
מאכעו־ קלאות פץ סטױק גענעראל א
װאטערבוױ אץ

 *.*אטעי־בורי, םין *־**אירטאכעי א'ע
 י*אלאל פו, כי־םגלירער די לאגעלט-י־־ט,

 שע־ ר* א*ן א־בײסען װאכ רי פאי ,45
vsז־י אין איב*יט־<; י.*אפ רי באי ;,א ־־ 

א אין א־וים ױאו־ לעצט־׳נ ;;,;,זי כטא־ם
פאדע־*:: הױפט רי פטרײיז. נענעי-אל

• M ' *•י• V *,*,U• %•%פיז  אײנצױטטעלעז אײ א־בײטעױ די
ײ יטעפעד. די א*ן ען  ז

ארבייטס־װאר, טטינדיגעי־44 א פארעדען
■ v * *איז װאס י • ו  v••■ •* ןי אײנגעפייט צוריק.* 

 אניערע אייע און יארה נױ אין :עױאיען
 נאך אלן יא:ד. איבער׳ן ?יאוק־טאיקעטס

 אנדערע אין װאס פאדערוגגען, אזו־נע
 נע־ אײנכעפיהרט עכ״יעױן איז שמעדט
צוריק. יא;; װאדען
 אונ־ איז װאטערבורי אין פסרייק דער

 אינטערנײ- רעם םון אױפייכט די טער
 ארנאניזאצאנס־דע־ איסםערן שאנאי*

 פיט האיפעיי; ברורער און פארטטענט
 זײ־ כטעף זײן פון ארגאנײזעד אייניגע

 איגאנײ־ די קאמףי־פלאץ. אױם׳ן נען
 זײנען דאטי און *טוב גראסמאז, זעדס

 געטאן װערט אלץ און ױאטערבורי אין
 װי גיך אזוי נעוױנען צו סטרײק דעם

 באגײ־ זײנען סטרײקער די מעניץ־.
 םטרײ- זײ און ײניאז דער פאי סטע־ט

 ׳קאן כיען ענטוזיאזם. פיעי דיט ?עז
 סטרייק רער דאס ערװארטען, אלז-א,
 פאד זי: א מיט עגריגען ניך זיך װעט

 כטרײקעד די װארום ארבײטער. די
 צוריקצמןערען ניט זיך אנטשלאפען זיינעז

 גע- װעלען זײ סײדען ארבײט דער צו
 זײ װאס פאדערוננען :ערעבטע די וױנען
 בא־ זײערע צו ארױסנעשטעלט האבען

לעבאטים.
 םון באלעבאטיב רי אז האפען פיר

 װאפ אז אײנזע־ן, װערען װאמערבורי
 הא־ איצט, פארלאננען ארבײטעי זײערע

 פון ניאגוםעהט־טורערכ הלאוק רי בעז
 :נאב צוריק לאננ *טוי,־ •טטעדט אנדערע
 װעי׳עי זײ אז הא-פען מיר ;נענעבעז

םון ק^וקמאכער רי אז אײנזעהעז, באי׳ד

א; ײאטע־־בורי r........א :יט ;;,י i יט:
 א־־ די באצי; רינטעי״טטעי״יג יבעז,4בי

יז א*ן נ;עז,יבײטס־באדי:ג.  בא־ ויעיען ,
 פאדע־ גע־עפטע ד• :אבנעבע; צײטענפ

 פא־- :־ט איבײטע־ דיע־ע פון רונגען
 א• פא־רוסט פטען א־פז א אזרזאנענרי;

ן פאר י זײ. פא־ אי ׳ז

 מעמ״ אפעױיטארס, הראוק
 J לאריןאל פון בערס

!אױפמעדקזאם

ר א ע ג םי ר א ס ױ ר םער נ ס ארהע

ז שפילע• ו״עט ״ דעם א

ערשטען
יעהרליכען

 ‘עדױחײיטאנאי דער איז םאלגענרעס
 געװא־ אראנזיטירט איז װאס פראנראם,

 סאי באא-ד עקזעקוטײו אונזער סון רען
:םערץ טען1;♦ דעפ זונטאנ, הײנטינען

דאנא,י» רלל — דיסטידסט דאוךטאון
 אי־ רעקציעס קויס זײן םארטזעצען װעט
 איז ציװיריזאציאז די״ טעסיע רער בער

 אוהר V2 זונטא;, הײנטיגען אכיעריקא׳/
 קלינטאן 151 ,4האי ק^נטאן אין יטאיפ,

.47 רום סטרים,
זיגטא;, פאייס : דיססרילט בראנקס

 א״נטערנע* אוגזער פון פרעזידענט דער
 פיאבלעפען די איבער רײדען װעט יטאנאל,

 דעי אין זונטאג דיזען מרײד, אונזער אין
 ׳רוטס קיאב אונזערע אין ,10.50 םריה,
בראניןס. עװענױ, װאיטיגגטאן 1581

.1 לאקאל באארד עקז.

פאמפלעט. וױכטעער א
 פא־ און ״סאיטעל די פון ;,,4איטי דעױ
 פאפ־ א אמעריקא׳/ אװ היסטארי ליטיקעל

 רעזולטאט דער איז זײטען, 48 פון פרעט
 נעװא־ נעגעבען איז װעלכער קוו־־ס, א פון
 ארבײטער־אונױועדזיטעט, אונזעי אין רעז
 דעם לעגט איהד ,1923 און 1921 אין

 אין סע;ט 10 פאי באקומען פאטפלעט
 3 דעפא־טפיעגט, ערױליײטאנאל פון אפיס
סטדיט. טע16 װעסט

אלנזער פץ בענעפיט פאר׳ן

אן ־ נ ט ־ו ל ע י ה ע ט נ ע ם

1824 מאוטש, טעז29 ד*עם שבת,
 רענימענט, טעז7ו םון אדמארי באװאוסטעד דע־ אין

עװענױ. טע4 און פטױט םע3*

 שעהנער זעהר א ױײדען דירכגעםיהרט װעט באל דעם א*יז
טעאטער. בראדוױיער א פץ טענצערינס באריהטםע פון באלעט

ײז נאך האט מען ױאם אזעלכעס ד״ן דארט ס׳װעט  קײן א
געזעהן. :יט בא̂י

טי־ מיט זיך באזארגט םינום, לעצטע די א*'״ נישט דוארט
ץ ױעט איהר אז זיכעד זײט א־ן קעספ דארט. זי

 ארנזער םון אפיסעס אי־ע אץ באקוםען יטוין כיען קען טיקעטפ די
 פון פליכט יד איז עכ באי*. דעם אױ,? זײן צו :*ט פארפעהאט ײ;*אן.

רגען הערפעז צו געזונטע די קי־אנהע. די בא̂ז

װאנדער הערי פרײם מ. דזשארדזש ד־
דירעקטא־ם. אײ באאיד ערםאז1ט״ “ד־רעקטא

 אינםערנעשאנ̂ז ד
נאנק ױניאן

 פון בענעפ״ט גלײכען דעם םאר געפיהרט װערט
םטאקהאלדערס און דעפאזיטארם

דאלארס אמעתיקאנער אריבער שיקט
.נאר

עסטױיך
אוננארן

לאטוױא
פוילען

סאוױעט־רוסלאנד
אוקראינא

דייטשלאנד
רומעניע

טשעכא־סלאװאקיא

 ב״ליגםטע די צו
 ױ מיט און פרײזען

 שנעל* און דכערםטע
 מעטאדען. םטע

 דעם אין נאך זיך פרעגט
 דע־ עקסטשײנדזש״ םארעין

 ארנזערע װעגען פארטטענט
 א• פון מעטאדען די אוץ פױיזעו

געלד. דאם בעדשיקען

ע ר ע נז שעל או ם םפע ס ע ער ם ס אינ ם אונ פ א

פראצענט פיער קריגען
 סטאיו׳ די וױ נאבדעם פדאפיטען, די פון םײל א אויך וי

 פראצענט 8 צו באשרענר,ט דױױדענדס, האלדערם
אױםגעצאהלט. װערט יעהרליך,

 ר א ל א ד ן י י א
אקאונט! אן עםענט

 געצאהלט װערט אינטערעסט
!דאלאר 5 איבער סומען אויוז

ערשעןדעד צו קוממ אדעד שױיבט

באנק ױניאן אינטערנעשיאנאל די
1 4 ן 7 ם פ נ י ױ פ נ ע װ ע

םטױט. טעד2ו דער םון קארנער סאוט־איםט
זאי-

 דעם פון געצאהלט װערט
 וױ נאכדעם מאנאט פון

 און געלד דאס דעפאדטעט
 םערטעל געצאהלט

 טאג ערשטען דעם יעהרליך,
אהטא־ ױל/ אפריל, פון

יאנואר. און בער

G E R E C H T 1 G K E I T - ( J U 3 T I C E )
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 דזחזהמי כצדלתי
א־פה. וי־א

.)6 :״!, (אילב,

 גע־ענטיג־ מײן אן
זיך איך חא**ט קײט

װעל א*ז ׳יטיי״י״
אפיאזען. ;יט איתר

ר ע ל ע גי פי ו א « ו ן * ר פו ע r,אי ד

PRICK a CUNTS
לי ס ׳י די ס לײ ענ ם אר ס נ ער ס ר אי אן וו ני ו י
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נ נ י ל ח י ו פ

ד ף•  ראפ גע-ן ןעלעו ״ פרױ ^דעי ראן ׳ט5א אדער ױגג ׳^יעם אחנר ״
םריהליננ. םון אנתומען |

 ס־עסט אין זאייע־וכעס דינע כײט וױנטער דער איז אלע םאר גיט אמח,
 די;ע געיאט וױנטער דע־ אױך האט םלע םאר ׳צזלעכט. דורך און דודך נע״ען

̂יך אכער סיי־יען, וױגטער. דער פאריבע- איז עגדליך װאס צוםרידען, אלע ?יי;ען ד
̂ט עי וױ אזױ אאטער, דער נאד דך כארעט עס כאטיע און א״• געױ#*ט װא־

 א־• דאה אז וײיסע;, 1;ייא אנע־ •פינגע־, אײדגע זײגע אין װעאט די ־:אייטען ביג
ך כוחות. אעצטע זײנע טיט ער כײט ץ און יױי*ע, א ;אך ׳וױיאע א ̂נ  דטיצי״ה ר
םאריבער... איז

A
 איזזד נ״ט און נאטי־, רי באצײבע־־עגר אזױ שסײכעאט און זיך םדעהט עס אין
 םין כא;י*אי;ג אמענ-ינע־ דעי אין הארץ. טעניעאיכע דאס זץ־ פרעהט וװזאדען

כאנײט, ׳נאט*ר דע־ םין ק-גד אאס יענש,3 דער אױך װערט ;אטור דע־
 פאאץ ראנט אנגעיאגט, אי־ם אױ,* האט וױגטער דער װאס שחורח, סרה ד*

 פא״׳שפ־עכענדע 4אזױפיי •:יעינע, די םאר געגיסען, צו און י״עבען צו אוסט די;־ פא־
לענע:פ־םרײד.

^ט ע־ וױ אזױ עיגעץ־װאו, זיך פא־יבאלאייט יאויש דעי־  יע** פא״ גע׳צעלרט דך ̂װ
 וזא־ץ. מנ״פאינען דעם אין אױןי ׳עפראצען האםנונגען נײע גאר זיא סר-ײיגדזוז,

 דא־ט, אין ; םײהאינגײוינט געיצראקער דער מענ׳ע דעם אן פיייט אעבען ;ײעם טיט
n אין י^װארץ אאעס געזעהן איצט ביז האט ע- װאי » w# ע* חויכט id זעלן צי 
כאומען. םארבענרײכסטע יצעהנסטע, די

V0  op נ ג י חי רי • * — • ע י י י • n o . , p i n  p j  I H W f ורשודגדט עס•® n o 
ט ^ר y די ך D ? i, ע ענד ט ס. טוי ײ ה נ טי ל עי ײ ל v זי#• ג t j i w *1ז^ ד ^ ע מ  חוזקע^ )אי י

ז עם1 ^ ך ^ נ ^ ט י צ ס ם«ר אי ט איח ס, עהעס טעהר ד ע א א 6^11 אינזיניג מ״ז  עד4ג
א טראכט האט טײפע ם אויםגע שמן-יזעדער, די •אאגען צו או ט םוא נאי• םענ  דן מי

חכםה. און
ס״ און נאטור דער אױף סײ םריהאינדוױנסעא דער האט כ׳עוף מאדנעם א

 ;ײע דך א*ן ענטדעקט כיעניע דער אויך אזוי נאטור, די װי מעניעען. דעם אויף
̂וזען פון דך, אונטערנעכמן םון געדאנק דער קעםפען. צו און אעכען צו אום כחות, ״א

:k אז ענטפערען מאנופעקטשורערס 
קאנפעױרען צו גױיט דנען ד

 פארקוטען ױעלען קאנפערענצען ד• ד>ן: כאל,אנט טאנגי זיגסאן ןךעדדעגגי
באװנדער. אשאשיאײ״צאן יעדע ש״ן ®אר׳עסעהער ריט

aיאט דגנ״א; נ״א-יס -עזידע;ט 
 ע;טפע-כ כאיזיטע; דאך הײנטיגמ

ו ד• i׳D אײ;א;כיאשאכ דר*י איע ןיפ.
־א־ל,;״וא*, סא;ופעי«ט״עורער מראול
 צי- ײאך א נ״ט לאט ע;יא; די ױעיכע

 צי־ זיך אייגגע״אדען ברי־י א דורך ריל
 צינױפ־ דך א;פא;;ען און ;ויפצו^יטען

 ' י!־*א;- ט- יל כאדיען חעגעז רי;דען
 נ••;;־יײ דעכ א'*ס גע,יזען 'מאש׳נע;טס

דז״עון. דע;
 גע־ יזאט באילאיפט, ••״ ײגיא;, ד״
 אסאסיא״״צאן יע̂ר צו ץי-ב א ׳עיקט

 ׳אב:׳ן ״ג־^וטעחטיױ״ יע־ צו באזונדעי
אי; אפכ׳ן (ודצאבע-פו ״טוידטשעגט״ די

< V £ «• (ז*ץו«'י  אפס׳ן. אכיע־ילאן די צ•
 אײ;יא־ ד• אן בעיזכיען ,ז״ דאס איז,
 זײ;עז די דאפ און ױני-אן דער םון דוגג

 פא-־שעע״ דיט צוגריפצוקוטען ז*ר דײט
 ״לא;שעי״ע:ץ א צ־ ױניאן דעד םון הער
 טבתנ״א װע<ע; לאנפערענצע; די און
̂ונפאנגען, דך כ̂א

 צדדים בײרע פא־ בלײכט א־צטע־
 קאטיטעכ יא;פע־ע;*ז די אייפצװועהרען

 לאנ־ די ױען צ*יט, די :א״צט־טע; אין
 װאו און אנפאננען דך זאאען פע־ענצעז

װע־ען, ;עהאיטען זאי־עז זײ
 װערען יטירוה די װען צײט דעי אין

 װעלכע באקאגס, ניט נא־ איז גע״עריבען
״ ,ד פ־ן  זײן װעט עפ אכאכ־א־י־ג־אנכ ױ
 קאנםעיענצען. יד אנצופאנגען עליפטע די
 קאנפערענ״ די ראס דבע־, אבע־ איז עכ
אנפאננע;. באי״ד דך װערען צ<ז

 געענמ־ האבען אסאסיאײ״טאנס די
 בדיןז דע־ בדיף. דורך ױ:יאז דע־ פעיט

 אונ־ איז אפס׳ן פיאטעקטיװ דער פון
 כיר. פ־עז־דענט, א־ד״ פון טעי־יפריבען
 פון בריף דער דזיצאבי׳או. דז״טארדזש

 אוגטע־יטרי־ איז אפמ׳ן דזיטאבע־־ס דע־
עי םון בען ײ  בע״ א. א. כדי. סעקיעטער, ז

 אטעריקאן דער םון בריף דעד ראנינא.
 זײער פון אונט<ריטריבען איז אפפ׳ן

זוסטאל. ט. ט׳עארלס כ״ר. ■דעזידענט,

פזןבאסטאן סמרײק דרעסםאכער דער
עסעטעלטג

 סעטלען העלפען צו באשטאן אץ געפאהרען ספעציעל איז כאר#,ז סע?רעטער
דױאן. דער און ארבײםער די פאר זיג ®אלשםענדיגער א — שטרײק. דעם

ם״ױזלינכ-אופט. לעבעדכיענגענדעי דער םיט ניט זיך •ארט נעהט׳/ עס װי גערן,
A

 םאר- צײט אונזעד אין כאםרײאוגגס-קאטפעז םעהדסטע די זײנען אוםזיסט גיט
 װעלכע #דיג>יט׳ דער טיט צוזאטען אז ׳אױס קומט עס םריהליננ. אין ̂עקיטען

 געשסידט, איהד האט וױנטעד דע־ װעאכע אין קײטעז, אײויגע די טון זיך רײסט
קייטען. זײגע פון שקאאף דער אױך זיך רײפט

 כא־אקטעד דעם ױם־טובים .פריהאיג; טעהרסטע די טראגען אומזיסט :*ט
״ױם-טוכים. ס י י ה י י ר פ םון

פדיהאיננ, דעם םאי וױ טיראנען, די אזוי ניט דך שחנקען זאך קײן םאר און
 גע־ דעם פאר •אאץ פאכט מענישען כײ ״*אאדםיר-געסאך פון געםיהא דער ̂וע;
 אוגטער״ טענשאיכצד דער װען כעסער; שעהגער, לעכען דאס גצשטאלטען צו 5סיי

 וױיוט אעבען נײ א אגצופאננען וױאען םעסטעד #ענטשאאסענער און געהטוגגס״גײסט
מאכט. גאנצער זײן אין ארויס ןיך

װי״ אײזענפעפטעי דאױגער דער גייסט, דאדגער דער אי? קיינפאא נאך און
איצט. װי נױטיג, דרעגענד אזױ געװען :יט אע־

A
 אבער נוט, און שעהן אזױ אויסזעהן דרויסען םון אעכען אונוער אין םיאעס טע:
 םון װערען צו דעישטיקט •שוט איז עס םארפוילט. אלעס דאך איז איגעײאיד

nת אץ זײנען אינסטיטוציעס שעהנסטע און במסטמ אונזעחנ םױלעניש. ־־ 
 מים אםת, דער סארדארבעגקייט, און קארויציע טון נעסטען םעאע מעליסטע

 אונ״ כאטרוג. און איגען םאר מאססע א בלױז איז סאקעטירען, פיאע װעי־פען
 און אאסטעדס, אצמרלײ םאר מאסקע א — םוגמנדהא&טיגקייט כאוםר׳שטדיגע ןעי
 אום״ די אנױז׳ן דע־ אין איז חיצורים כחיד דעם פאר זיך האלט וואס םעגש, “רע

וועאט. דער אױח באשעסעניש זינדיגסטע די רײנפטע,
A

ױ יןןבען, צו אזוי !נקנוג מענעשן:־ צום תםט פדיחלינג דער און  איצט, כיז ו
גערען  דאס נים. טארסטו ׳ניט קענסטו איצט, כיז וױ שםוץ, דעם אין זיך וו̂א

 דיינמ אלע צוזאםעננעחמז םוזט ת אוגטעמאנ^ אונםארםײדליכער דײן סײנט
 סאך !סארםױאטע דאס םארשיםעאטע, דאם שלעכמע, דאס כאיןעםטען און כוחות

 צײםען פינסטערססע די םזן יתשה די — טאראורטײלע אאערליי םון פרײ זיך
̂עס, איבערצושאצען םום דעם האב !כחות דײנע פענטען װאפ  האסם דו רואס א
 יזײטען, די םון דך כאפרײ שאעכם. טאר סײ ״גוס סאר סײ נעהאאטען איצט כיז
 דיי הינאםמז אנדערמ וחנלכצ אין און געשםידט, אאײן זיך האסט דו װעאכע אין

!נעשסידם
 גאנצען דיץ כייט ברוסט, םולער דײן סיט אוי«י אטעם םריחלינג! איז עס

jn װי זעה, !מח y r ואל• ווארום נאטוד. אויטלממנדמ דײ איז בומװיכעחננד און 
? אעבעז זעלאזאן מלעכטען, דיין סיט םאר׳מיאוס׳מן איחר סטו

ױ זעה, צו שםיעבט אאעס װי זמח, !כחות פויישע מיט זיך כאנײט אצעס ו
* *ח, ,n נים אױד וואתם לענען.6אוי נ״עם א . _ * מנ׳ ♦“ כת

 װאך ד• איז כאדאןי אב. סעקרעט־<־
 ־4העי צ,י כאסטאן אין נמפאהיען סיעציעל

 טעג־ א״ב אין, סטד״ה דעם סיהדעז םעז
 סע־ א צו לוטען ױניאן דעד העיפעז ייך,

טעלטענט.
 םון ראיאר דעד האט פרײטא; לעצטען

 א צ< צדדים נײדע געדזפען כאסטאן
 צו קוכיען •רוכירען זאל מען קאנטערממ

 בײם קאנםערענצעז די און אױסגלײך אן
 נעצויגען זיך האכע; אפיס אץ סעיאר

 דאך םען איז ענדליך טענ. עטליכע פאר
 קא:־ די און אױסגליץ/ אן צו געתומען

 טים פארענדינט זיך האכען םעחןנצען
עדסאינ.

 ׳איז באסטאן אין הוי«ט״טאדערוגג די
 סדן ארכײטס־װאך -שטונדינע40 א געװען
 פון האכען באלעכאטים די טעג. םינוי
 גע־ האבען זײ הע־ען. געוואיט דט רעם

 אגריכיענט, אלטען דעם באנײען װאיט
 זעקס־טא• א געװעז, וױ בלײבען זאל עס

 און שטונדען, 44 םון •רכײסס״וואר גיגע
סטרײס. אין ארויס זײנען ארכײטער די

 געװארעז געסעסעי*ט איז ©טר״ק דעד
 5װאז א שטונדען 42 פון כאזיס אױפ׳ן

 פי:ף בלויז װערען געאד^יט זאי עס און
יואד. *י טמנ

סע־ דעם האט סטדײה-?אכױטע די

*m באל דער t ױניאן דעם 
סענטער העלט

מעיץ, עען29 דעם אבת, »יבעדאכ=אג
ז י ̂םח ױני^ן דעם ®ון 1באי דעי י  חע

 אר־ רעגיםענם מער71 דעד אין סענמעד
nyo׳ yt^i «עװענױ. «ע4 א״ן ס«די

 סענבזעי־ חעל«ח ױגי^ן «דן 4,נןן דזןד
ײן װזן«  חיינפי• ®דן צוו»םענקונ■* די ז
ן, בען  זיךםיע־ װעלען oy וואו ב^ל״סז̂ז
iy i אלע ■נים אל ■נים y ’̂eyo מיכגלײ 
 *ון ל^לס אינ^דגדי^נמל די «ון דעד

ױ גדזיס ר?. נ ײן אויד װע» דאס ̂י  די ז
 "ynytm** ytojn די מון נוזאםענקונא

ױ »ין אדכײ»עד־ב#װ^וגג ד^י •ון נ
י¥י?•
 #מוזײ גר« ייד ײצ» םיז *י

צ» — ? רען  ײע® עס 1 ני* בעסער §י
 זשי* tyװ «יחר אויב »יז באנג אײד

*.זײן. גי

 צײט דעױ אין א,ץ אננעגדפרען טעלכיענט
 קוםט געשריבען, װעדען ״טורות די ווען
 אין סטרײהןןי*, די פון ײיטינג א פאר
 זי־ איז עפ און האיז, טעדאריאל פעין
 רעם װעלען סטרײקער די אײך דאס ׳כער

 רי דאס און אננעהםען, סעטעיפענט
̂ד װעלען סטרײקער  אופקעהרען זיך באי

ארבײט. דעי צו דגיײך
 סטױײס דעם פון הױפט־פיהרער די

 װײס־פרעזי־ געװען זײנען כאסטאז אין
 פע־ רואין, ברודער טאנעסאן, פרעד דע;ט

 וױיסטכיא־ אין דרעס דער פון נעדזשער
 פיענק, ברודער און ,49 יאקאל ױניאן כער
 ױניאן. דער םרן ביזנעס־אײדזשענט דער

ײ נאסירליך,  יטטענ״ אין געװען זײנען ז
 םון באאכיטע די כייט באדאסוננ דיגע״

סס־־ײק־קאטיטע. די און באארד דזיטוינט

a-----------ס א״נהאיט־פא־צ-כנ-ם

12 גומער ״גערעבמיגקייט״

 נ״עם ױניאז לןול. בת — םריר׳ליננ .1 זײט
 h »ז םיהרעז שיק#:* םיז ררעםכיאכעי :2 זײט

«.1קאם העירישעז
 ל. — באארד דזאינם ס.*ז מיטיננ .3 זייט

 ■רעסערם דדעם און קי־אוק די ?אננער.
ברעסראװ. דזש. — ױ;י*ז,

 נאמיצעז. עדױקײש«:«ל .4 זײס
 יאסאי ױניאז, דרעסםאכער ס»סם«ם די «ז. זײט

w — .דער איז בערנאדסקי. י njran• 
 העלער. דזש. — דו לאקאי ױ;י*ז, םאכמר

בא»רר. דזש*ינם םוז יאנסטיסוציע די .6 זייט
 שעהנהאלץ. י. — 22 לאק. םוז ם״םיננעז 2
 — בילר) (» םיידער ארכײםער אז ד זײט

קריש. טשה
 נאטיץ־ביכעי. רעדאהטאר׳ם םוז s זייט
 עם על — גיכער טאנע אוז מעםוארעו .9 זייט

 אדלער. י. — (נעדיכם) םענשסו םרן וױים
 סהולםאן. ה.—<ן*יעגרארי אינםערנײשאגאל

 אין היאויםאכער די םוז לאנע די .10 זי״ט
 שארןי 1אי קורץ זײדכיאן. סאל. — קענעדע

ג. ב. י. -
 ראננ. ה. —סו און םירי»ז הונדערסם .it זײט
םיאנעז. ארנאניזאציאנס און םרײד .12 זײט

 לעבעדיגער. דער — «לאז נ<ני*רער םײן
 שםועסעז. קורצע .13 זײט
 *דװערטײזםזןנטס. .15 איז 14 זייט
*רװערמײזטענםם. אזן גײעס ױגי*ז .10 ?ייט
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 פו״ נעקוכיען איז דגניאן *רעדדעגט
 טאקע און דערפריה, אין זוגטאג ♦עיקאגא

y; אדרע־ ער לאט םרידיפאלגען
 אוק־י-,ר

ראקאל

זע״ב דעם
 פון שארזאדי׳ו:: y:r־yi״* א כירפ

 פו; לודש ק״אב די אין מאכעד,
בראנהס. לי אין ,1

 זינמא; פרעזידענט איז *צײ־ואגא פון
 באצונ אין ענטוזיאזב כייט פוי נעקוםען

c y i דרעבביא־ די סטלייי. דיעטטאבע־ 
 א דא־ט פיהלשן — ער זא; — כער

 ארױפ רופט דאס און יואכױ* העלדי״פען
אר־ די בײ נור גיט באגײסטערוגג פיעל

בעסערער דער
י ייי  א כיאסען בײטער

 אין באפעיקערונג דער פוץ עלעמענט
 יןןיכםען, ג^זשאפםליבע *לע םון קאגא,
 אוז סטרײה ^ם׳ן סיכזסאםיע אין זיינען

 םארשטעהט ׳דאס און סטרײקער, די םים
 םעהד :אך ש^רײקער די צו גיט זיך,
 באגײסטע־ גרויס טים סעמסעז צו טום
פאדעױגנעז. :ערעכטע זײערע םון רוגג

 פון ארגאניזאציעס ארבײטער אלע
 אידישע, די װי אפעריהאנער די שיקאנא,

 דעם פאר לעבען און לײב פיט זיינען
 עס.. איז אבער אינפערעםאנט סםריײ}.

 צוגעצוײ זיך צו האט סטרײק דער װאס
 סטודעגטעז די םון סימפאסיע די געז

 אוני־ און קאלעדזשעס אלע pc כםעט
 סטודענ־ די שיקאנא. מון ױערדםעםען

 רײ־ די פון אפילו סםודענטלזעס, און טען
 זיך האבען שיקאגא, אין קאלעדזשעם כע

 העל־ צו קאסױ דעם אין אדײנגעװארפען
 ניט דאם און סםדייק דעם געװינען םען
 אויסצױ ססרײקער די מוט סך א צו

 דער פון פארםאלנועעז איע די שטעהן
 סטודענט- אוז סטודענטעז די יצײ. יאל
̂ײקער די סיט זײנען מעס  דער אויף סטר
 ענטוזיאזם םיעל ארויס רופט דאס ! נאס
 נאנצער דער בײ און םטרײקער די בײ

 שסארק םאראוסערמ און באםעלקערוננ
 מאנופעהטשױ דרעס די פוץ לעבען דאס
 םאנכע דאס ׳איז רעזוילמאט דער רער.

