמאן. פאריכ פוץ
.»«י;זע־ סין ««־<ן־ד;נט ( ' » < ; <

 איבײט טען װעהרענד אז אזא, איז
 װײדז׳צעס, טען תיינכ #װאף פון טאי,ע
 אױסרע־ ײעגיגער אדע- סעהר א לױט

יעםיח! פון :עגונג
:גענױער ערקיעיעז עכ יאר״ד

t o פריהער- א אין געוױזען האנען 
 איז דזיעאכער דער אז ארטיקעל, דיגען

 און מאנופעקט׳צורער, רעי אײגענטליף
 קאנ- אדער סאנ־סאנופעקט׳צורער, דעד

 פאר* א דזמאנעד םאי׳ן איז טראקטאר
 סאב־סאנופעקט^ורער דעד װען סאן.
 ארכײט, קרינצז דז׳טאבער □,,נ קוסט
 עם געכעבען ארכײט די איהם װערט

 ;אר* דעם לויט ׳עמײ־,, «עד אפ^אצענדינ
 פאב־סאנו־ דער נעהט דעדנאך ; סענט

 בא- און ארנײמער קרינען פעקס׳טויעי
 ז״ צאחלען צו זײ סיפ טאקע זץי דינגט

 אדראנ־ די לויט אבע־ ;װאך דעי םון
 כײם ;עסאכט ױעי־ען װאס דדצעסעגטם,

 וױידדצעם, װעכענטליכע די באדינגען
 זיך כאדינגען א אויכ יוידער ov קוסט
 גארײענט. פון אי^אצונג דעי לויט

 םעחר; קרינען ארבײטער ׳צגעייערע
 בע־ א בײ ;װענינער — יאננזאסעיע

 סעהר סען מאהנט אדביימ יײן סערע
 נעסט ריין, ביליגערע א נײ ; װײדז^עס

וױידזיע. קלענערען א אן סען
שטענ־ די צו :אך קוסט דעם צו און

 װערט הײנט אונבא׳טטיסטקײם. דיגע
אר* באדיננט סען און ׳עאפ, אין ביזי

 און ;וױידדעעס גרעםזן םאד בײםער -
 אין ארבײט, די פאלט ^יעםער װאך א

 די סיט טענה׳ען אז םאננט באס דער
 םאר ארבײטען זאלען זײ אז ארבײםער,

 װײדזש אפגעמאכטעד דער וױ ביליגער
געװען. איז

 קלאוקמאכער אז ניט, זיך גלױבם עם
 עס װי םאר_ביליגער, אדבײטען זאיען

 אויב אבער ; מיניסופ־װײדז׳פ דער איז
 דעם םון סעהר קרינעז צו אפ םאכמ מעז

 אר־ אויס װעדט דערנאך אח סיניסום,
 אח ׳עא®, אפנעטאכטעז רעם אין ב״ט
 װאו אנדעחמװאו, דזשאב א קייגט סען
 א עס םײנט סינימום, רעפ צאחלט כיען

םײ. װי סיי װײדדטעס די איז רידאק^אן
 םוט ױניאן די אז זיך, םאױפטעהט

 רענולײ צו דאס םעגליך איז װאס אלץ,
 מאכטלאז איז ױניאז די אבער ;רען

 װא־ אומ׳עםענדעז. איצטינע די אוגטער
 אין האי*טעז דעם בײ דארף כיעז רים

 טרײד. איז באאס גאנצען דעם דגעץ
 געװען איז ארבײט די װען םריהער,

 די פון ׳עעיער די אין קאנצענטרירט
 אױם־ ױניאז די האט סאנופעקט^ורערס,

 זאל סלעק, װערט עם װען »ז געפאסט,
 אלעמען צו װערעז צוטײלם ארבײס די

 אלע עס האבעז באליבאטים די גלײך;
 איצט אבער ;באקעסםט פאקטיש מאל

 אנ־ נימ נאר דזעאבערס די זיך רארפעז
 זײ ;באקעסיםעז צו דאס ^םרעננעז

 אײ צואװארפעץ מיט׳ן אזוי מאנעװרירעז
 אז םאב־״פעפער, םער^יעדענע איץ בײט
 םון צומײלונג נלײכע םון פרינציפ דער
 םארלא־ האט ^אפ א אין ארבײט דער
 דיזער װיבאלד און באדײטוננ. זײן רען

 םון מאנעו<עס די דורך קעז םרעציפ
 װעיען, דורכגעפיהרט ניט דז^אבערם די

 אזוי שעפער זײערע ארבײטער בײטעז
 די בײמען מים׳ז און םעגליך, װי אפט

 די באדײםוננ קײן ניט האבען שעפער
 פונ׳ם גרעסער װײדזשעס, אפגעמאכמע

סקײל.
 דורכ־ ױניאן די וױל װאס אלזא,

i פיהרען
 מיט׳ן גלײכצײטינ אז װיל, ױניאן די

 פאר סאב־שעםער צאהל די באגרענצעץ
 מאכען סיט׳ז בכלל איז דזשאבער, א

 םאר םאראנמװארטליר דזשאבער דעם
 עס װי אזוי ארבײמס־באדיננונגעז, די

 די מיט פאל דער געװעץ מאל אלע איז
 אלײן דאס װאס םאנוםעקטשורערם,

 — לאנקורענץ אײנצאמעז שױן װעט
 רענולא־ בעסערע א װערען •^ייכצײטיג

װײדזשעס. די פון ציע
:װערםמר אנתןרע אח

 די װערען גערעכערט זאל כל קןדם
 זאל העכערוננ די איז כיניסום־סהײלס,

 די זאל דאץ און ממשות׳דינע; א זײן
 די אז אױםצופאסען, האבען נאר ױניאן

 זאלען ס ל י*י ק ס * ום מ י נ י ם העכערע
 ניט זיןי וױל ױניאז די אפנעהיט. װערעז

 שטע־ נים זיך העז איז װענ, איז שמעלעז
 עי װען ארבײמער, אן פון װעג אין לען
 לא־ סקײל. דעם פין העבער קריגען קען

 בײ ביזי נרױסע א װערט עס זאגען, יךמ
 קלאוח־ אויױ פארלאנג דער איז הלאוקס.
 לוי! דער איז גדײס, זעהר װערט סאכער

 גרעסער, דעם דורך װערט ארבײט םאר
 שטעלען ניט ױניאן די אלזא, זיך, קען
 פאר־ איז ,דאס — זאנען און ׳װעג אין

 ניט אױןי ר,ען יװיאן די אבער באםעך.
אין טרײד דעם האלטעז אין צד קײן זײז

 וױי• ארױםגעםריבענע םין פיכעד א
עס  וױי־ אראפנעפאלענע און הײנט, דז̂י
 די חעז סוף כל סוף סא־גען. דז״צעס
 םין אינטערעםען די דיענען ניט יוניאן

 נאדםאיער ניט איא װען איבײטעי, די
װערען. אנגעלאי־טעז ז̂א צױעטאנד
 די טאחע איז באיױיז בעסטער דעד
 קי״אוקסא־ יעדעי גיפא. ייאגע איצטיגע

 ניט pc צרות ;יאד דעם דו־ף געױט כער
 איץ ז,יז ײעס עכ װאס הײנט, וױסען
 זין נעהסט װאנצן פין סארגען. יעאפ

 די פון אײנע ?י אונכא׳צסיסטיןײט די
 כיכטעסיאזיגקײט די איז אורזאכלן

וױידזשעס. די שײך איז װאס
 סיס* ארבײטען עפ וױ זעהן לאסיר

 טיײדס אנדעיע איז סקײלס טעסאסי׳צע
 מיט טרײרס, ארגאניזירםע גוט אין —

 ביל־ די אין ױגיאנס. רײכע סעכטינע,
:4בײשפיעי צום טרײדס, דינג

 טען האט טי־ײדס דינגלנ' רי אין
 10 אין in אײיל ארױםגעארכײט זיך

 טרײדס פאראז כייניםום. טאג א דאלאר
 אזן סיניסום־סלױילס, העכע־־ע :אף מיט

 קיע־ 1ביסמי א סיט טרײדס אויןי פאראן
 א םאר װאס זיך װענדט עס נערע.

 בכלל אבער םרײדס. ,ד פון ברענם׳ע
 אננענוםע] טרײדס בילדיננ די װערען

 ארױםגעארבײטע םון םוסטער א פאר
 א װען םאל, יעדען מיניםום־סיןײלס.

 דעי*־ געהעבערט, װעיט מיגימום־סקײל
 פון ארבײטעד א״ע גלײף עס פיחלעז
 ױניאנס די פאקעטס. זײערע אין טר״ד

 איע אוםן אזא אויף דיענען דארטען
 גלײכער א אין טיײד פון ארכײטער

 אין ביז־ גרויסע א איז עס װען סאס.
 אײן רארט קריגען בילדינג־טרײדס, די
 דאס סקײיס. די פרן סעהי ארבײטעי די

 עקאנאסי־ דויץי נאטיי^יך, אבער קומט
 זײנצן ױגיאנס די גרונד־געזעצען. שע

 ;דעם איי צד דירעקםעי קײן ניט אכער
 גים אויך ױגיאנס ױ זײנען דערפאר און
 בא״פעםטײ די װען ׳צד דירעקםער קײן
 וױידזשעס די און נארסאל, װערט גו;נ

 איז ; סיניסומכ ד־ צו אראפ קוטעז
 ׳טטארה, דאיטעז ױניאנס די דינען פאר
 ריאנט םרײער א סיט קענעז זײ און

 די פוז נאננ ;אנצעז דעם קאנטראליױעז
טרײדס.

 ניט האט ױניאן שלאויטאכעד די
 שטאײרױימ אין אראפצופאלען װאס סיט

 ;י־אנד איז ױניאז ײעיכע אירנענד גענען
 עס,1גװאי אוי̂ו סאי אי־ע אבער איז זי

 נים הע; זי און טרײד־פראכלעמען, םון
 אײנצויזאל־ גלײכגעװיכט דעם כאפען

 אײ• ארן ;האנטי־איי געהערינען א םען
 עם םאבט ײאפ אורזאנען, די םון נע

 טיסטעסײא־ די איז אונסענליך, איצט
װײדזיטעכ• די םון זיגקייט

 דער סיט באצװעיט ױניאן די װאס
 pא סקײלכ ד* העבערען צו פאדערונג

̂ויז פאראנטיואי־ט^יך זײן  די סאי בי
 p» א־יײנצוברענגען — איז סקײלס

 איז עכ װי צרפטאנד, א קלאוק־םרײד
 איגדוכט־ ארגאנידרםע םעסט איע אין

 ארבײ־ ׳&נעלער און גוטער דער ריען.
 פונהם נעוױנען דעב דורף װעט טער
 ער*טם װארום לאנגזאסעי. דער װי אזוי

 Tf:r און נוטעד דער פארלירט איצט
 איהם סיט סאכט סען :ארבײםער לער
 אבער וױידזש, העכערען םיעל א אפ

 *פוין איז ארום, זיך קוקט ער אײדער
 נאכלו'־ און אנדעריפװאו, ארבײס די

 אויפ׳ן ער פארלירט ארבײט, די םקנדינ
 א®* זייז קי־יגעז צו םעגליכקײט די װענ

פרײז. נעמאכםען
 סיסטע- װענען פונחט ספעציעלען א

 ^טעלמ’ װײדזש־םקײלס די מאטיזירען
 אין םינישערס. די פאר ױניאז די ארויס
 זיך פאדע^ט טרײד םון ברענטש דיזען

 פאר־ םיז סיסטעם ״ױניםארם״ מעהר א
 דער פיז פעקשאנס אלע איז דיגסמעז
ארבײט.
 פאיזוך גדויםער דעך קוםט ראן און

 פרינ־ דעם לעבען אין דורכצוםיהרען
ן י ר ז א — צים י ר ט ס ו ר נ י  א

ז י ט א ע ט כ י ל ם ר א ו ם  צ
ן ע ג ר א ז א ע ב ל ן א ר ה י  א
ר ע ט י י ב ר ס א י ן א מ ע ב ע  ל

ן ע כ א ר מ א ץ א פ נ א  נ
ר. ה א י

 אײנ־ זאל עס אז פאדערט, ױניאן די
 אינשורענס־םאגד, אז װערעז געשטעלט

 נוט אזוי דזשאבערס, די װעלכען צו
 ביײ זאלעז מאנוםעקםשורערס די װי

 קענען מעז זאל דעם םון pK מראגען
 איז עס װען דאן, ארבײטער די צאהלען

 װי אוז װיםיעל, ניטא. ארבײט קײן
 אײננעשטעלט, װערען דאס.זאל אזוי

 אבער ;םארהאנדלען צו איבער בלײבט
 שאר מוזמן. עס סען װעט דורכפיהרעץ

 דער איז עס װי סיזאךמרײד, אזא
 לעבענס־נױם־ א עפ איז סלאוק־טיײד,
 אײ םון פראבייעם דער װענדיגקײט.

 חעז עס װיםיעל אױו״ בייטסלאזיגהײט,
 יזא־ איצמיגער דער אין זוערען נעלײזט

 נאר עס װעט ראררנרננ, פיסאליםטישע
 אינדוסט־ די װען דאן, װערען געלײזט

אד־ די פאר זארנען אנהויבען זאל ריע
.)13 ױים אוי\י ומזלוס
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 * נעבען צו גײצט דא זיף איף קלײב

 דער אזױ וױ ®•האנדלונג היסס^רישע
 אוגזער אין ענםשםאנען איז דזשאמנו

 אז איף, גלױב ערשטענס איגדוסטריע.
 געשריבען און גמואנט גאגוג ®וין איז עס

 איף צו אוז ענין, דיזצן איבער גצװאחנן
 םיט אײגםאו־׳פטאנצן איננאנצצן בין

 גצװארען נעזאנם איז op װאס אלעס
irm ,מאסענם ריזמן אין וועט נישם 

 םאםנן. גים אונסערשײד גרױסקן קײן
 מעס־ אוגזערע r* אץי, גאויכ *וױיטצנס,

 די־ אין סאראינטערעסירט זײנען במרס
 •ראקםישמר דער סון אױף םראגע זמר

 צו םאראינםצרעסירט זײנקן זײ זײט.
 איצט ױניאךשױן די םום װאס װיםען,

 איז צױפטאנד דעם סארבעסערעז צו
 ױנ־ דער עס איז װײט װי אויוי ;םרײד

 דזישאבער דצם סאכען צו נעלונגען י*א
p r באדינ־ נעװיסע נאכצוקומען איצט 

 רע־ םונדאםענטאלע די אײדער גומען,
 אױם׳ן איצט זײנען וועלכע פארםצז,

 װעלען ױניאן, דער םון סאנעס־ארדנוננ
לעיען. אין ורערעז אײנגעםיהרט

 אויסנע־ איז םיר אױוי װי אזוי און
 ״הצד״ דער זײן צו גורל דער ®אלען
 דזשאינט סיז דעסארםמענם דיזען איבער
 מא־ דרעס און קי*אוק דער ®יז באארר

 •רובירען דארום איד װעא ױניאן כער
 איבערבליס אן נעבען ארטיהעל דעם אין

 נעטאן איז װאס ארבײם, חגר איבער
 ביז דעוארטסענט דעם םון געווארען

 זײנען װאם םארטמריטע די און איצם
 בעסערען א האבען צו נעװארען געםאכט

 אונ• ״דדפאבערס״, די איבער קאנטראל
 האבמן םיר װאס אגרימענט דעם מער

זיי. כײט יעצט

 די איבערגענרמעז האב איןי װען
 איז דעפארטםענט דעם איבער אױםזיכט

 די אז געװען, הויסט־נצטריי דער דאן
 אין ארבײט די אװעת מיחען דדפאבערס

 די װעהרענד ױגיאדשעיער, קײז נים
 טאן צו װאם ניט האבען מניאן־^עפצר

 ארום נ*הען מאאכות בעא אונזערע און
 אונזער דארום כױר האבעז ארבײט. אהן

 אױןי קאנצמנ^ירט םעטינסײט גאנצצ
 אז אױסצוםיהרען, א?וי װי פונקט, דעם

 באױז וועיעז bpTrp( זאא ארבײט די
טמפער. ױניאן אין

 קאגסערענצען צוױי עחאטע די אין
 איז אסאסיאיי׳טאן דזמאבערס דער םיט
 או איבערצייגעז, צו זײ געאועען אונז

 דעם םזן האט ױניאז די װאס אאעס
נעשאאסעז האבעז םיר װאס אגרימענט

 ג^יקט זא? ארבײט די אז #איז די טיט
 אױב און ױגיאדצעוצר, אין װערען
 האט ׳ם אפג^ גיט װערס *ונקט דיזצר

 ני׳צט װערט טוס קײן אגרימענט דער
 •ריד אין האבען זײ ױגיאן. דצר םאר
 איז פראנע רי צו^טיכמן. געםוזט צי■
 רי קריגען צו אזוי וױ ענטטםאנען דאן

 װצי־ וױסצן זא<ען מיר אז מעגאיכק״ם,
 יר־ ׳עעןער :יט*ױניאן וױםיא און כע

 אסאסיאײיעאךדוטא״ די םאר כײטען
בציס.