 דאס צו אלײן ביבען באלעבאטים די םון
 ניס אזױ פריהער קײנמאל דיאבען זײ

 זיי װי מײנט, סמרײק א װאס געםיהלט
 בא־ דאזינע די אבער איצ̂כ עס פיהלען

 גרעסערע די פון די איבערהויפט סעס,
 םארבײ שםארת אלץ_ נאך זײנען שעיער,

 סםדא- זײ א\ן ױניאן דער נענען טמרט
 םון ארויס ליבערשט װעלעז זײ אז ׳שען

 םאדערונ־ די נאכנעבען אײדער ביזנעס,
 ארבײמער. די און ױניאן דער םון נען
 אבער שרעהעז סטראשונקעס דאזיגע די

 פידד סמרײקער די אין אפ׳ ניט קײנעם
עז דעם זוײמער רען  מיט סאמף, העלד̂י

 ער־ דעם װי ענטוזיאזם זעלביגען דעם
אעעפאננעז. האבען זײ װאס טאג שםען

ורע־ םארצײכענם אויך דא דארו* עס
 אנ־ טײצװײז ׳צויז האבעז םיר װאס רעץ,

 לעצטע ״נערעכםיגסײט״ די איז געװיזען
 קלאויד אונזערע דאם נעמליר, יװאך

 אוועתנע־ זיך האבען שיהאנא םון מאכער
 דרעס־ די מיט אקסעל צו אקסעל שטעאט

 דעם געסאכט י*אמגן איז כטרײקער
 &דע־ םטרײק. זײער פאר דרעס־םמדײק

 םוז געבראכט אונז האט זינמאץ זידענט
 דעם, װענען םאהםען נײע סלאץ האםוי

 בא־• םיעל ארויס רופעז ־װעלכע פאקםען,
 די פון ארבײטער די !נײסםערונג
 — שיקאגא םון קלאױךשע&ער םעהרסטע

 גאנמ אלײז, זיד האבעז — ער זאנט
 א דאלאר א מיט גמטעלןסט פרײװיליג,

 דער לאנג װי סטרײק, Djn פאר װאך
 האבען זײ געדויערען. ניט זאל סטרײק

 װארטען צו אהנע נעטאז, אלײן דאם
 אויםפא־ זײ זאל באארד דזשאינט דער

 שאפ סטרײק. דעם העלםען צו דערען
 אפ האלטען קא.אוק־םאכער םון שא£ נאך

 שא&־ די פון יעדען אוי̂ו און מיטיננען,
 אנגענומעז, איינשטימע װעדט םיטיננען

 דאלאר א סטרײק צום צאאעז זאל מען אז
 פאר זיך, פארשטצהם #איז דאס װאך. א

̂. נרױסע א סטרײס דעם  נאטירליך, הילו
 פאר־ שימאגא םון באארד דזשאינט דצר

 זיינינע. דאס טהאן צו ניט אױך פעאם
 איעען זײז שױן דאד איז דאס אבער

 דרעסכ?אכער די דאך זײנען — #זאך
 בארד, דזשאינט דעם פון מייל א דארטען

 ניי אין אונז בײ עס זײנען זײ װי ױנקט
יארה.

 פרעזידענט םון באריכט דער אלזא,
 שטעהט סטרײק דער אז איז, זיגמאן

 מאנופעקמשױ סך א !אויסנצצײכענמ
 אויך זיך נעםינען זיי צװײשען pn רער,

 נעסע־ האבען גרעסעחג די pc איעיגע
 טויזענט ארום און ױניאן דער פױט סעלט

דער בײ צוריק שױז זײנען דרעסמאכער

 אוגטער שענער, ;עסעטעיטע אין איבייט
 זײנען סמרײק אין קאנדי׳צאנכ. ױניאן

 װאס ;ארב״טער טויזענט א יא :אך
 איז סטיײק בערs־א, א אז ׳ד\י:ט דאט
געסעטעיט. פאקטיש ־צױן

 ;ע* געררםעז זיא סט־ייק רדי; איידע־
 גיױסע די םון באפעס רי האבע, ע;יױא

 אי־בײטעד זײעיע אז געזאנט, שעפעי
 גיט ױערען און ײ:'אן הײן ;יט וױייען
 אר־ זײערע אי־ע דאפ ;פטױיײזען נעהן

̂עז בײטעד  *טעפע־/ ,ד אין ברײבען װעי
 צו שקלאםען ;עטרײע פארברײבען װעיען
 האט עכ געבער. ברויט צדה׳רינע זייערע
 אויב : אגרערש אויסנעיאזען זיך אבער

 הא־ שעפער יענע פון ארבײמער אלע ניט
 ארונטער און ארבײט די :עװארפען בען
 נע־ יעדענפעאלס oy דאט םםרימן, אין
 םון נםyפראצ באדײטעגחגר גאגץ א טא־
 אויך דאס ׳איז זולטאטyר דשר און )זײ

'y :y יפy־ysפארקרי־ יצטא־יק זייגעז ר 
^yבאס די און ׳לטDy םיז 'iy s y r  y:y־ 

 ד• רyאיב לטעyםארצװײפ איום לויפעז
 םאר־ צו אינדדצאנסיטאגס, נאך קאורספ

n im\) נאה סונילן צו םטרײקער דיyגט 
y צו iy r  y ^ ’ »r^ מא:כy דאזי־ די םון 
y3 באסyהאב סyן ;^ua^ py אינ־ דעם 

 םוז טיר אױפ׳ז קאורם פון דזשאנקשאן
 הא־ דורא זאלען פיהעטס די כדי ־טאפ,

n בץ: v :w v\ .אהין
jyp v ii אבyאנג די רy9רןלyטy אי;־ 

ײ ; קאפויר פדנהס דזשאנקשאגט  שט/ך ז
 םאר־ די פון זyאויג די אויס פשוט כען

 םארבל'* זײנעז װאס א״בײטי^ר yפיד-רט
vzvpd jy2] י ןyדyװאס מאל ז 'y :y 

 טים׳ן טיר דעי צו צו קוטעז ארבײטער
^t אינדזשאנק-צאן׳ ^ yT; פאר־ דעם זיי 

 איז זיר נעגעז באגעהען זײ װאס ŷכyבר
 זײ םאך. ד״לם פון אױבײטזןר אייע געגען

 די אין װערקצײנ זײנען זיי אז םיהלען,
ŷ?'' פון ה^ד .y ^אויסצוה באסyלפען 

 םײנט עס װאס ארבײט׳ \y:y: ראפיםאל
ly זיי אז דאך, in y r מאנ־ ארן אלײן זיך 

ײ פון yכ  ! זyלעב דאס כדאוס ווערמ ז
 םאר־ טיר דער אויף אינדזשאנקשאז תןר

ײ מרײבט  די ןyDװאר זײ שאפ. םון ז
 סםיײ־ די צו אז זיר זyשליס און ארבײט

 םטרײק דעם איץ פאסידם אזעלכעס קער,
»iy iy באל די און טאנyװערען באטים 

םארצװײפעלט. מעהר אלץ
 װערען באלעבאטים yנערyקל די מיט

 און ׳טאנ יעדען נטסyלםyטyס מאכטyנ
 אום זיך סעהרעז *רביעמר סעהר אלץ

y אוגטער ארב״יט, דער צו ?ינרײך ’noK 
באדיננוננען. ױניאז

 סטרײק דעם אין פאסירונגען װיכטיגע
װאך. דער פון פארלױןש אין

 טעז10 םyד ד^^םריח, אין םאנםאג
 סאמיםע, םיטיחננם די האט מארטש,

 האט םעדערײשאן טשוירטש די װעלכע
 דעם םיז אינמערעםעז די אין ארנאניזירט

 צום געווענחגט זיך סטרייק, רyסםאכyדר
אר סיטי  זיך זאל ער האל, סיטי אין ^י

 טדײמז p» סטדײק דעם איז ארײנםישעץ
 א? צו צדדים בײדע צוזאםענברעננעז

y : j^ y t y| ,םערהער ivd דיםהױ זאל 
 ברענ• סעגליך, אויב און לאנע, די ןyםיר
םערשטענתיס. א צו גען

 דעם פון באשמאנען איז קאםיטע די
 אונױוערזײ לאיאלא םוז סידענבערנ, נלח

 פאבליק םון מק׳דאנאל מערי מים ׳טyט
ט, וועלפעיר ^נ  לאנג־ מיס תןפאר
 מרס. קלוב׳ סיטי װיםעגס פון ווארטה,

 קאמיסיע רyד פון טשערםאן םחגנק, ב.
 אינדוסםריע, חגר איז םרויעז ײעגעז
 קאנ־י םון זידענמyפר סײםאן, אײב סרס.

 ארנאניזא־ םרויען אידישע םון נץyרyפ
 פרעזי־ האאגײט׳ טהאמאס דר. ציאג^

 אוניװערזיטעט. נארד־וועסמערן פון דענט
טשוירמש תגד םר| סעקדעטער טיע, דר.

נרויע א pw אסעריקא םון פעד^רײשאן
 ױנײ שיקא;א דער פון און האוז חא< פון

ר?יטי.yו1
 נעיעזען האט רגyנבyד,ס סאםחער

 גרופע א פון ריכםyנ א סעיאר רעם םאד
jw ny;yo אוד ד׳אבען װעיכע םלויען 

 די סטרײיז, דעם פין א;׳<ד די טערזוכט
y" ביללאנדײנ; :sy די :v:v::My דy־ 

 פא־ אטאיגיכ כט״ט ך׳;ם אי; טעי־טײוס
 בט-־ײקעגדע די צי אי־כ טליייען ביי

 אגג׳לװי־ יאט אין ט־־־יאל, אי פ־ױע;
*y;די אי ׳ ; י " ט־  נײטאר ויע־•;; *סזי

 א־ן ך• בערייד־גט :*ע; אז ב^אגדעי׳ט,
״ דך נאגיצט ניען י״-י-ו־ א :״ט ז

 די iy;y; נעניל־ט אז *״פ־אך, צ-;ע
 די א־עטי״ען זײ אז אןן גױאידטלאטען

ן א־ן כט־ײקעיס  קע־ ̂פם או; אי-זאב̂י
 לא־ זײ ױאס פאי :׳;•ױיז־;; נ־ט ד גע;
̂י פיק׳;טב. די ארעט-רט נען o ד׳ : 'iy3 

 ׳דיתy פון פאיוט^ רײהע א עגטלאי־ט
W קײן גיט 'W 2  y :sy r ,r^yp-'.DD\ 
 נרוי׳ א דא איז סטייט כיארקעט אױף אז
 פא־ אטאיגיכ סטײכנ פין צאײ כע
^ ריס יס און יןי:יױצ1ר y,' כיאנ̂י :syi 

 טאנױ :y״i די פון אנגילשט^ט זיינען
ly: או־ פעקט״צויע־ס '- c  \v:v,םאר* ;’:,־ 

3'n y n y r
י אױצגעי־יליט י^ט טעיא־ ־•;־  י

 דיאט אין אױפט^־קזאם רryז yט,קאכ
:y״ -iy c קא־ יד ׳דא:עי*#טער, ש־־י טיס 

̂יק פון כיײשאג^ז  דע־ ידyפsyװ פאבי
 יא;־ א זyרום באי־ד זא" זי פאיטטיענט,

r jy iy c די־ די פוןyטאנופ םyקטשורyרס 
 כיא־ Dy^ די;ר פון “yטyםארםר פוז און

w און ױגיאן רyכ zw אן lyr^Djycy 
yDרהyאינט רyפארזי״ז. איהר ר

̂דא:yט טיס  youy;; באלד האט ̂יyר
א און ארבײט דיעי צו זיך

p ' s:«b הירינג ,cyi \y:yv פאי סט־־ײק 
,האי סיטי אין בייטאנ,

דיננ. סקװער  האט זי ב̂י
 הירינג, דיעי צו jy^ip צו צדדים כײדע

 האט טײןLM̂yרyפ גטyזידyיס־פר,װ און
̂ד  איז ױניאן די אז ׳רטyD;טyyנ בא
קײס. איהר םארכרײנג^ קוםען צו נרײט

 ברענגט באזוך דגמאג׳ס פרעז.
 צוױשען באנײםטערונג ױיע

סטרײקער די
sיyזידyאיז זיגטאן נט ::#jyslpy 

 y*: גלײןי האט און םיטװאך שייןאגא אין
 פון םיהרער די טיט פיטיגנ א האט

ô̂-2 זיך האם און סטרייק jy סיס ^y 
c פון אײנצעלהײט^ y i .דזנם סטרײק 

 אדמגסירט אויך zy האט ט̂א זעלבעז
 סטרײקער, די םון ןyפארזאםלו:ג גרױסע

 פא-זיכע- דשר כייט ׳סyרyר yi"ז און
 צאנאל,רנײyאינט yנאגצ די אז ׳רונג

K, oyiiםיצyז oy i ,?̂אנג װי ססריי  די י
 jycoyp םוטהיג נאר װעלעז סטרײקער

 די בײ האט רעכטע, זײע.^ פאר
 ov"i א זyרוסyארויס: סםרײקער

 דעם פאר באנײסטערוגג םון שטראם
םיהרען. זײ װאס קאםף ביאװען

 ברענגט פארהער עפענטלײכער דער
רעזולטאםען. קײנע נים

y םון רyארהD רyנםליכyםy רyד i□ 
 שי?אנא פון דעװער מעיאר װאס כטרײ^

 בראכטyג נים האס אײנבערוםען האט
 םוץ באסעס די ז.yזולטאםyר yגרויס קײן

 נםזאגטy זיך האבען אסאסיאײשאן רyד
 אײניגע ;yoipy: זיינעז oy קומען. צו

 אויך און מאנוםעקטשורער, אײנצעלנע
 הא־ זײ אז אזוי, באנומען זיף האב/ח די

 און האס ןyרופyארויסג זיך געגען בען
 פ.'ן סyאמ'טp אלע די םון פאראכטוננ

 lyr'T װאס ארנאניזאציעס םיטיזענס די
 רyםארה דער פארה^ םyד צו געקומען

 װאס םיעל, אזוי טהאזyאויםנ בלויז האט
oy אויטסײדיג די םאר האטy האםיטעס 

 נאף סםרײקער די מיט שטעהען װאם
 ױניאן די ג^שכט װי נעםאכט, ?לארער

 װי און ^רוננעזyםאד איהרע מיט איז
 ,jyr'T מאנופע?משורערס די כטyרyאומג

 גאף איצט װעלען ?אםיטעס yדיז און
 הא־ זײ װי סטריי?, דעם העלםען מעהר

m' ביז געטהאז עס בען v.
 סמרײק־ צאהל׳ען אן םאנגט ױניאן

בענעפיט.
 ױניאן די האט םרײטאג לעצטען

 -yn סטרײ? ערשמעז דעם צאהלטyאויםג
 בא־ זyד-אב םרױעךסטרײקער די נעפיט.
 iy:yo די און דאל̂א iy2n צו ?ומען
דאיאר. jpyv צו רypסטרײ
yuvp די '^oo דרעסמאכyדיאבעז ר 

םאילאנצט. ניט בענ^ט םטרײ? קײז
איז oy שלעכט װי רyאב וױיס ױניאן די
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h םון לאנע h ױן ססתיקמד oy 
 אגצופאד גליױ געװארען כאשי*אסען איז
 כדי נענצפיט, סםרײק צאהרען גען

 םאר״ צו איז ניט װיםיעל אויף כאטש
לצס• כראװע ,ד פון די לײכטערען

חער.
4פיעס דער צו סטײטמענם דגמאנ׳ס

D איידד ;y i’ ry-g אן- איז זיגםאן 
y.nHcyi; ג ער האט ׳ציחאנא פיןyטא:ט 

 םאריעטע־ער די פאר כטײטטענט א
pc עיסלעלצגד̂י ^־׳;סע, ׳ציקאגא י*׳;־ 
 y•; און inyty; האט zy ייאט איץ פין אז

־ט  ער אי? סטדיײן םyד באצוג אין ̂ה
 סטרײק דילר אז ;עװאר^, איבערצײגט

 איגאניזירט, גו|ט נטyיכ,צy;Dי,א איז
iyo; א אין ?יף :□,Dy; ־y דאט i צױ 

ד װ^־ען סyבאס די ראס און יצטאנד,  י
 רyד סיט <ןזכעט; ארן באזינונג א צי סען

oy םארענדמט האט רy און ױניאן. i 
װעיטער: yגדyםאלג די טיט נטyטט,סטי

 ענטשלא* א*ז אינטערנײשאנאל ״די
yo\ צו yj ’̂v; דר דיyספאנופy-קטשו 
כyר  ״DDcsy? די זײן ;יט \v:vק זײ אז ׳י
 און yאיגדוסטרי סyדר די;ר אין רyרשyל,

 אר״ y־iy״i צו ןyאטiסyד װי דיקטירען
 װעלכע או;טער באדינגוגג^ די בײטער

 פאכער דרעס רי ז.yארב״ט !;,4זאי זיי
vzyr.\ קyפycד פיט און ׳זyר yop'n פון 

 inyoe׳ זײ װעלען אינט^*גײשאנאל רyד
 אי״ זיר װ^ען סyo*2 די ניז קאפף א-ן

ײן ניט איז ?אפף zyi אז ב^יציע׳ען,  י
jy צו איז oy ^yoyn םון קאפייז inp זיף 

 ;אר ^רסyקטשורyפאנום סyדר די פיט
oy אר• צו רעכט ראס פאר קאפף א איז 

 נאדינגוגג*ז פענ^ליכע אונטעי בײם^
 בארנײניננ/ טמוערpyאלp̂׳ םאל און

 נאכ• סוזעז סוןי כל סיו* jy^yii סyבאס
;jy c y זײעחנ אגםיהרען לןי6וױי זײ אױב 

 אופן׳/ צױוילידרטען א אויף נ^צעפט^
פראצ. 5 זיך טעקפען םאנער סקױרט

דרעסםאכער. העלםען צ•
םא• סקוירט די pc פיטיננ א אויף

 העל• צו געװארצן זyבאשלאס איז רyכ
 סםרײקער ספאכערyדר ynברא די פען

 לא^נט.8 5 פוץ סpyט א פיט
 באגײסטערם באפעלקער״נג פוילישע

סמרײק. דרעס׳םאכער דעם פון
 םאס־ עגטהוזיאסטישער גרויסער א

 3inypsyD»c פױליש^ר רyד pc פיטינג
p^ איז ^ n p y j גyדינסםאג װארעז 

־*  װענען האל שאענהאפענס אין א̂ב
zyo^ooyzi oyi .?זײגען רעדעם סטרײ 

 סון רyטyרטרyם םון ג^ארען זyהאלטyנ
s:ראםיyט;y ארגאניזאציאנען. פויאישע

געװא״ אנג^מעז איז זאלוציאןyאיר
 בעםצלקע״ פוילישע די רyװעלכ אין דען
 דעם שטיצען צו זיך טyרםליכםyD רונג
idd״  אױב פינאנצי^ און פאראליש p־
cy װyזײץ. נויטיג נאר ט

 שילןאגא פון קלאוקטאכער
םטרײקער. דרעם די שטיצען

— : סארlדארyר װעד^ר
 די א> אפבאטיאכם, אין נעם^דינ

 נע• iyi^T הבתים ב**ל דרעפ רyאגאpשי
 נערעכ• דעם צו טויב און בלינד זyבליב
אננ ןyפרידליכ און טען  אונזער םון פא̂ר

 גארמענט לײדיס ^אינםערגײש^אק״
 די אפצױפאפען ױניאן׳/ רםypװאיר

 האבען זועלכצ באדינגוננ^, yיצקלאפײצ
ט לאננ יאהרען ש ^־  שעפמר, די אין ג

n צו און ^ z x o y]) בא־ מענשליכע מילהר 
 ר*yאינט די װעלכע צוייב און זŷדיגגונג

 צו געצװאונגען געװעזען איז נײשאנאל
yרpלyסטרײ^ א רען :jyrDy ,די מיר 

 בערםאלס און ליליענטאל םיז ארבײטער
 דעם טיטיגג א בײ פארזאכמנלט סאפ,
iyo8 ,ערקאערען, צו פארנויטיג מארטש 

 איו עםמאכער1ך n פון fאפןp דער אז
 באשליסען םיד !?אמף רyאונז אויך

 דרעסמאכער םטרײסענדע די ןyשםיצ צו
םאראליש. איז פינאנציעל

 אונ״ אויסיצודריקעז אנפאננ אן כ£אי
yrדאם םיר באשליסען סאלידאריטעט, .־ 
 אײן בײשםײערען זאל אונז םון רyדyי

 נע־ די ביז לאנג אזוי װאד א דאלאר
 סםדײ• דרעם די םון רוננעזyפאד דעכםע
 םיר ;וחןרען אויסנעקעםםט ומנלען הערכ

 די דערמוסיגעז םyװ דאס אז האםעה
 האלטצן צו שיקאג# פון רyספאכyדר

 זײעחן םאר קאםוי פון פאהן די הויך
yכםyרyנ v n irn p  y.ן

טשערמאן• ^ גראםמאן,ל. מאקם
.18 לאח. ביסעק, דזשאן
.81 לאקאל קלאש, ?אראל

.59 לא?. םדאםאן,

ם ע ײ אן םון נ ה ױני ם ל ע  ה
ער. ט ענ ס

 םארטש נ»ן21 דעם אײענט, םרייטא:
 אעק״נמור אעצנמ די שםאטפינדען ײעט

 *י! סיזא, דיזען נעזונרהייט איבער
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 נמבורט־ אמעריקאן דעם פון באהער.
̂םמן ײעם אינ, ‘קאנטיאי  זעהד » הא

 חנר איבער ?עהםשור אינטערעםאנטע
 ט«נד און סאנטראצ, געבורם םון מעשא
זיינען אינטעתײמאנאל דער פוז בערם

 זייעחנ ברעננק און סוםען «ו נעבעטען
ןוג* זיר יחמ* למיןםמור די םריינך.
, ,אװעננג אין 8.90 ױניוט פאננען

ns נאארה חשאינט ns ינג
יזניאן דרעסמאכער און קלאוק

̂ט פון m איב״טעז אז א-  inעכ א״ן ־ 
 דע־ tn גע*וא*ען, טא;ען1פא*״ אױך א־י

*f t א־ײפ׳ע״יוע; יא־ J• ־״טא־ב1י8א 
ע־כ. א'|  ייע־דע א״נ״טע*, די פ״נ־̂י

 ;ע■ ױעיע; ,".יטיד '1C נעא־נ״ט "א:י<:
יןאכ״טי! גר״יענס t /יי ײע־ע• ־־פע;

 ״'. געכעז סטרייה דער דאס נאדינטעט,
 געװאדען, ;עסעטעלט א־ז ס״־יוע־ניאן״

 א באצ^היט דיאט פ־רטע די װ• נא:דעכ
c׳K ki pc p ױערען ;יט פאד דאיא־ 

 א.ין ־,־;•אן דער pc א־דע־ דעש פאינען
צ,ץײ די צזנעבע; «וריק אלאכיאי״צאן

.VU4 .׳,,רא־טי (טען1 דעש טא; £־״

 רי נוט הייסט גאאדד דזיצאינט -
 די• אװ נאארד ,ד pc רןיןןוטענדאאיע

 נע־ זאי אף״ ״ס<;ר א דאס רעהטא־ש,
 פאר קאויי^וױץ ברורןר ,־וער׳נן ע■נענ

p*t גע• האט ער װאס ארבייט ױטער 
״ן אין יונ־אן דער ע״שטעט  א־׳ס ארט ו

r  v i r u* נ<ו»רד. דז׳א*י;ט דעם םון
נרי־ די פון נא׳אטעהענד קאם-טמ א

 װערט לעװין און ס*ן4נע סטוד^נמ, רער
ov אר*;^ירען או אווינטעט i סענד. 

 אייננע־ װערען ז#י עס װעאכען צו אף״,
 דז׳א*י;ט דעם פון ד׳ןלעגאטען די «דען5
 סטעף דער םרדען, ןײערע און אא-דנ

 פון יואסיטעס נ^רד, ח׳ןוןןינט דעם םד
 אוזארען ׳אטעי׳ען װעאכע אקאאם,‘ ר•

 דער pc נעסט און נאארד דזי»*ינט דעס
א־נ־יטער״נפװןממ.

צ־מריפטען
הא־ זיי דאס איגפארטירט, 3 אאסאא

 פון «ר*ט*קאא דעם נוטנעהײםען כען
 זטען דעם פון באארד רז׳פאינט רעם

סארנדא.
 זיי דאס אינפ^רמירט, 23 לאקאא

 םון ■ר«וט<וקאי דעש נוםנעהייסוןן יאכען
 טען7 דעם פון באארד מ׳שןינט רעם

 דירעק״ אװ באארר דןר סון און סארט׳א
םארט^. טען6 דעם pc טארס

 זיי דןמ אינפארסירט, 80 אאקאא
 רעהאסענדא־ *ל׳ן גוטנעהייסען וואכען
 עסיעקום־װ דז?ענןראא דער םון *יעם

באארד.
 אינפןורמירט, א<וק*א ז׳נאכער דער

 ■רא־ דעם גומנעחײסען האבען זײ דאס
 םון כאארד דז״אינט דעם םון טאסאא

באארר רער םון און סארם׳פ םען7 דעם
םארט־א. טען5 דעם םון דירעתטארם

 ראס אויך, אינפארםירט אאתאא דער
 עקזעפױ פאר װאחאמן חאבען נעהןן «״

 דעיע־ שאר און מעשנערס כאארד טיװ
 פאר־ זיי און קאנװענ׳א*), דער *ו גאטע;

וארר דז׳א. דעי דאס <»נגען,  ׳שי־ ז*א ̂נ
 .עהיאפי־ זייער *ן פארטרעםער א קען

.”האסיטע אכדז׳ןןעק׳*אן און גיי׳ןןאן
 גוטנעה״סען ותרט *דאריפט דער

 א־נסטרואירט ש װעו <א:נער ברודער און
ז״ן. *ו אנװעזענר

 ״אדעריהאן דער םון םאכ־קאם־טע די
 א־ו װעאכע א״באר״, איו שעדעריישאן

 ניױ טאדט8׳ אין נעװארען גענרינדעט
 םרייד־ דער םאר נעאד זאםאע; *ו יאד?

 כא־ דייטשאאנד, אין באװענוננ ױניא;
 די פאר נאארד רזהאינט דעם דאנחט

 דייט׳שער דער םאר יעטיצע דאאאר 500
 זעאבעז דעם אין כאװענוננ. יוני^ן םרייד

 אן אז םאראאננט, אויו װערט ^ו׳פריפט
 מעמ־ די צו װערען ;עםאכט זאא אפיא
 פאר־ זיי פון און ׳שעפער די אין נערם

 טרייד־ױנ^אז דער פאר ׳פסיצע אאננען
דייט׳שאאנד. אין נאװענוננ

 אינע־נענענען ײערט צומריםט דער
אםיםעס. דז׳שענעראא די *ו

אויך, באריכטעט םינאנץ־קאמיטע די
 ם^פניאאיםט״שער ,א׳דישעד דער דאס

 זיי צו נעװענדעט זיף האט םארכאנר״
 ספע־ דעם םאר אדןוערטייזפענט אן םאר

 װערט װעאכער )“־0נוטער־,װעק «יעאע;
 פונ׳ם האנױעגישאן *ום *רױסנענענען

םארנאנד. סאציאאיסםימעז
רעחאםענדירט, האםיטע םינאנץ ד•

 פײרזיש האאכען א נעבען זיי ז*א מען א<
ארװערטײזמענט.

 דאס באריכטעט, םינאנץ־סאמיטע די
 סאציא־ <ועכענטאיכע די א־דער׳/ ״דער

 נעוועכדעט זיןי האט צייטוננ, <יסט״:»ע
 װעכענטאי־ « נעכען זײ זאא םען זיי *ו
 ױניאן זײער םאר ארװערטייזםענם נע

דירעקטפרי•
רעהאטענדירט, םינאנץ״סאמיטע די

Dip װערען נע׳שטיצט זאא צייטוננ די 
. דאאאר. 25 ם-ט

 פרעזידענט דער םאוער, ־דצי־םס
 פעחד סטײם ״■ענסיאװייניא דער ון0

 נעװענ־ זיך האט ,“אייבאור אװ רי״טאן
 עטי־ פאר באארר דז׳פאיגט דעם צו חגט
 מא־ א איידזש״, ״א״באר רעם פאר «ע

 נעהט װעאכער זמורנאל, נאטאיכער
יאיה. נױ ^טאדט אין ארויס
רעקאטענדירט, םינאגץ־האםיםע ד•

 זשורנאא אויבענדערםאגםער דער דאם
ואאר. 25 םיט װערען ;עיטטיצט זאי ̂ו

 ךעאענאט א «*זא, עדװארד כרודער
ז גע׳פם*רנעז איז ,48 אאקאא םיז  האם ױ

 סאיינע 5 םיט שאםיאע א איכערנעאאיט
 האט 48 אאשאא םיז ק«וסיםע א קינדער.

 םינאנ׳דקאםיםע, חןר *ו נעווענדעט -ייד
 באארר דז׳פ«וינט חנר אז םאראאננענדיכ

u ז*א n ro r םטסיאיע. די
 רעסןוצמנדירט, פינאנ׳ו־קאםיטע די

w p ת די א םי  וועחנן נע׳שםיצם ו$ול •
חואאר. 100 םיט ־

m די n n w a w n םינאנ׳ד חנר »ן 4 atMma mmtaaidft י ■l̂naaaaama pc w דושאינס די דיםקוטורם. וחנדם 
ד ^י a «ז במליםמ, ב n

L'V'WV'V̂ אעפ׳□  4,*fl ;;׳״ךי
דאי־א-, •JOU פ*ט

ט״ pc סטלײקער פין ל^פיטע א ײ  ד
pc iy־F£ בראלעיס״ ;jFs נאאיר דעל 

vh ̂ו״ס  סטרי־י? דיעל דאס ד״רעחט
 אז ןvרעלpרy די װעלען. ם^ורטנעזעצט

 סיזאן האטאן דער אז זיר פאנגט כאלד
״  דאס האםען, זײ און yלפ,c זײער נ
 אין ערפאלגרײך זײן ענדליך װעלען די

 צו קופען צי ־ס״yודfנר ״נלײט צוױנגען
y פיט סעטעי״פענט א iױניאן. ״ 

גוטג^יסען. ױערט פארלאנ; רעי
נארינטען. מענעדזשערע׳

 ז*ין דאס כאריכטעט, ״צ״ן כרודעד
 פון צײט דער פאר האט דעפארטפענט

 א®* פאלטש טען11 רעס כ*ז iy^ דעס
^ 2ס געסטאפט עי ש ^ ר  קלאו?* 7 ד

 ‘y: לאוט ער סקױלט־שאפ. I און שעפער
 קלאןולר 2 און דרעם־שעןער 10 סעט^ט
שעפער.
סיוצ״ רyבריד lycpyii סטריײן, דער

 און ״םאלעי געגען ערט>יpרy ח$וט ?י
tfvo: איז כאיפאן״ vo v ^פון געװאר 

חנפארטסעגט. ^מאנידיש^ון דעם
 טוי־ DyopysFP 2 האט אסיס זײן

n;yi ̂ולאר  20f( און סמקיוריטיס אין ד
וארד דזשאינט דעם פאר דאיאר :̂ pc 

קאגטר*י. טאגיטארי
pK iyn ״דדמ. ip /41 ^םפאגי 
ארגאנידישאן רער :סטריס דױױזשאן

̂ם־ א באחופען האוט דעפארטפעגס  ק
 ישאפ דעם אין ארבייטער די אז ׳«לײנט

 אפ־ איז שא■ דער שטיק. פון ארכ״טעז
 ־y: ה$וט םירפע די געװארען. געסטאפט

 ױניאן רyד םיט נטyDאגרי אן סײגט
̂וט און  סע״ דאלאר 200 דעפאדטעט ה

̂ועאען די אז הױריטי, ly ״ r b c y n c די 
װאןי. פון ארכ״טער

וױיטער, טyבאריכט שײן כדודער
 ראזענםאל״ ״א. גענען סטרײק רyד דןוס

 איז איצט ביז אנגעפיהרט. ג$»ך װערט
ר  צוריקצוקריגען נעלונגען ניט םירסע ̂ד

ארכײם. דער צו ארכײטער די
 גוט־ װערט באריפט שײנ׳ס כרודער
נעהײסען.

 דאס ׳םyבאריכט רyשוסט בלודער
 קאפפלײנט, א jy:iippy: האט אםיס זײן

 ״דזשײקאבסאן פון ארבײטער די ד$וס
*p די שםיק. םון ארבײטען טײזענבערל״ 

 די און גמװארען אונטערזוכם איז קײס
ורען געצװאונגען איז םירםע  גע־ צו גע̂ײ

 ױניאן, דער צו דעפאזיס נײעם א בען
 ױניאדבאדיג״ אויפהאלטען װעט זי דאס

 ארבייטער סעם אלטעד דער גונגען.
 נײער א און פלאץ דעם םארלאזען דארןי
c פון װערען ארױפגעשיקט װעם סעט y i 

אםיס.
 ?אכד א געקראגען האט אפיס דyד

 ״קאמינט־ םון ארכײטער די דאס ילײנט,
 ארונ־ האבען םעראטשני?״ און פריד קי,

 אונ* װײדזשעס. רעyזײ pc טעדגעלאזט
o״a די טעדזוכענדײג jn ארבײ־ די פ<ן 

ײ האכ^ טער  ענזוע־ די אױר געפונען ז
 אינ־ אבער פרײזען, ריכטיגע די לאפס
 אםיס דער געא־. געםעלם האט סײד
 ־pyc אין דאלאר 316 טעטpyקאל האט
ײ  גע־ איבערגעגעבען איז סײס די און נ

קאמיטע. גריװענס לער צו װארען
םארטרע־ א :װינער״ און ״לעוױטאן

 די אז געםונען, האט אפיס דעם םון טער
 ניט־ױניאן אײניגע באשעמטיגט םירמע
 אנכר זיר אבער האט םירמע די לײטע.

 ארונטערצױ לײטע ניט־ױניאן די זאנם
 האלבען א םון סטרײק א נאף שיקען.

 ארונ־ צוגעשטיםט םירמע די האט טאג
 ארבײטער ניט־ױניאן די טערצושי?ען

 געװא־ ארויםנעשיקט זײנען רעy»גד און
אסיס. דורכ׳ן רען

״עו* םירפע דער געגען סטרײק דער
גאכ״ געװארען, טעלטyסyג איז סי״ בי

 א באצאהלט האט yםירם די װי דעם
געגעבען האט און דאלאר 50 םון םײן

 אר־ סײן ארויסשיקען ניט צוקונפט דער
 ארביײ אינסײד איהרע װאנען ביז בײט
 אין ארבײט גענוג האבען וועלען טער
םעסטארי. דער

 װערט באריכט שוםטער׳ס ברודער
גוטגעוזײסען.

 דעם םון אז באריכטעט, לעװין ברודער
 אםענ־ אםים זײן האט םעברואר טעז25

קאמפלײנטס. 20 צו דמט
 אויר אםיס זײז האט צײט דער דורך
 מאנױ נײע 4 טיט אנריםענםס געמאכט

ײ און פעתםשוחנרם  גענעבען האבען ז
סעקױריםי. דאלאר 600

םירמע דער נענען סטרײס דער
 נעסזד איז בראדװײ •234 פון

 םירםע די װי נאכדעם, געװארמן כמלם
 סעסױריםי א נעבעל צו צונעשטיםמ תאט

 י באצאחאט האט און »ר5חו 200 1«
אאד. 25 םון פײן  טארממא־ איז עם ̂ד
|» m m v i, ײ״יזמ ארכײטער רי »ז

'V״ ני געגען ‘סטר״י און :,״ -דע
דע־ צױיב ;עױען אס עי־פע־ ו • ״ • י ן י ן

געא־* דאלט ־אבען א־ב־יטע־ CHV לי
;עי״איען <טעי*טיגעש א־ז ״:טײ, pc בײט

א ט * :אצאלי לאט  y*:־ *c *לי ־ * גאכדעם
*W א־בײטי;- ל• ־א'א*, 50 pc p*c
א׳ י j< לען y y r  ;yory װע:היגל דער צו

*צטיי,. pc אלכ״טען םא* טעיט
״לאצ־ yלט,c דער פון סטרײק לע-

ד;* געסעטעי־ט איז קא^אדין״ און פעל
“כא c y irn האט פירכש די יױ ; װארען

א־' ̂א*. GO pc פײן א די לאי ̂ט i צא־ז
סוז געאיבײט אנ^ - y :syv. כײטער,
דעל פא* װערען גערופען ןytיyװ שטיל,

חאםיטע. גריױענס
 װ״ט־ך, בא־יבסיעט לןנװין בלודעל

c דולןי דאס y i ;;דעפאלטטענט דזשאבי 
 סא- *־,דאי hoh 1 קאי״עחטעט ד האט

H״ םון ארכײטע־ די 'c׳y:*j;ןויר• אין ־:
r v i."

 i דט־ װיע־ט בא־יבט ייעוױלס ב־ודילר
ן.ycלײyג

 pc ־־yi**ny:y: ־אלא-ױץ, ברוד^-
oyi ד^א־טטיעגט, אסאסיא״שאן ררעס

̂טיע זייעלע לי*א~,יט ליעגעטײטע y א c* 
.2 ׳צא א־ן צע•

 לאזע:־־ אי; ״יעפל^ױט׳צ פירטע ד־
 KK( פיז פײז א נאצאלי־ט ״אט ב^ט״

 אויטגעפונען איז oy װי cy;אנל דלא־
 די איײן ־צגײדט פיידע די אז ;;,,;עװאי

 א;־ לעם ;ץ- ניט ױטט זי אין אלכײט
ױגיאן. דער טי,כ ריטענט
 ״אײייש ;־,ד גענען סטלײי־. לע*

 *y: o^yovcy: א־ז קאטפא;* האהטײב
פין לעזיננייט ״אט ;,פילכי די ־;;.‘ײא

 א־נדע לע־ און ,,אבאט־אײצא;״ ליע־
 *,א לאט גטvטני“אcyד ד־־עש פ׳;;ד׳;;ט

̂. דעש כ^־;ענוכ״;ן ׳צא
 לאס :טי;ט,יבא־ לא־א־וי׳ז ;־,:״ול

 לאי־א־ so;־ לא^עיטעט יאט אפיכ זײן
 1000 און ,;טעדדצעב׳’״ ״ײק־ױלײטעט

 א־:יי• ךי פא־ ײײדזיצילס א־ן דאי״א־
טע-.

 .ױע־מ בא־יבט ויץ׳ס לא־א בױלע־
גוטגעהײכען.

‘א,b̂״y; טי:;ינ* ־ע־ ו*<־ט לעט נ־יט
סען•

פעל־עטאל. ׳יא:;ע־ .y י־וא־פ

פרעסערם דרעס אוז סקדרט קלאוק, ד
35 לאקאל יזניאן,

^סטע דאס  נײ יעצט װאלט פאפו̂ל
csyc^yo yא y w, די בײ ספעציעל 

 טװילטה׳/ ״םאר איז ׳»דעסערס קיאו?
 ,*y;y,D ^y*בײיצפ צים זאלט, איהל װען
 איז װאס ׳מע;שען אײטסיידינען »ן ביי
ײ־ אונזער מיט פארנדגדען ;•ס  װאס טי

 װעכ .־y אז ׳.־yD*i אץ־ בין איס דאס
 אויגע• פאל א ןyאצsxאױ( אײך אױוי

 סיע־ און א־ז. דאם װאס וױסען גיט און
 פאר װאס וױסען, ניט זײ װעלען ציעל

 קיאור די םיס דאס האט שײכות א
 װירמונג א ןy^אב דאס קא; ירעסמיס.

 זײגען סיר ? ;ײן צי ׳«י*עטער די אױוי
 צי א:פאנ;ען גיט ײעיען זײ אז ױבער,

מײנט. דאס רואס כאנרײםען
פיעסער, ;ןי«שוט א אבער פרענט

פאױ־ :ענטםעי^ גליץ־ אײך sy װעט
 א נא״ שוין לאט דאס ׳א מוױלטה,

 ״פאר־טרױיטה״ 5װײ אונז, כײט שייכות
o::y^z זיר ם*ט Dולy ארבײט, װאבעז 

 oy ! יאװערטאים־ארבײט אײד ׳ און
 שטונדע, א דאלאר 2 זיך מיט בחננגט

 בײט דזשאב. א אױױ ארבייט מען װען
 איז cy פרנכה. ברעננט עס װארט׳ אײן

 פיע־ צו sr.vj* א*ז עס װאפ װאארע, א
 צו •־yv.c* איז oy װי אזױ און סען,

Bרyסyסך א טען דאחי ̂ז sדyפyאון ׳ר 
 אין זיך נויטעט מען און דארוי טען אז
 קײן אדת׳ !םען באצאהלט ׳זײ

 מ*ט מילן ט4װא זיין, ניט װאיט ױניאז
 פא־ פילײכט נעארכײט ״פארטװילטח׳'

 ם*ט אבילל וראך, א ;־אלאר 25 אדער 20
 אזױ סאר דרײ מ*;ז םאדדינט ױניאן א

פיעל.
p' איז אזוי און ry t ovy ביד זעהר 

 ־vy? די םאר ארבײס מען קלאוהס. ניי
 אונזער און אװערטאים װאכען פאר yט
iy ניט סםאפט פאןyלyט ;:nאל ׳yמאf 

 דערזעל־ פיט הבית׳ בעא אגאנדער פון
נד^שער?׳׳ א איהד ״האט : םראגע בער
 אז געװײנליד, איז רyע:םפ אונזער און

 זײ מיר װעלען האבען, װעלען מ*ר אויב
 פאר־ װאס פרעסערס, די pא צדשיהען,
t םארדיגען בױנעס, רyזײ שטעהען fv i. 

 אז רעכס, װי מעחר ניט איז oy און
 '0<\5ש די םאר אפמאכען יעצט זאל םען
 אז זאגען, טרײד־נביאים צײטען• טע
ד ביז אנהאלטען אזױ וחגט עס  ״איס־ ̂ג

 זיך געפינט עש אויב סאגדײ״. טער
 ניט האט װאס פרעםעד, א ערגעץ נאך
 םרײגדליך אזוי זײן רy זאל דזשאב, תײז
אפיפ. אין זעהן אונז קוטען און

•a * *
 א יעצט פארנעםען םראנען צװײ
 ממכד אונזערע בײ אינטערעס ניויסען
 נע?סטע די איז ערשטע דאס בערס.

 איהר זואו באסעס. די םון פאדערונג
 הערט שטעהט, איהר וואו ארן נעהט
 םאנוםעקטשױ ^ד^בערש׳/ נאר איהר

 נאראנ־ סאב־מאנוםעחטשוחנרס, רעלס.
^ 40 װאכעז, 40 װאכעז, 38 טי, ^ ^ty 

 ארבײטסלאזען ׳4נומער פונסט ארבײט,
 װײטער. אזוי און לײבאר־בױרא ׳פאנד
 דער צו זיף גרײםען אלע אז םײנט, דאס

אגרימענט. נעקםטען Din םון באנײאוניג
 נעתסטער דעד אז באנרײסט, יערער
 ײעצ- אזױנער. זײן מוזען וחנט אגריסענט

 אר־ די םארזיכערען אבסאלוט זאל כמר
 גאנץ א לעבען א םאכען םיט בײהער

 אינ־ דער םון פראגראם די צײט. יאהר
 לאסאד אונזער בײ איז טערנײשאנאל

 אוז געװארען דיססוטידם גרינרליך זעזזר
 חיץ א אבער געװארעז. גוםנעהײסען

 כפעצימלמ אונז בײ םאראן איו .דעם
םארלאננען. פרעסער

jo m tn y בא־ לאקאל דער דארוי

 צו״ ת־ א*ן ;,,ז זאי• ov װאס שליס^
y רונפט i~ " י י  און פ־עםעד, דעכ פא־ כ

 :י&סעטעי*ט פא־ציךפלאנע רי ש*“דא אויך
און זאבען. ;אך און װערעז,

c y i zv'zvs אפאינטעט ‘יאקאי לער לאט 
 צוזאמען כעירצאנס, ר* פון עי?אב**ט א

ס3;יאי דאס באאיר, עקזעקוטױו דעי כײט
^y:־ py .־ ן בלײננע און שען אויסארבײג

yאמ'טtר ד• פעםבעלס. רי צו דײשאגס
^ארטByר א טיט םארטיג זײן באלר װעט

װע־ :ענומען oy אויפ; דאיפען־ י־פער װ ̂.
םי־ ארנזעדע אויף פעמכעדס ד• pc רען

ט-נגען.
?אנרוענ־ רי איז ;,פלא; ײטע צװ־ די

וועל־ ׳צא:אייאי:טעד:י״ ודנז<ל א pc שאן
\yoo דעם ן : vz װעלע אפנעלא^טען וועט
קאנוױלנשאן דיזע באשטאן. א*ן ׳,טא

און װעגיטאן ירבירעאום־רףא: א 1זײ װי;ט
קו־ וועלכע פ־אנילן, רע;<לע די חויו א
דרי ־וענשאן, ,קא: יעדער בײ אוי־ז :יען

פאליסי די בא־צל-פען py״5 :"־־.־! צום
נעק־ די א־ פ עטעלגײיצאנאל א “דע פון

•̂ ארשטאױס פ צו װי ; יא־־ ציױי כסיע
איג^ז און ; עלדבמיר^ װאפ ̂פ די יאחאי

פריענטיצעפ אל;א:יז*רטע :יט לי :ידלען
וא־■ ענ״׳עאן לואנװי די ױעט טלייד, פון

אינדא״ :אך טײנוננ, “אונזע נאך פעז׳
יארקער נױ די פ.*ן ̂ןייא:;“פא די ס־רען

אגרי׳ :ע?סטען דעל אין נרס קיאוקטאפט
נינויט א״וט אבפ; א*ז דא־ום און כ״לנט
זאלען אטעז דעי;ינ; די אז ׳; וױכטי און

אינטעלי• ון א בעסטע די פון בא־טטעלן
vnr.y: האט ו “יזאקא אונזעל .yozo:v:
n ברירער : פאײנע און ׳;פ ;אטיגײשא

דזש, ׳א;סיי .. J  . I > - - >
בארא(. ד. j l ר• י ״ז ר **?• vי* •־י •• Jy — .t i , ׳ו,סלאyבי

־KP פ. יואהן, ב. ׳לאלן הא:ס fz:y%z כ
גאלר, דזש. דדצעקטא;, ה. ראלינסלי

 ?וביגסקי, הל גאי־עטצחי דדצ. נוזטאי, ס.
^ ל. לעיעין, פיליפ ^י י־אנ̂ג  ל. לאװ, די

 נ» ראזענביאס, א. ראטיצטיץ, י. ריױ׳
 ר. סלוצקי, ל. ״צעבטע.־־, כי. יצעכטער,
קאניינסקי. י. װעפר״נכ־הי י. װײסמאן
pysy«^פארקומעו אעז בי' װעט ן 

y v iכיאלטיט. טען24 דעט מאנטאנ, ן 
 יארפ, נױ אין האנען דען װעם זyס,שט
 ;v:yv.y צװײטע 228 אפיס לאקאל אין
 ׳סט. סעקטאן 219 אפים, בלאנזװיי אין
 ניען לײס^ם. לײבאר בראנזוױלעד אין

 פריח אוהר 0 פון שטימען האנען װעט
 װא־י yאורזאכ די אװענט. אולר 8 ביז
יזר דעם װעט \vo רום  שטי־י האנען ̂י
 מיר וױיל דילרפאר, איז שפעטער טעז

 דאם אמבאטיאכט אץ געבוכיעז האבען
 זאאען אװערטײם, ארבײט מען װי אזוי

 מעגליכ״ א iy2^n אױך ס.•ycoyo די
ny נאך שטימען צו הײט i •אװערטײם * 

 אונדערע אויױ זyרyפאד מיר אלזא,
ozyzoyv צו lyn'ip געמען אנטײל און 

 אײער נאך שסימט *אן.wMpyיy Djn איז
 ׳טPנyד איהר װאס רי פאר נאך, סײנוננ

 האםען מיר בעםטע. די זײנען זײ אז
 בײם csyc^yo אונזערע א<ע זעהן צו

̂אט־באחס. * * *בא
.ozvzovv די צו װארט א נאך
 פאל א •#פגעסײפט האם איהר אויב
 מיט זײן װילט הריא אויב און דאלאר,

 אונ־ אין לטyג די תגפאזיט זיכער, זײ
 אינטערנײשאנאל די באנח, איעענער זער

 קויםען װילמ א*וזר אויב באג̂ר ױניאן
 זײ איהר הענט באנ?, רyד אין שערס
 עשp פאר לא?אל, אונזער איז קויםען
אפצאהלוננ. אויןי אדער

ברעסלאוו, דזש.
•35 לאקאל .כמנצדזשער



נאטיצעז עהיזהײשאנאל
ם ענ ד עױ ד אן פ מ ס דנ ע ן וו ע ד ט־ ױי נ מ א־ נ ײני  א

טען  רי צו פאדעױדנכען ך־ פון פונק

שודערס שט ש־מאנופע סלאו
 דעפ רײדען װעט זינג־א; פ־עדדעגט

; דער אין 10. <;0 ז־גטא:״ י אין פ־י  י
 װא־ 1581 ,1 יאקאל פון רוטפ קלאב

 אײ־ איבעד ב־־אגקס, עװע;ױ, *ציננטאן
 װ<:* פאחנרונגען, די פון פונקטען :יגע
 אונזער פון װערען געשטעים װערען נע

 םאנופ״גקסיעורערם. קיאוק די צר ױניאן
 װעלכע דדיטע, די זײן װעט רעדע די

 אי־ געהאיטען האט זינפאן פיעזידעגט
ױגיאז. אונזעך פון *ראבלעכיעז די בער

פ״עזי־ פון רעדעס צװיי עלשטע די

l i .  I | i ^  u  f I י <1י ^ . W A •י I

 זו:־ דעש כדםינג דער דאפ דאפעז, צו
 בא־ גוט זײן װעט דערפרידז אין טאנ

 עי־צטע די געװען זיינעז עכ װי זוכט,
מיטיננען. צוױי

עו רי ס מ ר ס ק ז נ או װ ו * ע ס ײ נ ו מ * ק ם חי ע װ ני או
ױגג '■אשינגטאן רו ג סקול״ חײ אוי ױנ ת ױ y און •לייס א t i o ,רום ססרימ

מער׳ז טען22 דעם ב״טאג, .ו30 שכת,
 דעו• אי; כדזות כאצ־אי־ע ״די ; א־שעד ר״דען ו;עט ל״אנש ־ י.

ל־טעראטיר״. א־צטעער
ב־־טאג, 2.30 שבוז,

 J1H סעדער״׳צא; ארערירןאן ״ד־ א־שער ,*•<־•<; ש׳־פאכ ד־־ױיד
׳ י א : ״ * ,,־

סו30 זדנצאג, ץ . ה דער א ״ ען23 דעם ׳פ דז מ ע מ
א־נסטי• ?אציאלע :אישער ־•רס א געבען ־ועט לא־ראן פראפעשאר

 ̂ J few

• ן <M ו

ח30 זונטאג, םױה. .
 דעח םדן ענטוױקלונג ״די א־נער ק־־ם א געבען ו־עט ^אר״אן

אײראפא.״ דאדערנער

סי ני ן צענםמרם ױ ר פו ע נז ל או אי אנ ש ע ערנ ם אינ
 לערניוזג פאר אפען זײנען סענטערם ידניטי פאלנענז־ע די

7:30 אוס »: ז־ך םאננען פצאםען די

סונג ל א ה ער ם עו די פון אונ ם ענ ד טו ם ס  ױ םי
ר ע הו ע ז, ל בי ל םען5 דעם ש רי פ א

 װעט ייל,$5* סטעז דעם אװענט, טבת
 אונ־ אינטערעסאנטע זעהר א פארסוניען

 סטױ די און לעהרער די פון טערהאלםונג
 און פענטערס יוניטי אלע די פון דענטען

 אונזער פון ױנױוערזיטעט ארבײטער
 אי*אנדזשמענט די אינטערגײשאנאל.

 ארבײט דער בײ װײט יעוין איז קאסיטע
 אראנזשמענטס. נויטיגע אאע מאכען צו
 צוזאפענקונםט און אוגטערראלטוננ די

 םון רוב דײנינג דער אין פארסומען װעט
 און .4סחוהי הײ אוירװיננ װא״״זינלסאז רי
 דעקאיירט ספעציעל װעט רום דײנינג די

̂הײט. דער צו װערען געיצעגע
 אויח אונטערדיא^ם\נג, דאזינע די

̂כער  אעהרער די צונױף זיך קודעז עס װע
 פריעט זײערע מיט סטוד״לנםען די און

 זיך צײכענעז זיר, םיט ברײנגעז זײ װאס
 םרײנדליכען דעם מיט אײס שטענדיג
 אנגעצויגענקײט ניט דער מיט גײסט;

 זיך פיהאען אלע דארט. העדשט עס װאס
 צונױפנע־ זיך זײנען װאס פרײנם אלס

 ברי־ ׳טעה פאר א םארברײנגען קוםעז
יך. און דערליך געזע^שאם̂נ

 נא־ װעט, צוזא^ענקונפט דער אויוי
כיויל איז נעהמען צו וו.אס זיין טיריציך׳

 אמעױ־ דער מו״ שטעלוננ ״די
 ארבײיטערשאםט קאנער

ארבײטסלאזיגקײט״ צו
 לעא דר. װעט מהעמא דער איבער

 אין קורס לעקטשור א אנםאנגען װאלכמן
 שבת אונױוערזיטעט, ארבײטער אונזער

מיטאנ. נאך 2.30 מערץ, טען22 דעם
 ספע־ » געמאכט האם װאלמאן דר.
 און םראנע, דער איבער שטודױם ציעלען

 אלץ צוהערער די םיט םײלעז זיך װעט
 גע־ דעם איבער *טטודירט האט ער װאס

 גע• האט װאילמאן דר. נענשטאנד.
 אוני־ ארבײטער אונזער אין לעסטשורט
 י׳אהר, עטאיכע יצעצטע די פאר •װערזיטעט

 אונזערע צו באקאנט ;וט איז ער און
 װי נוט אױך װײסען זײ כםודענסעז.

 געדאנהען, זײנע איבער ניט ער חילאהר
 װעגען אוםן, אינטערעסאנטען א אויף

 ען5זא נור. רעדט ער טהעמא װעילכער
 דעם צו קוםען מעסבערס מעדזר װאס

ילאס•
 • ״ ■■ ׳, •

 לעקטשו־ װעט האפמאן ב. דר.
 םמ מיטנלידער די פאר רען

 דאנערשטאנ, ,20 לאר^ל
מערץ. טען27 דעם

 פ^יםישע און נעזעאשאפטליכע ״די
̂יבטען זײער און ױניאךאייט פון ב

 װעט עוי!ם דער װי נאבדעב און אדײז,
 ז*ך כיען װעט איבערבײס, אן כאפען

 םון דזשומינײזמם אין אריכערק^ײבען
 א כאפען װעט מען װאו םקוהיל, דער

 דעכ אונטערהאאטען, »זיך און טענצעיצ
גראם פראעז  װעט אװענט דעם פון ס̂ר

םאכען. באקאנט שפעטער קאמיטע די
 דאכ באשלאסען האט האמיטע רי

 די פדן טײל א כאטיט דעקען צו אום
 רעבע־ מען זאיל אוחלנמ, פ*ן אויסנאנען

 אײנ־ א״ט פערזאן א םון סענט 35 נען
אונטערהאלטונג. דער צו טריט

 א:* דארט ־װיילעז זו?זע פערזאנען אלע
 זײע־ מאנען נאײך דאיפען זײץ, װעזענד

 זײ טיקעטס װיםיעיל באשםעלונגעז, רע
 י נע־ סאנען באשטעלונגען די דארםען.