 אױס־ דאס ?יןי קען אױכערפאעכאיף
 זאך. יצײכטצר גאנץ א םאר דאכטען

 צו אז ׳זי;ען אין אכער האט םען װען
 געהאט גיט נאף מיר האכען צײט יענער

o צו צוטריט קײן n ביםנר, ד^אכערס 
 א אז ״קאס«לײנט יעדען אויף אז און

 קײן כיט אין,. ארנײט, ׳טיקט ד^אבער
 הא׳ בארארםט םיר האבען ױגיאן^טא■,

 םאכען טױן זיף מען הען באװײזצ, בען
 םיר אאנע א פאר װאס אין באגריוי, א

 עס טווער װי און געפוגען זיף האבעז
^ צו געװען איז ױי  םיר הײס. א באו

 אױסצוארבײטען געזוכט דארום האבען
 א געבען אוגז זאי װעלכער אן,4•' א

 ״נאך צאהא רי וױסען צו מעגליכקייט
 םון באנוצט װערען װאס ^עיער, ױניאן״

 אויוי ׳•אאן חןר דדעאבערס. אלע רי
 איז געא״נינט, דך האבען םיר װעלכען

 אסא־ די :פאאגענדעס אין באיפטאגמן
 ' א ױגיאז דער צרצטעאען זאל סיאײשאן

 בא־ װערען װאס ^זניער, אלע םיז איסט
 די ;םעםבערס זײערע םון שעםטינט

 זײ־ עס וחואכע אויסקלײבען זאל ױניאן
 די און מעיער, ״נאךױניאן״' די נען

 וױםען אאזען ראן װעט אסאסיאײמאן
 סטא־ זאילען זײ אז מעמבערס, זײערע

 האבען םיר ארבייט. אהין טיהען •ען
 זײנמן םיר װען און נעקראגצז איסט אזא

 אױססארםירען סים׳ן נעײארען םארטיג
 ביז אז געםונען מיר האכעז טעאמר די

 125 האכען 1923 איריא סאנאט דעם
 450 צו ארבייט געטיקט דז׳עאבערם
נױ אױסער און אין נאךױניאן

יארק.
 פריהער איז װעלכער ׳םאהט דיזער

 גענעבען אונז האט אונבאװאוסט, געװען
 דער צו קוממן צו גױנד גוטען א

 אנ־ זײ און אסאםיאײמאן דזשאבערס
 אנרי״ דצם 9א ניט היטמן זײ אז צײגען,
טענט.

 אנריםענט װעגען רײדען כײ\ך װען
 אסאסיאײשאז, דז^אכערס דער מיט
 װעגען ױערםער יאר א זאנצן איןי װיא
אסאסיאײ־ דצר םון מעםבער׳ציפ דער

 פיר* נצפצר זאלצן אצזער די כרי ׳״צאן
 סיר וחנימ טיט ציעסצנטצ̂ן די ׳פטצהן
 אױך די װצט דאס חאנדיצן. דארפען

*tff די םון באגריןי א גצכצן "p vw v 
̂• צו אױס אוגז קומט op װעלכע  נאג
געגען.
 ״טױר״ חןר פון טעסכער^• די

 אסאסיאײ׳צאן״ גארטענט ילײדיס טמצגט
̂פטצהט,  קיײנצר א פון צר׳צםענס, בא

 װעיכצ *סױרט׳צצנטס״, אםת׳צ צאתל
 פוקטארי קיץ לענצן דיער אין האכצן

 רי אץ אריץ ?ײגצן נאר אנגצוצהן ניט
 און ׳אטערט אגדצרע אין op״ביתoקלאוק

 אין ניעוס, צואיב נאזעצט, זיך נאכהער
 ױי אכוואהל פירמצס, דיזע יארק. נױ

 וואס כאנרײפצן גיט איץ נאר קענצן
 נצטעפ״ וײצרו אין ויך םיטט ױגיאן די

 חאאטצן צו גצניעט אנער זײגען טען,
 ־צױ האנ^ זײ װעיכצן צו אפכיא̂ף אן

 טען קצן םירמעס דיזע נציפטיפט.
םון די אויף איבערצעהלען אבער
האנד. אײן

 ב*»טצהס עיעםענט צװײטער דער
 *ןר^ײ- מיט סײלסלײט געװעוצנע םון

 ארײן וײנען װצלכצ ׳/oרp̂•ארטנ̂ דענצ
 רײןי און גרױס וײנען און כיזנעס די אין

 טױן האכצן זיי אכװאהי 1או געװארעז,
 טריק ״די :רוםט םען װאס נעיערענט

 יעדען מוין װײסצן זײ גײם״/ די אװ
 ארב״ט ארױסצדקריגצן אזוי װי סקים

הז דאר ״כיליל/  האיכע » נאד ז״ ױי
 צײטענוױיו די כיט נאף קען מען ;צרוז

האנדלען.
 איז װעאכצר עאעסענ̂ט דריטער דער

 באמטעהט צאהא, איז נרצסטעד דער
 װצל״ מאנוםצקטטורערס, גמװעזצנע םון
 כיד דוטאכינג רי אין ארייז זײנצן כע

 צווצק, אײנציגצן דצם סיט םילײכט נעס
 דירעק״ דצם דך אױױ האבען צו נישט

 דצגקצנ״ יוני^ן, דער םון שאננא־אל טען
 זײן די ײעיצן רסpאכrדז אלס אז דיג,

 טאן קצנצן װציצן און םױנאען pםרײ
 -pj ײי װצן גלוסט. חארץ ip’M װאס
 דזשא־ *אס אױך אז אויס, אבצר םינען
 אינ- ױניאן דצר םון זיך מצן ipp כצים

̂ע\, נימם נאנצצן  זײ ווצרען ̂ר(יסרר/ן
 םײ־ צו גרײט זײנצן און םארציטערטצ

 אײ- זײעך מים צוזאמען ױניאן די טצן
!אסאסיאײטאן געגער

 דעש אנװענדען מען דארוי אםטסאל
 אייבער־ צו א״נעס אזא םיטצא ריכטיגען

 האט דזמאכער א זײענדיג אז צייגעז,
 צר םארםאיכטוגגעז געיױסע אױף ער

 דז׳פא־ דעם«־דצד אחיז ױניאן. דער
ארבײטער קײן האבצנדינ נישט בעי־,

S 3  t9r m  W  • ^ מ ױ •
I'V און ייןי ניי trn יי»ײ•1׳• די« 
M <ו«ן  r s ז  ••ירכוגדזןן י׳
•̂iya«tteiy ײנ««־ *רנײט די r« 

w  r•  ip vin r א׳חס ניי ז*ןי 
iדי »וי»«ארנײ# f»* דמ* »ון 

 ימיאן, ד«ר *ו פ»ראג«װ#ר«ייגהײא
Tf tfnymrwfi ov< װ«ו opttD'O w 

 גאד די זיו ײ«« lרpרpרH »ן וײן װ«ט
p* יאג׳ו op .tpipvp »*רן די ס*

iw»,4P>nimr 3 י׳ני מיי• ײו**■p )r
 von* •an (י•!1י רי ױאס דינט ט«ר
 רןן ױ;ז איז •גרימ;ט \pvtnp' ד«ם

 »ר• ג׳וװיס׳ו »רײג»ונר«גג«| נ׳ןיוננ׳נן
par\popi\ מס׳ור׳ון • שרימן »ין P•;• 

דז׳יימר•. די יינ׳נר פרן<
 n םיר 1«ה*ג •«רי< taoioo יין
p* ;•דױגי•! *so טראו׳נן fru  V»P■ 

 ppyt וחןחר׳ונד רזטאנ«רס, די נײ פמ•
ap ity \poptpo סיר וױ 

ipip^pp) man ר׳ננס ראס -ipo:m ts 
 די מרו אױף מי ניג׳נמ pip״i וומן

oer^aoap ps'Hpo, וי יייז fnpp 
w *  opnop it iptoapnpoM* 

 iae* נרױםע a *יינט רןס הונד׳נרמ.
lie wאויף, I pyep)ro נעסורוננ.

aiao• דעם ניז אױנוסט r  ooi*o• 
 eVopop) ia*PV די •an 1924 נוור
 er*j װי< »יף .ipapv 3fl0 סיט

no ]nnpm m ק'ינ«ם on הר׳ןדיט 
 זי• נין ײיו npaa ארנ״ט. דמר ס*ר
 די |ie *חל1 נרויסמ » זעהר ta כער,

 *lp וװ נמיוען גע«װ»»מנמן דינןן טע*ער
 נסנדןם ייניטו, יעי מיט סעטי«ן םען
 BiMBDPita י״ נ״ ••ז ארנײט די װי

ne ina«VJ דזטאבמרס. די
 onpaorn >na* נרויסןר » גןגען

 נענראבט *ייט nn אין סיי חאנען
 סריי^ *ום נע׳טטעים זיי און קל*נ«ן

 1« נטדיוניטו 1»' ארנייט \vr>'v םאר
n זיינען זײ סון סן * •קר. a־»Boa 

 .n>p( סוגיען סאר׳עײרענע נײט גקװסחנן
 inpy א־נער נאטרעםען טטראפען די

 אוין אונז א־ז עס יאיאר. טויוענד
" 3^ ױניאנידרען *ו געליננען :p rn  V• 

 ױניאן » ויי נ<ר’א הרינען *ו ייון נןרס
חאנםראי.

 איבערנע־ m־ip אץ an האב איך
 דעיארט־ דױען פין אויסטו on גענמן
 אויס־ האנ א־ו «יים. nn תרך ניענם

 א״נמ^הײ־ די אין אריינמרן נןםידען
̂טוסקן אונז איו ׳ום ׳*װער װי םעו,  אננ

̂ייווערטס מרים יעדער,  הא־ סיר ײאם פ
 סילײכט ײאאט יאם י”ײ נמם«כט, בען
 »ז גןװארען, אױסננטײסשט טאנכע סון
ארבײט nn ט־מ זיו נאריחםען פיר
o>Boany* .oapaBnoin on םון
 די אננאלאננם װאם א< זאנען, איף װיא

 צופרידען בץ-׳איף הל*וה־חמאכ«רס,
 חאבןן מיר יואס םטרטטריטע, די דיט

̂יף, סיא, אזױ אױף נעסאכט,  װי נאם׳ר
 אונטער טאן *ו געווען נהנציר איז דאס
אנרימענט. 1«יע«טינ דעם

— דרעס־םיםואצ׳ע דער באצוג א׳ז
סאא. *װייםען א

 » זײן נױטינ װעם עס איז וױימ, » נאר
 \V9 איןוסינע. די םאר אונםערזוכער םעם נײער

 און סםום םענאסארען די *ז אונםער, סורםעוט
 אוגפמר• איווםינ*ר דעי םוז אנדערע אוז ^נרום

 אײג* מםארק 1*רײ נאר זײנען זןנונגס־קאםיםע
 יח פתתגראכז׳נו םוו קןןראסין. איז נעמסירט׳

t האם בריזי ? \ra ,וײנצן זײ ד*ם דערװאוסט 
 פא<• םענאטאר גױם ®רײנד בעסטע די נעױעז נאד

 • דצז װעם העיםען? עס \n ויאס אכער,
 װיפייסטצ די ווער־וױיס אוז דריםע, א *וױיםזנ,

 םאד איר במסער? ?ײז אונםערזוכוננס־קאםיגת
 אוג״ גא;צע רי איצוריינזז םאר^אנ א דארום

 *jfor ד^ר וחנו ון,rדז נעתסטעז ניז סקרזוכוננ
 אונזער «ו נאהענם גאנץ זײז ותם םארם רעו

 דער• it האגד םים׳ן םסיש םאקע ערר״ וינרינעד
p <אננעו, m-> א*ם־ קענעז דארם סוז םיר װערעז 

אזגםערזוכוננס־קאסיםע. אז •ארםידען

 נזך םענ די האס ענרײט •אריס־קאפימאנער
 נױ אונזצרע נעגען אנקיאנע tp-iner א סאכט

ם זי/ גווז םייע כרי*קודמ. יארקעד מ צ - נ  עו
 איז סממעי » םים ארום מח^ז — הוייםעם,

 אועעחנ זײגזנן נאםיריױ דינםער־קזמעגע. דער
vrv m* אויםנעבדאכם שסארק כיי״קודש y

 צס זאר מנרײם *ז אױף״ םאיתרזנו זײ ביגול.
 njnir גאנץ 1זײ אבעד װעם דאס גאווײזעז

 ip:»p כרי־קודמ די באװייזמן. it ענריים פאר
 דער ראס בציױיועז, it אוס טאז. װאם אס אכנר

 •אררויםדענג נעבומי די תאס
>*%vt םים נאס אין וױיו«ן נים קײגסאי ײי 

 דרוײ אױף אויסג^אןחרם נים קזד»נג«ס וײןןרןנ
vd.; ד»ז גאר אוז דאז Dm נױי־ מנעז גתו 

א אויסנינםראכם זיי אוי«* חאס עגרײם אז בצו,
n  or

 ראגמנז נו.
«p« n גױ

^ tru»» wn ׳אא

 pir איז חײלזמ ®ןי»ר
«pm  n ח p* יו 'i v i 
 גדוי־ אוז *לײנע ננביפ״ איחר
m י*ם י  vfwm אינזיר

 םאםםער גרויםזנן אײןר םים שםאדם! שעהנער
עגדע. it נו*צוח« אײער אח האל סיםי pא

l« r ת״ן גים םאכם *םימ jroio.? ונ־* 
ijri גרױסער נאריהסימר PDion ה*װי• מר 

 I קראנק איז ׳װע?ם דער םוז ם*עם«יאן װײם
 װערם רי װ»דט אסעם םארהארםענעם א סיס אח

 װעל• ®ײם, נרויסעז דעם םוז אויסנאננ דזנם אויף
 דעם«סי׳ם ניט איז ר*ס אוינ וױיס׳ װער ׳כער

פײס. יקצםער

 האבעז םיר קענעז װערעז״ נאר זאר נאט אז
 ■רעױדענם ארס ױניאדםאז, א ארנײםער, אן
 זײם װארים מםאאםעז. םאראײגינםע רי ®ון

 דער ne •רעזידענם דער בעררי, םר. אז וײםעז,
 אסיס־ אוז «רעסםעז •ײנםיננ אינטערנעש*נאר

 װײם־ ם*ר יןאנרידאם *רס יױםט ײניאז, טענםס
 אח •ארטײ. דעםא<ןרסח»ער דער סוז ■רעײרענם

 Ijrp 1אומ׳»גמנדמ W'Dt’t די אונםזןר וױ *זוי
op רםײ דעם*קר*םי׳מ די אז •אםירע?, יײכם*» 

 פ*ר קאנדידאםען איהרע אױסמרװעהיעז ?*?
 ווי *װי און װײס־ייעײמנם; אוו ■רעזירענט

 אין גים אוגו נײ זיו היודצװעז *רעזיקנםעו
w? די w נ גרייריו זנס מז יאהר״ עםיימנv* 

 '•ijn• מדרי, י. דומ*רדזמ t» זײז, ®*ים
p ?*? ױניאז״ •רעסכמןנס דער סיז דעגם 'i דער 

 נו, .tPDMMer ®אראיינינם* די פח ײזנײדענם
 נרױס*רםמע * נים ד*ם את אײר״ vא פרענ

אסעריקאז איז ױניאנס אונתחן פאר אויסזיכט

 •ז jov ווערם מיצרער «יץ טאג א ויאס
 * נאר גןחאם האט אײרינ^ װײסאנ׳ס פעסאדו,

 פ*ר• own ער זיים י*ינר״ אים •דיהסיקע, םײנע
?tpw צר איו נ*ר גים פאכינים. *יוער׳ס ײיז 

י נ*ײיו ז v* ג*ר דאזמנני, פוז י*יער י i דער 
ד *ײר*ז .חנפובליק דער פיו לאיער  םםירי, «

מי, איף הײפ<דכ*לצב*ס דער װאו צ מי  *וז רי
 דאואר סויזעגי u« װי וחמימר, נים גןןהראמז

מו *נדיחנ װי r>rm סרחח, זײז פ*ר צס װי

 אז ויו/ םארטטעתט אײנפלוס. זײז םא־ האבע;,
 נזןסוזם, האם ער םאן. נעסוזט עם האט םעקאדו

 םאפי• p’t סופארםעז ׳או;ז ערקיערט ער װי
 פארכין• וױפיל םאםיליע, היײינע דו אה, ליע.
p זײגעז עס כעז ir װע־ און נעיואיעז באנאגגעז 
1 נאסען דײז p* כאגאגגען רען

ס דער ח»ם נתג די  םאנ, t בא׳ןוטיםם תאנג̂ר
 .ח*ר• פרמױדענם פון *נדענק דעס עחרען it ם1א