 די דורך אדער פערזענאיך װערען מאכט
 דע־ עדױסיישאנאא פון אין.אפיס פאסט,

סטריט• טע16 װעםט 3 פארטמענט,
 אונטער־ די געדעניוען, אלע זאלען
 סעז5 דעם שבת פארקומען װעט האלטינג

 אוהר 7 אנפאננען זיך װעט און אפרי̂י
 די פון רום דיינינג דער אין אװענט,

 טע16 סקוהל, הײ אוירװינג זואשיננטאן
יאו־ײן. נױ פאייס, אוירוױנג און םטריט
̂/ עקאנאמישען צום שײבות  אײ קאמו

 ב. דר. רײדען װעם טעמא דער בער
 מעםבער קוםענדען ביים (צבױן) האםמאן
 ־מאכער ״רעינקאוט די פון טיטינג
 דעם דאנערשטאנ, ,20 לאהאא ױניאן׳/

 אין אווענט, אוהר 8 מארטש, טעז27
 טע4 איסט 64 אײסעאום, םאנהעטען

סטריט.
נרוי־ די האס ערװארטען צו איז עם

 אאקאא דעם פון מיםנאיד̂; צאהא סע
 אי; און מיט'נג דעם צו קומען ייעאעז

 נטע־ א זעהר א הערען צײט דערזעלבער
אעקםשוד. רעסאנטע

 שאפירא, םאלװין דזש. פראפ.
־ װעט קאלעתש, םיטי פץ עיו  ל

 י. װ. ג. ל. א. אין טשורען
בילחנג.

 פרא־ היסטאריהער, באװאוסטער דער
 סא״ סיטי פון ׳שאפ*רא םאאװין פעסאר
 אע?* ספעציעאע א געבען װעט לערזש,

 אין טענדענצ:נן מאדערנע די״ איבער ציע
נעשיכטע״ דער

 זוערען גענעבעז װעט אעקץיע די
 איז 8 ׳אפריא טען2 דעם מיטװאך,

 ביא־ אינטערנײשאנאא איז אווענט,
סטרימ. טע16 װעסט 3 דינג,

 םון מיטגאידער פאר פרײ אײנטריט
י. װ. נ. א. א. דער

? עקס־לאקס אץ
 פון ערםינדונגען װיכטיגםטע די םון אײנע איז עקם־לאקם

 טשאקאלאד־קענדי, א איז דאס װיםענשאפט. םעדיצינישער דער
 םון פלאץ דעם םאתעהםם און םאנען דעם רענולירט וועלכעם

 לאקרעץ ביטער־וואםער, חבארבער, ביטער-זאלץ, קאםטאר־איל.
 אנ־ פילע נאך און פיללען, נעפארבטע אדער באצוקערטע םאודער,

 םאן. יעדער וועלכע פאר אפםיהד־םימלען אלט־םאדישע דערע
תי אפשרעקען. זיך פלעגען קינד אדער פ

 גע• איז עם דורך. און דורך םשאקאלאד א איז עקם-לאקם
 אלע נענען נאטירליר און נעלאםען װירקט און םעם אין שםאק

קרעםפפען. אדער שםערצען אהן םאנען־פארשטאםונג פון םארםען

אײך. איבערצײנט און הײגם באקם א טרייעט

דראנ־םםארס. אל« איז באקם, א .650 און 25 ,10

צענטער. ,ױניט סײד איםט
םאגהעטען, עוועדו, עריטטער נעבעז סטדיט, פערטע — 63 סקול קי1פא:־

 גןף װילנערט ל. א. װעם אװענט, אוהר 9• םערץ, םען26 דעם טיטװאך,
אינםט־טוציעם״. עי<אגאכ'שע א•; ״םאדערנע :איבער ק־רש א כע;

צענטער. ױניטי בראנסס

ארבײםער־באװעגוננ.״ די און ״עקאנאמיקם ’• א־בער ד,ורס א געבען
צענטער. ױניטי גראנזוױל

 םאגםאנ סטריט, םעקמא; און עװעגױ קריסטאפאר ,150 שקול פאכליק
 איבערן קורם א גענ;ק ד4זקאפא םילװיא מים װעט םערץ, טען24 ארועגט,

באװעגונ:״. ארב־יטער די און ״עקאנאםיקס

 ױנימ< אלע די אין ־וערט אװענדס, םיטװאך און דינםטאג מאנטאג,
 דארגן וואס סאכדזשעקטם אנדערע די חוץ א עננליש, געלערענט צענטערם

געלערענט. װערען

ן א ש נ ע ס ס ה ן ע א ש ז י װ י ד
׳ םע־יו טען21 דעם

 כראנזװי^ דעם אין כאר, אינטערנעשאנאל דעם םון ריהוירסעל א
 דעה םין םיטגלידער בראנזװיל. .םט״ םעקםאן 229 לײםעאום, לײכאר

קופעז. צו געלאדען זײנען איגטערגעשאנאל
 דע<ן םון כרענטש רוםיש־פוילישען דעם כײ רוסיש, אין לעקטשור א
יארק. נױ םם״ סןטע איםט 315 אין ױניאן, מאכער קלאוק

מערץ טען22 דעם שבת,
 fi לאקאל םון אפ־ם אין בײטאג, אוהר 1 לעװין, םאקם פון לעקטשור א

עקא• ״םאדערנע :איכער א־דיש, אין רעדען וועט ער עװענױ. םע2—228
אינסטיטוציעם״. נאםישע

i מעךץ טען23 דעם זונטאג,
 4. לאקאל פון רימם קלאב די אין ריידען װעט זיגםאן מארים פרעזידענט

 איבערן םריה, לער אץ 10.30 אום בראנקם, עװ״ װאשיננטאן 1581 אין
 מאנוםעקטשורערם/ קלאוק די צו םאדערומען די םון פונקטען ״איינעע

דיםקוםיאן. פרײע
 קלינםאן 151 האל, קלינטאן איז אידיש׳ אין רעדען װעט לעװין םאקס

געזעלשאפט״ הײנטיגער דער פון עקאנאםיע ״די :איבער םט״
מערץ טען27 דעם דאנערשטאג,

 עדיד דעם אין ענגליש, אץ קלאש זײן פארטזעצען װעט גאלדבערג טר.
 םע2 142 אין ,17 לאקאל ידניאן, םאכער ריפער די םון םעגםטר קײשאנאל

אוהר. 8 ביז 6 פון װערען געגעבען װעט קלאם דער עװענױ.
 אמטערנןך פון.דער אוידיםארױם אין לעקטשורען װעט קאפאלד סילװיא

 עקזע■ און שאפ־טשערלײם די פאר םםריט, טע16 װעסט 3 בילדיננ, שאנאל
 אי• רײדען װעט ײ .91 לאקאל און 62 לאקאל פון מעםבערם באארד קוטױו

 an װעט לעקטשור די כאװענוגג״. ארבײםער די און ״עקאנאםיקם :כער
ארבײם. דער נאך גלײך אוהר, 6 אנפאנגען

מעדץ טען28 דעם םרײטאג,
 דעל פון ברענטש רוםיש־פײלישען דעם פאר רוסיש, אין לעקטשור א
 װע« םארהין א. פ. םט. טע10 איםט, 315 אין ױניאן, דרעסמאכער און קלאוק
געזעלשאפט״. הײנטינע די און ״םאציאלאגיע איבער: רײדען

אפדיל טען5 דעם ׳שבת
 ד«י. םיט סטודטנטען די פון אונטערהאלםונג און צוזאםענקונפט א

 דאם םענםערם ױניטי די און אונױוערזיםעט ארבײטער אונזער פון לעהרער
 הײ• אוירװיננ װאשינגטאן די פון רום דײניניג דער אין פארקוטען װעט
פרײנד. זײערע םיםטעהמען אויך קאנען םטודענטען ד םקול.

 דע־ עדױקײשאנאל פון אפים אין כאשטעלוננען אײערע גלײך םאכט
יארק. נױ םם״ טע16 םטװע 3 פארטמענט,

אױפמערקזאם! 7ער קלאוקמאכ בחקלן
 ן אר־ װאס הלאוסםאכער, אידישע אלע
 זיינען שע»ער, גרוהלינער די אין בײטען

 ײיכ־ » זעהר צו קומזגן צו אויפנעםאדערט
 ײעט װאם פארזאםלוננ, מאםעז טינער

 דעם דאנערשטאנ, ווערען אינעהאלטען
 עװ. מאגמראום 105 אין טארטש, טעז27

 יא־ יעצטינע די ארבײט. דער נאן־ נלײך
 יראבלעטמן די אויך און טרײד אין נע

 ארוםנעחנדט וועלצז צוסונםט דער םאר
 גענעראל פײנבערג י. כמדער ווערעז.

 ױניאן, תלאוקםאכער דער םיז םענעתשער
 פון לאנע יעצטינע די כאשפרעמן וחנט

 וואם אויר און סלאוסםאכער ברוקלינןר די
צוקונפם. רער םאר םאן צו

 אד־ וועלען םײנבערנ גרוזזנר חוץ א
םעת־ יאנמנר■ ל. םיגיננ: דיזצז חנסירצן

אןן קלאוקמאכער דער םון רעםאר  ױני
 לאקאל מענעדזשער כרעםלאווער, חש.

 כ׳ענע־ ד־סםריקמ יעוױן, הערי ;35
אפים. בריקלי; דזשער
 פון ײערען נעטאכט װעט ראי־קאל א

 אר־ ווצלכע וױםעז, צו כדי שעאער, אלע
 אואי נעוועז אנוועזענד דינען עס בייםער

 וױכ• העכסט אי« עם םארזאםלוננ. דער
 גרמלין פון קלאוסםאכער יעחזז םאר םינ
מ און םארזאםלונ^ דער אויוי זייז צו  זאי

 tun צו קוםען צו נים קוםען. אלע מאהע
 םײנט נאכלצסיג זיין צו םיינט םיטיננ

ען די סאתאכלעסינעז צו חד אײנ מ  אינ
י דאם און םעז, ־ * tv יתיאן קיין י s נים 
ך «ז פלאישםאמי יאליז«ל« םאז• רי  נ

I פארואםיוננ חס־ אויף זײז ליז

i

■ ד ד ל־ ך ד ר דז ץ Tזי

90 לאק. זניאן דרעסמאכעה תאסטאם ױ
.,נעמאדסק ♦, פון

 (שרינען0 נ־ט צ״ט לענג«ר׳< א שױן
 ײאס ימנ«ן ״נערעכטיגס״ט״ דער א־;
ײ ם«ר •זינזט עס  דט יפהאל, א'| אוני נ

m נ׳ט איז עם װייל אר1דע- m ;פו 
 «שיט, טאס« נאי שריינען, *ו ױאם
 דער ס־ט ״כייי" נעױען ז״נ׳ז; םיר װ״ל

 ח*ט אנעי ייניאז. דער םון ארב'*ט
מ רער אננ«םאנ;«; זיך  או; «|t׳o טי־י
 סל*<ד אניםעלע נעיואר׳נן איו אםיט א־ן

ױ מיר קאנ׳ון קאםפליינמם, ר־ט  יעצט י
 זיד און שר״נ׳נן, אװעקיעצען פאתינען

 סעמנערס אונזערא ס*ט דורכייידען
 אוג־ אין •אסימננען לעצטע רי װענען

ייכיפיז• וער
 ?ײ) נ<וך האנען סעמנערס אונזערע ,

 ש׳ןלנטע אוא דודכגע^ענט ניט ניאל
 «אד לעצטע די םאר וױ צײט שט־קעל

 נעענרינט ייר חאט עס זינט ראנאטען,
 דעד אין יאהר אלע סיזאן. וױנטער רער

 מאכען צו אן נלײר מען פאננט צ־־ט
 זוסער און םפריננ םארין סאיעלען ר־

 ארכײט. דא <ל״ר א־ז עס און כ־זא;,
 װאד נא;צע א ^עסען פאר ניטא א־ז

 אר־ דעי ס*ט זיר סען ט״לכ ארב״ט,
 דורך סען שטופט איז עס װי און בײט.

 חיינםינע• אנער צייט. שלעכטע די
 אנדערש, נאנץ נעװעז ראס א׳ז יאוזר

 די םו; ניט־כאשטימטק־יט די צוליעכ
 געװאוםט גיט האט סע; ײײל םטיילס,

 דרעסעס נע,־.ן, כעסער װעט עס װאם
 דעם צולינ און םוטם. ט״לארד אד־ער

 תרננעלעגט מעסכערס אונזערע האכען
ױ און, צייט, שלעכטע א זעהר  נא־ ו

 צייט, ׳פלעכטע א הורט עס ווען װאוסט,
 צו כעסט זײער כעלי־כתים די טרייעז

 טרײט מען ארבייטער. די ענסרוטינען
 םר װערען פטור אנ־ םסיטם, אלעיליי

 אנער זיר האט ױניאן רי ױניאן. חןר
 » װאו םאל, יערען 1אי םארלארען. ניט

 דיסקריסיני• צו םארוואלט זיר האם נאס
 רי איחם האט ארבייטער, די כעגשן רעז

 אז פארשםעחן. צו גענעבען ױניא;
 דעדלאזען. ניט ױניאן די ומם אזעלכצס

 זעחר נממבערס אונזערע טאקע זייכען
 זייער סיט שטאלץ זיינען און צוםרידען

ױ איהר וױיסען און ױניאן  אפצושאצזן. ו
 גצװארעז סמםבעדס די וײנען דערםאר

 ױניאן, רער ה«לם«ן און אפטיײ טעהר
 אין זיך נױט־נט ױניאן די נאר <וען

עי ײ חילף• ז
ײ * *

מיטינ• מעמבער ילעצסע אונזערע בײ
 דיסחױ מעםבערס אונזערע האמנן נען

 זיך אנ^ליסען וומגען פראגע די טירט
 איחר וױ /,חאונסיל ״ת^אינט דעם א;
 עק־ דזשענעראל דער האט שוין, וײסט1

 צױ לעצטען דין אויןי כאארד, זעהוטידו
 אתאגידרען צו בא״שאאסעז זאמענפאהר

 לאקאלס, איע םון קאונסיל אינטr^ א
 קא- אורזאכען שאר^ידענע דורך װעלכע

 קלאוה דעם אן אגנע^לאסען זײן ניט נען
 אונ־ כאארד. דדשאינט ררעסטאכער און

 די באהאגדעלט האבעז מעפכערס זערע
 װיסען געװאלט האבעז םאנכע פראנע.

 אױבענדערמאנטע די :וצען א פאר װאס
 װאו ברײגגעז, זײ װעט קערפערמאםט
 פאר־ זײן װעלען טדײדס םאישײדענע

 ארגױ גראדע האכען אנדערע טראטען.
 ארויס* האבען און םארקערט, טענטירט
 נוצעז מאמענטאגע ?ײנע אז געבראבט,

 אמאניזירונג דעם כײ יעצט זײ װעלען
 האבען, ניט אפיער קאונסיל רעם םון

 לא־ סלײנע די װעאען דעו־םאר אכער
̂ס  אויטסײד פרעסטיזיש םעהר קריגען קא

 אונזעמן מניאן. דער פון ראסען די
 זײ זואס םארשטאנען האבען מעמבערם

̂הען  זײ און קאונסיל םון ערװארםען ק
 און אנצושליסען זיך בא׳שלאסעז האבען

 אן זײן זאא קאונסיל דעד אז ארבײטען,
 פאר־ נ*ט יזאגען מיר און ערפאמ.
 צאקאאס אנדערע די אין װארום עט־דזן,
קאל־ א נעהאט קאונסיק־פיאגע די

 אז דאך, מיר װײסעז אױםנאםע. טע
 אייז 1אי מעז האלט לאסאלם יענע אין

 ״ײאן ״אסאמאמײשאן׳/ םאר אדטירען
 םיר זאכען. אזױנע נאך און ױניאן״ כע

ײ אז דענקעז׳  זעחר געהאנדעלם האבען ז
ײ װעט דאס און קוי־צדכטינ,  הײן ז

 דענ־ םיר נעבען. ניט קרעדיט נרױסען
 םארגעבראכמ גועט פראנע די אז קעז,

 קאנװענעאן הומעגדער דער בײ װערעז
 געפונעז װעט זועג א און באםטאן, אין

ױ וועיעז  אנ״ די איבערצײגען צו אזוי ו
 נאר זיר האבען װעלכע לאסאלם, דעלע

ת^אינט דעפ אננעשאאסעז נימ
אנצר^ליסען. גילײך זיך קאונסיל, * * *

 הו־ דעד װעגען שוין רײדען מיר אז
 דורכ״ דך כדאי איז קאנווענשאז, סמנדער

 *טעכד מאנכע װײא דעם, וועגען רעדען
אונזער קאן *וואם מיך: גען3םח כערס

 קוםענדער דעױ םון ערװאדטען לאקאל
ײ ?״ אאנװעגמאן  אלעמאל אז טענח׳ן, ז

 תאנווענשאן, א כעפאר תוסט עס וזעז
 זחגא־ אימוס, נעװיפמ אויס םען ^ראנט

 אונזאר מיט מאן צו טם האמנן מ
 עס רעזאלוציעס, טארםאסט סען ותיד.%

 וחננעז גיט אאץ »ון ומלטען, זיד אמרען
t n f, אר> rsmnv

 ס*אנע דאויגע די ער?רע.־'ע; טיר
V'MW* א־י הײנמיגעז אז  או;־ װעט י

 זײטיגע ייןp ;:׳;;,או-פ: ג־ט לאלןאל זעי
 יעצט א-ז יאקאל איגיע״ װ״ר אײעוכ״

 אױ זאך, אײן א־; שאראעטערעסירט
 גאנצעז דעם ארגאניזירען אץ איז, דאס

 דעי וױיל טרײד. דרעססאכער •רױואט
 געװען איז עס ױאס דער ניט איו טייײד
 מײדלאך דרײ אדער צוױי ײאו אטאל,
 ערנעץ *צאפ׳ א אין געארבײט האכען

 א נעמאכט ד.אט ןזען און יאודטאון,
 רעד דאלאר. 12 אדער 10 פאר דרעס

 יעצט איז טרײד דרעסטאכער •ריװאט
 די ׳פון אײנעם אין אױסגעײאקסען

 גאר- יײדיס דער ן%א טרײדס גרעסטע
 ארבײטעי עס װאו איגדוסטריע, מענט

 דעי אין ארנײטער, כציזענט צעחן א
 דיסט־ בראדוױי און עװעגױ פינפטער

 בעס״ די ארויס ברײנגט מען װאו וײקט,
 בײ געמאכט ײעיען װעלכע דרעסעס, טע

 ארבײטעו ארכײטער די האנט. דער
תאנדישאגס. ערגסטע די אונטער
 אטאא טדײד דעם אין ארבייטער די
 אריבערגעקוטענע אידען׳ געװען זײנען

 דעם אין זײנען יעצט עכײגראנטען.
 יענ־ אםעריקאנער סר א ארײן טרײד

 מאכט װעלכעס ׳פװאךצעי אויר ׳קיס
 װניא־ מיט אמעהן צו עוועדער ^י״ז

 אונ־ װעט רארוכ יטעגער. די ניזידען
 קאנװעג־ דער צו קומענדיג לאקאל. זער

 וױ ש:על אזוי אז םארלאנגעז, ש*[,
 ארגאניזײ- רזשענעראל א זאל סעגלאו

 איז ־ריע־עז אנגעפאנגעז ר.אס«ײז שאן
 גועל- טרײה דרעסמאכער *ריװאמ דעם
 דער איז אז מענליך, םאכען זאא כעס

 ארבײטער די זאלען צוקונםט נא־,ענטער
 םא־ ארױסשטעלען קאגען פאך רעם פון

בעאײבתים. זײערע צו דערונגען
*ר * *

כע־ אורענט איין ׳א«ריל טען30 דעס
 אונ־ אראנזשירט ׳׳מאי ט«ז1 דעם םאר
 םאר באל םאי״םלאוער א ײניאן זער

 אנ־ פאר אױך און מעמבערס אונוערע
 אינטערניײ אוגזער םון מעמבערס דערע

 טאקע דאס יןומט ערשטעגס שאנאא.
 אונ״ םעטבערס זײ װען טאג א איז אויס
 דאך קריגען און ניט ארכײטען ערע-

 מאקע איז צוױיטענס, און נאצאחלט.
 זיך און צוזאמענ^וםען אםאל זיך גוט

 טאג-טעגלי- די פארגעסען און אםוױרעז
 םעמבערס די אז האםען מיר צרות. כע

 נע• װעאען איז אםיס אין סומען װעאען
 םאר אויך און זיך םאר טימעטס מען

 צוױיםעל ?ײן איז עס םרײנד. זײערע
 לאסא- אנדערע די פון מעמבערס די אז

 אײנאאדוננ אוגזער אננעמען װעלען לען
 װײל באא׳ דעב צו קוםען ױעאעז אין
 פאר געהט באא דעם םון אײננאסע די
 זיך וועאען מיר אאזא, צװעס. נוטעז א

 פא״ פארק אין אפריא טעז30 דעם זעהן
ספריט. טע110 װעסט 3 לאס,

* * ♦
 טעז27 דעם פאר דוםט אאקאא אונזער
 דזשע־ א אווענט, דאנערשטאג טארטש,

 האראעם אין מיטינג,־ מעמבעד נער»א
 טע106 איסט 62 סענטר, עדױקײשאנאל

 װעט רעפארט פינאנציעאער א כטריט.
 עאעקשאנפ אויך און װערען, אפגעגעכען

 קאנזוענשאן דער צו דעאעגאטען םאר
 םראגען װיכטיגע נןיוך םארסוםען. װעט

 די עדען. אויםנענומען דארטען װעאען
 נע״ האבען וועלכע מעמבערס יעניגע

 װעגען בריעוי רעגיפטרירטע קראגעז
 װעאען ױניאן, דער אין שולדעץ זייערע
 מײ יענעם בײ געאענענהײט א האבען

 ײע־ גוט׳שטעהענד און אנצוצאהלען טינג
 זײער זײן דאס װעט ניט װען רען.

 װערען, עקםפעאט װעאען זײ אױב שואד
 פלעצעד די מוזען זײ װעאען דאן און

 אז װעאען נ*ט ואאטעןv מיר םאראאזען.
 פאר־ ׳אאזא םאסץרעז. זאא אזעלכעס

 :עז־ מיטיננ מעטבער דעם ניט געםט
ײאה סטע

 מעט־ אפערײטאדם, קלאור,
 ׳ו לאקאל םון בערם

!אױפמערקזאם
 עדױק״שאנאל דער איז םאלנענרעם

 געװןי־ אראנזשירט איז װאם ■ראנראם,
 ם»ר באארד עקזעפוטיװ אונזער םון דען

:מערץ םען16 דעם זונטא^ הײנטיגען
 1לעװי מאסם — ריםטריהט ראךטאוז

 אי־ לעקטשודם םעריע א אגפאגנען װעט
 היינטי־ דער םון עקאנאסיע ,די ;בער
. נעזעלשאםט״. נער

זינמאן, םארים :דיםטריסט בראגסם
 אינטערנע־ אונזער םון פרעזידענט רער

 פראבלעמען די אימד ריירען וועם שאנאל,
 תר אין זונטאנ ריזקן טרײד, אױײי- »<ײ

 רוםם. סלאב אונזמרע אין ,10.30 םריח,
בישנסם. עווענױ, וואשיגנטאז 1581

a לןןקאל באארד עקז.

ןן לאקאל ױניאן מאכער ריפער דער אץ
װאחלען,

 צ-יאען ריזע ״ ,u נ וױיפעז נ•*־
 פאי נױטװענד־גקײט ;רויס פין זײנען

 זיך גיױבט אינז טיטגאידער. אונזע־ע
 רא זײנען טא; רײנטיגען כײ צו קױם,

 ניט זאאען װאס דיטנ^דער, אוערכע
 סארטש/ טען22 רעם שבת אז וױםען,

 םאי• װאהרען אנחאאטען 17 ראקאי װעט
 װע- ראך קאגװענשאן. צום דע^נאטען

 געיעגע;* דיזע רורכאאזען ניט מ*ר יען
דעפ טאבען צו באקאנט אטאא נאך הײט

 אונזערע אאע אויםפאדערען און פאחט,
 טען22 דעם שכת, שומען ‘צי פיט;לידער

 שטיסעי זײערע איגעכען און םארטש,
 האבען װילען זײ װעסען יעגיגע די םאר

 קאנ־ קוסענדער דעי צו דעאעגאטען □4אי
װענשאן.

 דעטא־ א טעאיעטיש איז ױניאן א
 איל דאס און אינפטיטוציע. רראטישע

 םין געזעצע די לױט .*וארום/ פאקגס א
 מיטגריעד יעדער זיך קא; ״ױניאן דער

 פון אקטיװיטעטען אלע אין כאטײליגען
 רע־ םאקטישען אין ארגאניזאציע״ דער
 אבי־ אױס געשיכטע די זעהט ׳אבעי בען
 ד• פון פא־טען די לויט אנדערש. פעל

 לאקאי אדנזער אין ױאהלען פארגאנגעגע
 םין ױניאגס לאקאל אנדערע אין און

 זיך צײנט איגטערנײשאגאל, אונזער
 זיך כאטײליגען זעלטען זעהד אז ארױס,
 פיטגלײ די פון שראצענט 25 װי סעהר

 75 איבעריגע רי װאהלען. אין דעי־
 לאזען און גלײכגילטיג זײגען פדאצענט

 פיר אנרערע. צו שיקזאל זייער א*בער
סעטאדע. אזא אין ניט גלױבעז

 קיין ניט האבען מיר אז ׳אמת איז’ס
 ע•5ש ניט קאנען און צװאגגס־מעטארען

שטײ קום :פאלעס די םאר קײנעם ■ען
 פאקט א איז פאיזט רער אבער םען.
 דער- םאקט פארדרוסליכער זעהר א און
 סיטגלידער אונזעיע זאלען װארום צו.
 זיך זאל װארום ? גאכלעסיג אזױ דין

 װא• ? צװײטען אױם׳ן םארלאזען אײנער
 ם-היען ניט כײטנליעד יעדער זאל רום
 זוער רעה א זאגען צו םאדלאנג דעם

? זאלען פארטרעטער זײנע ײן  װא• ז
רום?
 מיר שרײכען צוחה דיזען צוליב אט
ען טיר ציילען. אר1 דיזע  םארםריײ װ̂י
 באצװע- מיר גלייכנילטעקײט. די כען
 אײך םון אײנעם יערען באזעעלען צו סעז
 כא״ מיט אקםיװיטעכ^ כייט לאבען, מיט

 ארגאניזאציע אײער םאד ;ײסטערונג
 װעלען װערמער אונזערע אז האםען מיר

 וױלען מיר וױרסוננ. נויטעע די האבען
 שטימען. קוםען אלע זאלט איהר הא&ען
 אי; מארטש, טען22 רעם שבת, קוםט

עװענױ. צװײטע 144 ׳אפיפ אונזער

קאגדידאטען,
f.j. /שטא׳  lyt יאהר די־זען ליאנען ריר

 טאכט דאס אכעי יאגדידאטען. יע״
 דויכ- מוזען װעי־ע; אײניגע אייפ דט

 געוױילט מווצן װעלצן אײגיגע סארען,
 ראר־ איהר װעט שט־מען כײם װעיען.

 פון געםיהל דעם אייועלןלײגען פען
 צו נעםען דך איין זייט א אז רחרנרת

 נע״ ״זיך װארט דעם כײ ארכ״ט. רער
 צו מיר פײ;ען ארבײט׳/ דע־ צו טען

 הייסט, דאס טיהע̂כ םדידען א ״-•טיטען
 צאהל םולע די — יואנדייאטען 7 פאי

 מיר בארעכטיגט. זײנען ריױ װעלכער צו
 שטי״ םון ײענען כיאנכע אין נ*ט גי־ױכען

 םאר אי שטיםט כרודער א ײאו נ*עה
״ אײנעם ̂יבאינכ דין ־ ־ י  אגט־ און ״
 פארשטעח;, קאן אײנער יעדער יױפט.

 נעטא• ניט מײנט ״עטימען פארט אזא אז
 קאן אײנער װארום נט.£,םי סויע די

 לאקאל, גאנצען דעם פארטרעטען ניט
̂ען מעפבערס אונזעיע  האכען װע

̂ם שװערע א נאך  אט רײזען. צו נדאכל
װאס.