 גך ה*ס חװז סםײנדס^קרצםער אוגזער דיננ.
 האס «ר וחױמר אין עבודרערע, די 1ה*לט*

 נזנ־ ר.*» הארדיננ נטייאל .װאררזנו •ז ערקתרם,
 דעפ p* *םעריקא״. פאר 1מבע זײו אפפערם

m דארןי **סירונגמו לעממנ די פוו ליכט o  tiro 
 זיננעז it •סעריקאנער i* lit גױרמ״ * ״האמןז

פרעזידענם. םארמסארכעגעם דעם אױף סבח אזא

 *יםינרײ**ד נײ׳נעפלאנםןןר דער םה זןםװאס
 די *■נעמריגעז. רערוױיל דאר סעז האם גזירח

*d איםינרײ**! iip* דעם יױם ב^םיסט איז 
 דאס װ*ס ,1ס» פח נים אח ,1910 םה מנמם
 נע^לימר חני it געםיהרם •ר*קםימ װאלם

 איםינרײמאן. אידימער דער פח אױסמליסװג
 Djm אטא1פר*מנט^ דרײ טית1אי די אבער
^1א װײזם עס װי דאר׳  *m *רתנמרנע^יגמז י
 *װ ם. א אתזער אח ׳^ױ^«ר*מנם ביז רעו

זינ. » נ*ר םים ירעז1מם*ל 1ק* י.

p כיאכם װ1זינ*װי אײף״ ir ױידער 
מןװאל^יעו Jל©לימm*י די

 איכער װי םל*נד,1ר איז ניזם1ק*ם דער אח
 פריארעסי״ איין p* ה*לט װמלם, ג*נמר חןר
 *סמריקא *י! ••י חנר ov איז !*זמדערם רצז

*n .ױ יאיאז p* .w ז*נם *ז riw n ,סילא 
pp iwmp ion\ זיג*ײי*וו *ונמר םרײנם זײז 

PT *כער״' אימר. *כיסנל HKtPMt own ד »  י
מו ריפא, נ  *יאאלײם דצר װי נחר■, דן^ םיר ז

j *גדליממ זײז it ריזעדאא־ים פים מפרײזם ’ t 
in *םיט rw t קאנמצססיניסם*• ניותמננצ די 

w ריז m p סיר *u r tw  v i 1א1דו5װארני * 
x» '* owp ד*ם חי *r, .מײצוצנזנר חןר יס*י 

ם»לל. ?*גינעגדסיניסנתר

 ט*בי;• באקאכםער אלטער א*;זעי איז !עהרם,
 תױ*ז ,1קראס:^כדי*פ*י סי*ער1ר רער ס*ז,

 כ*נק, די ב«נ?יר. *״ס ערסאינדײך״ זזגהר נר»רע
 נמסאפם קא1ד ר.*ט ■*רוחןלםעם, ה*ם ער ײ*ס

iio נ*לדע;ע o trii. די ר*ר איז rp,,* ם1ױאר 
 נד ח*ם ר1 תירוץ, ijn אױ איהס? כייפפם׳עז

 אױנ איױ, ג׳ןם איר *נער׳ ;רױם... it י*נט
 ז*ל ׳כ*נקיר ערפאלנרײמר 1» אח ב«גקיר, •
n ס*it id 11 ׳■ר*יעם*רימר » װי 11כ1ל o 

כ*נקיר? * pm איהם

̂ 1ר אין ניזם1ק*ם דער »ז סיםז׳ * נ*ו אח
p* ײזי ח*רם ל*נד '* P 1ם*רמם*ר*צ, *P די 
V* ז1ם*רפ*לנתג י*נײעסםע1׳שפ*נ I אינ• חנר 

i צײס npotvi דער איז טעלינענץ. i i ’M נע״ 
 פ*רר*ם no קלאתו אונםער un*im יטטעלם

oit מ1פר*סינ זמחר איינינ! פײטזןרלאנד  פר*• נ
 ״til ר1*ײנ —■ זײ ז.1רנ*ליסם1זמ אח םעסארעז
t איז סילענש*׳ 'ir י*חר * *לם nt* ,t'tiiM,,״ 

 י*״1ס* נעם*םינט*ר • איז כײחנר, ײיז טער,
ױ אח ליםם׳  האבזנז 1ו*ל* — איבמרמ*• די *ז

 ־em*o די *םירמו it םארמװצמננ * נעכמכם
 םנד די ׳*י*ם*ן1אױ« נים איז עם רעניתגנ.
im די »ז ריכקײם, * i* *ײ1פ*רא ז*לעז 11סענ 

 דד *ם*ר נ*ו ז«ל n* םױם/ di* ױמיעז םײים
 «ד חןר *יז dp מט«רק מי ׳לדעז11 םאנסמרירם

 *ר *ז jnwow אזײ 1סל*נד1ר *יז םוניזם
 •ראםי״ *פילו םוים*ו no *פ נים זיר מם*לם
pom ייז מל*כם ה*ב*ו י^למן ׳*ר*פע©*ר*ו 

»ריקגע*ײג*נחײכ^ *סרעננסטעד ד*ר

n *ח דורומםי, לוים n סײ«״, .ניױ*רק w

w ם*קד«נ*לד פרײם־םיניסכתר u g r no 
ivow *ר*פנ*הז נארנים iv i n  no *אײדז 

»«*m .ײסוננצו* tio vm סיר )o f
f ל*יד װי ׳ספתל*ו n w i אאװיפ אח* 

*r r u פים סיס פיחי*ז *in  yfw jDtp 
*ײז *יז איחם זײ ח*לםי? אפגים

o n  tp^rumn יולם״ m נ*רר*ראםא *n 
d רײם. w  t* ,v t Dnpo*n*o 

* *ו *in סיחס tw סיגיםמרױם זיח *p
*t in וחאזלער. די פח *n

op אויס מײזם man mo די 
t ir נים iron די m jr t iv R א 

*n נעחםם *ר pp*e
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u :m i״  i n i i r r i F i i r m s r
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לאנג. ח. פון

ca'D אמ; »Tm;H»na׳ט ײ ׳» 
 ואר•״ yB‘in a nae j;»vnaa עיד
wi ŷ די *,-ia ־ט1נ׳ ane|« זעינסט״ 

ti'-'0» pvum•:*״o-rvopo p פון 
 MiiPvPi nyB״xta nyaap'nyoa ועי
 איג׳י־ nyn פון נאט״י־גוגג nn «י־ז

an »uynaa ny»• לי wnn *וארט״ 
yr«a״jj כרויו oyn סנייהו a no 

 a no אװיס ז׳ד ױיס• oa» נײטץ,
nn־Ba־B*?a» |yB»p>a««a״t  |yy* 
 B»*׳a■ nyop4Bryjia י| nya׳a סעל
 no נאסײייגווג nn סי• ױסט- עער

ana n r״nya נאומגומ nn a •nip•» 
 a na •tan a uuynaa •איט׳י םע

 *,nn די «a ,ian ט״נט oy רר׳*װן.
vu ארטיי• Pat /נאטי n«n> jyaif* 

lyjanrjv אין pim  on\ •א־נמסט 
iv'-rn און .iyayp*OBaaor

 yn lynnnar*• דט an ייר ײיי
yj’ijaBaueryt דט nna ,a׳ יעו

8(i־־Pt'ByB y r 'u•  *,nyoa nyn <ןן ״
ana ny;an״nyB .פאווסנמג n n גאנ׳ 

a* נאנײוי צער i yjnayBreoaPyt no
 *yoa nyn סאר איז *•,prev• yno׳;־
n־ana ny;ap״nyB ;דט נאיועמנ p״l

anayjo,iH״*n’Pnjnao'naPP na nyo 
nva. אגאריז^ט n  nn»a ״onai-iaa,־ 
iat סאליסי״ nyoa nn no׳*nyo iap 

n״na iay ״>nn*a •rtya ,naa אױך 
 pwpovootfpi — ,••ייס nym אין

ana״nyB ויטלוס, ?.,יסייט o nyn;״ 
 ״נאן״סארט- nn no א־גחאלט nyn און
iat איז׳ ••ייסי״ ana ,n ta״a> nyB* 

ly'nyti ty lynvno'ia |yn ׳na onaBif 
yataaya'roaaor איס ניאט ,nytn’a 

naj איס ana״nyB, איב a .ײטס חיאס 
 aa na' |y»vynaB rasttpa*: האט

nnyo .|yaa»na yrnaoo’.n ynynjtt 
 nn na סן3ניױ yalyn )די — ניט
 ,n ta ,ivoPan •*ליס•״ אן1ן־*ארט'8״נ

ana)״nw, איס ana״nyo, איס aa a* 
nynynjtt ,ליאס Tta ta ,lypn'tt iy;ap 

 טי־ yr'BO’Pao'iap n איט^ די אויף
 ,nynyo׳*nao iWnmy סען <at קעטס,

jyayj mat yâ yn ?אױסח־ו antn na* 
*nao na lyratatrnw'ana inn’o 

at>a .|y«n« וױ onyt nma, חא^ימז 
 .נאן״ a no nyaynja n גיט naa זיר

laronaa סליסי•“ oa nao״>no nyjyp
ana yj'njyorooa^pt״nyo«־a׳‘׳.p<o 

t,׳ n«a nao na: T t iw ?an״nyjyp 
nyn no גױטעקייט yoan w( » רייד 

nnar na־yB»y;n>y>oa ׳ *nvo"ana 
onas.״ onaor n n ao  : nnyo naJ 

a iv n.n«a ״ia i־at’onao"| וס» ,oaatt 
ny Dnytuxv ,אייר Xa סיט oait o n 

 ״־•^*'-lafDnaa'iaJ, lvnn־B ױניאנס
 ,nyr'Ds׳ jyon’nxana ia ana ס־ס

 *,,onai a ■אאיט̂י די טויז לדינט
nyopanaa; די nyrirao, י' אױי» 

B־iynn ״Kfonai-iax«*״|onyti p.o'^a 
 ־ייעז •I<״a זיד nao ״onaa a אזוי

aa ia די n n n y B  lap'nyoa ״>naa 
opn סיט *וואסען *Dynjano-^’o^a,״ 

ivonyx iao « 'ran  na |y rn i yit
*xap ymonan■ no iy»xnyDxaP

onx״*tnaoaxyo na o. װי נל״ד 
*y» Tt oan on«aP nynov’a nyn 

nma oa<n ,oxysy ניט דאן )oippp 
”nyo ״tvyya'P״ ana nyaapnyoa ta 

oannao nnr.'B די ana״ynaa nyb- 
»'a■ l ניט נעהט נונג  rnxyoeoea>yt־ 

 ־,nyjxa נלייד אײיר Ban ny ליטיס.
ann |ia ,(Jnrxnyoxap ,n a'ta tyt,, 

opnyoaa: אױך
־aina םיר ta ,nan nma onyt ua״
 נ*־ txia i* די האלםןןן «ו אםילו ױע;

o,,>ontxaP• yoxyn אין a באמסים־ 
nta opra ,yami nyo זיטל* סיר װי 

tnaa y:yt” a ta oanyt tyo,״ na ײ  ז
t: ױ»לטען r w i ynynia tyiiy־ 'nao־ 

, "״.ny.nyot׳
 *,n^aoo'np ראס ניט י¥דענסאלם,
nxaa o n  tvn׳a פון yj'ntyosrooanyt

 איז םםבע. ריכסידנ די פ*ר מאחדאנאיד׳ען
־יאכם. ׳ל*כם ס*י,ד*נאיד

i*oyo pirO'tpl״.'n ova na u, 
ja nyn na yjanB׳ana ny;ap’*,y״nyo 

tnxynaa. 3 דיna ny;ap*ny*ja״nyo 
onyant ))uynaa דך a׳orrnya גיט 

«yn^Wt P,) ־0 דיia — na y>a׳a 
 די na Dyn aan ״׳onao ye'm רי

T'jyo inran otyTtyni nty»iP 
ona ipapn opu ,\npotoip די זױ 

nyxap’voa ׳toxa'Ji
Tt oyn oan ta ,Tt onyotnao 

*yttaa nn no onnj nn ta tntyn 
r i a nao mu־onai nyoיון ;,׳ ta די 

typyii yanyn ,(ymro pvw pa זיין 
nyx osnyx tyo ,nynmo ynn*a״T>j 

ynynxa pa nanxaP0*>’ia nn ta ,ia 
pa ta'Mtnap no lyjjtpno'ta די 

onao poU״n tyayxyj tyaan ty 
 jiM ;yonn; a jxuyiiaa״*ona• דריסיו

ior tyrooyn a׳ypao tap oan .o 
ײיייו ”iToa nyaa -l ג t מ־ט ,oyn 

a iat otiyor״,) nשי<יד־ ׳ onaa״־ 
*nae oyiyta 'vxoana ta nae Muynaa 

n ounat tap tyo .Man־ivo, די «׳ 
na■ yopynyjona׳o׳,tŷ anxapo yy 

 pa tyoao ,n tya״no ײײסייר |yיyײ
nn a no oona *n׳yo נא׳־ס,,. oan 

tir ra pnao nyxap’nyoa;־ Tt oaan 
tiy;iy;״tyo .oyn ty o נעסס ,ta Tta 

oan oy ta זיר ;}*an■ aiava ]p v p̂v־ 
ana nn t*a ooyo״nyo ,כאװענוננ ta 

ana ,n •pao״at xxuynaa nyo> זייז 
.,,ona■ nyo'nn a tio pnynn'oxa ,n 
*na nyn pa .noa Tia t*a can 
a״an oy*a na xxixynaa nyo ;װייני 
”ta ,tya'iPx nyiu ע3’י ii nax |ia די 

na oy tyanyiv tyaan jyonaa yena 
 pa און ,nn'a nao ?׳׳n*fiyj ,נוטען

p״o ra  onyn raP■ t ים; onnpx 
jyava mar nta די ona» ybPa״,ty 

 ײ• ;ib סיטיננען ׳,a oy onyn מן װי
vj tyo 'H tia ,tvooamyanyp*ta'x• 

 nae*׳ .ty>axnirt״ta'xi' די pa oy פינט
nao, 3 װי oiy ,onyaoax”,>'■«׳ ono 

*ao nnxaxa nna ,ata tvaaa o*na 
*an a pa nn• jo m w  pa niiax 

oj»n'X־-ap a pa nna ,ojaoonaan 
»,r ,oo'1ao״np iytp'0 '>aa״t נכאל — 

nax p ir tao anan ני̂נ
pa דaר oy na נ*ו nyo'im a 

y ,pbo, די ona■ yo'nn yyxai”־ 
oyn Muauaa איהר ביי סאלען נ־ט 

a׳*oa:yx על.11ט
anan tya” y*yxane nn אױסנע־ 

ita mail oy'np' ,3• י11 בויטvo nax 
 oan ,a^irtn oaxao pa ײ״ל — ליר

ao'im a tvoipnao ראנרעסיײע■ ■a־ 
'n ;nxa îv^P pa tarxyuxaP ar'o<* 
*an• o' iib taeiny; onyn tarxpnxaP 

oan .rxanaoxaP tar,D'?aani'oynx 
tnanyx ort'xana t*a סים naO a 

oanyx oxaovn oan tia ,pm» nna' 
t'a ocxipxaoatiy a .לואיס סט; nn 

•o'ia oan nxa îr̂ p pa tarxyuxaP 
taoip י» :onan tyx'oVx~txa ta taxat 

pa oap'o ;yo'm a a1 די nxaoip

m•־iy ; o*x nyna ,tysnairoxyn 
xynxaP nyn״.־iy*,yr tyoiny; tynyn ;a 
oxa'xn y?a סון 'an nya<t ; n;a־.a 

 אונוערע ; p׳t ivjnan ta'Xi' any׳
t ya'yn ,oxa'xn״a iyxיyמaי topi■: 

I’a tvx חני •a׳?xxioan nyr*o סרן 
;yonan ,''ona• nyr'oo^a’yao nn 

n tia ; p't •ama tyonan>״ oy 
ia txia oyn׳iyoipo 3 זיך iyילי•0א' 

roxy nyj'oVnxy n n  pa tyx״;xn 
n  a tyxyn׳ona• nyo'׳ ׳,o r a  pis 
n'O tyonan געחן o nynnya pna׳B 

p ''a  oyxyoa ia, ס־ט ױי oxy ta.,״ 
.n an  yr'ooa 't

a iax oy na oannaB נמ׳סער 
y ,poo׳ xxixynaa*” ona• yo'nn n 

>' tyaynaxyoatiy o*x oyn
nnyy:"a na■ a״oan mvn iyo 

: mnpny
Tt onxyn ,tvnnytia tva'ia •n 

•yn •n tKoan'nxap a nao oan ■V‘ a 
at»׳ 'yn tyeanpaoyn pa nyxapי;y 
a'  oxarxynxa? נא«'א;איע yny״t ׳

Tt Jnxyn oy nyaa .tyt’Voronna 
 ״t ;yoan'ntap a nao oan ,nax ניט

oan ,Tia nax ; ipf’yos'O'ina ty'vn 
a nao יאלים״עע yn oy ov'yaio'o״ 

 ;־axao o;arxynxaP ,n בײ ייך לען
iy>P'nnyn.

oa י■ר: tnyt v
— nyjap'^anyn T 'tr r a  oan 

naoaxyo t'a לא״םאלןט n D'nyi, ל־ב־ 
?0 ליבסטע 'a■ vxynytyixa’׳ys פ־;וד 

naE די ■pa tvoxyoy^y vinoynxan 
?ana nyn naB tia ,nxa״•ynaa nyc 

 ׳*np iy oavnxap a t״t ■לײן ;נינב
nyn v די נען ia  ta r” X'oax יבל׳־1רע 

o'x >” iny* p'n tarxyuxaP nvxap 
n■ h־8‘'  p,o ; oy?aB״ny oan o'nyo 

T ia  p ir  ro a s ; ty^iyyapniy T t 
oan ny ta ,tyayxty ט•; p'p ״oxyro״ 

iy רעען? oax 'n׳" ;  at ny tyn ,tas^׳
oy םילו■ n onyx ,u ; m in i, ־’■■ל 

n n ” nyx y r 'o,״ a> o n  o'ip־oy^ae 
ia די r ” X'oax vr'xap>5ai»n ניט an־ 

y;D ססתםא דאך oyn בען, 'iia׳usyos 
ttonn oyn ,rtv ? ip  m yn -אמיס 

yoip| גחיםע pa'>xyo״a nao tvo ־,דר 
"•ona» nyo

taP אר oan »a : י  P 't T ia  nyaa
oysaca? 'n 'ii oynaax נרייעז pa

n»xap'?ai»r n r ,או־טײ• tyoatiy 
ona p ir די nyxap'^aiayvii'orxana 
nyonaB־•yx tyaan . tv5yn ,oo''oo 

nyxap'^aiiyn n r  pa aoap a onn'B 
y?yn ,tarxynxa?| זײ ;ya'^a onao 

nx'a״x'x, יכ1א t oyn oy״ jyxx'?yx 
pm■ jni'orxan■, ;yfioypiyD'iaס״ 

.onaBuarB nyxap’fa io r  n r  pa
oan ?אן Wד  oy pa אייר nx”לאד »”,! ta 

 yxx;?׳yx o'x ״t ?at oy 1אפיל יב1א
yirorxan■ r j t ' 't  y?a tyBoypivo'ta 

lax " f  Iy?yu ,tyxxtnrae בי או־ד”• 
jya מיס ona■ nyxaP'5ai»r n r.״

 הארעספאנ• די 1נעװ*ר* באק*גם איז טעג די
 *ג*ס»ס «ן*גק*רע. און איהם צוױממו דענץ

 • ם*«זד*גייד מרייבם נאטפס, דיילאסאםייןזנ
 ■*ר־ * אין .1*נל*ר1• פרײגד זײו i* נריױעי

 tVt פ*ר׳*םעהס avo imp נריװמל זענריכעז
 פרײגד״ * סים *פענהערצינ זײו ערלויכען דד

 פיחלט ננל*;ד1 מ*ס *לזן̂ב איחם ער דעיצעה^ם
•ד ך*ו סוז מכנ׳סע: 1ר1םײ איחר iv כנונע

m* *זוי ■וגקט ז^ן מויז *ני»*דע in jii,! 11א 
 פר*גק־ ׳1■ואנמ*ר ענםמרם מא^ ענמסעיעז.

a 1 סלחסה א ■ל*נעװ!ס י״ד mמהם 1גגל*גד 
p ir י1אסת׳ וח«1נ ד*ו װ*לם ד*ס ו ,נעחט 

n * o n in i.ױ ׳ ־  *ז• *יז נרודערס*רד מי *ז
jid* זאו *רעסליכ! m i ניד פרײנדלימ ןחײ 

 נם1לײ זתרװײל אי?, dmi מי ׳נ*ר •נעז...’*
M»3 נתמר Dim אח ׳ולם1 ר1י m יוצר ווי 

 *ח׳ •*ליםיח. נד^תר1יסי1י דער סיס צס־איז
אוו די• א*ו א**ד װיייע יתד סו או׳ מנ  *ו

n די י*רם  m w r «  m* yeon® ®•ני
tn m rv  o n  no

 װערמער דיינע פץ קל«נג כײם
 רוה, די םיר איבער קדםט

 פמרקלערםער אםענער, ב׳הער
צד. דך דוערטער דײנע צו

 קלאנגעז, לויטער קלאנגען, װערסט
מערטער דו, םײגער, ̂ב

 געהאנגען װאלט םיר איבער וױ
זײ... — חכטה פון קרוין די *

n ג«ס r n ,נעפעל־פ#ס, דער שםאל און שםאל 
 ;ג#ס p® הױך דער איבער זיך שלעפט װאס
 הריז״ ®ון םרעפ יעדע איז הארם און ה#רם, איז שםײן דער
אױם אױך באקװעם חױז פץ טרע® א זעהט אידען דעם פאר דאך
אױס״ זיך זױה איך

גאם םון הױך דער אץ נעפעל ®ון פ»ם שםאלער דער
p בלייך ברייםער, ׳אױסגעםײיםערם ודערם k ,בלאס

טרע® די אויף *ןיןש, לײכםען שםעח די
״ קלעי לײכםע די פתיען־םרים קלײנע p® — ן^ךןיף

גשםה- ליכםיקע, א

 נת״ געװיסע פון סיטיאציצס ;עיױכע
וױרהצ;. אזױ תאגען נען

shc •vi'vr.y און i ;םיפ זײן קא 
דעג־אקדאטען. «לא;״עסיױע די

 ;יױ ;םו אגהעגנצי׳צאפט די אויב
 ;עתן ױעט כנײט גאיועינאד יארי,ער

 טעחאדיראנ• יצר טיט יאגד״א*ן-ד,אנד
 א כיי־דען צואזמען און לזעגגעי־צאפט

 קאנ• דעמאקראטישצ• דעד א*ן אח״‘״:־
 קאג״ אױי* א״ניגען זיך און ׳ױע;״.אן

 אםילו קאנרייאטען די טעגען דידאטען,
 גיט און מעקאדו גיט ~ אנדערע זײן

 אםילו אז עי-װארטען, \vn קאן -* סכייט
 ױעגען איצס רײרען װעיכע ױניאנס, די
 ״דןיײ קײן װעיען טיקעט׳/ ״דריטען א

*צאפען. העיפען ;יט טיקעט״ טען
 ,דריטען א סאד דוקעךכײן דער
 ארבײסער די ׳עײך איז װאס טיקצט׳/

 אײזענכאהדיד די זײגען — באװעמנ:
 ■דאגרעסײױסאייטישען בײם גיאגס.

 אםילו האט ואיס,‘״ סט. אין קאגםערעדז
 ב״אמי- די פון רז^אהנסטאן, די. וױליאם
 כיעיןאדו׳ס נאך אז ערק־״עהר̂ט ניסטען,

 דארא ׳אויי*סקא;דאל דעם אין ראלע
 *זוױן װעט מעקאדו אז א;נעהמען, סען
 ניט •רעלידענט פאי קאנדידאט יזײז
 האנען ױגיאנס אײזעגבאהן די און ׳זײן

 אױזם. םון טראכטען צו װאס ניט סעדזר
 נאך ׳עוין אז אױס׳ אבער זץ־ ייאזט

 שי• איז איז ערקלעררוננ דזשאחגסאלס
 אפצואוױשען׳ קאנסערענ״ז א ;עװעז יא*א

 האלםען איהס און םעקאדו, פון אױ< די
 בא־• די צװי״פען און יואנדידאט, א פאר

 זײבען קאנםעלענץ יענעפ אץ טהײליגטע
 אײזענ־ די פון םארשטצרזער נעװען אויך
!ױניאנס באהן

 איעדלי♦ פ<ז ®ארשטעהער יוגיאז
 ״דרי־ א װעגען רעדעז םעגען ךכטװגען

 באגײסכין• נלויס מיט טיקעט״ טען
an; — ון א״באר״ ״אתאנײזד און® 
 טע־ פאר װאוטען אל״ז װעט יארק נױ

 •אלי- םאנכע װי לאנ: אזוי האאא, מעני
 לײבאו־י/ ״אמאנײזד פון געטער מי׳עע

 װע־ בײשייעל, צום סכיטזז נאװערנאר
הא־יל. טעםעני םיט בלײבען לען

 אונ״ צו קוכיצן ױעט עס װען ־און
 י.*־אג־ די װצן הכל, סך דעם טערציהען

 אין חאנװענשאז פאליטיישע ־ רעסיװ
 ענד־גילםיג דארםען װעט קלױולאנד

 דרי- א :יט אדעל ׳יא — ארױסזאנעז
 *דעזידענמ־ קומענדע די אין טיקעט בחןר

 די ®יז סאר״פטעהער די װעלען װאהלעז,
 רעכצגעז ;עװיס זיד אײזע;באהךױ;יאנס

 האי״ מודא װעיען זײ דאנע. די אט םיט
 דצר אהז סאױטײ/ ״דריטע א אז ׳בען

 אין אןי'כצאצ0 פאליטי^ער פאקטײעער
 םון ■ארטײ א װערען קאץ אנבאטראכט׳

ארפיײ... אן אד.ן פיהרער,
פאלי־ די פון פלעלעז ורינט די נאד

 זיה דרעהען אמעריקא אין כײהלען טײעע
 פון פא^ט פליגלען די אזיף װען אפילו,
 פערהאקצן זײ מ*טא. א ארױז* ערגעץ

ן ׳זיך ע ל  דדע־ און וױילע, א 9א זיך ^
 קר פארם נאך קאז עס וױיטעד. זיך הען
מר9רע דעד אין ״באלט״ א צו סעז ביי  ו
 םא־ אויך זיך קען עס און ; ®ארטײ נער
 אין עלצםענסעז פאלקס די אז ׳בען
 ארײננע- פארטײ, דעמאקראםייעעד דער

 סמיטה• די אױך זײ צװי׳טען רעכעגענדינ
 אונצױ בל״יבען זאלען אנהענגער״עאםט,

 האד■ דעטאחראטי^ער דער םיט םרידען
̂שאן,  אונבאר-װעם פיהלען זיך און ווענ

 עם ;חאגדידאטעז נאםינירטע די מיט
 אונ• דעם בײ אז ׳זײן וױדער אױך יןען

 pא עלעסענט סדאגרעםיײעז אבהעננינען
 ארבײםעד דער פון םי־ױילען נרױסע בײ

 פונאנדערנליי• באמת זיך זאל כאװעגונג
 עם נו־ויס ױי זעזיז, - • נעדאנק דער הען

 פיאניעסיװער יעאײגינטעד א זײך װעט
 ױאוט סאציאייפטי^ער דעד ;װאוט
 אז דערײײי נאד האלט סרעזידענמ פאר
 זיף י»ען׳ אפ־צר ;מיליאן א ארום סון

 צונױפזאכד יטריט פאראײנינטען א דורך
 *ראוט א סייזעמ״ ״דריטען א פאר לעז
 גע• דואלט װאכ מיי״אז, צוױי איבער פון

 אס״י אייזא׳ ;באדײטו:; נרויסע א האם
 א צו לע; סיטואציעס איע פון געזעהן

קומעץ. פא-ט פארטײ דריטער
 אינטערעסאנס זײן דערפאר װעט

 םאנאםען קוםענדע די איז ;אכצופאלגעז
 ירט*ײ43 דריטער דע- פדן װענדוננ יעדע

א-הי. איו□ ױניאנס די כייט באװעגוננ,

 שאפ־ דעם פרעזענטידען
טשערמאן.

 ״נע• דע־י פון רעדאקטאר װערטעד
:רעכטינקײט״

יואס כיטיננ, רענעאען אוגזער בײ
 ניאנטאג נעװאדע; אפגעהאלטעז איז

 /1924 פעברואי, טעז18 דעם אװענד,
 מײ ה. ט. פוז לואכייטע א עריפינען איז

 פ-/ןזע:־ האבעז און הלאוק־״פאפ לער׳ם
ביודער זײעד טירט

מעכר א איז װעלכעד גאלדבערנ, םאריס
 א מיט ,50 לאקאל אונזער םון בעד

 אנער• ם5̂ אװיגגײזאפ,6׳ פיאכטםולער
אלס ארבײט ;וטער זייז םאר קענוננ

 םאר און שאפ פאר׳ן ישאפ-טעערכיאן
ױניאז. דער

ר, v נ י י ו ו וי ל א ו ו
ב*סם&• ,56 לאקאל סעהרעטער

rjt#.
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פרדעױארכײטער ד פוז צושטאנד דער
אינוןסטריע איןד;,

)t;דע־־ איית ןאיחוינדי׳-גגען י ז ־ f g 
•*©׳ניגגצ*;). ; »־ ייאנסד־ד••? ־*

®אײ W זאא דא: אז>»י״*־ו
 באריכטעט דיי האבען יו#ך רעצטע

 װאשיגגט©ן אין סאגסערעגץ דעם סון
 ײ9® איז װאס *דיואךאלנײט, װע;ע;

פעברואר. טען13 דעם נצלוכען
 מען14 דעם ש•צט?ר, טא; » כייט

 י פארמיווסען דארט איז סעבדואר,
o װעסנן תאגסערעגץ צװייטןןר n שטאגד 

i אין סרױען די פון n ,איגדוסמריע 
 אאס װעחנן נאצײכעגט ר,ען װמי׳כער

i n אנפעיצנץ וױכטיגסטער? oyii איז 
ד געװארען איגעהאיטען אי? עס װען ו  י
 *מעוייןען דער םון אױפדכם דער ם*ר

 הױוגד די 4 אײנ^זי״ אװ םעדער״שאן
 דעם באטראבטע; צו געװען איז םראנע

 1ײי םרױעךארב״טער די פון צושטאנד
 עס װאס זעין, צו און איגדוסטריע חןי
 ואיען פרויען די אז װערען, געטאן מעז
 גי?״ך פראפארציאנעיל *מאניזירט זײן
i טעגער-ארבייטעי. די נױט n סאד 

 םון געװאחנן געעפענט איז םערע:ץ
 דער אץ גאסיערס, סעמױעא ■חהידעגט

 עקזעקוטױױקאוג״ דעם םון אנװעזענהײט
אן אמעריקען דער םון 5סיי ש  אװ ס^רײ

<ײכא־.
 געהאיל׳- האט גאמפערס *רעזידענט

n אינטערעסאגטע 1זעד> * טען n, ד« 
 ,t אז איז, עס נױטיג װי װייזענדיג

 אינדוסמריע in איז סרױעךארבײטער
 וײ וױ ארג#ניזירט בעסער זײן זאאען
 * אנגעװ האט ער איצטמר. עס וײנען

 םמיען־אר- י1 ארגאנידרען צו אז ׳?ען
 גרױסער א איז אםעריקא אין בייטעד

̂עם,  גרױסער in םון װארים •ראב
 ז״נען װאס סרױעךארבייטער, צאוזי?

 איז אינדוסטריע, דער אין באשעפםינט
 וראצענס, קילייגער א נילויז אמאדזירט

 צײט, שױן איז עס — ער זאגט — און
 ארבייטמר׳-נאװמגמג אסערילןאנער י1 אז

 פארםר*כ- ערנסם on װענעז זיך זאא
 on פאר דאס ׳אן אויך־ וױיוט ער םען.

 טיט ורכתמריכען1 זיף ער האט *װעק
 כא• םדײד־ױדאן in םון 1ע1םיה די

 !ײטמ^ונדן און ענגלאנ! אין *וומגרנב
 באקומען ט1א1 םון האט iy אם1 און

 גע״ זײ אזױ וױ מ#ציע,1אינפא וױכטיגע
iy מים אן דארט הצן i אמאגיזימגג 
.lyב■ײטlדאyויlD י1 סון

iy בערנץנעבען דאן האט'* on 
 נע?רי• א ,on^^oyo * ענץ1קאנםע
 און iyo'v מינר ר^מענט, בענעם
yô oo; די כאצוג אין yoiM’Jonv 

lyo'^nny'iiD םון yגגאאנl און 
 איבע!־ |yiyn 1̂מ ןyאכyװ דײטיסיאנד,

iy םאא. ןyצוױיט א ןyכyנ i יסקוםענט 
 פ«ד און אן ojooyiyo^: כסםyה איז
 עס tyoy; צו שאד א איז עס און ׳זיך
 1םי װי ,019ם lyי!צטpy■ג9 אז איז

םאן. ŷאיצם jyno עס יואיםעז
D :n vy ia דאן שטעלט גאםפ^ס 

iy 1 1םא iiioװ. 8מ11ז׳טא ■,D3,piy 
iy םון i אלס ױני^ן, 1̂םאכ 1כיגא 

r : iy r o; םון rjy iyc^p  iy i, םיס און 
 I9«r•״iyiyD םון נע,1טהא םאארענס

loo צום נעהילף אילס ׳«פיס iyro ; אאס 
r םון י1סעה-עטע jjn p c w נ*כ- איז 

o n מתועהאם lyooyiir tyi9iiy3 -סא 
oopyo i^5 םיז ?אגבאי, רא n זואיו״ 

oiyp .ױגיאן
oy איז jy:*D&yjy יס•1 כרײטע א 
 זיך iy3*i oy lyo^yii אין קוסיאן,

ŷ באמײאיגט o oyoo ^און אנװצזצנ
oy א זײנצןlויסגyזאגט lyionya 1םא- 

 גע״ !אחי oy װאס מײנונג^, עײלענע
yגאגיזיlא צו :וערען טאז lדי ן ŷ 'D 
 -MVK2 ןyייגT ײאס רyךארבײטyפרױ
y אין טיגט '^ o n :'K  iy i םון oyi 
.1אאנ

 *ינטער• iynw םון yנאציyאŷ ,ד
 זאא םזצן ̂זyאאגryארגD האט נע?*:*ל
 סיס־ א אױוי אלבײט לי טאז *נםאנגעז

 י1 באהומזצז צו כלי אוםן, מזןםאטייטעז
yooyo .^םאר ר^ואםאט pyiiv oyi 

 ספע״ א lyi'oiot סערערײש$ון די זסל
yiy'V, באשטyנ^יגy ^װ קאםיטyאכy 

 דך זאא און פיטינגצן, yאםט דאבען זאל
iy כײט ןyבy:Eא כסד־ i .די א!בײט 

 -1םא אײז םיז הזyבאשט זאא קאכױטע
yט lטyאינמ 'ערע םיז רyרנŷאנאא ? 