 אײדזשענטפ ביזנעס א־נזערע איע
 עס קאנװענשאן. צום קאגדידאטען זײנען

 ביזגעס אלע אז אבער זץ־ פאדשטעהט
 םען םאה׳יען• ניט ־אנען א״ידזשענטס

 אין איכערלאזען יעפאנדען דאך דארף
̂עפען נאד אױך יארק :ױ  נױ איז א

 דערי• איז עס שטאדט. *א אױך יארק
 װי טעהר אז געמארען, באשלאסען כער

 ניט קאנעז אײדזשענטס ביזנעס צוױי
 אײ״ ביזנעס 4 די םון זוערעז. ערוױילט

 וועלען עס נעכיען װעסעגס דזשענטס,
 צוױי די װעלען כאלאס, אױם׳ן ערשײנען

 צאהל גרעסטע די קרינען װעלען װאס
 פױטנלײ די ערוױילטע. די זײן שטיפען,

 אויםיאסען, דארפען דאדום װעלען רער
 אינטעלינענם, שטימען זועלען די אױב
 צוױי װי מעחר פאר שטיפען צו :יט

 זײמר האט זאנסם אײדזשענטס, ביזנעס
“ניט׳ באדייטו:; תײן שטימען

נע־ די געבען אײר מיד ורעלען יעצט
 זײ: דינען אט קאנדידאטען. די םון טען

 אברהם. בעלסאז,
אברהם. בערקאוױט־ש,

אברה̂נ גאידין,
לואיס. גאלוכ,

דזשײחאב. העללעד׳
 לואיס. ליפסק/

 םאררי^ לעװענטהאל,
רזשאו. סטאנקיעװיטש,

מאהס. קאהען,
אברהם. בלאט,

 װילט א*הר ן םארגעסען שיער יע,
 שטימען, צו 7 װעלכע פאר וױסען דאך
 :זאנען אייר מיר װעלען ? ־וואהר גיט

טיקעט. 17 לאקאל ״סטרײט״ א שמיכיט
העלער, דזשײ.

ער 8 םינ אר ם ארסעססער ברױ
יעהרליכען ערשטען דעם אױה שפילען װעט

נאל מאסקאואו
אונזער פון כענעפיט פאר׳ן

סענטער העלט ױניאן
o דעם שגג t ,1924 מאוטש

 וענימענט, טען7| םון ו*־מארי באװאוםטער דער אץ
עװעניו. טע4 און סטױט טע34

 די ,צ, װערען פארטײלט װעלען דאלאר
 א םאםקען. אריגינעלםטע און בעםטע

 באשטימען װעט קאםיטע פראםינענטע
פרײזען. די

דארשא מים
םענצערינש. טרופע איהר נױם באלעם שעהנעם א דורכפיהרען װעט

אטרעקש^נם. אנדערע נאר ז״ן װעלען עס

 אונזער םון אםיפעפ אלע אין באסומען שוין םען הען טיסעטם די
 פון פליכם די איז עם באל. דעם אויןז זײן צו ניט םארםעהלט ױניאן.

קראנסע. די באזארנען העלםען צו נעזינטע די

וןאנדער העױ פױים ם. חשארחש דר.
רירעסטארם. אוי באארד טשערטאז דירעקם^ר

I



0

י װי עו צ ננ סי װ מי  w. 1 ו
ד ר א  ׳ דדעסםאכער #ון נןן

נ האר #ו,יױ 22 ■זו

ב;־:• ז־צ־ג: א ט ׳  :אא״ד ״,עי־ד־
pc *•;•אי •יניאן ניאבע־ ר־עכ ד יאי

אנסםיפוצי
.ל ע כ מ ע י ר סL* mm /1• ׳

 סקיירט, ס־ט, דייןוק, די פ-ן נאיזרד חשאינט ד/ים םון
v #ץ ײגיאנס םא:ער ריפער *ת דרעס j ארק• 

י, ,V, {. ל. .H א-«;יג;*גד, אין

■yj ד• לצן1וױדע*י;ן«ר> נ־ט ו*צ«; ג^צצען רי אנע* זיך, םאר
 דינכטא; :ע־־ןת; אונע־א״טען א־ז

 V* 1021 דערץ, טי;;1 דעכ ®לוענט
ד פ♦ אפיכ  ׳טע21 •יעלט to א;, ײנ י

 נוולער pc םא־יזיץ -עם אי;ײ•;- יט־־ט,
בי־לכטײ;. .,כ

‘יא ײניאן׳/ עניב־אידע*• ״באנאז די
 איידא• אן א־־ײגגע״עיחט *׳אט ;♦,׳* קאי
 טען15 יעם שבת באי ז־־ע־ צו דוננ

 י1 האט 1באא עחועקוס״וו דע־ ניער״ן.
 חאכייטע א און אננעגורען אײגי־אדו;;

pc ׳״.״•ועסטער ד־ pov.*:o*o,  סאײוין ׳
ט דיגען פ־־ידטאן און רען עלװעי̂ז  גע̂װ

זיץ. צו דאיט
 דעם ע־ראילטען יאט ידגיײז אונלע-
iy״np דעי צו רווי *פיציע־״ען r i ; y 

̂ן טעױ17  אינםער־ אוגזע־ פון ־סאגװעדט
 טאנ• *גהױבען דך י־ועט װ*ס ,‘גײשאנאי

 באס־ אין ,1924 כיאי, טען5 דעם םאנ,
 ױנ^־עאום א דין ײעט דאס ס*□. טאן,

 דנט יארר ,jg װע־ט עס ?*נװעדשאן,
 נא־כיענט לײדיס אינסעמיישאגאל די

עיזדסטידט. ױניאן װ*ירמ*דס
̂גען די רע־ ^ויסארכי-טעז װ

ס די אזױ וױ קאפענדאציוס ^נ ד  ^ניי
D)*v און p p *v ̂ן סאר  דער צו דעילעגאט

 איו װעדעז ;עפיהרס זאיען קאנװמשאז
 איבער* סעקרעטעד םון שלאנ1פא אױם׳;

i צו נעװאדען נעוױוען y i *אמאניואצי 
W אגס ’o*p, רע־ איהרע אחי1 װעלכע 

y גים ®רייגנרײגתז יואסענדאציעס i r- 
y צום וױ נתר r u r n p; פו;׳ם סיטינג 

כאמרד. עקזצקוטױו
 פינאנ״דקא- דער פון נטריכטעז די
 האס זי װאס דצוגגען, דרײ n פון מיסע

 פעברױ טען26 און םען19 דעם גוחטכ
n םעז6 דעם און *ר v o אױםנע• זײנעז 

מז  כאטראכטוננ נעחערינע א גאך יײז גו
געויטרען. גוסגאזזײסיז

 גע* ערװעחלט איז װ^ס פ^מיםע די
ראן  *יעןוױ אזוי װי כטסראכטון ®ו ̂װ

 סיק־כענעסים נמפצטגטען דעם ׳®סןלקן
 *רייננע־ האט ױגי®! אונזמד אין •*נד

 רעקאסענדא• און נאריכט איחד נדאכס
 האט כאארד מזמקוטױו דמר ¥י*ס.

?o r אויפנענױ אזן דיסקוטירט כאריכם 
ז » n r ^און גאזונחןר רעקא«ונדא¥י 
רעדט כרײסיאן אל¥ זײ  ®נ־ און ארומ̂נ

נמנוםין.
 װעלען דעתאסעגדאציעס אל* די

 סעםכערס די םאר װאחנן פ^מעלײגט
v אויוי ?V '* m װעלען װאס םיטינגמז 
 נעױפמן צװמק דעם םאר אינניכ^ז גאר

וחנייז.
ר  דער םון ב*ריכם דער איז נאכ̂ה

 גע־ אויפניגוסען תאםיםע הױז ױניםי
̂אדד עקזעקוטיװ דער און ׳װ*רען  ה*ט ב

ך  ®נ- איהם כאםראכטמנ נאהעריגע * ̂נ
 קאמיםע דאר אינסטרואירט און נוגוסיז

 ם^יבארײטוננען נויטמע ילמ םאכען «ו
̂ון. קוםענדיגען םאר׳ן סעז
סיטינ־ ברענטמ די מון כאריכטאן די

אױפנע־ געװאדען ®פגעלענט זײנען ג*ז
עקזעקױ נעקסםעז כײם ומיעז צו נוםען
♦ ♦טיםיננ. בןוארד טיװ

̂וארד עקזעסוטיװ םונ׳ם זיצוננ *  ב
̂קאיל יוניאן םאכער דרעס דער םון  22 ל
̂ורען . ®•נעדזאלטען איז  דינסטאנ געװ

 אין 1924 םערץ, טעז11 דעם ®װאנס,
 n<21 װעסט 16 ױניאז, דער סון *טיס

 ברודמר םון םןורזיץ דער אונטצר םם.
בלוסטײז. ם.

 מעיער פאספײדענע םון קאםיטעס
 םארלאמען מיט געװענדעט זיך האבעז

̂וארד עקזעקוםױו צום  לעצטער דער און ב
̂ט נעהאנדעלט. זײ איכער ה

סיטינ־ נרענטמ די ®ון כאריכםעז די
 פארהאנדעלט און אױםגענומען זײנען נען

גמװארעז.
 בײ זײנען םיטגלידער פאלנענדע די

 נעװאו־ען ערװעהלט םיטינגען דאזיגע די
סעקרעטאד: און נדטעדםאן סאר

 נאלד- ?. — ברענטש הארלעם םוז
סאסאראדין; ס. און נערנ

 וױעבלאט — ברענם^ טאון דאון
m\ .פעלער; ס

 װײסבערנ ע. — כרענטש ברוקלין
 בראנזװיאמר םון און װײדבערג ד. און

r — כרענם״ט n. ס. און ראבינאװיץ 
^לז־־טםײז.

 האט סאמיטע ארנאניזאציאנס די
 פיםיננ איהר םון באריכט א ®•גענעבען

 לעצטע די נעמאכט האם זי װעלכען כײ
 םי־ ברענטש די פאר ®ארבארײםוננעז

 געװא״ איגעהאלטעז זײנען װאס טיגנעז
 אויך האט זי און מערץ מען13 דעם רעז

 אזוי װי רעתאםענדאציעס אריינגעכראכט
 קױ דער צו דעלאגאטען פאר וואהלען די

 קאנװענשאז אינטערנײמאנאל םאנדינער
וחנחמ• געםיהרמ זאלמז

 און םארהאנדעלט איז באריכם דער
נעחארעז. נעהײםען נזט

 נע״ נאכדעם האס מעהנהאלץ נרודער
ם אויא (מלום .)15 ױי

מיט •פול א־ז לאנד זע*די אין זכיױ;יא; pcגדעינטע

2; "W*H  PC V ''r» יזא ^דו!נוי ' ** י£א״“
[* 'פא׳׳ אױטאנארע אזעיכע איגיוכטליע. זעײבע-

ק’-׳* איז אדוכנעסעגדינ ציאנען׳/ r עי y c ױז׳ב f i ״,, , ? 
 ׳ט״, א זיי:עז זיי װעלכע פין איגדוסטריע דער םון רוגג

 אנרערע לי טםי פאיכינדוננען איגאג״עע יןײגע האנעגדיג
 אנ אי*ס אי־ויסנעצײגט ךך האכען #טדײד פו;׳כ א*טיײ*ו;;ען

ארנ״טער רי םון באדעי־פגיסע די פאי אוגסאייןאטע; סאי״וס
איגדוסםדיע. כיאדע־־געי דער אין

טא־ צי טרײד פון ברענט״ע יעדעז פון יעכט דאס כייט
 טערכייגען, םאר^ידענע אויף באסעס כייט אגריסענטס כען

 צי אוספעהינ און אסגעיטװאנט איגאגיזאציאן די װערט
טע־ די ניעגגען  אי־ די װעז כענעפיט. וױרקליכעז דעכ א־נ״
 געקיײו״ דך פיהלען ױניאן״ (קיעפם) ״עאך אײן פון כײטער

״ אז ניויבען, די דערא רעט,  בעסערע צו בא-עכטעט ד״נען ז
 ;עכיײדעאפט^ אז א־ום זיך די זעהען ארכײטס־גאדיננונגעז,

vd ,s ״פאכען םארבולדע^ע די פון ארנײטער די טיס אייוציאן 
pc ״סא אנדערע די וױיל אוגמעגי׳יך, איז אינדוסטריע ד/ר 

 (װעלכע אגרימעגטס באזונדמרע דורך געכוגדעז דיגען כען״
 אליאי ־‘די זעהעז אזוי ציים). אנרעי אז איז זיך ענדיגע;

 אנ׳ די װעהרענד סםרײקט, ױגיאן״ ״פאך איינצעלנע אן אז
̂ן דערע  *,c אין זיינען זיי 4אנװאי ארבײטעץ, נאײכ^ן םאנז

 רעזיל־ געװעהנליכער דער ססרייקערס. די מיט סיכיפאטי י*/ןר
 (דעם םארלירט ױניאן די אז ׳איז סטי־ײח אזא פון טאט

 אנדערע קריגען צו מענליכסײט רייכטע די צוי׳יב סטדײיז)
 צאהל קלײנער דער פון •לעצער די פארנעסען צו איבײטער

 צרות׳ אױבענדערםאנטע רי צו םיםעא א אלס סטרײסערס.
 ענם׳פםעהען וחןלכע ׳סדיקמאן!יורז װעגען סכסוכים די צו און

 צוזאםען אמאגיזאציינעז, אז¥לכע םון געכוי ש^עכטען םונ׳ם
 אדםיניסטרא־ םילע פיז פא^װענדוגנ אונזינעער דער טיט

 קאנסםי־ איהר אין י. וו. ג. ל. א. די האם פונקציאנעה טיװע
̂אז ,12 ארטיקצל טױפאן,  םאל־ אױף באזארגט דיזעס ׳3 סעק״
— ארמ: נעגיען

 לאהאל מעהר אדער צוױי םאראן זײנען עס ״װען
 שסארט אײן איז י. װ. נ. ל. א. דער פיז ױניאנס

כאארד, תמאינט א פארםירען זײ מוזעז ׳«לאץ אדער
צוזאםען״. בײדע אחןר קאונסיל. דיססריקס א
 דעם נ!אמאפען םיר האכעז ׳דיזעס סיט אגקלאננ אין

 אוםנעגענד. אוז יאר<} נױ ^וטאדם דזןר פאר באארד דז׳עאמט
 סאר״ די ברענגעז צו איז ארנאניזאציע דיזער ®יז צײעק דער

 איז דרעס סיןױרם, ׳סוט תלאוק, n םיז אפטײלונגעז מירענע
 מנסיעק• זײעחנ און אתאניזירט, זײנען װעלכע םאכער, ריםמד
 צו דמרמיט אום פיחרערמאםם, אײן אובםער לאקאלס, טיװע

 םארזי״ און איבלמן אױסנערעכענםע אױבען די םארטײדען
 אר־ אלע םון אײנינקײם אוץ סיטוױרקוננ נױטינע די כערעז

טרײד. איז בײטער
.1 ארטײקעל

 םון באארד דזמאינט ״דער הײסעז קעדפערמאפט״זאל דיזע
 ױניאנס םאכער ריםער און דרעס סיןױר̂ט ׳סוט סלאוק, די

אוסנעגענר.״ אוז יארה נױ םיז
2 ארםיהעל

 קלאוקסאכער די םוז באארד דזמאינם דעך — .1 סעקעאן
 די ווערעז גערוםעז װײטער און אז היעט םון זאל ױגיאן

r״ אדער באארד״ n. ".םון כאמםעהן זאל איז ב 
 אוס־ און יארק נױ לפטאדם דער אין ױגיאגס לאקאלע אזעלכע
 ליײ םאכען איז בא׳טעפטיגט ?ײנעז מעסבערס וועסעס גענענד,

ײ און ריםערס און דרעסעס #סקוירםס סוטס, קלאױןס, דיס  זי
vy\ י. נ..װ. ל. א. דער םים םארבונדעז

̂ר — .2 םעקמאן  צוזאמענגע• זאל באארד דזשאינם ד
 וועלכער לאקאל, ימחנז םוז דעלעגאםען 6 פדן װצרען ׳צטעלט

 צװײ איז דארט׳ םמםכערס איהרע האבען צו כארעכטיגמ איז
 םון .סע1א5אויס דער םימ ברקנגמו, רוכדױילי^ען דעם םון

םענטס באזונדערע װעלכע מײם לאקאלס אזעלםנ  װע״ אראנ̂ז
דעלענאציעס. קלקנערע פאר נעסאכם רען

 באארד דזשאינט צום חןלענאטעז די — 3 סעקש#ז
 עקזעקומיװ באזונדערע זײערע םיז ררערען ערװעהלט זאלען

 עתועהלט זײנעז באארדס עקזעקוטיװ די װי נאבדעם באארדס,
 געזע־ די לוים לאקאלס די םיז מעמבע̂ר זײערע ®יז געװארעז

 זײער ^אינםערנלדפאנעל״. דער פון קאנסטיטוציע דער םון צעז
 זיך זאל און יאנואר ערשםען דעם אנפאנגען זיך זאל .טערםיז
 אזעלכע פאר קרעדענמאלס דעצמםבער. םען31 דעם ענדיגע

 פאר וראך אײן כאט״צ װערען ארײננעיטיקט זאלעז דעלעגאטען
אינסטאלירוננ. דער

.3 ארטיקעל
באארד. דזשאינט דעם פ.ץ רעכטע

 דאס האבען זאל באארד דזשאינט דער — .1 סעקשאץ
 אויך זאל זי געזעצען. דורכצופיהרען און מאכען צו רעכט

מעםבערס. םיספט׳ען צו רעכט דאס דיאבעז
 דדטאינט דעם פרן ױריסדיקציע די — .2 סעקשאן

 האבעץ װעלכע אנגעי״ענענהי־־סען צו באציהעז זיך זאל באארד
 לײדיס דער םון װאוילוײז אלנעביעעם דעם כײט טאז צו

 אינדוסטריע סאכער ריםער און דרעס ססוירט, ׳סוט קלאוס,
אומגעגענד. און יארס נױ נרײטער פון

־״־ .3 םעקשאן
םא־ צו רעכט דאס האבעץ ?אל באארד דזשאינט דער א)

סםרײקס. רופען צו און אגרימענטס טרײד כעז
 אײדער ורערעז נערוםען ?אל סטרײק דזשעגקראל הײז ב)

 זאל אגרימעגט סײן איז גענומעז, ווערם ײאום רעםערענדום א
 דער םיז נומגעהײסעץ װערט ער אײדער קראפט איז ארײז נים

מעםבערשיפ. אלגמםײנער
 א«םײלוננען אנדעיע אדער יוניאנס לאתאלע די צו נ)

r נױםינע אלע םאכעז צו רעכם דאם נעגעמז מערט t v m\

באא־ד. דז״צאינט דעם םין זעצען
 אײן טיטען זאל באא-ד רדצאינט דע- .4 סעקשאן

iyc־v; יןעכען ריט-;גען סידעעל װאך. א מאל i דורף װערען 
 בא׳צלוס א דורך ̂׳yiH באארד רז־צאינט םyד םין כא״צלוס א

̂ס, אװ באארד די םון  פון םאײאנג דעס אױף אדע- ר-רעלןטא
ן ארע- ױניאנכ, יאקאיע דרײ ;  •יע״ □in פון דא׳ציוס א ר
o פין סעקיעטער און נטyזיד y i באארד. דדצאיגט

.4 ארטיקעי
 די אגםיהױען זאא באארר דדצא-גט דער [. סעקשאן

 אגםיחרען וױ לאיואלען, אגנעיציאסענע איהרע פאר ארכײט
 וױידזשעס, וױ סטענדארדס, ײניאן ןy,יyטrי;,א איז סטרײקס
ירוגנ רי און שטונדען  חרכ״ T*' ,ז *צעפער. פון קאנטיא̂י

jyiTVD פאר איי־נטרענטס די אדעי־ װא-לען די y i□ ניזנעס״ 
פטע״. אײדזשאנט

אפישערש.
 ,ד זײעחרעער זא״ כאא-ד יז״:אינט דע־ - .2 סעקשאן

^ ■רע»ױאננך א י : אפיסעיס yנדyםאלג ער׳ ט צ  יטעד4^׳
טא^ ׳ד¥גטיס-*רעזי,װ דריטער און y סעק̂י r n  ,nrm rtv-D״ 

w ראלyנ n y m א־רס. עט סאררז׳צעגט און ’n ŷר  םין ןד
 זאלען װאחלען די •איזי. אײן פאר װערמן o^nyipy זאא זײ

 װאוטס אלע פון מאיאריטעט א ;,א כאיאטס דורך םארקו^ן
 ,IJHfii צו ערװעהלט נײטיג איז דדפאינט״באאיד כyד םון

 קאגדידאט רyד ,זאי־ ;אטיניױט, איז קאנדידאט אײן כלויז רוען
 אגנ^הרס זאלצן װאהלען די אײג״צטיריג. װערען ¥רװעהלט

y פון דעיעגאט^ נ״־עדװץוזלטע רי סאר װעחון i■  oyn-»? 
 רעם אױ,״ ט^רטין, אױסגעגאנגעגעס רעם םון נטyד

 ■רעזידענט, רyר באאיר. דדצאינט □yT פון סיטימ ר^לאר
ly o v i j;, ס^עטאר װײס״פרעזידאנט, דריטאר אין צוױיטער 

o סון ר^כצרס זײן ען>זאי איטס cv סארדזשענט און n 
כאארד. דזשאיגט

i ־״־ .3 סעקשאן i  mn־D ^ M y דדײ באשטימעז זאל 
> ^yo צ צוy<’^yר¥וול• דאם אנאגסירען זאל און װאוטס די ז 

 זאל ןyכy«רrםאר פאלנונרצי דאד ן.yװאר^ די pa םאם
<yo״i די םון װערען געגעבען n inn r דŷיyנאטyאםי״ און ז 

— איגסטאלירוגנ:־ רyר בײ סקרס
y כיײן מיט ״אץ־ iny ^ךי דורכצוםיהר

ױניאן, דער םון ןyצyזyג די לויט אמט סײן םון פליכטעז
iy צו טרײ זײז צו i ״אי;טyרנr y,דמם צו און אנאי״ 

 ײעלכאד ̂םyד צו זyכyרגyבזא לyװ איך כאארד. דזשאעט
?א• yרyאנד און דימוד אלע אמט, ס״ן ןyttד>yדנyאיב טyװ

 סײן ײעז חמגט ניייגע איז ז״ן װעמ װאס ױגיאן, ,-in םון כען
ך װעט טערטיז לערyאםיצי אאישאראף איד ענדיגמן: וי
o םון זײכען אלע זyכyרצוגyאיכ אויך n כאארד דזשאינט 

 םאד- דאס װעלאן די ומן דירמסטארס אװ באארד m צו
,לאננען o איך דy■רrארD אלעס דאס ; y i 'o ’ o נצנױצן 
y□ װעל איך אױב אז וױסעז : y i| דעם ynir-.HD,!®□ יװער 

״.mny אהן איז ■רינציפען אד.ן מענש א איך
 דעם םון רyאםים װעלכאר אירגןגר — .4 סעקש#ן

 סעסשאן A' לypיארט ־אין אױסנערעכענט באארד, דזשאינט
 צמyזyתyארונם iyp פליכטעה yזײנ ;אך גים יזומט וועלכער ,2

 דעלע- די סון שטיטען טyיאריטgמ א םון אמט זײן סון ווערען
 jyp אדונטערזעצוננ די באאדד. דזשאינט דעם םון זyגאם
n□ דער א״דער װערעז געםאכם ניט iy e y io Hאםיס ,־yרוערג® ר 

 םאר וואך אײן מיט אמװענינסטענס אינפארמירט םyד4yנyװ
Din.

.5 ארטיקעל
אפיסערם. דזשענעראל די פץ פליכםען :

iy — .1 סעקשאן i םארזי• דער זײן זאל •רעזיתגנט 
n ru yv אל בײy ^םון םיטינג nvi זאל באארה דזשא-נט 

 ״Dpy אן אלס דינעז זאל אין ןyנצyרyDקאנ בײ זײן אנװעזענד
tyאל איז ^םבער אםישיא y o ^ p  y.

 זײן זאל גםyזידyװײס־•ר רyרשטy רyד — .2 סעקשאן
o װען רyנדyארזיצD דער jy i'im B  iv i ער ;אנוועועגד איז 
 און דירעהטארס אװ באארד רער םיז טשערמאן זײז אויר זאל
iy זײן זאל i באארד. דעם אין לאקאל זזזי פון פארשם¥ה¥ר

iv — .3 סעקשאן i ױין זאל װײס־יי^זידענט צװײטעד 
 באארה דזשאיגט oyi םיז מיטינג nyi אױף פארזיצענדער רער
n און נטyד,זyרB oyi פון יט,נהyזyאבוו דער אין ŷטyװײס• ן 

 י<8א דער םון אז’רכyט’ט רyד זײן אויר זאל ny רעזיז^נט.8
oy פון yיטDקא i םאײ- דער זײן זאל און באאיד דזשאינט 
i אין לאקאל זייז נייז רyהyשט y i .קאפױטע

o־D,,ii דריטער דער — .4 סעקשאן : y i,ty iB זײן זאל 
 כאאר^ דזשאינם oyi פרן מיטינג ovi אויוי רyנדyארזיצc דער
^ ny רעם פון נ^ײטyזyאבװ דער אין ;y i't y isעטyאון ד 

 טשערמאן רyד זײן אױך זאל רy וױיס־ירעזידענט. צװײטער
y פון yאםיטP נריװענס דער םון i□ זײן אןן באארד דזישאינט 

n in קאמיםע. דעד איז לאקאל זײז פון םאדשטעהער
 נענויעם א הארטען זאל קרעטאדyס רyד — .5 סעקשאן

 דעם פון tyטיםיננ די פין פארהאנדלוננעז די פון ך *א <
 זאל און סyקאכייט סטענדינג אלע איז באאיד דזשאינט

 אנגי׳ד די צו -פארהאנדלוננעז די פון קאפיעס ארריסשיקען
 ;פרעס אפיציעלער m צו אויך ײי איז זyאקאל>י נעyאאסt׳;

 בריןי אלע אויך װי ׳:טעז1דאקומז כזיטינע אי׳ע האלט^ זאל
̂טעז װ¥יען ײעלכע  וחד וועלכע בריזי םיז קאפיעס איז ערהאי

 סון |yoDVry3 די מיט סארבינדונג א״ז ארויסגעשיקט יעז
Din באארד. דזשאינט w ם®רבר זאלyנגyחשאינם דעם םאר ז 

nny^ רy yitfyii בריוי אלע באארד
 נענויעם א האלםען זאל זשורערyטר רyד — .6 סעקשאן

 סון אײננאםעז און אויםנאבעז yלyסינאנצי yאל סיז ארדpyר
o y i ̂לדער אלא אויםצאהלעז זאל ער באארד. דזשאינט  גז

i* תאטיטצ. פינאנץ דער, םיז lyD^npjou ווערעו yלכyװ f 
%>f ךו׳ צז באריכם פינאנץ סאנאמליכעז א צושטעלצז זאל

p*P ק״*נען גיט א-כײט i דא־ כ׳״עט 
!׳ע־׳עידיך זײ;

y דע- r-fpy 'i- ןײן וצטחאן ראט
 ‘טא אמעחױנצן ס׳לאט נאר וױ ם^כט,

yy,\ נדיג אױ.ע-ױכען ער -אם^ 1צ גרי
מייננען.