 ?אנ־ רעם אויזי נעװען איז װאס ױניאן,
v:yiyo, אן פיט pyזpyוטױו yipyo״ 

 םון וחגחגז טyאינםlא זאא ײאס י,1טע
חנד^ט i גאםפ^פ. ס n םון אםים 

i n װא^ינגםאן, אין זייז זאא ?אפיםןנ 
to® רעי אין ^ 'in y .הא״ ד• ביאדיגג 

 lנעy■א די זyבײםlאויסא זאא מיט?
 וואס סאםיײן אמאניזאציאנס oyi 1םא

 אאנד ׳ן1איבע ipijm ט1אגגעםיה וועם
 םרױעךארבײטער, די זnארנאניזי «ו
 איהריאויסזיכם אונםער האמנן זאא און
ארבײם. נאנצא די

 אין באמםימען זאא ?אגױמע רי
on pnoron P39n־ ifi t"fcBKp? גע־

ijnvr o ^ t, אין ;moy .די װערען
 ײון •ארשיעטס •*סע;דע שערטינען

 1אי עדױ<וײ׳»*»י א; פון *ירהויאר^ן
*•^•ivr^on ;g i ,װעינע כ«ןר»?ט«ר 
 די *וױ׳טען ויערען ט,יפאו׳»«ר )*רען

 די פרויען־ארנ״טער. ;•ט־אמאנייייטע
i/<*p:w םון סעסרעט«ר *קזעקוטױו פון 

 סא״ זאםיע( «ו «י*ן, w »םיטע חןר
u׳gnj> װאס gf? ויוי יינט א װארפען* 
 םרױען־ רי פון ידנײטפ*נארימו»מן די

 אוכט׳נרזוכען *ו ;yngon׳;g חןר אין
 די פון פלפני׳עדןן די טטודירע; י*ןן

 און igg יער׳נו אין םרדען־ארנײטער
:iv ; im y װע־ סטאטיסטייום ואםלען 

צו־ סgד און נפי^ץפסינומ ז״ער נען
rטעיען iv די g:־y j^ D׳o;g«ji’ ?gjgv 

 א־ן פרױען־טיטגלידער |y:gn װאס
v זייער ’vgr;g itg.
נעװא־ פארנע^יל*;«ן אויו $ז 0ע

 ױנ־אנס, אינטערנע-»»;אי די ראס רען,
i אין פארטראטען זיין װעיען ױאט n 

iW ?אסיט«, D jg J’g |yigt אונטןר־ די 
 אױסנערריקט דערביי א־ז עס געסו;;.

 ארגא־ דער ד*ס האפגוגנ, די נעמארעז
Djg’vg rj פמיען־ ד• סײ־־ןועז פאםפיין 

gט”רנyנע־ װ׳נועז אננעם־הרט זאלען ר 
 אינטערנע־ איע די םון מ״נ־עאפטייך,

g ;gr> פמיעז־ האנען װאס ױניטנס 
אתאגיזא^עס. זײערע אין פ־טני״־ער

 האם דעם, סים ץוזאטענחאננ אין
 א אױסגעדריקט ?אנפערענץ דער

 םעדער״עאז אמעריהען די ואס װאונ׳ןן,
 עט*נל־רען אױף אילײן ז*ל ?ײנ^ר אװ

 װעילכער רןפארםםקנט, נאמטעגדימן א
m זיך זאל n h די אתאניזירען םים׳ן 

 װאס טריידם די א*ן פרו״ען־ארנײםער
̂ירט. םעדערײמסו די  םאנכע שאגםרא

 אננעװיזען האבען רעל׳נגאםען די םון
 איי אפיל אן און איז דאם נווטינ װי

 זאצ םערעריימאן די נעװארען, נעטאכט
אןנען. אין דורסװפיהרען עס זעחן

 דער ח«ט ריםהוםיע צענגערע א נאך
n^ipyrpy םעדעריי־ דער םון קאונסיל 

o אננץגוםען ׳טאן n ,זאצ עם םארעצאנ 
 בא־ קאםיטע, עסזעהוטיװ אן גרינדען זיר

 די םון רעצענאט איין םון עםעחענד
 נעװען זיינען װאם *רנאגיואציקס אצע

 און ,nnygjgp דעם אויןי םארםראטען
i n פאצ־ די אפאינסעט האט סאונסיצ 

vnm 1אי תצעגאטען i n פאםיםע:
 צייליס אינס. קאהקן, «. פאגיא

.Dippi’go םענט1גא
ngigo ,טעהסטיצ ױנייטעל קאנבאי 
oiyprgn אמר־סא. אװ
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 tyjyii נ©ד:ים tya**©r סיר װארום ה,Jyם רער
 ©*y© צי םארפעהלט tyagn טיר װארום און דעם,

 ארוים־ eg אלײן ױהז װ©ס ^jy© tyjyn צזןהלעז
 ראס אוז ביל, WDJgrn oy© tyaya זyםgמרyנ

20 oy©jjgp 'y©y?j?g״©ceng ?yj**? D םיט © 
BרgםDy׳ם ©p .װ״ ז eg .? .איהר װ Doyj'.gc 

y©g,© םרײנד, ליבער g? ״נעדעכטינקײט״ די 
 װאס אלץ, ©gc rgai tyop;y©rga נאגץ g ה©ם
 אונ• יו;י©ז. רער מיט דירעלט ט»ז צו נים ה«ם

?y© ״הודץ ©gr Pנים אײנדלפיררט איז ©*׳׳ 
 אין כאט-ט נעבעז צו אום ©gj װאוילםאג, אויס

©y© קירyvסםyװיכםינ־ סאמע ד©ס םוז םארם ר 
ytao, פוז נמזך איז •אסירם װ©ם ©y© .װאזי 
 איםינרײשאז־ ©y© װענעז נאםיץ ©y© ypgo ח©ם

yj*jy©ia איז ©רייז ג^אלם jyovya ,©איז נוםע 
y©g© ל©ץ ק״ז■ tynya d*j, נע• האט ער און 

”iy© tyj© מה אי? ז.y3נ^לײyאויס םוזם ? ?a*y 
y?y© y©y?jig© לעז&רינס אוז tyecyjjg בלויז 

^ya ©וין• jyayn ©y?j?g© טינקײם״3״נערע ? 
 װאם i iyjjiD**v ya*©jyo אויך ד©וי «ײ לײענעו

©tf׳ oy או זײ פאהיםJזyאויף ■ירויש ר^ ©ny. 
ty©n*o אויב נ^שםייכערט, װירקליד ?יל םיר 

 איז פאל yאל נים ©y©g ©?וי, ypgo איז ד*ם
oy ולד. אונ?ער© g© typ ©ya*t ײז נים? tup 

 אז אוז זײם. ©y?M© פוז ty.©y?©gB א םוז רײד
־ ©ytji© iy©y© p©gor ©זױ יע ווילם איחר  די
ooyog©• o ם*ר ה©לם©ז נוננ, n אונזערע םון 

o«Poy©«*p פ©ר p*or g ײ ©קריםסטװא.1הי? 
v t  t y ro r או*ף ©p io i oy םוז ©*•oojgp ©y 

 ״.ty©gayj נלײר tpj**? wvsvo 919. םו*ימ
yi? ,©y©g© נעהםס ooj©y ־ ?©:סםיטוציע די:*'© 

tyo«* yro ̂אלס ,9י װ©ן ז  M o»nn©yâ* ו
oagp זײן געםאלם jyj©*g© װיניכע jjipjy©r©a 

mb דער og ©*j ?y*vg©ro*g. פאיײ חברה 
ojyr*o הסבמו ?T ,אז דערםאנש oy אז חומס 

tgrpny, ײצא נעװאים ?ײ יסבען *?e םאי 
r ^ r m .  o n ד©«©ל. װאום״

ורנײסעד צז אינרוסםױע ןון פל־םכן די
:r'״c Zצ”ז ין !•

«• « • 1 • •« — U «••&»« י■ ן1 י t »1 I «1/י יו / ̂ —
;ײיכ ־ייי:א:־ג ; ;,אי ' : 

r־ c'H,; ד ,י א *ײ
p ן ״י>-»̂ j 1-/ י £ — ̂ # « ו

י;י* ט,י vr א־גדוכט־־״ע ,ד אל :  
עןייא ד; א- ל ט :* ; ו - א ;  ײ

ע די pc אי־נע אין בײטכ-ואף, ־c ;יי *

ײעט עכ יע: « t1
עי־צז ־י ענט Is 1 0• «1י-1י*̂? י •••• <•
•נ*אז י י̂  i .
גוט י״ י * • י•?? » • V
א*־ ?'©MV 0י V 1 לי

 ,אײגצושטשי־; טאיע איל דערוננען
 שטו;די;;. pc וא־“יטב’אד:

 פא •:•ן•; ײאי־ט אי־יין
טיי רןי*איל איז קײט אנע בײטס־ביזאגכ.

אכ*ז
אי• ר• ־עגגעיט

©ינײצײאז•;*
איע ;יכ ;ע״ט יד
ע־ער יעננ א טיט
נאף דא זײגען •; ;אױבײטס־ו-־אף

 און ; ד*;כ או/־י ױירקען װאכ קדעםטען,
 פאר ;שודע;ס*פאנדיא אן איז דערפאר

 גױיסע יעגע םון איינע אזע4טסיי,ארכ
 עיע־ איע ײעי־כען צו װיכטיגקײטעז,

ל אץ םעגטעךבאריכאטים ײ  לועיען ט
צושטיפען. ביוזען

 א אוילר זיך באקיטט דעם צוי*יב
 יײ־ א פאי ;ױטװענד־גקײט ספעציע״ע
 פאר םרי*ד. גאנצען סאר׳ן באר־בױר^

 ז*ין צו כדי נױטיג עכ איז יזניאן דער ׳*
 איבײטער, יעדען דיט באריהדונג אין
 שאס, איז ״*ויז איז ער װען :אר ניט
 אין p*'H :א־ קוטט ער אײךע־ ;א־

 יליכ״ zv איז S?Z2 טרײד פאר׳ן ; שאפ
 באשטיטטער א זיין s9t cv בדי ׳טיג

 קיינם רyעבrיטס,ארב אן װאו צענטער,
 אמאניזאציאנס־ אן דורך ארבײטער

 יעדעז גי־ײכען קען װאס םאשינעיי,
 י־ייבא־־בױיא יי ;ארבײטעד סארט
 אז א^כ אויך דיענען דױעדער, װעט,

 ארבײטס־ די באיצטיפען כײם אנענטור
 נע־ םונ׳ם בעגעפיט קריגען צו יאזע

̂וב אינשורענפ־פאנד. ייאנטען  איז, ד
 פיז םאדעױננען די םון אײ:ע אלזא,

ױגיא:. דער
אי*ץ. איבער ?אנטראי א פאי און

 נאד־ יעדעד אז וױסען, זאר ביען אז אזר/
 ױניאז־״פא•, א אין געםאכט אין םע:ט

 און ױניאדחאנדי׳עאנכ, אוגטער און
 זא־ סרייד אין אז דערלאזעז, ‘צ :יט כדי
 סײעט- זי*ז יוענען דארט און דא לען

 אײנצופױד ױניאז די פאדערט שעפער,
 מױ זאי־ גארכיענט יעדעז אין אז רען,
 ײי״ סאניםארי א אײננעדיהט זײן זעז

 ױניאךלאנדי־ םיז צײכען א א^ס ׳בעל
.8ציאי אין שאנס

 נ־א• ־י ױאס קלאי, אלז^, ׳איז עכ
 לם באצײעקען. ױניאז דער םון דעױננען

 און סיסמעם זיערעז אײננעשטעיט םוז
 ײעי־בעז םון טר״ד, דעם אין ארדנונג

 זײנזןן פאפיליען טויזעגדער צעהגדליגע
 פאראנט־ פאדערמ לאנע די אפהענניג.

 דער איז צד יעדעז פון װארטלינקײט
 ?יך נרײט איז יוניאז ד* אינדוסטריע.

 בוו אייי בײשטײערעז און אפצורוםען
 יא:ע די װאס ׳דאס אז אײגפלום, און

 ױע- ;עבראבט שטאגד צו זאיל םאדערט,
 צוײיפעא קײז אונז בײ איז עס דען.
 כייטגליעדערשאפם גרױסע די אז ׳ניט
 דער אןיה שטעהן װעט ױניאן דער םון

 זא־ םאדעדוננעז יד אז הױף, נעהעריגער
ד ;,דויכגעפי־־רט װעדען קעגען אען  ־

פאדמע^

ען ר טי נ ע עז ר ס א פ ע נ ז ײ־ בי  א
ט נ ע ש  קלאור,־ ©־־ פון דז

ד ע ב א ױני־אן. מ
 און איזניא; םיז ארבײטער די כייר,

 בט־יט, טע25 װעסס 3» בארנשטײן,
בר. פיז ארבײט גוטע די אנערקענענד':

 פיז אײדזשעגט ביזנעס דער לעוױן, ה.
 אונ־ אוי־ אויױ פאפט װאס ױניאז, דעד
 באזיכטעז גוט א בײ האבען ׳שא« זער

 א*-.ם ױניאן דער םון אפיס אין כײטינג
 זײנע**. ;אלדענעב א מיט הרעזענטירס

 טעטבער ,,טיטעידא פרידםאן, דור
̂אקאל  עײיר־ם קאטיטע ;1 י

̂ק. האכמאז, ;אדע,7א אײב (!; ל
.1 יאקאל

ג ארבײי־םער נ מפאױ רי  ס^
ר ע ט ס ע ק ר א

או:* פון 1רעהוירכעי לעצטעי דער
 י״טו:נ דעי אוגטער אררעסטער, זער
 ,קא״ניאן דד. קאנדאהטאר אונזער פון

 ער״ אונזעיע איבערטראםען האט סמיט,
װארטוננען.