 א געטתאן דך האט ם—כ
 װארי״ אויפ׳ן אויסנעצױנ^׳ זץ־ דערנאן

y ,־וע-טאג^־ו און ;ע-עגע-, ;רע t f 'r t t•
:מװטעי־ט

אױפ- ניט דך פ/ױי^ט וױ א/
...rvotf

אד״ ח געעפיננט •אמצ^אך ־זאט ר
o פארפרױרצנ^ יאס דערוצהן ^ m- 

 און שטוכ א*ן יוצלט די דצ^חלמ טער,
 און יןאלדחנ דער אונטע- װאדיממיימ די

Y א©l 11״f וא< i נא״פלאסצן f  &W9, 
מן ניט ױ נעחט הײנט  ארנײט i«P וו

 ני?שטצ » אױסנמשטד^ןט( ד.אט ןי
̂ן געװאלט האנט,  םyד אפ״צסעל

 אופד אכור חלימצו. אױפהצרצן ?אל עי
ג ויסט: § ט חןר אױןי נצכטצן ו  נינ

סמצן וזאט ^ ^ i זי f ^ r w n אy ipy ii- 
 טט 4נאכאםאי זאל ױ אז אזױ, ט4̂טע

®ײנ^^אפון״.,
 וױ גצלצגצן ױ איו סינוט פאר א

ר ׳וואריסצ( צדם צוגע־פטידט לצ̂ג  און ̂ו
 אכר.., מיץ סיט ריחרען געקענט ניט
 אז דעיסאהנט, ױך ױ חאט נאלד נאר
 ס׳טחוט או נצסצמ איו עלט)י רyד אין
ך ױ האט גיו/ אױוי אן ויך  חאטפמ ר

w א אױף, הויכ א געטהאן p *j -•ארא 
)vyדך אויוי און נצט םמ׳ם פ-ונגען 

m זיר m] .גצ• תאט ױ וו^ אנטחאן 
ty ײ אנסחאן דארםט w א ד האט

 לאםי״צ וױ פאד״צטעי׳̂דיג -pf t\MM או״ אױסגעײעלטע די נאטראנט וױלצ
r די p® אדס omyi ױ r, ני- ד ״אט 

yDארױפ״ זײ אי; ^ט״ינצ־• א ר
Y געצױגע• in ס״פ די

ן דך אױ,* לאט ד י אפגעױא׳צען, ז
אוי״ ריט׳ן געטלאן &ילר א דעײו או  ״•

א* א /0וכ* איב**'ן  גע״ י.^א• א ראי״ י
no]* ״׳׳ טיט׳ז או  נאז״ דער אינער ,י

שױן ס׳איז אז ,f לאט כאי*ד
)'*W iM ,גיד אױי״ זי דאט טאג ;y* 

o כאוט n ,®נ אדכןרראyכאDB כײס 
 און צײטוגג פרידז-טאמען א ״ססץנר״

®W טדײן. רער צו 1
ץ אױפ׳ן ױד גראס, געױען r* טיי  ו

v צע n v s) חאט געםאחרען, נאר דינען 
e¥ נרײט ד ;y ty i אמע־ און צײטוגג די 

 ^װאגט^דס״. די ןypוpרyאינ חדנען
ijn ח׳אאכס if j אנער ׳וױגציג

די פון ואר א ראט ^ריס
 סריגא• ד מ׳*ז חיעט או נא׳צי״אם^, און

ע אויכ װאר,ים אינ^ט,  דין ו?עט ד
 דך חאט נעלר דאס •אסחומ^ וצחר
y אדטגעלאוט, װי גוט אוױ שױן i^ : 
 אי- סיט צאחלען דארפטyנ גאר ױ י,אט
 האט טיסעס די און צורײן װאף א נצר

 אז דערסאהנט, סאי ע^יכע שוין איחד
 סיאיז אז ׳גוט זמחר וױיסט מריס, ױ,

Oav"0״ איצט W‘; ארכײט סאן איחר 
o ר װאיט דט e -^ y j חאכvדעם ן 

 ד אז צמעזאנט, איחד חאט ױ רצגט,
 װאס״ נען.yג װאך חײנטעצ איחר ווצט
y rr אנ ז• ײעטy׳וואט זי אז טהאן, ר

 נײכ טרים טראכט ׳הנל בסך אין
 אין ׳צולד•; ;,,4אי דאך ד א*ז פאד־וס,

y i,□ אזױ א'צט א*דר פ׳א־ז װאס 
 דדצאנ׳/ ״סטעדי א u®ny; ׳ציעכט...

- און ארב״טען יאיטען o;ypy; און  א
 כײ גרויס צו געױען ׳צױן ר איז כײטען,

p איז טײדעל שעדזן א זיר... i םארדעען 
p פא״דינט i זי אז געמײנט ד האט 

 יא• רי־א דשט גאי םאי שױן דאלןי
נען...

p ד האט אײמגטייד, , i r גע״ י־אגג 
 פארי״י• ומדס׳איו ײעט *י אז װאוסט,

 כאחל איץ ניט דושאנ. דעם רען
 פאמ^־וא־פען כאס, דער איחר האט

 וי םארװאס כיוט), נוט^ אין ואפילו
yD די א• אוױ פאחיט '^oy^D װאס 
 גאט איץ רyאב ^וא•. אין ארײן מומן

 פוםטע רי *ט האסט ר וױ וױיסט/
 ?אפ h טיט ויך לאי׳טען װאם חברה,

 )Dyi מיט אדנײטעד אז םר« רyoyגר
 טהוען, אין אךום כלױו |yr,y□ די װאס
 ארייז זײ קומען און גישט. נאר
̂יכט שאו, א אין  כאלד טעז ד
 מײדלאר... די צו אוינען װארםע; אן
 איהר.״ צו צו?וסען כיעז פלעגט כאלד און
y פון *»וט8 ױ ̂טypŷס .̂y'M םוי רײה 

ײ זי חאט נליחען.., וייצחנ ̂ד ו  :y; כא
ײ און #איהױ פון jnyjpyv*, הײס^  •y: ו

 ביונעס, פא־ ט׳תוטט או געואנט,
 טײדלאר״ די tyDy״* ניט כהן[ שטעחט

דײדיאך טחײל א אז ׳אפילו וױיםט ױ

pאלy /ױניאגס Ivanov y^ y ii ̂נן  באארד. נט,אrדז דעס צוואס
yםינאנ־ אלע פיר פאראנטװאדטלױ דין און ר*לם^ ואל ר 

ס yלyצי ר ר ^  טא( צו האכמן װאס ואכ^ yרnאג yאל און י
 יעחרלינער דין באארד. רושאינט דעס פח םינאגצען סיט

o צו ודשרשן צוגודפטעלט זאל באריכט n כאארד דושאי;ט 
o סאר -wir^yo iyDlG דעם וױ רyטyfiש גיט n סריחערדעען 

 כאארד דושאינט רער אױנ נױדושעט, פיגא;ץ רעס און יאוןר,
oארyםאר #ראס רט o n ״ ואל ומלסונל #יאהר קוס*גדיג*ן ?1 

 דין ואל סרצזשוחד• m נאדיכט. פעאגץ Dyד אױןי נאז^ס
 ״איד רער סון *נג*נענע[ vא װ*יכ* סוסונ, א פאר איגשורט

ס‘ס/ד^עשאנאל ט לײדי ^ בא״ און װדאן״ װאר?ערס גאר
o פון צאה׳לט n נאארד. דושאינט

 א עדװמחלען ואל נאאדד דושאיגט דער — .7 כעקשאן
 די אױוי אױססאסען ןאל װעלנער פעגעדושעמ ראלyנyדןש

 וופכענטליכע ערחאלסען כאארה דושאינס רעס פון ניונמס
nn© דיסטריקט די פון נאר^כט^ ;yo® w n ,o iy rn y jy| נױ״ 

 קומען װעלכע *סרײסץקײסען שליכטען און ןJrמננyנדy טיגע
 וןדזשערס5סע yip״r און אײדושענטס ניזנעס צוױשען פאר
n דyאד n : K ,װמלכע שטרײטמקײטען jpoip די צוױשען פאר 
i םון רםyיסDא n• .ארגאדואציע yצו וײ[ אנװעוענד ואל ר 

 רyד צו נאריכטען װעכעגטליכע ןyמאכ קאנפערעגצען, אלע
y די או ועחץ דיהמטארס, אװ כאארר o ^ n c םון o n 

 דאס חאנמן ואל און דורכגעפיהרם װערען כאארד דושאיגט
□ די דיסציפליגירען צו רעכט ^ !y אר״ דעד פאר אדנײסאן 

o סון אפיסעדס די און גאניואציע n ״ רוען כאארד דזשאיגט  ז
 ןכע1אונטערמרי זאל רy סליכטען. yרyדי נאר ניט טוכלען

Dpyiro דעם םיט צוואפמןן n m n n a
האל״ זאל עט-ארמס״ ״סארדזשענט דער —י .8 םעקשאן

 אמיגלאזען ניט זאל ער מיט^נגמן. yאל אױף אידגוננ טען
K v:"Pד;yרly^ n yo  y כלױז וױ nלyאםיסערס און נאטען 

ם כאארד רyד ן•yסײד כײטיננ^, די צו ר ^  אדוי איהם פ
ז.yהאגדל צו א;דעייז&

£ ארטיקעל
 םסענ- nנyאלגD די ערוועה^ן זאל כאדד תשאינט ד׳;־

הא־ גריײענס ד^חמפארס׳ אעו באארד לאמיטעס: דינג
עדױקײשאנאל אין po'o*p פעא;ץ לאטיטע, ״,ysM טיטע,

?אט״טע.
.7 ארםיקעל

קאםיטעם. פרן רעכטע אץ פליכטע
בא״ ואל טארסpyדיר אװ באאדד -in (א) .1 כע־שאז

?pyo םון כייסגליד אײן פון j n y אנ״ איו װאס לאקאל, 1
o אז ג^ייאכע; y i פון און כאארד, דזשאינט o n ערrטyז 

o פון רyטyדpyס און ץײפ־פ-עוידענט n באארד. דזשאינם 
 םײ־ זײן אױסצודריפען רעכט א האכ^ זאל רyטyקרyס חנר
 באארד n ן.yשטים צו רעכט דאס האבמן ניט ny:M גונ;,
o אװ n^ p y -n זאל jy^ n סםדײסס״ אסאדידחנן צו רעכט א 

 «-n םיט נטסyא״דזש oy^’□ און םענמדזשמדס אנשטעלען
o םון גוטהײסדגג n או^ר אנצושטעלען כאארד; דזעאינט 

m צו /אנגע*צטעלטע וװע?צושיקען n jy t^ p n תשאינט צום 
^־ דעד או כאארד  א•־ זאל אםיסער רyרװעהלטy npm א

f in y r א אלע פון באריכטען באקוכיען צו אוןcיסyרס 
my סון i •ארנאניואציע

 חןכט א האבען ןאל קטארסyדיר אװ באארד די (כ)
m אױטארידחמ צו w p i o  o n פון o n באארד דדשאינם 

□^i uny :iv iy: p פולע y״ m m ט1אסיסטו זיין צו: ^̂  אד
i j y n ’O זועלכען :*i n n פון אםיסער i n ארגאניואציע 

i פיט y i םון צושטיסוגכ o n דירעהסאדם. אװ באארד
 פוז כאשטקהן זאל תאמיםע גרמומגס די .2 סעקשאן

i' סו; מיטנליד א״ן n y סא״ רי לאקאל. אממשלאסענעם 
p ואל סיטע i*n] דאס nדיסצי■לינ צו כטy Tמיטג^י^ ן 
 מיםנל^ר א וחןן ׳jy*^3no און רולס ױניאן ןyyyםארל סאר
fy^ די צו פײגדליר איו o n w n ר פוןpאר־ די און יוגיאן ר
 ארייז Doyj סלאנע א װקן אדער ארכײסקרשאסס, 1איוייטז0

mW**rn״vS t •m u m  m  . . .  m .מימנלידער

y; ןyרyװ וועיכע o ry; צו i y i קאכײ גרױחנגםyD אי־ ואלען
□i jy iy r .y״n y ̂ולען ביכלאך ױדאן די ביכלאך. ױניאן  ז

 די ;עעגדיגס. װערט קײס די װאנען כיו אפים אין ביײב^
v ;ליװענם o ^ p ואל ;iy3y א אגגעקלאגטען דעם :m v ^ v- 

ר ד״ט ^yDv די פארטײדיגען. צו וי P רעכט א האב^ זאל 
 טעמ־ אדעי רעמבער א צו באשטיטעז צו און באשטראפען צו
□o iy ̂יילעז i אויםג^״לאסען iy^ ט1י1נyכוס• ז n  .I'yiyij 

ly o y ip y o 1 קאלטעו ואל P"\m1פאיי,אג די םון עקאײם• 
p : r t\ איגםארםי און םיטינגען די פוןy1ן j n y  װעגען יאקאל 1
o n אין כאשלדס ’y iy| .פאל i y i קאטיט 'גרױועגסy אי  סי• ו
מאגאט. א מאל אײן כאטש טוון

i .3 סעקשאן n אװ ד1באא •■#o iy פון באשטעה,־ ז-אל 
jy’ פון מיםגיייד אײן iy פון לאסאל אננעש^אפ^עם c n 

i באארו/ דושאינט y i פyקy11מ y סון oy i 1באא 'דושאיגט 1 
oy: א ןŷאלט ואל 'i:y פון סאהלאנר^וננען אלע םיז ד1ח|קא 

i מיטיגג^. ,ד n אy,iאמי1 לyD א חאכען ואל ooyi -אוייפ 
^ צונעמ^ י י lyo^noi; in א ®  jy iy i:y םו; באשליסע 

o : y in ;  i n ט,לאטy סון o y i פון אױך וױ גאארר תיצא׳ינפ 
i y i י1 םון באארדכ עלועקזטױו די פון ?אכלםעם גײװעגפ 

^' םון זyלאקאל א;נעשלאפע:ע  רי װען .1באאר דשאינט1ד
y^; אן פון שםראןי o ^ p y; דאלאר 10 וױ 1סעה דס איו 

y אײדער אײנצאהלאן lyv^:;®: אסiy 1 טוז iאפ ״ fy 
 פון מדוען דאלא■־, 20 א•:^־ אפען1שט ן.y:וסyאײם; װערט

o n אײנגעצאייט האלב אפס^1באשט jyiyp זײן אײדער 
D יעל1א iyn אױפגענוכיען נ״ט קמגען אפיעלפ נוםען.1אױ»;״ 

n y»| 30 נאך vo: פון o y i כא־ איו מעסבער דער רוען טאג 
 iy כיוו אױכגעיעיאסען װערט אײג^ װען, געװאדען. שטדאםט

■®jy i^ y נאך טע; צעהן דױ שפפםער ניט קײס זײן oy i װי 
py-^v.y; ly® איו כאשלוס דער o y jy io 'ii פון nגרױועגפ ־ 

•yר!אמיט
pv .4 םעקשאן iy  i n^ «^ *  באיס״םעהן זאל לאכײסע ''

 ד• א־בער אױםזינט די האבען זאלען .־ועצכע םיטכיןידער 6 פוז
 לעקט־עורכ, *,־*;דעירען נ^ארד, דזש^ינט דעם j)c ■וכאיסיטי

 טעםעס אױו• צי,־קולארען ארויסנעבען און מאסםטיטיננען רוםעי
 ד• װניאן. דעי סון אינטעדעסען די נענע; ניט זייגען װעאכע

מאגאט. א מאל אײן װי װײגיגער נ־ט ם׳םעז זאא קאמיטע
 5 פיז כא־צטעהן זאא האטימע םינאנס דער .5 םעקשאן

 ײעא־ וואוטשערמ *לע אונטעךזוכק זאאען װעאכע ס׳טנלידער,
 או זעהן, און טרעזיטורער דעם פון אױסנעצאהאט װעדען כע
ײ  טרע־ דעם ם.*; ניכער די א־ן אר״ננעםראנען ר־בטינ זיינען ז

 טרע־ רעם פון װעדען באצאוזאט זאאען נעלרער סיינזל זשוחןר.
 פ'נא:ס־ דער םו; נוטנעהייסעז ניט װערען זי• כיז זשורער

 אױסנאבען^װי דיירענולערע סון אױסנאהמע דער מיט האםיטע,
 דאם ױעז םםרײק״אויםנאבען אדעד װ״ ז. א. טעאעפאן, רענט,

 פינאנס־לאמי־ דעד פון נוםהייפוננ דער פאר וואדטעז ניט קען
 ד׳טא-נט- צום רעקאםענדירען י,עז טיגאנם־קאטיטע דער טע.

 פאר ;עפ־נט וי וועצכע אױסנאבע אן צורילצואוױיזע; כאארד
 אדער באצאהאען צו דעכט א הא:ע; זאצ קאםינת די ראטזאם.

אױםנאכע. אז צורײדצואװייזען
£ ארםיקעל

 אױפנעלארטעז זאצ ;אארד דז׳טאינט דעד .1 סעקשאן
 אננע־ די םון א־ינצאהלוננען פראפארציאנעלע די םון ווערעז

 א :טעמפס. דױם םארסו־.פטע די צויט אאקאיעז ׳שיאסענע
 ‘אנצ״ זאצ װערכע האצנ־יעהרצ־ך, ,־וערען נענומען זאצ צענזוס

 די איז צאהאצעז, pצאסענrאנ;ע ,ד פון מעטיער׳שיפ די נען
 בא־ זאצ באארד דמוינט רע: םון אויסנאבען און א-ננאהכיען

 מאנאט א מאצ באט^אײו ציםערען. אזעצכע אוי װערען טז־ד
 איז תצאר׳יו א צאקאצען די צו צושטעצען טרעז־טודער רער זאצ

 נע־ ז־ינעז װעצכע אויפנאבען, אצע םון באדיכט דעטאצירטעז
 באצאהצט זאר בי־טרעגע װעצנ« אױך װי pK נעװארען ראכט
 אזעצכע באזונדער. צאסאצ אגנעשצאסענעם יעדען םון װערען

 טענ נ5 וױ ט־עמער נים ווערען באצאהצט זאצען יי-םרענעם
ניצ. דעם ערהאצםעו זײ װי נאכחום

םאצנם) (ם^רםזעצוננ
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מז ״  ז• פא־ויאס כ«ס, אין »ײ«| י
ע״ לי םא״טי־ײבט ט ״ ^י׳ ס״י  א־ע- ״

םאיט״. די -אסט ד
״hs ניט־ר־ט•;־; די םין און —•h־

Vt,] װאס nגע• ־,א־־ לאט כאס ־ 
o א*ו מאכט׳ n  pc צלעטײנ^למען
ראט ׳געזא;ט איל- ראט ny װאכ ריס־,

 אױ- ז• ױעט אי-ם מיט אז געװאוסט ױ
 By יאס ;ע־ײפע; ורך...1 ;י־אט גיט
 א א-ז ז• וױיי• א-ל-, צי גוט ז א ע־

 pi ,־אט געװאיסט אכע• לאגט׳/ ״ניטע
ראס און •j־**yא;ר ענעש ר־ינגי ע־ אז

 ־אט ד ;,א געיזוכיען !א־ ע״ײא־־טעטע
סראנדא״... א נטKדvג

טי; י pi אזוי ש׳סא• אז ory i א*צט
pyoyזײן. פא-; ש ני< 4ײנטאי ק כי׳טא-

4

׳שאכ דז א אז אין :״ט־ך א־כ אן איז י: ג או
ניט ־ ;א־ א*ז / 1 yoow י׳ נא״ עיצו1 אוי

־בער־* א און ypHi.״; גרינגע לי פון
י*ײ* ־א ״אט 4,y iװא׳ס ׳ פ״ אזא תוייט,

ו>ייאפ ̂טען ! א ־* ז• 4זאי װאב ניט, oy:
טאג..• אײן

אױפ;*<ױםען cpr:®p i®- דאט y i
 נע־ זיף לאט ים1מ נא̂י א פון ןyנאט א

 אין איאסגעדזן רא י'ירדא וי אז כאסט<
ארױס. איו

:i קײייעכיגע; א פון וױיזעייס י1 i״ y׳ 
yגעכײ לויכעי א אױוי iגעוױזען לאבען ׳ * 

y צעהן. i נעלאט ׳עױן האט ׳רוױ;ט 
 האט םראסט דע־ אכער ׳רטyד,yאױםג

pyo^oiy;
y, א איגנאנצען ׳ים1מ :y i’ i io iy i 

 זיד אין ןy;יאבyינג,א און אײנג^יגען
i טיט n ;או;ט צייטונyרyי׳אט איעם׳ ז 

יגyװאקל  צוױי י1 מיט געשסאנט ̂נ
 יאט י׳אר״ו דאס און שיך יפטע1קyסג,או

i נעװײנט... איהר אין y i םאר• איז גוןז 
p y rn c כי פיס דיyכyס׳וױלט און ן 

 ׳עטוב ײארימ^ א אין וײן אוױ דך
 ארבײם קײן ײעט וי ביו אב^ איצט...

p ;יט y r ip ניט דאך וי קען n ip; אין 
 זי צו װייסט, װער און ײן...1א *פטוב
oyn װאלט ארבײט... קר־גען וזײנט שױן 

o; :יט זי e io iy צאהלyן p;  n,»: ״
אזױ... »־y®□ :ענאגגען, אהײם זי װאלט

nyj,^® ,א*ך איער כמימוגנױ 
jy הײנט אך1 כיוז n p ב״ט...1א — 

̂נלט  צייהן די צװײט^ ױס1א ים1מ מורכ
קול... אױם׳ן ניט 1שי זיך צואוױינט און

 -y7E פאר א אױוי ;yny: שױן איו וי
iyv ניט בי'ט1א ק״ן איז :yל־אנy.ז 

D; איצט iy און מלאץ א אױף נאד ד 
o ױ אויכ r ip וראס :יט׳ נאי דארטען 
oyii סחאן?... וי

 א מ*ט או; אם*ס אץ ארײן איו וי
 דער בײ גטyרcyג ץ1־זא nי^אפענ
v, כ*ײר^, ^ v v און געועםען איז >y״ 
̂אפט  קען זי צו שיײב־מאיטין, א אויו״ קי

o y i ; y r ip .משאב i y i װע^כער ׳באס 
yoy; איו iy; סישעל, צװײטען א בײ 
y טיט v 'P B  i n און מ־״םיען צו ly n 'K 

 \p:y^v: זײבען װ^כע בריע^ גע?ויט
i,־n האט טישעל, אױפ׳ן ' i : y אז 

̂וג̂כ איבײט אױזי ם׳פיענט  ער אז געו
 אױס־ נאר הצ:ט״, ״פיענטי שױן ־אט

r i ; y i y i i כייט זיך o n שטיא׳ 
 ס׳פ־־^ט, רyװ טהאן צו pip h אזױ
py און 'onD  n : y i y r y i א ער האס 

:פערכאפט ויך און נעטדאן שכיײכעי
דנע^... :יט איך בין איבריגענס —

זעהן. שױן איך ;עה ®ט
 באייר שאפ. אין ארײן איז ער און

 שטי׳יב־ און ;עקעהרט צוריק זיך ער האט
r u y i מרים׳ען צו געואגט:
גרא־ מען חארף םזל, 1אײע אויוי —

מײ־ כיזר׳דיג א ״דאנט״... א נאך דע
...sy i

״כיזא״/ א*ה- פארשםאגעז האס מרים
 ויך און ליפען די ביס^1םא זי האט

 שא& אין אריינגעשאיט םארדכטיג
 אויס:ע־ איהרע זעהן ניט ט׳זאל אריין,

?yo o n ...שיך

— שטונרען קורצע
!יאהדען לאגגע

 א*ז יטריפטזעצער די פון אדבײס י1
שעדל-כסטע. י1 םרץ אײנע

i y i א פון לעבען דורבשגיטלינער 
 דער װי קירצע־ פיל איו שריפטזעמר

א־בײטער. אנדערע ׳פרן זyבyל
 אר־ צושטערענדיע זעהר טוט בלײ י1
•טדיפט־ א פון קערפער ךעס אױױ בײט

.iyvyT
עי טא; א יטטוגדע א ײנינ  ארבײט וו

 •טטונרע א נײינט שריפכזעצער א פאר
לעבען. מעהר
 האם ױניאן שריםטועצער אידישע י1

onDypy;D'ix אי־ זעקס־שטונדינען א
בײטס־טאג.

y רי אנצוהאיטען כדי ^ n 'o c r ip y 
ly או; זyבא^י:נונ; n y m y ,מר־ בעסערע 

 די פוץ טיטרוילף ד• האבען 1מי זען
y ברײטע ^ 'i'K .פאפעז

jy:®P ;yEPyi ײ ײ װעז אונז ז  ז
 אוױ* לײבעל ױניאן cyi |yin®D װעלעז

1 yiy^rבײמ.1רוק־א
o n  i ' i : y 2®i אײח לײבעל ױניאז 

ײ חיינען ׳בײט1ו?־אv 11רyךײ  חוץ א ז
 איגא־ גאנצער רער פון yיDאBסימ די

 גוטע אױך ארנײםערשאבט, רy:יוירט
ארבײט• שעהןמ^מ?םע אוז
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-נאםיזנימל רעדאקטאר׳ס פזן
״ציקאנא. אין -‘שי־אנטפעי דעם פץ

p ;יט r sc זיך פיר :אנוצען
 ד*ס ד״.>א:טםעי>.;י”״ אױסדװק דעם םיט

 דע* ,•לירײי־ איז שלאכםפעי״ד װארם
־ירט װאס װארט, אײנציג/גר  אױכ ̂ז

 :אכית קוסט יואס דאס, גאמ און פוא
 דרעססאכער־קאטוי גרױסען דעם אין םאל
 כילחדח. אטת׳ע אן איז עס שײזאנא. אץ

 האמ שלאכטפעלד סין זייט אײן אױף
 געדונגעגע ”אלערל אךן •אליס י1 איהר

 דרעס״טאגױ שיוןאגער די װאס שיענער,
 צו אום אגגעשטעלט, האבען םעקטשורער
 די ריכםינער, סטרײקער, די םארםאיגעז

 די pc טעיזרסטע ר' וױ% ססרײיזערינס,
אןי. און םדױען דיגען  דער pc און כיײ̂ד

 די בראװע, די עס זײנען זײט אנדערער
 סםריײזע־ אוגערשראקענע די םוטיגע,

 אילעד״ אויוי אכטעגדי; ניט װעלכע, רינס,
 אונצעחלמע אויןי געסײנח״טען, לײ

 װאס רשעות, אלעדליי אויף ארעכטעז,
 * סון װערען אננעװענדעט נאר קעגען

 שטעהען שונא, געוױסעניאזען נעםײנעם,
 בא* זײערע אױוי אגטשיאסען און םעסט

 די אױף גיט און פאסטענס, שטימטע
 פאלטרי״ זײ קענען אינטש אן פון ברײט

זיי. ®יז װארען בען
v

 ;עװען איז װאס דגמאן, •רעזידענט
 צוליקנע־ איז װאף, יעצטע שיקאגא אין

 דעם פאר באגײסםערט אטת קוםען
 אין סםרײקערינס בראװע די וױ קאמף,

 דאזיגער דער אידום. םיהרען שיקאגא
 כױט באגייסטערוגנ, זײן מיט סםרייק

 בא־ זײן מיט אוגערשראקע;קײט, זײן
 אפפעד, אלערי!״ םאר רייםוױליניןייט

 סםרײקס ער״עטע די אן איהם דערםאנט
pc םון און דלעסמאכער און וױיסט די 
 נע־ די אין י*רק נױ אין קיאוקםאכער די

 אין און 1909 יאהרעץ דענהוױרדיגע
 דעם אװעקנעלײגט האבען װעילכע ,1910

 דאס ױניאנס. אונזערע פאד םונראמענט
 קײנער װעאכען װעגעז סםרײק, א איז
jyp איהם האבען דאס אז זאגען, נים 
 ארױס־ אניטאםארס די ױגיאךפירער, די

 איז ^יקאגא אץ סטרײק דער נערוםען.
 יעדע איז יעדער װעלכען אין קאםו*, א

pc םאר־ באוטינ זײנעז סםרײקער די 
 צו איהם אנטשלאסען און אינטערעסירמ

 זאל עס שרעקאץי און גרױס װי נעװינעז,
 בא־ םוזען זײ װאס ■רײז, דער זײז ניט

̂ען  ניט פריזאן, ניט ; איהם םאר צאד
 באילײדיגונ־ נידרינע אלעראײ ניט ׳פילענ,

:v\ אין װײלע א פאר אפ זײ האילטען 
 װירי^יף איז עס יןאטף. גרויסען זײער

 גע־ צד אײן ̂זעילכער איז מילחםה, א
 געםײנסטע, די האמף־ײאפען אילס ברויכט

 מענש הײז װאס טיטלעז, לוכיפינסםע די
 זיך װ$ולם מענמאיכיוײט םונין א מיט
 צד צוױיטעד ״un און ערלויבט; ניס

 באגײסטערוננ, זייז װאםע אצס נאר האט
 זײן און כיחבאים, די צו האס טיםעז זײז

 און ^ײדעז צו אויסדויער״הראםט גרויסע
 םיד זועם צד צװײםער דער ביז ^יידעז,
װעדעז.

V
זינ־ פרעזידענמ דאס װאוגדער, הײז

 דעם םאר באנײסטערט אזוי איז מ«ז
 ניט איז סםרײק. דרעסטאבער שיהאנער

 עהראיכער יעדער עס. איז אילײן ער
 pא לײב מיט איז מיקאנא אין מענש

 און סטרײקער. בראװע די םיט \9ל?ב
 םטרײסער די װי ׳צןסארק, אזױ •ונקט
ײ מוט, זײער םאר באװאונדערט וחגרען  זי

 די װערען אזוי שטאנדהאםטיגקײט, ער
 אוםבא- זײער פאר םאראכטעם באסעם

 ד$ו- די אבער נעזונהענהײם. ערײביליכער
ײ געארט װאילמ םאראכםונג ?יגע װ ץ. אנ  נ
 דרעס־מאנוםעקנ^טורער. מיסאנער די ניג

ײ נעהערעז  ברואים, קאאס יענעם צו דאף ז
ײ װאס עי ײ ״ זיך ךײ װעיען פנים, אין ז

 א אז ערקלערען, pn אפװי^ען נעילאסעז
 אא־ די :יט איז עס נײז, געהט״. רעגען

ײ מאכמ װאס םאראכטוננ, נעםײנע  צי־ ז
ײ אז נעפיהא, דער נאר מערען,  האבען ז

 ^פעםער אדער פריהער אז םארשפיילמ,
ײ ווע^ען  פא־ די םאר בױגען זיך םוזען ז

ױניאן. דער םון דערונגען
v

 געפינען חעבונות זײערע אאע אין
ײ  אז חשבון, זײער אפגענארט. זיך ז

ײ יועטען ארבײטער, זײערע  נע־ האבען ז
 אזא סאר קנאפעל זײער אונםער הא^םעז

 דעם געפינען נארניט ײעיצען צײם, ^אננע
ס  האט שעפער, זײערע םאר^אזעז «ו מ
ד .1 נופעד טעות אאס ארויסגעװיזען יי

 כיי־ עדיעטע־ דער א־ן א־ױסנעקן װעיען
 בא^ד אבער לײ ״עיע; כט־ײ־ען, גוט
ע־ פאי דע־יציעיען זיך  אײגענעם ז״

י אין צוריח ײױפען ױע״ען און אױפטו  י
 סלא א-״סגעױיזען זיך ד.אט יעעפע־,

 צו־ דאס חיטבון, זײע־ .2 נוטע־ טעוה
 דער אין כ:םו:ים פא^ידענע די י״ב

 פאייטי׳טע פאדעידענע איבער יוניאן
 איי־ נליטינע די פעהי*ען װעט פראנען
 כטרײחער, די פל; יײהען די אין גיגחײט

 גו־ טעות אי־ס אדױסגעװיזען זיך האט
 רעם אין דאס איז, פאקט דעי .3 פער
c רעם סלן «;ים y :” oj;:sH ביםעיען 

 ארנײטער די האבען באס, דמם ׳פונא,
 נעכםיגע זײע־ע ע4יא אן פאיגעסען
 ^טע* סענ^, אײן װי ׳אי*ע און סבסוכים,

 דעם אין אנטיפראסעז אח כיוטיג העז
 די אז ח׳טבון, זײער *.,קאט. איצמינען

 אויסצוהאל־ אלײן צו־״פװאף איז ױגיאן
 אדױסגעװי־ זיך האם סטי־ײק, אזא םען
 איז, פאקט רער .4 :וםער טעלת אי׳ס זען
 דרעס״טאגו־ די נענעז סטרײק אין אז

 די צו הייף צו .טעלעןי, פעקט״שודער
 קראוקטא־ די ברײ־ע־־, זײע־ע סםרײהעד,

פען װעריע יטיהאנא, pc כער  די ד̂ע
 אזױ אין טאס, אלן ראט םיט סטדײקער

 איבײטעײ שיקאגעי נאגצע די אױך
 אױםגעקרער־ װירקדיף די און באװעגוגג,

 אן נאי װאו מײנוננ. עםענטייכע טע
 סטרײהער, די כייט עד איז איבײטער,

 די טימ ער איז מעניט, עהײיכע־ אן װאד
 דרעס־כיאנוםעקט^־ורער די םםיײקער.

 אי־ע, םון באסראכט װערען יטיקאנא אין
 יױי־ ; ״יעפעיס״ אי*ס מצורעיס, די איס
י נער  ד׳ זײערע אין ״טטעייז :יס װי

י אטות.  ביענ^ייי־ מעהד די בעסערע, י
 אפגע־ זיך ־האבען טאגוסעקטיפורער :ע

 נעסע־ האבען און באנדע דע* פון ריסען
̂ט  העיפט א כמעט ױניאן. דער םיט טע

pc צוריק אװעיז יטויז איז םטרײקער די 
 בעלי־ זײערע װײא ׳פעפער, זײעיע אץ

 אז באצײטענס, דערזע־־׳ז האבען בתים
 הא- זײ און םאראא־ען, איז שפיא זײעד

 װאס באדיגגוננ/!!, אייע אננעגוטעז בען
ײ האט ױגיאן די געעםעלט. ז

v
 ציטערען מאנע; זאכען אלע אט־די

ײ םאנוםעתם^ורעי. מיקאגער די  פיה־ ז
 אויף קאםױ א ניט איז דאס אז ׳צױן, לע\

ײ קאםאװעס. ײ אז ׳שויז, װײסעז ז  ז
 יטטייפ־ די ׳שוין ניטא םארלארען. האבען

 יע־ פיט צודיח. װאכען פאר א pc קײמ
 יאן האים סטרײק דער װאס טאנ, דען

ײ װערעז p שװאכעד איץ ז k .פװאכער* 
 צו^פמ״ צובראכען, איז אײגינקײט זײער

 צו טאנ םון װערען ארבײטער די םערט.
 םיהרעץ קאמף זײער ; עגערגי^ער םאג
 דער םון ׳€טאלץ, פון נעפיהיל א מיט זײ

ײ וױרדע. ־ פענשעז העכסטער  זײנען ז
 טאג םון העאדינעז איז העידען די איצט

 אין.זײער באסעס די און שיקאנא• אין
ײ דאס װײסען, הוורצעז  זײגען ז

ײ םון פיאע נעמלאנען. p דואבעז ז i r 
 זיך האבעז אוץ צונענענעז, עפענטליף־

 נאף שםעהעז אנדערע ־אונטערגענעבעז.
 קײנער אבעד קעםםעץ. און כאומחמם

 אדער םריהער אז ניט, איצט צוױיםעלט
 פאר׳- סאמע די אויף ײעילעז ^פעטער
 האיט־הערצינסטע סאפע די p* עקשנ׳טע

 םאר ניט מעהר נאכנעבען. מוזעז פרעה׳ס
 עיעםע די נענוג געװען זײנען אײנעם
ײ האט סטרײק דער װאס פכות,  אויס־ ז

ײ ביז װארמעז אנךעחנ ;נעםײלט  ווע־ ז
 הא־ םיר מכה. לעצמע די הרינען לען

מר, זײנען םיר פעז,  װעלען לאננ אז זי
װארטען. דארפען ניט זײ

v
זײ־ י1אוי אלץ נאך האבען זײ אפת,

 פאליס, די אינדדטאנק׳פאנס, די זײם ער
ט עס אבער ישלענער. די  ארויס, זיך װײז
 נעהערען זײעיע ^4פיטי ysH אט־די אז
 אויך האבען װעלכע זאכעז, בײזע יענע צו

 אומפענשליכע די זײם. גוטע זײער
 פאליצײ דער פון זײט דער פון אבזרװת

 גא:־ דעם ארויפ רופט גענגסטערפ די און
 װאם און םטרײקער. די םון צארן צען

 םלא־ שטאדקער אלץ ליידעז, זיי פעהר
 פון קאטף־ל^םטינקײמ. זײער קערט

 גאנץ די האט זײט אנדערע־ דעי
 פײ־ עפענםליבע שמאדידאױפגעבראכטע

 װאס װארים אײנםלום. איהר אויך נוננ
 די זײן נים זאלעז עס ברואים א פאי

 אנ־ אלע די און דזשאדזשעס, די םאליס,
די דאך אבעד משרתים, באסישע דערע

נ עסענסליכמ ̂הלט נאמ̂ו או (יס פארפ
 נאסעס די און וױרקוננ, אייור ראכען
ײ פאר נים ירינען -גרא טטא׳דינען יyן

ורװאיט. האנען די װאס ׳רי;כט די שען
V

 ?ינערהײט פיט דארומ פע;ען טיר
 דער און :איד באי-ד, ;א־ אז עיױאדעען,

 טיט עגדיגען דןי װעט ד־עפמאכעי־־קאמו
 ױניאן, דער פאי• דג םאלשטעגדיגען א

 ױניאן, די אז פאסירען, װעט עכ אין
 אינטערנע־ איגזע״ פארשאפט ־אט ל*אפ

 א גאר צײט יעצטער דער אין שאגאי־
 ענדליך ovv נסש, ענפת ביסעל ־־*גש
 םיי*, אינטע־נעשאנאל רער ברײננעץ אױך
 אינטערנע׳ ,ר ,“,בגאט; אלן נחת. פײ

 פוזען אלײן כט־ײיעי די וײ יטאגאי־,
 האט וײכען, און פאדשטעהן איצט עפ
פא־דיגט• כשר :־:־י, r׳;

 דער םון אגג;ינימ;ץ געבאט״ ״צעהן רי
לאקמלס. אוגזערע פץ מאיא־יטעט

 ניט סאגכע בײ חרירה, זאר, עכ ידי
:iv : ,,s די װעגען אז א״נדדוק, דע־ 

 עק־ דזשענעראל דע־ ליאס נעבאם, צעי־ן
 אױסגעארב״ט האט באארד זעקלטײו

 אין פיטיגנ פעיטעל׳יעהרליכ/ן; זײן אױיי
 א גאןי חפרשס שייואזא־תלױולאגד,

̂רקע  ניי פײנמגס־פארשידענהײט יצט
 דמ זאל פען כדי ; כיעפבערשיי אונזעי
 וױיס־ צוױי אונזפר^ וױיל אז פײגע;,

ממ י. פלעזידענטעז,  חשיי און פײנ
 גפהאט צוריק לאננ גים ר-אבען לער,יהעי

o ויענעז ױכוח א n ױניאן, קופער איז 
 םון םארעפענםליכעז פיר װײל אדעי
 1» םון בריװלאןי «אי א צײט צו צײט

 װײל אדער ;פײנוגג אנט;עגענ;עזעטער
 pc בריװ דיוחט ״םאי־װעיםס״ דע־

 דערםאר ענין, דעב ולעגען ^איקפאכעד
 פעםנער* דעד םון האלטונג די גאי־ איז
 האל־ באשטימם, גאנצעז אין גיט ׳עיפ
 צו אויםפערקזאם נויםי; פאר טיר טען

 בא* דעם אויף יעזע־ אוגזערע פאכעז
 סצקרעםער יאננעי, בדודער פון ײבט

 און קלאוק דעד םון באארר דזשזינט פון
 נעװען איז וואס ױניאן, דרעכמאיער

 ״גע־ נוס^ר יעצטעז אין םארעםענטליכט
 זײנען בארייט דע□ א;ן רעבמיגקײמ״.

 לא־ יארקער נױ איע אויסנערעכענט
 דעם אן אננעשי־אםען זײנעז װאס קאלס,

 אננע־ האבעז װעיכע באןןיד, דזשויגט
 פונהטעז, צעהן די גאנץ און םול נדכיעז
 באשלא־ האט אי:טע־נע׳עא;אי די װאס
 און היאוח דעי אי; דויכצוסיהדען פען

לאקאלם פאיגענדע דרעפ־אינדופטריע.
 ד• אננענופע; ;אבען

 .1 לאקאל
 .3 לאקאל
.10 ליאיא

.82 יאקאי

 : םיאנדאם נײע
 .22« לאקאי
 יאקאל
.45 יאקאל

V
 ארץ פעהדסטע די אז קיאי, א*ז עם

 אנגענומען האבען יאקאיס וױכטיגםםע
 אינ־ דער םון פראניאם דעם נאנצעז איז

 הא־ װאם לאסאלס, די טערנעשאנאל.
 קײץ אננענופען ניט דערװײל גאף בען

: םאלגם װי זײנעז באשרום, פעסטעז
 קלאױן־ די פו ױניאן די — 9 ‘יאקאי
אוז פי;ישער,

ױניאן. ריפע־םאכער די—17 4יאקאי
v

̂ס זיבען אלזא,  םאר זײנען לאקא
 די אנבאטיעםט לואס פראגראם. דעס

 נאך פיר זיינעז יאקאלס, צוױי אנדעיע
 דאנענען, זײנען זײ אז זיכער, נארניט

דענםאלס אבער  דער אין זײ זיינעז ̂י
 די איז עס װי אזוי p» םינאריטעם.
 אונ־ אין אנטשײדעם װאס םאיאריטעט,

 די אויך איז םראגע, יעדע ױניאנס זערע
 געװא־ ענטשידעז שוץ פראנראם־םדאגע

 װעל׳ לאקאלס, מאיארי^ןט דעד םון רען
 אײנשטימונג םולססער דזןד אין איז כע

 אינטערנע* דעד פון ב. ע. נ. דעם מיט
שאנאיי.

v
 נויטיג םאד געהאלמען האבען מיר

 אום דעם, אויף מאכעז צו אױםפ^רקזאם
 אײנדרוק דעד בלײבען ייט זאל עם
 דער אז ױניאךסרײזען, די ר ע ס י ו א

 דיפלןוטירט ערשט נאך דארף פראניאם
 װע־ אננענומעץ ערשס• דארח און װערען,

 נעװארען אננענוםען שױן איז ער רעז.
 סאםע אונזערע םון פאיאריטעם דעד פון

 די װאם ,צו אי לאהאלם. װיכמיגפםע
 אונזערע תירוץ, דער איז >' דעבאטען

 3זײ צו מפלפל זיך ליב האבעז אידעץ
 און מוחות. די אביסעל זיך שארפמן צו

 אין ניטא איז געפאהר קײן װי אזוי
געזונטערהײט. טאן עס זײ מענען דעמ,

V
 אז װערען, באפערקט נאך פוז עס

 נאנ־ דעם װעגען ניט זיף האנדעי״ט דא
 9 איבערינמ די װעגען פראנראם. צען

 אלע זײנען פראנראם דעם פון םונקטען
 נוי־ העכסט זיינען די אז אײנשטידינ,

 זײנען פײנוננען די װיכטיג. איז טינ
 און .4 פונהט דעם 'ועגען צוטײלט נאד
 אויבעדפלעכ־ אז ווערעץ, געזאנמ פוז עס
 אז מאנכע, פאר אויסזעהן עס קעז ליך
 נונ־ צו שטארלן ניט איז 4 פונקט דער

 באזונדערס קלאוקמאכער, די pc סטען
 ביז האבען װאם קלאומאכער, די פון

 באשםימ־ דעם װי םעהר, פאדדינט איצם
ז״ע- אין 1זײנע pא װײדז^דסקײל, טען

pc 0TW*2 IJfPDJ'TWC JH -ץ״י דע
ז ס״נען« קעגען וײ דאן. ױדאן די י
 רו איבערלאזענדיג וול^ אן זײ סוט
 כאצוג אין באס פון הפקר־וױלען צום
 אינעד׳ן וױידזשעס ד׳עכערע דיערע צו

 אױנעד- אויס עס זעהט אזױ סקײל.
 ;יט וױיען װעלכע די, םאי םלענליך

 זיך ארײנטיאכסען גיט קענען ארער
 םון װיכטיגל״ט דער אין טיםער אכיסעל

 צױ זיין אין איבערהױפט און 4 פוגקט
 •דא;ראם. גא;צען דעט םיט זאםענהאנג

 לא״ פאיארימעט די דאס פאקט, דער און
 אלז ילניפ, דעם אנגענופעז האט קאלס
 הוי• דעב םאר ?,באװ• שטארקסטער דער
 פאיא״ דע״ םון אינטעליגענץ גראד כען

 װא״ קלאוקםאכער. אוגזערע םון ריםעט
 אז ג*ט, צוױיסעי קײן נאר איז עס רים
 םארשטאנען טיםער ניט װאלטען זײ װען
 ®אד־ *יע איהם זײ װאלטען פונקט, דעם

 אױ• איז װאס אזעיכען, □6אי װארפקן
אינטעיעסען, ?ײערע נעכען נענשײגליך

V־
 אונזער פארנרויכט שוין האבען פיר
 וחד iVDJFOirn pc ארסענאל נאנצען

 נאר אײגמאי, ניט און פונקט, דעם נען
 נע׳י די געװעז איז עס װי אפט, אווי

 ױןי דארו□ הענען מיר און לעגענהײט,
ײ װעיעז פיר װען אז שמײכלעז, נים  ו

 די שויז ײעילעז ׳4אכיאי נאף װידערהאלצז
 די ״דעיזעלן ױגקט דמם םון געגנער
 נאך דא ?אל סוגדעסטװעגען ליכם׳/
ױ ׳ןןלאי, אזױ װצרען ערקלערט אסאל  ו

 דער אין שםאנדפונקט אונזעד םעגליף
םראנע.

V
 אז איבערציעט, םעסט זײנען פיר

 פעיזדערעוי און שנעלערער וױרסלין דער
 רעכערצ! דינע קי־ינען װעט ארבײםער
 רורגד םון סקײי דעם איכער װײדזשעס
 וסןן ׳דאז אויך איבײטער שניםליכען

 דאס קראפט, אין זײן שױן װעס 4 פונסם
 ד/ןד פון ארײנםישען־זיך אריז הײפס,
 ליעלקן עס װעט נאס דער צי ױניאן.
 מד איהם עס װעט ער אבער ׳ניט אדער

 קדינען װעלען װעט ער אויב נעבען, זען
 זײן םון נוצען פולעז דעם איהם םוז

 א«ױ און שנעלקײט. ?ײן און םעהיגקײט
 ט1נעלעבזו וועט םיניפום״סקײל דער װי

 עי אז זײז, פענליף זעהר קעץ װערען,
 ״איצט װי פעהי, קרינעז נאך דאן זאל

 זײן ע־ װעס םראיאיציע דער לויט װײל
 פעהר. דאלאר פאר א צו בארעכטיגם

 ׳;:ינעי, די אנבאטרעפט װאס װידער,
 ביױיל דעם װי פעהד, א'צט קריגען װאס
 וױ-קליןי זײנען זײ װײל דערםאר, ניט

 בא• ,ױניא די וױיל נאר פעהינ, םעהר
 ־אבען אײנפאל אז דעב/ אױוי שטעהט

 עט זײ מוזען װײדוש, אזא געקראנען זײ
 יאס אל םיר, האי״טען קריגען, איפער שויז
 pc פראקטיק העכסט־שעדליבע א איז

 םוןי אז אין ױניאן, דער םיז זײט דער
 דער םיז םיהרונג מין אזא פוז סווי כל

 ־אנץ א צו פ*הרען ױניאן דער םוז זײט
ױ די דעםאראליזאציע. כאדײטענדער  י

 :ענען צו רעכט קײז ניט האט ניאן
 ולײד־זש, א אין פראטעקשאן די אײנעם

 אין באדעכטינט ניט איז ער װעלכען צו
 אלע זיפ וױידזשעס די מיט סארגלײןי

טעטבערס. איבעריגע איהרע
V

 אז תיאי, אונז פאי דארום אױ עס
 װאס־זײנען ארב״טזר, די אז םורא, די

 די יױ פעהיגער, און שנעלער װייסליןי
 דירכ• דער דורף ליידען זאלמן אנדערע
 און די־ך איז 4 פוניט דעם םיז פיהרוננ

אוםבאגרינדעט. דורך
V

 n אױך איז גרונדלאז אזוי פונקס
 א־בײי דורבשניטליכעז דעם םון מורא
 חריגע: װעלען ע£»י װיבאלד אז טער,

 גיכעו דער׳באס װעט סקײל, דעמזעלבען
 דענ וױ שנעלעיען, דעם באשעםטיגען

 דענ איז ארבײטער דויכשנימליכעז
 דוזעז װמט ארבײטער דורכשניטליכער

נאסען. די מעסםעז
v

 איבײטעו שנעי׳ערער דעד אױב
 כיעחד ת־עעז ניט וױרסליך װעט

 לענכ סיןײל, באשטימטען דעם װי
 נאלז גאר אז זײז, זיכער איהר
 ייאדים דער זײז אויםהערען ער װעט
 דורכ א װערען װעט ער און מזיק, דער

 אלע מיט צוגלײך ארבײטער שניטליכער
 אז$ גארניט דאף איז קלאוקסאכער דער
 אי־ויס־ טײפעל, א ײי ארבײטען, צו נאר

 נלאי הײלעי צוליב נשכיה די זיך יאנעז
 קלאוקסאבער דער װעט אימער, ײי ריע.

ײז םארלאנגעץ  עו איז װארט׳/ ״טאניס ז
 באכ דע־ װען קרינען, געװים עס װעט
 זײן אין נױםיגען װירחליך דזי ײעט

 טאר דערבײ געשיקטקײט. און שנעלקײט
 צ*וײ, פונקמ דעם אז פארנעםען ניט מען

 א פון גאראנטיע א םאדערט װעלכער
 y י םאי װאנען צאהל באשטימםער

 דאכ אזױ שאפ, איז ארבײטער ז v ד
 האפ ארבײטעד דורכשניטליכער דער

 רודן אז האבען, צו מורא װאס גארניט
 ויעס ארבײטער שנעלערען עםװאס דעם
«־ y לײדי^ ארומגמהן מוזען ער

 ♦ ♦םאגעניבער און םעםזאועו
H

 ן ■ c צעל• יניימ
) ז«ירג»«-'בצ *

 ײ« ז*יי איי
c ׳ < ו

 וױיזען דט ױל1 ער איגטיטער; ליכעי,
m* דן r u ער איז, עד וױ *r דט 

 פעיטאכיזירט, ;אר אדער ,%געפיקסט״
*ע- דע- איז טערלארען דעע אין

 כא״ צו איז יאוזר עטליכע רעצטע די
 פער- אױוי ליטעראטור דער אין םע-הען

 מרעטעגיט גרויס א שפױאכען •־״ירעגע
 oy ניכער, טאגע און מעפוארען ײייא)

 געװע־ שרײבען צום גענומען זיך לאבען
 געיוע- פרינצען, געוועזענע יעגיגע, עזעג

 חוץאלוצי- געװעזעגע כיינישטארען׳ זענע
טענשען׳/ V3VW1VK בכל׳ און אנע-ען

 שרײכען צום זיך נעהמען נעװ/גינלױ
 ע^טער, דער אויף מענשען ניעמואחגן

ן ?ײ װי ^:דעםנ ^  זײער סארענדעט ה
 דעם מאכען וױלען ךײ און טהעטיגקײט

 דך םאר דין־וחשבון אפגעבען באיאנס,
ײ חאכען װאס ותלט׳ דער פא־ א־ן  ו

 דערצעוז- י״עכען, ?ײער אין אױםגעטלאן
 [VV'WMVV{ רעריוװירדמע ךי יען
ײ װעלכע א-ן  -jK געײעז כאשערט איז ז

 נע״ וײערע ארױסזאנען נעיזמען, צו מײל
 דענשען איבער מײנונגען און דאנייעז

ײ ורעלכע מיט זאכען׳ אלן  אױס- איז ז
 לע* דיער אין זיר טי־עםען צו נעקרכיען

בען.
 פון גע^יריבען װערען טאגעביכער

ט א p* כיעגשען  איבער־ טיעפע םון צ״
 דוהיג ;יט איז נשמה די װען יעבמנעז,

 בארוהינען צו װי סיטעל א זוכט זי איז
 םעד^עבטע שרײבעץ בעסאנם, װי זיך.

 א נאטורען ראמאנטישע כײט מײדלאך
 נע־ האכען טאמדבוך־ א נאר טאנע־נוך.

 װעלנדבערימםע אױך םירען און פדיט
 אינערליכער זײער אין װען ניעגשען,

קאמיוי. א פאר קוכיט ילעי״ט
ניט, זואוגדער קײן איז רעריבער

 אזױ זיך האבען צײט אונזער אין װאס
 טאגע- n אלן כיעטדארען די נעמעהרט

בינער.
קײנ״ זיך, דוכט איז, זײט אײן פיץ

 ״סער* צאהל ;רױסע אזא געװען ניט כיאי*
ױ בערידזמטהײטעז, ענדיגטע״  אוג״ אין ו

 חיבשע א יעצט ה*בען מיר צײט. לעי
 גאר האבען װעלכע ^נעװעזענע׳/ ביפעל

 ראם צוריק װעדען צו האפנונ; שװאכע א
ײ װאם ״ או^ אטאל׳ געויען זײנעז ז  ז

ײ אז ט־־אכטען, p םעגען ז i r דעם סאכען 
 שרײגעז — ?עבען זײער פון קיל סך

מעטוארען.
 מיד, האכען זייט, צװײטער דער פון

 װאס עפאכע, קײן נעהאט כיט ז*ך, דלנט
 איבערי׳ע״ טיעפע אין רײך אזױ זײן זאל

 אויסעדליכע און אינערליכע אין בוגנען,
 פאסײ װיכטיגע נעװאיטינ און יזאמפפעז,

 םענשען דעם ניט לאזע[ װעלכע װנגען,
ױי״ אידזם, טרײבען און רוהיג ביײבען  ו

 דער םון זיך בעפרײען צו גיגססעגס,
ײ נאטירען דורך אײנדריקע מאםע  אץ ז

טאגעבוך. זײן
פון :ומתודה םודה זץ־ בין איך

 בעזונ״ א געחאם איך האב אז שטענדיג
 ליטעראטור, מין דיזען צו ליעבע דעי

 אפט ?עחר וױלם, איהר וואס אײך ז»:ט
 צו אינטערעסאנט יםעהר םיעל עס איז

 מענש א װאס דאם רעזען צו אדער הערעז
 רער״ מענש) קלונער א זיך ופארשטעהט

ן, ורעגעץ צעהלם  לעכעז, זײן וועגען זי
 אײדער םרײדעז׳ pא ליידעז זײגע ווענען
 וחג־ דערצעתלט ער װאס טעשױת יענע
 נארעז, ניט זיך לאפדר אנדערע. נען

 צװײטענס א םון מענש א ־ױײםט װאס
 די גאר אפיצו ? יעכען אינערליכען

 פסיכאלא־ טיעםע די קינסטלעד, נחיסע
ײ אז בעריהטען, ניט זיך קאנען נען,  ז

 װעגען איהר, זעהס פיעא. זעהר װײםען
ײני־ אדער םעהר יעדערער װײסט זיך  װ

 װיסעג־ ניט זיך ער מאכט אפט ד-נם גער,
,דינ . ׳ .