 לועט רעהױרכעי״ נעקסטער דער
 am אב. פרײטאג דיזען שטאטםינדעז

 אײ.עכ־ פוז מעטבערס אלמ מ. ד. טען7
צ*יט. אין קומען צו געבעמען זײנען טער

 ײעײ אירנענד שפיע^ען װעאכע ׳אלע
 שטידירען װילעז און אינסטרומענט בען

 פײי• יעדעל טע^דעז זיך זאאעז כױזיה,
 פאבייה פיז אוידיטארױם איז אב. טאג

 איז הטייט. פערטע דאוךטאון G3 סהוהא
 אײ דר. פאר םרעגען און עװ. ערשטע

טערמאן.
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 ארנ״סעד אדישע ױ העיםען צז האםפײן דעד
ו־ד אד«ױיס8 יש״אל ארן ־אץ

א־ד״צע ד• ״־;י־פ•;: • י,י -ע-
 נע* יי ־־אס ־׳:*»', א־ץ *־; איבײט־;־

 ׳;נ* א*ז א;, אצט פ-־־־־ע; וועיהיטאםטע•
 ' א ;עי״א״ען !;,אױשגעניכ• *..,,טוזיאסט

:־.ks גאנצעז בעי־י׳ז
 פ^דע־ונגען א י.ײיען איבערא** שין

 װי איגשאיטאציע אין ריטעראטי־ פא־
 דע־ פאיטע א פאר ױאכ איז אין אזײ

 די אין װעיען אגנעםיהרט זא״ ך־־ײײ
 פארע־־ט ייען און ^טעדט באטיעםענדע

א־־נאנײזע־ס אױך
 יזאבען ־.עדיזװאדע״ס ־ יזעטפײן •־•

 ױי ו6י*5 פעסטען א אױסגעאי־בייט ״טױן
 דע* איפן אן פא־ י*אס אױיי און אזױ

n—ײע־־ען. א;;עפ*־־ט זאי־ ו
 ױאך קוכיענדע די װעט עי״&טע דאס
 י־אנד :א:צען אינער׳ן ײעיעז צױעײזט

̂ײ  אין ;עױעיידטאפטען ־־■ שין -י-.פי.א ךי
 ־,י־עניפײן־צי ״;עײעייידצאפטע; ר• אוייל
.,טוננ׳

 געיטאפע; ספעציעי• איז יטײ; צ די
 די איגפארכיירט יאי*טען צו געײאיען
 װאס P* ױעגען כיאסען אדי״^ע ברײטע

 ייױטירען קעכיפײן, אין פא־ הוםט עס
 װאס איגפא־דירען אײך אין נע^דעי־ רי
 ארגא־ איד״ן&ע די בײ םא~ יןוכט עס

עסטינא, אין *רבייטער ניזירטע  םאי ®א̂י
 נע־ געדאנט איז יעטפײן דע־ װעכיען

װאיעז.
 ױנ־ ׳טטעדטלאף, און *שטעדט אלע

 כרענ־ ריננ ארבײטער םאראיינען, יאנס,
 אידימעו יעדעי־ אלגעסײן אין און נדזעם

 אדיעס זיין ארײניעיקען קעז ארבי'טעי־
 צונע־ גלײר אײ־ים װעט צײסוננ די און

עייטײנען. דועט זי :אר װי װערען מײזס
אל״ן זיף צױזואדײט קעסיײן דער

 |2T< א־ײגנע־עיי׳ט דיאט פיטסכי-ג פין ir״
 פון r׳s,r־ דעי ריט איז, באסטאן אין

 ר*ט* א איז ױע^נעי ציקעיטאן, נ־וך
̂יד יעריײדיזא* נאציאגא^ע־ דעי־ פון ני

 קעמיײך א געװא־ען ארגאנידרט ׳:•יטע
דיגס* גױ גאדל פאר קאדיטע

 װעט פעכרואי, (^טען דעפ אװע;ד, טא;
 פון צוזארעגיןונפט א פארק״מען דארט

 ארב״טעײםיהרער. און ױניאן״ אייע
 יויט אדרעסירען. וײ ױעט •ײן טאקס

 אן מוכ״ען ױאס ׳כייף באנײסטע־טע די
 אז זיכער, רען איז ׳עג;יאנד נױ ;,פ

̂אגד ניר .6דאי 10,000 יאאפען װעט ענגי

 פון טיטגליד א האט שקיענטאן א־ן
 אמא־ ,4הינעי < יועריײךחאטיטע, דער

 דעם פון לאטיטע םאיאײדגטע א דדלט
 *4נאי א אי־בײטעײפארכאנר אגא־יען נאצ
יןען-רײלעיס ד• פון 4לאראי ריט׳ן ;עס

> M > ו>' *J .|א
־די«ד•־’חעטי ד־ »-ז ••.״יא̂נ אין

 גע־ או־סנ«יולינ«ן דא־ט א-ז װאס טע,
 דער iv *ונעש־אט׳נן עסט6 ׳עו־ן װארע;,

 ארױסג¥יאזע! א־ז אדם־חי אן ארנ״ט.
 ן-א איב־־טער־םאסען די ik נןװארןן
 נע;>4נאט־״ חורען זיןי זאייען ד< ׳/•לאנא,

o א־ן n נא:־ און טאס־ר־ט־ננ נרױס«ן 
 װערען אדרעס־רט דאיט װעם װאס קעט,

 סיע^עא Dim װעי׳יעד *׳ין, נ־אחם ניון
'א־ח. נ־ו םון קודען

פאדע־ א נעיודע; א־ז רעטרא־ט פון
 יזענ־י״דקא־ נאצ־אנא-ער דער >ו רו;נ

זייער א•; חוד׳נן זאא רען אז נ״טע,

1D i ׳*טאדט. w f  w y n ' r )  r .n in«< 
^'d ין6 ;1אנג«ןור׳ iw j 'D, 
 א** •־טהנ-ג, ר^נט־עטי, ,1טא**נט<

 u־ro׳* ױן ״(ט׳ןדט סנד«ר« *ייז נאנ•
יײוי•

 א־ן •וינ״ט דעי פון אנפ־ח*וננ ד־
 א.** י־ט«#1מטנ־ די |j׳׳»׳i«,־ ־איח נ־ו

*ן1מו א־נע־נעג׳ונ^ן א־ז נ״טער  1« *ו
w נ. o e y i, 1 6 א^סט׳ננטVOVPVOון 
 «ײ'»א«-11«1 א*ד״*ע פא־א״ג־נטע ד־

i װןט jvo יזור׳ננדו די א־ן טען. f  •<y* 
 *ידא;• *!,י ט-ט קא;פ׳נרע;«ון יוא^טןן

 א•;* "1 נ׳׳ט און *ונייטןר-םידווןו און
 װןגען ;f•■* דןם אױסאדני־טון א״נוס

 יוד י' א*| דר״ײ ערפאי׳נ״״נען דעפ
׳»ו«<ר. און נרונט׳עעס •א:ס,

 פון טו«י׳יוי^־ נא«־אנאי«י דעד
 )׳:» וושץ־פאן, טאקה א־ז יןערו״ן רעם

נראדיוײ.

ב״• ;ע׳דטאדי,ער.6ד און סעהר
 יע־ ריט אן הורעז קאלעח׳עאגט ;ע,1מיי
 א־ב־יטער יי האבע; איײ פאסט. דעי
 נ־ידזיצטא! •שטערטעי קאײנער ר־ער פין

 ארכ״טער פון '1י9סא א אויר נןואמעיט
בר. א־נ״טע־ דער ;דא'א• 31.50

פרעסערס
ס ק ו א ל ק ן ו פ
 ב״עס־ װײער רי ראס וױסען זײט

 בע־ און װעאװעט פי־עסען צו י־אך
 איצט ביז האבען טיר װאס לױויע,

 יײ־ צונעפעבטע די כייט יגעםאנט
 האלץ אױף צוגעיטי־אנען אדעי װענר
 אוג־ פון נעװאלען ערקלערט זײנען

 אוכד פאי פעקטא״י-דאתטא־־ זער
 םון ;ערוך דעי דען ױזען, צי געזונר

 צופא־ די און פעך צואװאליםסע די
 קאנ־ צי ברענגען קאז דזא"ץ רעטע

כאטפיטא;.
 פעטענט יעשינ אונזעי נא״ ױזט

 װעלכע דייװענד, קופעינע די פיט
 די םון געװארען אנערהענט איז

 װאשינג־ אין עקספע־טען גרזנסטע
̂ט טאן ע ל,עבטס א  װיי־ סאגיטארײ̂ז
בדעטיאך. עי

די בײ באקרםעז נו

 פלאש אםעדיסאן
 פרעס־ ותנלװעס און

סאםפאני כאארו
יארק ניד עװענױ םינםטע 123

.2220 אשלאנד םעלעפאן
 לײטעספ די אויך ®ארקוישען בזיר
 םים סשים מרוקענע ספימערס. ספײל

ג^ייגפיע א
 מאמי:ס יינקינג אויר ד׳ןזבען םי^

מארקעט אין בעססע די —

ט פ ױ טי םי לי ש ס ױ א

םהעע האלאםכיא
,:resoyiii

טהעע רר ,והײם

ליכערםאן עראס
ר ע אי י
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װייסם אח ררעס רי  ne םעגערו׳מי נקײענ יאהרעז םון םמד » ם*ד ירגיווז מארעי  .

סד ר א ל ף א ס אןי חפ
פסח נאלד שוין אק עס

אץ פר״נט א־; ר,רונ*ס א־״ערע צ־ איבערשיקונגען געלט א־יער ם־ס צו ױך א־־לט
ח״ם אלטער דער פסח אויף געלט דאס קריגען זאלען זײ כױ

 גאנצע די קר״גען װעלען זײ ארן צ״ט ריכטיגער דער א*ן אנקומען װעט הילף אײער
כ״א, — ט־ב ױש פרעהליכען א פארשאפען ױי װעט װאס םוםע איבערנעשיקטע

דער דורך געיט א*יער ש־קען די װעט איהר

־אמפא;■ עקספרעס אמעריקאנעײ
 פינאנט־אינסט- א״גטערנאציאנאלע אםעריקאנער נרעסטע אלז עלטםטע די פון א״נע

 גאנץ איבער פארבעדוננען און װארשא אין פארשטעהער קפעציעלע פיט טושאנש,
 ױראפ פ.ץ צענטערש ױיכטיגע אלע אין אפ״םעש אױך װי לענדער, אץ-שכינ׳ישע פוילען

רועלט. גאנצער דער איבער און
 אטערי־אן די ;,ם, םיטלען אונערשעפליבע די און ארגאנ־זאצ־ע װעלם־בר״יטע די

איהר ערםעגליכט קאםפאני, ע־שפרעם

,ואלארס אםעריקאנער אזיסצוצאלן
ארדעד םאני אדע־ ק״בעל דויך

גא:ץ איבער

לענדער שכינ׳ישע און רסזןחןניא באליציע, פױלען,
אין אױך װי

װעלט. דעד םון טײלען אנדערע און רומעניען אונגארן, עסםױיך, דייטשלאנד,
 א"־ אין ארער שט«ורט «ר”א אין פ*ט«»ני עפםפרעס אמעריפאן די םיז אפןןועס רי םח איינעם אין ארײן נעהט

 פון סענעדזשער דעז-דענס צום או־שתינםטע םאר שריינט ארער ,If י¥ צײנמו םיר וזאם אםיםעם, די םון נעם
.D'Ef װעצבען אירנענד

A m erican  Express Com pany
i s םקװער טשאטהעם

װ״ איסט ק?ר. ד בין
בראדװײ 2131 '

 םט. טע180 און פארק מארים
םט. טע125 װעסט 1

בראדװיי
pw נױ

סט. טע23 ודעסם 17
עיוענױ ysr, קןד.

 םט. טע15 װעשט 22
H8 םט. טע39 נועעםט 

עװענױ דריטע 1251
סטריט. טע41 או; עװענױ טע3 — י. נ. ברוקלין,

םטריט. בראאד 870 — דזש. נ. נוארק,
:שטעדט אנרערע אין אפיםעם עקםפרעם אמעױקאן אײניגע

ס«ם. »ו= »■; rw;ארעגא:. פארטלאנה ס.*לירזםט. 724 קאל״ אנדזשעלעם, לאם בילדינג, םק׳גליה־נאוען . נא אטאאנטא
^1״ '^ ! ! , ״ «/2 נענען ס« םארקעט פראנציםקא. סאז עײ• םארקודעט B19 םי;., םיניאפאליס. »

ס*ס ל^זוס* »ח *ע1׳ סא״ לואיס. םם• כרייעד ס1»ילי sai קענערע. מאנטרעאל. .to טעיעט ײעסט 132 םד. באלטימאר,  סט םע19 נ?ים 4 אלא., בירםיננהעם.
 סם. װ»*ינגפ*ן 333 םאס., באסטאז׳

 סט. םע9 איסמ 2048 ׳א. האיײלאנר,
 םםרים סםאום 1643 קאא., דענװער,

 מעי ס. 259 אינד., איגדיאנאיאאיס,
סם. די#ן

םם םק׳גי 1125 מא, סיט'׳ קענזעס

̂, םי,װאקי״ סט. דריפע 804 װא*ע*ננסאן, סעאםעא׳ ביאדװײ. 366 וױס
ס«. ״רז^י״ 1331 ת״ ד. װאשיננטאז׳ גרײװיער 709—707 , ילא ארליענס, נױ

̂יייס ׳סט. ̂מעי כש ס«ס. אירי *ון םעין י., באפאלא. בירדינג. 1ח
 םפ. דירבארן 32 אילל., שיר«אנא׳ ספ. :מזעסםנאט 1708 ,&א םילארעאםיא׳

 ס»ס. רײס און *לרפע ׳א, סינסינעטי, עײענױ■ ®ערטע 347 פא., פיטסבודג,
 50 קאםערס 1306 טעקסעס, דאצלאס׳ ורעסם 26 ױטא, סיםי׳ יצײק סאאט

̂רם r'O.. 25 דעטראיט׳ ״׳ סםריפ סאופ ®ע‘- װעסם ׳ספ. פ
̂נױ איז עס װאו ♦טטערטעא, און שט^רט יערער אין כמעט נענענד, יערער איז כמעט  סטיײשאן, רעיאוועי א ג

 כמהר אםיסעס, דיזע םון יעדע דורך כםעט ווס״ס. עקספרעס רעיאוחןי אםעריקאן אן פאראן אויך איז ד^ורס.
קאםיאני. עסספרעס אכיעריקאן דער דורך חײם אאטער דער נאך געאר שיקען איהר קענט צאהא, אין 30,000 וױ
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ויעלעז יאקאים אינטערנעשאנאל ױ •ון סעםבערס אקטױוע א<•;■
אויפן *ונױפטחןפען ױך

באל ערשטןןן
דעם פון

סענטעי הערט ײניאו
כאל קיץ אוץן נאך איז וואש ע»עס דא-ט זיץ ס׳װעט

געיוען. ניט
:דאטום דעם געדענקט 1924 מארטש, m דעם שכת,

 רעגימענט, טען71 פון ארמארי באװאוסטער דעד אץ
עװענױ. טע4 און סטריט טע34

 אונזער םיז אפיסעס אי׳ע אין כאיוירען שוין כמז קען ט־העטס די
 םון פליכט די א*ז עס נאל. דןם אויף זיין צו ;־ט פארסעהלם •װ־אן.

קראנקע. רי כאזארנון העלםען צו נעזמטע די

וואנדער הערי ■ױיס מ. דזשארחש דד.
דירעק^רם. אװ >וארר5 טש׳נרסאן ד־רעקסןור

אפערײםארס קלאוק
אױפםערקזאם. ,1 לאקאל ®ון טעמכערם

חןכאטע א
עקזע־ דזשענעראל דער pc רעק#םענז־אציעס די פץ 4 ■ונקם איכער

לױטעם דואס באארד קוטױו
די םאד בלױז םאראנטװארטליך זײן ױניאן די ״זאל

םקײלסף״ מיניםום
פאר לאקאל אגנזער פון געװארען אראנזשירט איז

םעה פסעו דעם שנוז, חײנפיגען
עווענ״ו. טע3 או; סםר-ט טע8 װנ־אז, סואער א־ן

רײרען װעט פונקט דעם ;ענען
העללער חש.

רײדען זועט פוגקם רעם פאר
פײנבערג י. בר.
״״ , רער םון םענעדזשער דדשענעראל .17 לאאסל םון מענעדזשער ןניאן<, אןקםאמר̂ס

בא־ װערען זאלען םעמכערם אוגזערע אלע אז װיכטינ דארום איז עם
גענען. און םאר ארנוםענםען די הערען און וונקט ריזןן םים י,א;ם

is עפענען זיך װעלען האלל פח טירען די o נאכםיטאג, אוהר
פינקטליך. אוהר2 אנפאנגען זיך װעם דעכאטע די א*ן

םמח סוםען דעם םאנסאנ, הוםענדען
וועחזז אפנעחאלנמן וחןלשן

מיטינגען םעקשאז רעגעלע
פלעצער: פ¥לנ«נת די אין

און שעקשאן אח־ט  בראדוױי. איםט 175 בילדינג, פארװערםם :ד
 סםוײם. טע106 איםם 62 :הארלעם סעקשאן
 עװ• װאשינגטאז i58i רוםם, קלאב i לאקאל :בראנקם םעקשאן
אן ש ל סע? װי אנז ^ר ;כר םטריט. םעקםאן 219, לײםעאום לײ

 "נ ם־ם־נניז •די אטענרען צו אויםנעפןידערט זײנען םשסנערם אייע
מערען. םארהאנרעלט װעלען םדאנען טרײד װיכםינע זעהר װעלכע

•1 לאקאל באארד, עקזעקוטיװ

עםכרא נאנאנז
די םון

לאיןאל
סארקומען ותם

םעח םען15 דעם אװענם, שכת דעם
עװענױ טע5 און סטױט סחטע פאלאס, וױו פארק וין

םענם. 75 םשעקם חעם און ®יקעסם

35 ילאקאל ױניאן פרעסערס דרעסס אח סקױוט קלאוק,
אן װ. ג. ל. א. ױני

אלע פון מיסינגעז ספעציעלע און דעגעלע
פדעסער

־רערען אפנעהאלטען ויעלען

טעה סזסעו ועם אװןנס, טאנסאנ
: םלעצער פאלגענדע די א״ז

״פארװערטש״ א*; םיםען װעלען ®רעםערס לןלאולן יארקעד 1ני
כראדוױי. איםט 175 חאל,

אנזװילעך ל בר אי  כראנזװילער א*ן םיטען װעלען פרסעלס לל
שט. סעקםא; 219 לײסעאום, לי״באר

*

 210 האל, כעםהאװען א־; טיםען װעלעץ ®רעםעדם דרעס די
ױ םטריט, טע5 איםט  װעלען פונקטען פאלגענדע די יארק. :

:םיטינגע; די אויף װערען אויפנענוםען
באארז־. עקזעקוטױו דער פון בעריכט .1
רעפארם, םענעדזשער׳ם .2
קאנ־ אינטעתעשאנאל דער צו דעלעגאטען פאר נאסיניישאנם .3

װענשאן.
רעקאםענדיישאנש. בעםטען, און וואהל .4
 אויפגשפאדעיט װערע; םעםבערס אלע און װיכטינע זעהר ז״נען מיטיננען רי

םראנען. די אין זיך באם״לינען און קיביען צו

35 לאהאל כאארד עהז.
םעיודםענערזשער. בראסלאװ, דזש.

סקױרטמאכפר
!אױפמערסזאם ,23 לאהאל פװ

מיטינג 8
פאר מאכער סקױרט אלע פון געדופען װערט

מערן וטען3 דעם אװענס, דאנערשסאג פינקטיייך. 7.30\

נאל עהולכער

נג יוניאן איז בילדי
פלאר. טען5 אויפ׳ן םטריט, טע14 איםם 231

 פאר נאםינײשאגם װערען געםאבט װעלען םיטינג דעם אױןש
 אינטערנעשא־ אונזער פץ קאנווענשאז נעקםפוער דער צו דעלעגאטען

 סי־ דעס צד קדםען צו אױפגעפאדערט װערען םיםגלידער די נאל.
נאמיניישאנם. די אין באטײליגען זיך און טינג

.23 לאקאל באארד עקזעקוטיװ
מענעדזשער. פינקאװםלן', ל. טשערםאן. קאנסלןי, מ.

אפערײטארם קלאוק
ס מבעד ג ג. ל. א. j לאקאל פון מע אױפמערקזאם. י., ו

̂ירט איז װאס פראגראם עדױקײשאנאא רער איז פאלגענדעס  גע־ אראנז
̂ג, הײנטינען פאר באארר עקזעקוטױו אונזער פון װארען :מערץ טען9 זונט

ט טאון דאון םריק  זיץ פארטזעצען װעט ראנאןש הלל :דים
 הײנ־ אמעריקא״, אין צױויליזאציאן ״די טעטע די איבער לעקציעם קורפ

 םטריט, קלינטאז 151 האל, קלינטאן אץ שארפ, אוהר 12 זונטאנ, טיגען
.47 רום

 לעק־ װעט האפטא;) ב. (דר, צבױן גענ. :דיםטריקט בראנסם
 טענשאן, קלערםאנט אין פריה, אוהר 10.30 זונטאנ, דיזען טשורען

 נעזעל־ ״די טעםע די איבער שםריט, טע172 אדן עװענױ בעמהנײט
 ש"בות זײער און ױױאן א פון פליכטען פאליםישע און שאפטליכע

קאםןז\ עקאנאםישען צום
םא־ט־ ניט ז-נמאז ברודער יזעז אורזאכען םאראויםנעזעהענע ניט צוליב

װאך. דיזע לעי,צ<ע זײן זעצען
טיװ קו אר־ עקזע א ו. לאקאל ב
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 אץ שנײדער
3 לאק. יוניאן םעםפעל־םאכער

unen  tin ר ן * אמז*־ ן ? * מ י גוי
 ננלי׳ יוד*| גון;*ער דעי ס*ר *ון

 ‘נ7פואשט it געױצ; איז םיטימ דעי
 װאדט״ םון דן פ»לען אין פילפעס דיגעל

בעױמ־ע־ א לוטט פײגכע־•; ב״וי״ע•
זײ;

פעבדוא־ טען15 ־־־;כ
א אפגעלארטע; ייאלא'־

 אינזעי uא.
דזשענע־אר * י m ץ • *a י<**-ייײי1 -״״ - ׳- ע -

n־M״ יי• ♦ ׳* >i u >
: אי . ד ״ ־  טי,: ־א-, נ

; ; ־ י ; י ' אוגזערע :•א־ ־ I
•■־' • %ן**, ו י v*r י *,יייי״ •■י ײ- I * *>* ׳ y ו • יי •»««<־•%••-ס ו*<״ י < ' .ט פ
עלזעקוטױױבארד "־א;•;ע• דז״

 די ױאס
אוג־ פון

 בא- האט ױ;*אן א־גטערנײשאנאא זע־
 קילאו־ס רי פון פעײאנגען צו עיא־כען

כע:ט אגיי־ קוטענד/גן צום פאנופעזט״ױױערס
 זיך אין נעהמט ױעי״כער ‘״אי דע־

,א־  איז םעגשען הונדערט דרײ איבע- ־,
̂ע — איבעיגעפאקט געיױגן  זײגען פיעי

 קײן װיײ! צײט, גאגצע די נע־טטאנעז
 זיצען, צום געװען ניט /שױן א*ז ■ראץ

 צו פאדערונגען רי אױסצױזערען איפ
דאגופעקטשורערס. אינזע־ע
ײ  זאגען זיכערהײט טיט ידאגען :

 םיער הנאפע געהאט לאבען דיל דאש
 דזשענעראא דעם צו ט־טגאידער הונדעלמ

.,מיט ; :
י  אײנגעאאדען געהאט האבען ד
 און זינמאן ברודער פ־עזידענט אונזע־
 םענע- דזשענעראא םײנבעדג ברודע־
 אום בארד, דזשאינט די פין דזשעל

 די אױםצוקאעהרען כייטגאיעדער אוגזעיע
פונייםען- ־;,צע

 זיגכיאן כרודער װאס דעם צױיעב
 אין צײט יענער איז געװען ;ראדע איז

 אנװע- נעקאנט ניט ער האט שיקאנא,
טיטינג. דעם בײ זײן זע:ד

 ״דיס־ נעװען אפיאו איז טיטינג דעל
 דאס הערענדינ אנפאננ פין אפאינטעט׳׳

 אינטערנײשא״ דעי םיז פ־עױדענט דער
 די זײן, אנװעזענד ניט קא; ױניאן נאיז

 שפעטער אבער זיר האבען מיטני־יעדער
 פײנ־ ברודער װי :אבדעם באפ־יד־גט

די פון עט^יכע עליזאעהרט זײ ־אט כעינ
םיעי־. פונקט איבערהױפט און פעקטען, צעיזן

האט םיינבעלג ברודער װי נאבדעם

 ״־;לט אײוי אנגעשטע^ט כפעציעי זיך
 און שטיגדע א איבער .*עדעגדיג פיער,

 זײטען ;וטע אי־ע א;װײזע;ד*ג רא״ב, א
 נייט־ אונזערע דאכענדינ םוגקט, דעם פון

 פינקט רער דאס םעדעטעױ,ן ג^יעדער
 וױנטיגע סאטע די פון אייגער איז פ־ער

 ס״ — ױניאן אונזער םון פעײאננען
 פעדבעסע־ די אין סײ און פיינציפ אין

 א^געםײן, א*ן מיטגלידער די פאר רוגג
 טאן אײן װי טיטגלידער אונזעיע האבען

 אײנ״טטיפיג גוטגעהײסען און אנגענוטען
פיער. פונלט
 פ*נקט אלן פונקטען דרײ עליטטע די

 אנגענומען אױך זײנען זעקס און םינוי
 ברױ װי נאכדעם אײדטטימינג געװארען

 ערחיע״ אן געגעכען האט פײנבערנ דער
 באזונ־ פינקטען די פון יעדען אױף רונג
דער.

 בעשאי טיטינג דעם פון אנפאנג םין
 ׳האי אין געקרכדען איז ם״נכערג ברודעי

 כעזונ־ אויםנענופען םיטינג דער האט
 חאכען װעילכע פלאגעז, יאקא^ע דערע

 פער״ אקאי*ע4י םיט טהאן צו ספעציעי
אנריסענט. נעקססען צום יאנגען
 סעכי־ די אױף רעכט ראס פראגע, די
 כדאכען, סערפע^ס די זאל װעי — פע^ס

 טאכער sys^VD אדער אפערײטארס
.3 לאקאל פון טעםבערס

 טסעטפעל אונזערע םון סקײיס די
 אײף אוז יטנײדער, ^קטס און מאכער

 די געװארען אויסגערריקט איז יעצט
 כײט־ אונזערע פון פיעי*ע םון םײגונג
 זערןן זאר 4יאקאי אונזער דאס ׳גי*ידער

 דער דאס דורכםיהרען קאנען טיר אויכ
 א באיטעםםיגען כיעגען זא̂י דדשאבער
דעפארטםענס. סעטפ^

 טיט* אונזערע םון צאהל גרױםע א
 און םײגונג דעי מיט זײנען גליעדער

̂ויבען, זײ גו• זעחר װאלט דאס אז גי

םא־ דאגי רען
 טעיר נאף אין רערע,

 פאײטע; כעיצײגענדע
פ־ע־. פיניזט
c ‘צ y i ײ;: פין סולסעפ נ ײ :

 נ ג״ויסעז א
 ב פין רעדע

בעי־צײגיג;

 איסגצצײכעגטע
מ פא* אי די

צו בעציג ן א

ייל
ניען זאן

 געי״ונגעגע די צ״ט־ײכען
 ־,א די אין ׳פײ:בערג יו־־ע־

ער ױעי״יע צוטרויען אין
 נ״ט־ אונזע־ע אין איבערגעלאןען דאט

 צו״ םיןר/ נונחט צ• נעצו; אין נליעדעױ
 אנסאגג םין זײגען די פוגיזט װעי־נען

גדטטיהט. דגסטיג אזוי געירען ג*ט
 איז ,1923 מארטיןו, טען1 דעס שבת,

̂יזמיצ א געװארען אפנעהא״טע;  םיטינג ל
 זײגען פוגסטען םיער לעצטע די און

 ייגער4?' א נאך געװא־ען. אויפגעגוטען
 און םיט^יעדער, אונזערע פון דיםלוסיע

 בר. און םיר פון ערק^עלױנגען עט^כע
 אנ״ פונ^טען פיער די דיגען לעפקאוױטיע,

אײדןוטירינג. געװארען גענוכעי
 פערילאננען כעזונדערע די איבער

 לאקאל דעם טיט טהאן צו האבען װאס
 קאםיטצ ארגאדזײיטאז די װעט ׳מפא

דעם סיטיגנ א האכמן לאלןאר אינזעי םון

Jjffirw) T»ו לי׳ותי  (,yD"3 lyotpfj uyi ג-י
 lUtm »ױ»ר«ריןז*ס דארום

m t ר1י1(ל'0 £ י־נזעיע inןן

m  ,ntw ח it
 '■־ am ?י׳^חר,
i ig&* ריפגלי

y ד«ס נ־י i  ,tyn-n i io o p d
׳ ו• M'

n ujm 8#ד «נ,4,>ו כריע׳ 
pvv i, 1- 9ד<י *•רר <ודער g jflyt 

i' יי־י׳י )<ו-ט ־יע־טייזט, w n  n r n 
 n פר־דץי ן itp־|K עיעטע־ אױןי נען

.............. ״־ •־־‘״ ״־־כ״טינג. דעם
 8ד* ווײסט *<הר ר־ט־נ;, קורענדע;

װיס«;. ד<וס רוזט א׳חר — ליין9
v״v רי m d 8 ן8 ז«הר yeonv« 
o 19)11* זיןי־ מח *ײך םון יערער r אין ױי *yp 110"1 אנדערע i n r M t' 

 •W1PH3* ױט*נס די מיט רעם־ו-עז
jn ק־ין דט און איהר הייטען. jn JI 

 uni׳* װי — )רנםיהר*ן1ד !*יפעז װעט
י יזירייי דעי ניטער »ון ן « ז  ׳«יין ד
y| 18 רי — םערל^נגען די » r jn * D< 

ר ע ז נ ו יוגיפז- א
*jm אט*ן8פ««ה װעט •יטינג דער

 »*>פ »•( w 16 ד׳נם גיארט׳* ׳*נת רען
אז״סןר א־ינס נקט1« .3 פון

נ^כסיטאג.
סעסרעטעי. רונ־ן, ד.

שנון נשהססעו 66 לאסאל ®װ נ*י ־עהרליכער
 װעט ׳מארטי» טען15 אװענט, ״עבת

 כאנאז די פין באל יעוזרליכער דעי זײן
 יא״ ד*ר M לאקאי* ײניאן עסכראידערי

 עטלי• דיט יצױן באל א אראנזיפידט 4קאי
 םין א געװאגעז איז דאס און יאהר, כע

 דעם םון פיטג^ידע־ ארע נײ ױם״טוב
 דען און צונױף זיך ?ומט כיען לאקאי*.

 א אין איוענט אנגענעהמען אן פארברע:;ט
אטםאססערע. ברידער׳ליכער

לא* םון ם-ם;לידער די נאר ניט אבעי
 קימען עס ,4באי דעם צי חיכיעז W< 6לא־
 אינטער• אגדעיע די סון כיטגלידער ךזאו

̂ס, נעשאגאל פאר- וױיען װעלכע לאקאי

מן ^ אװעגט אנגענעחטעז אן נדיינ װי  צ
מן עס כאסאנטע. און פױינט  צון קו

 יןלאדד דרעססאכער, וױיסטראכער, נאל
 WH או| ארבײטצר וױיטעודס מאכער,
 סיס ׳צױן װצט באל דעי און װײטער,

 איד דער רוםען יןאנען זיך באלד רעכט
כאי. טע-נע^אגאי

Iקומ כאל דער : געדעניזט אי־זא,
 גרױסן דעם אין שבת איבעייאכטאג םאר

 או סטריט טע110 פאלאס, וױו «ארק
העט״ט^ םיט טיקעט א עװעגױ, טע5

דארט. ידין צו פארםעהלען

 אינטערנעשאנאל ד
נאנק ױניאן

 פון בענעפ״ט גלײכען דעם םאר געםיהרט װערט
םטאקהאלדערס און דעפאדטארס

דאלארס אמעױקאנער אריבער שיקט

/j■A

*y

נאך
עםטרײך

אונגארן
לאטװיא
פױלען

פאוױעט־רוסלאנד
אוקראינא

דייטשלאנר
דומעניע

טשעכא־סלאוואקיא

 ביליגםטע די צו
 די מיט און פדײזען

 שנעל־ און דבערסטע
 מעטאדען. םטע

 דעם אין נאך זיך םדעגט
 דע־ עקסטשײנדזש״ םארעץ

 אונזערע ̂ועגען פאדטמענט
 אי פון מעטאדען די און פרײזען

געלד. דאס בערשיקען

אסאונםם אינםערעסם פפעשןר אונזערע
פראצענם פיער קריגען

 סטאק־ די וױ נאט־עם פראפיטןןן, די םון טײל א אױך וױ
 פראצענט 8 צו באשרענקט ױוױדענדס, האלדעדם

ך, לי ר ה ע אױםגעצאהלט. װערט י
ײן ל א א  ר8ד
אתאונם! אן עםענט

 װערט אינטערעסט
!ד#לאר 5 איגער סומען אוי^

דער צו קומט אדעד שרײבט

באנק ױניאן אינטערנעשיאנאל די
U7 סװזןנױ פינפםע

םטריט. טער2ו דער פון קארנער םאוט־איסט

 דעם ®ת געצאהלט װערט אינטערעסט
 וד נאכדעם טאנאט פון טאנ ערשען
 את געלד דאס דעפאזיטעט איהר

 פערטעל. געצאהלט װערט
 טאנ ערשטען דעם יעהרליך,
‘אהםא ׳ױלי איריל, פון

יאנואר. און בער

̂־ a

GERECHTiGKEIT—O^STICE)

r a i a n r a

וואירהערס כארסענט לײדיס אינסערנעשאנאל דער פון ארנאן אפיציעלער

א^ םין צ״כי׳טע־
 פאראײ״ )̂;רער

 די און אײך, דגט
̂ט  דין ױעט ו־ע
! ע י ע י י א

 החזסתי כצדגתי
ארפח. ורא

.)0 ׳נ״ז (אױב,

 געיעכטיג־ םײן אן
̂ט קײט  זיך איך הא־

 װעל און ילטאיל,
י־*זען.8$ ;יט איחר

«;י•14 פריימסנ, I 'B K 'E  H i 'KNTH
*

אונזעדק זײנען ואס הלײן װי
V פ׳ *ראצעס דער רײט״צ^אנד אין ם*רנעקוםען איז טעג לעצטע n אץ

׳יז ■/ ״ אפג<יט דעל געװען יאג; ג^ויגיט ער׳צט ג*ך ph װאס מדענד^־ף, דער
,V' ׳ םײי׳

 v, סס גײויסער דע־ ז־עעניע, דעי ילודענד^רף, קילײדגיױיט א ! ײדע;ד^ר,יי
!כלחסה פון גאט רעי גיחע־,

New York, Kricl«y, March 14, 1924Yol. VI. No. II.

דײטי^אכר. אין גרױס און קלײן געגיױכט חאט אײי
* *

געײא־ ארונטערגעריסען איהם םרן זײגען ̂ייליפעס גאלדענע די אז איצט, אכעד
̂אגע, דער אונטער געװארען גע^יטעלט איז הערר ;מיסער דער א*ן רען,  א״ס ̂ונק

 נא׳ דעם אין געל^ויפען הן<ס װאס אײנער, איס פ^וטערלאנר, זײן צו סאירעטער
 ;א;*ל ה^ט .רענירוג;, דײט״עע די *עטירצען צו אבזיכט דער כדט ״םוט״ע״ דיהטטזןן

איז. דאס גולם א .שאר װאס דעדזעהן, רײט׳שי-אנד
 קא־ א דאכ ׳רעדע זיין םון םראזע א װאס ; נארײעקײט א ד^ס װארט, א װאס

 *5א איךור אז אויסגעפונען, אראל טיט ה^ט דײטשלאנד אן*יסטװ^.יאיד לאסאיע
!פלוידערזאק איטער אן וױ װעגיגער, ניט אזן טעהר :•ט איז גאט

* * +
̂ילע אזא געיעפײט האט וואס םיגור, גרויסע אײן איהר -אט װעי*ט׳ רעי א*ן ד

חורכן. גרויסען איהר אין חלק אזא האט און
ג־גס־ אזא איז דײטיעי־אגד כאױז ניס און אײנציגער. דער ניט אבע־ איז ע־

העלדען. אזעאכע פאר נ^דען טיגעי
צי׳ אא;; גארגיט נאך עדעם אוגז. כײ איצט זיך טוט װאס נאר, קוק א טיט

̂ס איע, םון כמעט געװארען באטראכט קולידזש פרעדרעגט איז קיר  1“םע; דער א
ען צו זיו מוט דעם חאט און קען װאס װייצען, אײזערנעם דעם מיט  אפיאו ׳שט̂ע

אײנםאר׳עטאנען. ניט איהם סיט איז ער װען סעגאט, סאסע דעם געגען
 אז געװען, :יט פראנע קײן קײנעם כײ גאר איו צוריק ^אנג גארגיט גאך ערדגט

tnvfip און פארטײ, דעפוכליקאנער דער םון קאנדידאט ■רעזידענט דער ױין װעט 
װערען. אױסערװעהלט זיכער װעט ע־ או

װע־ פולידו״ע? ■יעזידענט וױ געװען, ■אפולער אװי נאך איז װער דוארים,
1 פרעדדענט פאר רײס קוםעגדען דעם אין איהם מיט םארמעסטען דך געיזאנס ראט

 ציגעקיהט זיך כעסער עטװאס גאר האט מען װען איצט, מיר זעהען װאס און
? אפגאט אטעדיקאנעד דעם צו

 א פון געבאסט יעטאאטען פאראײגיגטע די םון פדעזידענט דעם זעהען כי״ד
פאאיטי^ען. פ^וט׳ען

 גאג״ל א אנצו״עטע^עז ניט װאגט ירעדדענט אאםעכטינער דער װי זעהען סיל
באס. ״שען •אייט זײן םון הסכמה דער אחן בעאכרטען נעװעהנליכען

 אלס ערקלערט, זיך בםרהסיא האט װאס באס, א ? באס א םאר װאס נאך אין
 אויא־ העסאיכעז דעם םיט טײל א םאר זיך הערט עס װעמען םרן באס, א ן ^נגמי

 באםעחאע. •רעזידענט אוגזער אן עס נעהמט מענ׳טען דעם םון אט און געיצטאגק.
 מייייא־ דער ׳באס דער ער, װען ׳דעם גאך שוין טעאענראםקן, עד שיקט איהם צו

 אין באאםעד, אאס #איגנער אאס ארויסגעװיזען זיך חאט מעקאין, נער־פאבאישעד
שטעהן״ געװאאט ניט װארט מענש עהראיכער קײן אטות ד׳ װעמעס

 אפע־ גאנצע דאס טארשעםען זיך סאכען םוז װאם עטװאס, ניט ראס איז
 שטאאטען, םאראײגיגטע די םון ■רעזירענט דער קואירזש, #םר !פאאק ריקאגע•

מקעאין. א םון װערקצײג דער שיק־אינגעא, דער באויז זײן צו ארויס דך וױיזט
!גרויסע אונזערע באמת זײנען דאס קאײן װי ׳א־ ^

^ ♦ *
 הא באיס, שארםערען א װײטערען, א באזיצען וועאכע מענשען, װעגיגע

 פון ווערפצײג א װי מעהר, ניט איז רעגירונג א^וונזער נעװאוסט, אאננ שײן בען
 היגטעי־ די איז עס אז רעגירומ. או«יכטבארע א; םון איהר, הינטער מאכט א

 וואס רעגירוגג, די אז דעה. און מאכם אמת׳ע די האט וועאכע קואיםען״רעגירונג,
 רעגירוננ הינטער־הוליסעז די װי אזוי, ס^ויז שפרינגט און טאנצט זעהען, אי־ע סיר

 גאגץ איז עס אז פארשטאנען, טאקע זײ האבען דערפאר אין דדאטעץ. די ציהט
 ניט איז וױיא־זי זעהען, אאע מיר וואס רעגירונג, די אטאסירעז צו גוצאאז און נאדיש
 גענעז קעמםעז סען דארוי קעמםען, אויב אז שטרויזאס. אנגעבאאזענער אן װי כיעהי,

 הינ״ שטעהט װאס ׳מאכט אםת־שרעפאיכער דער געגען רעגירוננ, אונזיכבטרער דע־
רענירונג. זיכבטארער ־,;,ר טע-

 ערקאערט זײ האט םען ? מענשען יענע אט צו צוגעהערט זיך האט װער נא־־,
 צרויסען אײן נאר האבען װעאכע אנארכיסטען, םאר ״רױטע׳/ סאר מ׳שױעים, “פא

 פאדװאנדע״ט צױויאיואציע גרויסער איהר מיט וועאט נאנצע די זעהן צו — פא~לא:;
אש. בא־ג א אין

 האט קואידזש םרעזידענט אונזער רוען ׳טאץ סענען איצט אבער עס דען *ועט
 אונזער םיז מאכטאאזיגקײט און כאראסטעאאזיגקײט גאנצע די געמאכט ל*אר אזוי

? באס פאאיטישעז דעם צו טעאעגראמעז זײנע דורך ד<;יר*;נ
* * *

 בעס רע־י זײן געדאיםט האט װאשינגטאן אין איצט פאסירט װאס דאס, ׳יע
 ביז האבען װאס פאאה, אמעריקאנער פון מאסען גרױסע די םאר אײגען״עפענער טע״

 איז דאם זײן, אזוי מאקע װעט דאס צי אבער, םינסטער. דער אין נעטאפט איצט
אזױ שוין זײנען מעגשען מעהרסםע די דאס איז, צרה די פאדאױסצוזאנען. ?פײצד -
אוי״ די אין זײ שטעכט זונען״שטראחא יעדער אז םינםטערניש, דער צו #וינעװעהגט •
 אםת. דעם זעהן צו אױסצוםיידעז מעגאיך ווײט װי זוכען זײ און װעה, זײ ט*ט נ?ן, •
אײנרײחנני״ נארישע אאע די ?ײנען הארץ זײער אין אײננעבאפען צו טייער, ״

ארית. נענעז זיך זײ בארען כחות זײעחג אאע מיט און פאראױ־טייאע, אין ̂*עז
?ול. כת •

אויס־ יא־ח :ױ אי; װערען גיכען א־ן
 דער צוױשען טרײר־אגריטעגטס די ;עוזן

 אסאסיאיײ ד* און ױניאן קאאוקמאכעי
 ;־,א דער אין בא^־לבאטים ד• יפון שאנס

 יױ אונזער פון קרײזען די אין דוסטךיע.
 דיט שוין זיך טען״י באשעפטיגט :•אן

 פוי פיאנע דע־ טיט ניאגאטען אײ:י;ע
 :דעיזעי אין אין אנדימענטס די באנײע;

 ;,:ױטי; י כאפוטען אויך צײט בעד
 נעטאכט דאר־פען װאס פארנעסערוגנען

 צו נלל־־י אינדופטריע די כדי ׳װעלען
 דעם באזײטיגעז צו כדי כטאביאיזירען,

 :־ א דער אין איצט הערשט װאס :אאס
רוסטריע.

 רער האט וױיסען, לעזער אונזעיע וױ
 או:־ פון באארד עקזעקוטױו דזשענעדאר

 א אױסגעאיבײט אינטעלגײשאנאא זעל
 ראױף װאס פונלטען׳ 10 פ.*ן פלאגראם

 באאעבאט־ם. די צו םאלגעשאא;עז װעדען
 באצװעתט װעלט פלאנלאם דער כייט

 דער אין ארדד;; נמנהר אײגצושטעאען
״גערעב- די פון יעזעל די איגדוססרי.'׳

 סיט באקאנט qu.ן
עכ איז ידאנראם, ץ«ונקמ<ן -די

 איכע־צר׳חזל׳ען. זיא נויטיליימ ניט איז
 א אויױ געםיגען אעזער װעאען־די א;ב

 :ױ לזײגטיגען א״ן סאקע אלט, צוױיטען
וױיפ־פדעדדענט פון א־טיקעא א: סעד,

 פרא• די נ״טגי־ירער. די פאר כיאבט
v גראפ h געװארען דיסקוטירט ש*ױן 
 או;־ םון לײהען די אין ברײט אין זױים

אן זעל  ;וםנע־ אאעםען פי] איז און ױ;י
;עװאלען• הײסען
 אײגצופיהרען ״זיך פאישטעהט עה

 אזױ ;יט איז אעבע; אין פראגדאט אזא
ט  דוכטען, עס זיך ל,אן פאנכ־ע װי ײיכ

ט עס קאן ,סע און  פאךין איבעריאזען :י
 אגרימענמכ די *וען ביאכיענט, יעצטען

 איז עכ אויסנעגאגגען.. זײן שױן װעי־ען
 דעם װעגען רײרענ אגצופאגנען גי־ײכעל

 א*ן באצײםענס. בא^עבאטים די נ״ט
 גרײט זיך ױניאן די ;־א־ל צײט אזא

 פאסירוגנען. מענאיכע א״ע פא־ מאכען
ײן ,יריים דאיו־' זי  1קא װאס אי־ין צו ז

 האן כיע; און ארויכװיקלען״ דעם פון ײר
 ילעצטע די “אוי :אזען ניט :עװיט דאס

דיגוט.
 צוזאמעז אינטערגײ״טאנאא, אונזעל

 ױניאן. דדעםטאכער א,*ן קא׳אוק דעד כייט
 ארױסכעשיקט טעג, די שױן, םאקע האט

ײ די צו כריעױ א  אסאסיאײשאגס די
 אינדוסטריע, דער אין באא<באט;ם די פוי
ײ  קאנפערענצען, אנצוםאנגען רופענדיג ז

אגרימענסס. די פון ^אג׳־יאוגנ די וועגען
 געװארען געשײןט איז ‘בריען דער

 ״די אטאםיאײשאז׳/ ״פדאטעקטיװ די %צ
אטיאסי־ נאלמענטס אײדיס טוירטשענט  דעד פון פוגהטען די װאו פײננעל;, י.

r זײט 3 .)גע־ קי־אי אטאי :אך װערען ■ראגראם (שיוס m.יי

 און שיקאגא פון םטרײקער ררעס ױ
m שװערעז א פיהרען כאסטאן

 וױים־פרעדדענטען די — שיקאגא. נאך אמגעפאהרען ױגםאן■רעדדעגט
באסטאן. אץ אפגעפאהרען נײנפא אץ דובינסקי

 שיקאיא א*ן דרעסמאכער, אונזערע
 שװע־ א אן םיהרען באסטאן, אין וױ
 אר־ בעסערע אײנצושטעלען סאטזי רען

 דרעס־שעפעי. די אין בײטס־באדיננונגען
 באילעבא־ רי זײנען שטעדס בײדע איז
 וױסען גיט וױיען און פאד׳עקשלט טים
 זײנען זײ געדעכטײקײט. או; ױשד פון

 אלבײ־ די םון פאדערוגנען די צו טױב
 דא־ טויזענםער םאלםפענדען זײ טער.
 דעם ברעכען צו אבזיכם דער מים ילארס

 ׳נערעכ־ די נאכצוגעבען איידעד כטרײק,
 אבע־ סטרייקער• די פון םאדערוגנען טע
 די זײנען באטטאן, אין װי שיקאנא, אין

 אריסצו־ עגטשלאסען פעסם כטרײקער
 װעאען זײ און רעכטען זײערע העטפען

 דעב ײעאען זי• ביז אונטערגעבען ניט זיך
געוױגען. כטרײיז

דא־ פרעדדענט איז בײטאנ דינסטאנ
 •ט-קאנא. נאך אמעפאחרען זיגטאן ײס
 לאי*ט עס וראד זעהן נעפארען איז ער

 מיט דעלפען צו און פטדי*ק מיט׳ן דאלט
̂ע  דער דעדםיהרען טעני״כקײטען א

ע:ד. זיג־־ײכען א צו בטרײק
 סטרייה דער שטעחט אלנעכיײן אין

 זואס דעם טראץ נוט, גאנץ שיהאנא אין
 םאד־ ;אנ״ז דאיפ קעםפען ב*סעס ־די

 זײט זײעד אױױ האבען און צװײםעלט
 פארפאאגט װאס פאאיציי, ברוטאאע די
 םוז האנדלוננ בלומאלע די סטדײקער. די
ר מיט באסעס די  פונקט האט פאאיצײ א
 םאר־ אין װארים װילקונג, םארקעלטע א

 אלביײ סך א האבען װאך דער םון לױןי
 •פארבלײ אנפאננ פון זײנען װעאכע טער,
 אנ־ זיר שעפעל, די pn ארבײטען בעז

 םםרײקער די םטרײיז. צום :עשאאסעז
 אי; סיטיננעז רענע*ע זײערע אפ האאטעץ

 אױס הערעז זײ װאו סםרײה־האאס, די
 עס װאו אויםכיעריןזאטקײט, פיעא סיט

 האאס, די א*ן םטרײה. ד־ט׳ן הא^ט
 װערען ז*ר, געפינען סטרײסער די ,ױאו
 אכװזירע; צו ריאנצעדטעז :ענעבע; אױך
עואם. דצם

 שי׳האנא פון סט־ײקעל יד אזוי וױ
 ומאאיצײ דער פון פארפאאגט ױערען
 ״פאר־ שיקאנא אין געשיאדערט װעיט

:פאאגט װי װערטס״״,
 באהאנדעלם פאליס אטױרני״ס סטײט

 שענדלינסטען דעם אױ,ז פייקעמס
אוםן.

ארײ;• זיך לאט אטױרני סט״ט ״דער
).2 זײם אויז (ש^זס

אינהאלט־םארצייכניס

11 נופער ״גערעכטיגקײם״
---------------------- O

נ״עס. ױניאז קוי. בת — ! נ־ױםע אונזערע זיינעז דאס ק־־ײן ײי ו. זײט
ײני«ז. דער םון נ־יעס םארשײדענע צ. זײס
ליאיס — יוני»ז ד־עסדאכעד אוז קרןווי־- דער םין באא-ר דישאיגט םון כייטיננ «יז. זײט לאננעי. ע
העלער. דזש ו7 ראיז. ױייאז, םערםאכער ״י• דעד אין נאטיצעז. עדױק״שאנא' 4 זי'ט
ײיםעז. צי נים זאכעז אשפיז. י. כי. — קאנװענשאן אינטערניישוונאי• נעיטטעד ר«ד םאר רשואית באבםקע ד.. זייט
 םיאנעז. ארנאניזאציאנס אוז טרײר ». זייט
רײזעז. אברהם — נעםאכש םיאום זיך .7 זי״ט  װהיטטאו וואיזט — װייועז װעי איד אוז
 נאשיץ־ביכעל. רעראסםאר׳ס םוז 8 זייט
 זערדין. א. - ביײ»ר»דוקטעז ס זײט
םײנבערנ. י. - םױיר קיאוה איז דערמנען סא־ די װענעז װעי־שער «»ר א נאר סו. זײט נ. ב. י. — שארף אוז סירץ

םקולמאז. ה. — האישנראר אינטערנ״שאנאל שםיעסקז. סורמ .13 זייט װהילער. ז - סעייעטאס יעםיער יויכיגע דאס םינקעלשטײן. ל. — ײניאז דרעםםאכער אגן סר*יק די םון אשיםעם רי איז טעםינקײם אוו יעבעו צו. דיט י ז — חאנטאםישאו םח העםםעריז כ»- איס ײ:י»ז ו־ םראנק העיםאן דר. — שאבריק־נעזעןרעז און רויעד*רנייס0 .11 ײט1 גוארשײרענעס. װאטערבורי. r* קיאוקםאכער םיז סםרײס גזנעראי א סו. זייט ארױערשײזםענטס »וז שױסקז .15 און 14 זייט