ײ דער םעם. אײז נאר ׳איז דאס װי  צ
 מע־ ליעב האב איך װאס פאר טענ£, טער

 אין װײל דאס, איז טוארעךליםעראטור,
 צו שרייבעד דער מיר שײנט םעםואדעז

 אםענ־ אויפריכטיגער׳ אײגםאכער, וײ\
 אעע־ אזוי נים מענשליכער, הערצינער,־

 אלע אויוי םערשפיצעט םערפוצט, צויתן,
 סאכט מד ווען םאיסאסער, דער װי קנעפ
 זעהן צו אמענעהכמר איז עס בוך. זײן

 ער ײעז שטוב pא זיך בײ מענשען א
 בגדים, װאכעדינע איז אננעסהאז :עהם

 זײנע אין באל« א אױף ערנעץ איידער
 דער אין זיך בײ מאבושים. ױם־טוב׳דיגע

עהר־ נאטירליכער, מענש דער. איז הײם

 אעטער־ אן פאר אנערקענונג
ארגאנימער נעשאנאל

 ״נערעכםיגתײט״ פוז רעדאקטאר ײע־טער
 ,127 לאקאל פוץ סימגלידער די מיר

 זואר־ נארמענט לײדיס אי;םעל:ײשא;אל
 ספע* א אוױי פארזאגיעלט יװיאן, קעיס
 אויס־ באשלאסע! ׳האבען מיטיננ, ״שעיצ

 צו :גערקעמנג טיפע אונזער צודריקען
 pc אךגאנײזער שוב, בארנעט נהדער

on ארכאניזאציאנס־דעפארט־ איסםעו־ז 
 ״טײע־ אונערמידל-כער, זײן פאר טענט׳

 אװמתגעגע־ האט ער װאס ארבײט יער
 לאקאלפ אלע פאראײניגען צו אויח מב

Ps ױניאז ײ. נ. ל. א. די pc קאנעקטי־ 
קאו;סיל. דיסטריקט א איז סטײט קוט

י. װ. . כ א• 127 ל«קאל
תזידענט.1י מולםאן, אייו^

״ וױיגינער אדעד iryrs בער  pH ו״ך נ
 פיע? ער איז דעייכעד pH »0Mn דער

 וױ אינטיטער און הארציגער נעהגטע־,
ע אין ײ: כיכער, פעיםאסטע ו

ך3 אבער טוז איך  אז ציגעכען, ״
 װעגען געזאגט איז אלעס דאס

 פע- •ײגטיגע רי טענ״וארען, אמאלינע
 גאױ אפ־עד ר1אח וױידג זעזזר מאגען

 טעױת. אױנעגדעיטאי־זגטע די פון דט
ן צע־צאסען װערט װאכ אלעס וױ י  אמ- י

̂ר  ניערו- ,ד יו׳ײר זײנען צי־ט, דױהא ז
 נעק־גסטעלט. געפע״שט, טאנדעט׳ אדען
 דעפ ויס4• געטאכט ניכער דיגען דאס

 ״ער״כער דעד פובליקוס. פון געשמאק
 מעכװ- דיגע שר״נען געבוכיען זיך האט
 א דערפיהלט דאט עי• וױיל דט ארען

 זיך טיײ׳ען צו נױטיגקײט אינערליכע
 טיט געפיהיען, און געדאנלען דיגע כיט

 איכעיט־א:״ און אינעײצניננען זײנע
 ביכעד*טאײו אױפ׳ן וױיל נאר טוגנען,

 דײ אויף שאדערל;; א נקװיזען זיד האט
 טעטוא־עז די ריסעראטור, סאדט זען

 ליטערא־ א וױ טעיזר נישט איצט זײגען
 צונעפוצט, אויך אוןידינען פארם דײעע

ר.yנ•כ אגדעי-ע א״ע וױ ״צעעמיקסט׳/
y ריט דאך t̂t קא; חס-ונות, דיעדע

 די הא;ד טיטין אװעיודאנען ניט מען
 אוג״ םון אליך טא:עבי:ער און מצסואיען

 אילײקעגעז ;יט יזאן פען צײט, זער
 אפט שטייגען זײ װערט. נרױסעץ דיער

 שםעהען װעיכע כינע־ פיעל וןריכער
pH פון לעכער פיעי זינן ליטערארישעז 
 רי יעגע, יןאגען זאך אײן אין וױיל זײ,

 םעמלײכען :יט זיד ווערח, ליטעראײשע
 לעבערײ pc ג״סט דעם אין :זײ םיט
 רודכ־ זײנען זײ װעלנען טיט רעכען, גען

 גרעםטענטײלס זײגעז דאס געדרוננען.
 װיר־ וועלכע דאקוכיענטען׳/ ״כיענשליכע

 שםטרשעד, סיעל יעןער דעם אוױי קען
 םון נעשיכנזעז אױסנעטיאכטע די אלס

קינסטלער. די
 ליעגט װעיט דיעזעױ אז זײז, סאז עס

 נופא, טעטוארעז די אין פיעל אזײ ניט
 הײגטיגעז דעם פון ;ע־עטאק דעם אין וױ

 מענש דער װען צײטע;, פארחאן ״ לעזער.
 וױרקלי:• די העיעץ און זעלן ניט װיל

̂אננט ער יױיט׳  גע־ איהם זאל טען םערי
 סארז־ע־ או׳ז ״דיכטוגג״ מעהר װאס כען
 דעי דורך ״װארהײט׳/ די איהם pc קען

 פערצוױײ טרויערינ, ער װערמ װארהײט
 הא־ א טרייסט, א געסינט ער און םעלט,
 גיט דאנענעז דיכטוננ. דער אין סעגונג

 װײ ניט װיל מע:ש דער װען צײטען/ עס
 און װעלט אויסגעטראכטע אז pc סען

אנגט  די וױיזען א־הש זאל מען פע̂ר
 :יט זיד שיעקט עד א־ז. זי װי װעלט

 איז ׳וועלכע װארהײט, דעד פאר אפ
 בע״ די װי וױכטיגעד אה טײערער איהם

דיכטונ:. רוהיגענדע

ץ צו יצייגט צײט סיז אזא אט  זי
 םע- H י׳אבען דעייבער און אלגזע־ע, די

 גיויסען אזא טאגעניכער אלן טיא״ען
ײ ;אר ;יט ע״פאמ  װאס :עזעי, דעפ נ

 אלצר״ זאנען, פיקאנטע גיך א אין דנט
ײ  גא• חדר, פון סודות ״;עלײטניכע׳/ י

 װע^כער ייעזער, עױגכטען יעם ,,נ אויך
-y־i*c ;ײיפע ריט ביך א צו צו געל-ט *Ml• M ***\' ״ ׳
 כיערואיעד די pc טײל ג״ויכע• א

 גע־ זײגען צייט עצטערל דער פא־ כיכעד
 די כלחםי־ז. נדױסער דעד װעגען ש־יבען

 דיפלאמאטען, גענעיאיע;, אױטאיצן,
 גע־ דואבען ײעלכע טענשען, — פירשטען

 אױםוױיזען וױלען — רמזדה די פיהיט
 ניט שולד קײן האנען די אז װעיט דער

 ד׳אט װאס קריענ, בארבאדישען דעם אין ־
 זײגען, ,זי אז אײראפא, נעכיאנט הרוב

 שלאנען צו נעצײאונגען נעיוען נעבאך,
ײ אז ^•ו:א, □in ריט זיך  גיט האבען ז

 -4םאי םיזיעייגע אזעלכע פאדאױסגעזעחן
 נע־ האט וועלכער קריענ׳ רעם פון גען
 װ. ז. א. מעגשהײט די נעפדײען טגולא
 די אין נעכראכס וועחןן דעדבײ און

 טעלענראםעס, בריעוי, 4פיעי טערזאדען
 כלוםי׳שט דאי־פען װעלכע דאקוםענטען,

 אױ־ דעם פון ױיכטינלײט די כעדױיזען
בעחױפטומען. כאר׳ס

ה פע־־שטעחט  רײגעם דעם אז זי
 דעד אין שולדינ םארט איז װעל אכית

 דא איהר װעט סלחטה, נעד,4אי:גי*יקי
 מצמואריסט דײטשער דער געפיגען. ניט

ט ױיז  אז ובמוםתים, באותות אויף *ײך ו
 די :אר שולדיג, זײנען דײםשען די ;יט

 םראנצױזישער דער קוכיט םלאנצויזעץ.
ס און כיעםיאריסט ױיז ̂יתות אוין״ ו  בא

 איז שולדיג אז חאפױר, פונקט ובמלםתים
 אנ־ קײז ניט און דײמש דער נאר דוקא

דעיער.
 זאך. אנ׳׳אנדעל אבעל אין וױכטינ

 מעםואלעז, די pc זעדזן צו איז וױכטיג
 קריעגס־העידען די pc נעוױכען דער אז

ײ יאזט  דער אין טיעןי אז רוהען... :יט ז
ײ םײזתן גשםה  די פון שווערקײט די ז

ײ װאס ד;ד  געגען געזיגדיגט האבען ז
 שװאכ־ די צוליב אטת, דעראמענשהײט...

p״p c f b זײן, מץ*ה צו ניט סעגשען א 
ײ זובעז ;עזינדיגט, האט על אז  צו ז

אי אנדערע. אױף שולד די װאלפען : 
 עפענטליבקײס, דער פאר אל״ז איז דאס

 וױלט אזוי — איץ׳האלצעז זיך בײ אבעי■
ן ײ זאגען — גלויבעץ זי  זײ־ מיר :זיך ז
שולדיג. איע גען

 םלחםה די קאנען הינזיכט דיזער אין
 בע־ א לעזער דעם ברײגנעז סעמוארען
 םע־ דיעזע אין זאכען פיעל פרידינוננ.

 מיט דערװידער אידזם זײן מעגען דוארען
 צביעות. זײער טיט פאלשהײט, זײער
 pc ;אר ;פער־דאדבעניןייט זײער סיט

 ארױכד אפט ער קען שורות די צװישעז
 ניט איז װאס אנדעדש, עפעס נאר לעזען

נעשדיבען איז װאס □in אױוי עהנליך
״עורות. די־ אץ

פ ױי ן ו ען פו ש ענ , ם
^ ף ר.=.^■ = = ן

אדלער. י. פון

̂ן — םענשען פון װײם  סדבר דער א
 לויטעץ. איך װיל

 בלום טראסענס מייעע
 וועלעז חאחיען מיפען פון

 טריפעז״.. דארטען
 אײנציגװײז,.. טריןוען

 מיר איך װעל האבען און
 רױטע פון שנור רױטע א

הארץ-קארעלען...

 זעדיז דדעלען מײנע אײגען די און
 האר״ךקארעלעז, די

 זײ וױינען װעלען
 םרערעז״• לעצטע די ביז
 װעלע̂ן טרערען די ^ון

 פליםען... םליסען, פליסען,
 זײ פון װעט עס אץ

װערען... פערל מיט שנור א
% WI קארעלעז די נעםען איך עלי 

 — פע־ל די אדן
 בלוט טראפענם הײנע

 םרערע*. רײנע אין
 קרוין א זײ םון און
• פלעכםען. מיר
 עםערעז׳ מיין אריף אנטאן זי און

 טיר־געװעלבםען מיין אױף
שטערעז... פאררועל־םען אדן

 ־;נ״*אי*עזינ די איץי ;“יא טאכעז עס װאס
j חסיי״-ע־ דעל װע;ען טאגעכיכער און r- 

 כיענייאלען ;,דיעז פ*ז 4,“צא יי װאיייציע.
 'עדע טיט און ;־ױס אלננע״ליע־ איז

 ?־ינען גע׳צליבע; גדעסעי. זי װעלט װאך
״י נלעסטען צלם די  -ע• y;vזyלרyג פלן גי

־,k װאי׳וציאגעלען.  צייישען נעפינט ״
,ז  ״א~נע אייך לעװא^וציאנע״ען, גאגצע ,

̂בע. לױ ,ױײנינעי• גאך און  פון פ-עײ ־*אי
יז  אין הטא״ ״על אפען זיך ׳עייאגען ,

 יואס רעװא״לצ-ע, ,ר זידי־ע; און ״עילטען
,ז האט *לירעל א;ד־;,י־ע ;אפגענא־ט ,

 איז ולאי־י־ װ• ;,א נ״ט לױ דערצעדדען,
 אױ ני,א;ל אין רעױאױצ״ל די ;עװען

 גע״ארען איז זי ט־איכ א*; יטלעכט ,װ
 ־אס ;עב״אבע י־אט זי ביז נאכדעם,

 :אך ;ילל^אנד אײז r,s;:'K גלײסע
 ניט ײען אז כעילײזען, װיי*ען אנדעדע

 דעד ;יט װען אין איגיעק אדעל איקס
 די ללאי־ט ,4פאלפאי יענעל אין ציפאי״

אנרעל״:. נאי אױס:עד<הן רעײאלוציע
 :יט איז מעמואלען דיעזע אין אליך

ס וױכטי; אזױ א  נעשרי- איז עס װ
 אגגעשייבעז. איז עכ י ו ו ;אל נען,

 די פין סאן אלגעכײיגעד דעל איז װיכטיג
 — ידינגט עס ױעלכען איז סעםואיען,

ײ  ניעדערי- װעכיען גײ העבעל׳ װעסען נ
 יייעומןר דער אין עגטטוייצלנ; די — ;ע־

יוציע.
 עםו•ימי!חטל־: די אין יױ פוגקט און

 אזיטארען די זרכען דא אױך אזױ ארען,
 דש־ א*ז ניד5שו איז װער געפינען צו

 םען אז און דעװאלוציע. אוננליקליכער
 ״שולדי־ די אז בפרט #פען נעפינט זוכט
 קלע- כיאסקװעל אין הױם עד זיצען גע״

 אילר הערט דעם טיט צוזאמען נאל םעל.
 ;אנץ דאס זאגעז אנדערע — ללאהר

 רע״ געװעזעגע רי pc חלטל די — אםען
ycsy װאלוציאנערען, ii זץ־ כאשולדינען 

 טיטנע״א״פען ראבען זיי װאס דעב׳ אין
רעװאלוציע. לריד

 דאזיגע די אין ניט פעללען דערבײ
 שי^דע״ונגעז, אידילישע חײז מעכייארען

ױ ױ און גוט ו  :מ־ זיך האט עס 6װאליי ו
אנר אין לעבט  לעלואלו־ דער פאר רוכ̂י
 iy:•': אי־ע עדן, גן אין װי מכדט ציע,

.צופרידען. און נליקליך געװען
 אויוי כיאכען שיליעױננע; yאזעלכ

 אײ;ר־וק. •צ״ועדען א זע־זל לעזעל דעם
ײ אין ד<דקאנט ער  פון שװאבקייט די ז

 גיך אזױ האט ע- װאס זנללן, מענשענס
אנד דאס םארגעסעז  און פלעװע םון רוה̂י

פאכיעדאנאסצעװ...
 א זבלון זיי-יכ אין אױ,יי י״עבם עפ
 אמע- קי*ז יטי̂ו אױפ׳ן סצענקע ילײנע
־ װאס סאנ ע^עטען דעם לייזא.  זײ־ ד

 ךי האנען ים, אין א־ױסגעפאהלען נען
 יעדערער און צירעדט זיך עטיגדאנטען

 איז, אילם •צלעבם װי דערצעלןי׳ט, האט
 ^דזם טרײבען עס צלות א פאל װאס
אי יפ׳ זײט יע;ער אויף  צװײ־ אויפ׳ן ;
 אננע־לײנען זיך לאט עפ װעז טאג, טען

 איהר מימ און ״קאטשקע״ די ים אױפ׳ן
 (אױף וױיבעי־ זײנען יוראנקהײט, ים די

 און נעזעסען מאנעפארשוינען) אנדעדע
 :לענט די פיט נעבראכען אוץ געיאטערט

 אדערי• נעטויגט ייײ־ האט װאס צו —
 איז נעפעהײט טיל ליאט װאס קא?...

 אליף איז ״עעה בײזע א דעדהײכ?.״
 גיט זא־ ;וטס קײן אגגעהופיעז!... םיר

אגעגטי... דער האמגן
 ױאס טעטואליסטעז, די פון פיעלע

 דעל־ רעױאלוציצ, דעל איבער שדײבען
 צװי־ פיז וױיבעד יענע אם מיר טאגעז

 םון יאנל דעב צו װענ אויפ׳ן שען־רעלו
פרײהײט.

קאלענדאר אינטערנעשאנאל

םקולמאן. ה. פון

א־ הײנטינע צוריק יאהר 12 םיט װ

̂ך דער בײ סמרײקען װאך אײן נ
יעים אין קאסי, און םזןנחײמער *ירמע
r נ. עםבאי, nירמע די װערם ״® :y״

םאדעי־ונגען אלע נאנצוגעבען גװאננגען
■יעסערס און קאםערס ױניאן. דער «רן

דאיאר 7 ביז G ®ין חלכערונג א קליגען
אײגגעפיהי־ם װערמ עס און װאך דער אויף
געפיהרפז איז סםרײק דעל ארביים. אזםיק

האייעיז׳ ברידער די ן ■ו געװארען
 בארקאן. א*ן ■ערלאזםײז *אליאהאװ,

* ♦ *
ױעיט אײלענד, ראוד ■ראװידענם, אין

פײ־ לײדיס פון לאקאל א ארגאניזירט
̂רס. סאכען צו געלינגט ױניאן דער ל

רטיגע די סים אגרימענט אן באכעס, ̂ד
ארבײטער די גאי־»נבםירט זועיכער

* קאנדישאנם. ױניאן םםײקטלי
 דער גי קאמיםע א שיקט 0 לאקאל

 ױניאנס פעדערײםעד סענםראל יארק ניו
̂ן צו נדי  ״נא:* פירמע רי דאפ ■ארלאכגי

 אי־וימגעשכעי׳ם 4זאי טעיער״ און װים
 די ליםם״. ״אנפעיר דער אוי״ װערען

 אנ־ אינםטרואירם אויך װעלם ל,אםיםע
̂ערלײ צואװענדען  בא־ אום מי,םלען א

wp®.*. װעגעז ױב^יקזם דעם מאכען צו 
 דיזער ®״ין חאגדלונגען נידערםדעבטיגע די

כדאכוח. בעלי זײןןרע *ו פירמע
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קענעדע אץ קלאוקמאכער די פון לאגע די
י•) װ. ג. ל. א דעי פון פ־עזידעגט (װײס זיידמא;. םאל. פ־ן

 א סיזאן דער א*ז ניאנטרעאי• אין
 אר־ טען ביזי, •טטאײו איז עם גוטעױ.

 ביז אײעי־טיים טיט נאכט און טאג בײט
 ״טען זונטאג. און *פבת גאכט, ניי צעהן

I גײם״ די רײנט
 ארבײטען עס אז דעגקען כ״ען י-אן

 םון :עקוכיען װאס ;אד גריגע, דאיט
 קראוק* די אט טעות. א איהר האט שיף.

 צו בעי־אנגם געוױס ״פױן ראבען פאכער
 זײ םון ראגכע םאא... טוצען א ױניאן א

 אייף־ קאגען זײ אז זאגען, אייןי װעיעז
 ״אינדע־ דער םון נאר ביכעי א צײנען

ױניאן״״^. םאכער ?אאוק §ע;דע:ט
 אינ־ איז טאנטרעאי אין ױגיאן די

 תפט מען װען דיסארגאניזירט. גאנצען
 אײף זײ װעאען ארבייטער אידישע די

 נייפט װילען זיי אז תירױז, א געכען
 םראג־ רי צוריב ױניאן אין ארײנקוטען

 עטייכע יעצטע די זײנען װאס צױזען,
 א אין טרײר ־אין *^יעגעסומען יאהר

 עטייכע יעצטע רי אין און צאהל... גרויסע
 אנגע־ האט ױניאן די װאס סטרײקס

 געארבײט פראנצויזען די האבען םיהרט,
*ds ...סטריײדברעכער

 מאנכע אין איז ארנומענט דיזער
 עט־ <לעצטע די אין אםת. הינױכטען

 םראנ״ םון צאהיצ די זיף האט יאהר יליכע
 םארנרעסערט. שטארק ארבײטער צויזישע

 םער־ םון זײ צעהלען םאג הײנטינען כײ
 עס פראצענט, םערציג און םי̂נ ביז ציג
 שװער זײער איז עס אז אםת אױןי איז

ארגאניזירען. צו עיעמענטען דיזע
 גע־ האט מאנטרעאיצ אין ױניאן די

 ארגאנײזער פדאנצױזי׳פען א צאהרט
 ער אבער ׳צײט יאהר צװײ וױידזמעס

 געקמנט גישם ממניצען דאזען סײן חאט
 אויסער ױגיאן אונזעד אין ארײגגעהםען

 די מיט נעארבײט דאן האבען װאס רי
 אילע װי און שעפער. ױניאן אין אידען
 םעהי־ א געװען ער איז צוגעגעבען האבען

טרײדס־מאן. א סענש, גוטער א און נער
 עווער עיעםעגט ריזעז איז םארװאס

? ארנאניזירעז צו
 דעם םון שויצד די צו מרייבען טאנכמ

 סא־ א איז פאנטרעאיצ ?ירכע. דער צו
 םראנ־ מעהרסטע רי און שטאט, טאצי׳טע

קאטאליקען. זײנען צויזען
דעם, צוליב בלויז djt זאגען אנדערע

 אי־ קײן ליב שטארק ניט האבעז ?ײ װאס
 גאנ־ די װארפען ניט אכער מ׳דאיוי דען...

 ׳דע:ק איך םדאנצויזען. די אויף ^ואד צע
 זײנען ארבײטער אירימע די אויך אז

 װײל אנדערע, די װי בעסער פיעל ניט
 געװעזענע זײנען ארבײטער איד״פע די

 עטליכע לעצטע די וױיל און יײט, ױניאז
 גוטע קײן געװען נײטם זײגעו סיזאנס

 אזױ כיאנםרעאל, אץ טרײר יחלארה אין
 קאאוק־ הינע די זײנען איבעראא, װי גומ

אלס ױניאן. פון ארױםגעםאלען מאכער

 בי*ױז געבר״בעז ױ;יא; די איז טאטלרעזו
 בא־ האבע• װאם ׳ער2:»*עי אײגינע טיט

 םין פראצענט דרײכיג ארום ׳טעפטיגט
 האבען ״טעפער ריזע אין אױך טדײד.

 דער אױף ארויםגעצװאינגען בתים בעלי רי
 םון ריי״ף דע־ מיט און סטרײקס, ױניאן

ע סטרײק־ברעכעי־,  גרעסע• א אין אירי̂י
 vsk דינען פלאנצױזײצע, צאהר רע

געגאנגען. פאריארען סטרײקס
 די ספעציער ארבײטער, רי װאלטען

 געכרינע; סינייפער, און אפערײטארס
 א אויף געװארט און ױניאן דער טיט

 באטא; איך — געלענענהײט, בעסערע
 די וױיל פינ״טע־ס, און אפערײטארס די

 גוטע נאך האבעז קאטערס און פרעסער
 סי־ הײגטיגען רען װאלט — ?אקאיט,

אויםטאן• םיעי געקאנט זאן
 צוגעכאנט חברדרלייט רי דך האבען

 געוויא־ דינען פיעי*ע ארבײט. דער צו
 נע־ האבען אנדערע קאנטראהטארס׳ רען

 מען װעט ױניאן א אהן אז דעגקט,
 סך א טאנעז און שטיק םון ארבײטען
 װען אז איז, אכעי ענדע רי באגדעלס.

 ײאך * שמונדען אכצינ ארבײטען זײ
 דא־ פופציג און םעדצינ מען פאררינם

!לאר
 האט סעזאן יעצםיגען דעם בעפאר.

 רי איבערצײנען צו אלעס נעטאן טען
 הא• סירקולארס, דורן _ ארבײטער

ײ אז — מאס־םיטיננען פיטעס,  װע־ ז
 נאכ״ זײעד םאר באצאהלעז טי׳ער לען

 זײ צו עס האט דאז אבער לעסיגקײמ.
 ויאכען צװײ א מיט אפעלירט. נײצט
 רײדען אנגעהײבען םאנכע האבען צוריק

 ױניאן די האפ סטאפעדדע״. ״א פון
 איז םימינג רער און מיטינג א גערופען

 אדער זיך האט באזוכט. גוט געװען
 דער געװען איז דאס אז ארױסנעצײגט,

 מענמעז, צאזזל סלײנעױ א םוז פארלאנג
 ױניאן די װען אז גערענקט, האכען װאס
 זײ ײעלעז סטאפעדז^׳/ םאכען װעט

 פאר מעהר סענט פאר א הרעען לאנען
 ארבײטען צוריקגעהן איז גארםענטס רי

. ױניאן.. די אפגארען און
 קלאוקםאכער די םאר בלײבט עס

ארײג׳ :זאך איין בלױז מאנטרעאל איז
 אז אזױ יוניאן, דער איז צוריס נעהן
 האנען םען זאל. סיזאן נעססטען רעם

 מענשען או טרייד, דעם ארגאניזירען
 אר־ צו עעסען דארםען נײטט דך זאלען

 איז יעצט .װײל הלאוקס. בײ בײטען
 מענ־ אנמטעגריגען אן פאר שאנדע א

 פאנמ־ אין סלאוקס כײ ארבײטען צו יטען
רעאל•
 זיך האט ע;דערונג אן פון סיםן א

םראנצויזײ בײ׳ר״ אייד צײנמז גענומעז
 א נעהומען עס^זמגען ארבײטער.

 או; סטרײה־ברעכער געװעזענע צאהל
 אױןן חרטה האבען זײ אז ערקלערט,

 יעצט ביז געטאן האבען זײ װאס אלעס
אלעכ .סוזאן צו צוגעזאגט האבען און

 ארײגגע־* די האט מען ױגיאן. דעי פא־
 א ?ײ ם*ט נע־אט ױגיאן, א־ן נופען

rז יצ בי־ײנט עס אין פ־טי:; y? זײ צי 
ערנסט. מײנען

r טוט יצובערט ױסױ ב-־ודער y sK
או;־ װעלען געטאן יעצט קאן עס װאס
הײגטיגע־ דעי־ אופיטטצגדען. די טעי

אזױ און ארכ״ט פיעי: אזױ פיט כיזאן
א זײן געװיס װעט ילעגליך

̂טע, די פאר בי״צפ-על גוטעי געװע־ א
געקסטען דעס פא- לײט, ױניאן זעגע

* * * ױניאן. דעי אין ארײגצוקוםעז ׳כיזאן
 אן סיזאן הײגטיגעז •איז טאראגטא

־ זעהר דא דארט איז עס אױסנאמע. י י  ו
דינען פאגכע ארבײט. ״:יג

 כאנק״ לאכען מאנכע ביזנעס, פון ארויס
 הי־יגטי״ בײ סטרײקס. צוליכ ראטירט

 פינוי יוניאן די האנטראלירט טאג גען
 אוי־ ׳טרײד םון ■ראצענט זיבעציג און

 אײ װאס ,4חאספאכ איטאן ט. רי פער
 טא־ ארגאניזירט. נעװען ניט קײנמאל

 פאגט־ צוליכ סך א אױך לײדעט ראנטא
 אין זײנען פארקעטס צװײ רי רעאל.

 דעם מיט אײנער סאנלורעגיל ׳צטענדיגער
 סטרײקס די פון צײט דער אין צוױיטען.

 ׳האכען סי׳עגען שטעדט צװײ די װאס
 פאכען אינדײ־עקט ארבײטער די םלעגען

 אױר איז טאראנטא און ארבייט. סקעב
 געק־ דעם אז םאראינטערעסירט, *טטארק

 זײן שטעדט בײדע ואלען סעזאן סטען
 בעלי־ די סיט י1ר,אפ א פאר םארטינ

 ױדאן און ׳צעפער ױניאן פאר בתים
לאנדי^אנס.

 פול איז טאיאנטא אין ױניאן די
 אן צאהלען ארבײטער די לעבען. פיט

 אן םאר דאלאר םוםצעחן פון אסעסמענט
 זי• גיבען אויך פאנד״. ״עםױרדדצענסי

 דעהען צו װײדזמעס טאנ האלבען א
 אײן מיט סטרײקס. םון חובות אלטע

אפט טאראנםא אין ױניאן די ווארם,  ^̂י
 דער האט אלײן סםרײש אײן נייעט.
 דאלאר. טויזענט זעקס ;עקאסט ױגיאן

 נעגען סטרײק בארימטער דעד איז דאס
/ לײדיס ״סאסײעטי פירמע דער ר׳ ױי  ו

 דע־ איז לײט ױניאן גוםע סי/ןלע געגען
 םאר״צװערונג, א טוװאדען געמאכט םאלט

ײ געיצטעלם  א̂ל בײל. מװע,־ע אונטער ז
 רע* דעם כױט םרײ ארױס אבער זײנען

 באנקרא־ האט םירמע די דאס זולטאס,
 א*ז און דא^אר טויזענט םוםציג טירט
 די םון אײנער ביזנעס. פון א-ויס

 מאנטרעאל אין אװעה איז פארטנערס
 םירמע רי דעזײגער. א נעװאדען און
 פראטינעגטסטע די םון אײ;ע נעװען איז

טא־אגטא. אין םירמען קלאויז
 פיעל האט אינטערנײעאנאל אונזער

 אנצו־ םינאגציעל און מאראליש געטאז
 טא־ אינאניזירען און העטפע די פיהרען
 א טימ ביז נעװען איז װאס ראנטא,

דיסארגאניזירט. אינגאנצען צוריק יאדזר

*ודאד טא׳^ט^ י*צט
i p n  ne im  m n ט נ w** י r

 ות-ען &y מדאן, דעי אין Dרyרבyפ
)jyo^ny רעגyלy לא- ד♦ םון

 אןן נא#-ד דדצאיגט ^iveipyfpy 4יאי
צײט, צו פין פאס״טיטימען אױך
?v* D W iy ן דא-ט  -rv^y געי̂י

w פאר *צאנס w m i דו׳צ־אינט און 
v באארד o n iW i,] ד האטyח״צאינט ר 
 py ל.yטypכאנ א אראנדצירט נאארד

nyjny^ i? א נעװ^ן איז r y .אװעגט oy 
y:,M; אגi; y ty r ̂ןן x גאגצע n גערי n 

 pov( און oרyמבyפ אחטיװע ׳באאיד
 ysH און טאאסט״טאסט^• א פיט

 אמ^ ןyהאכ yגדyfyאנװ v'n פע־לאך.
jy און oyדyר yרyדי פאננען iv i  D ro״ 

d;hנרױ דאסט^ טאאסט דעי וױיל ׳ 
t דע- r p,זאלטען האט :וןר  אײן אין ̂;

 חכרח א ארנאדדרט ױך ןŷאכ דײחנן,
 אוי קאנספידאציע א פאכטyג יןונדסיס

fy;jity;o^ jy' םאר ' iy א y lb  . y in• 
r, נטyכ,ציyאױסג זיך האט לyצי n  i n 

mםעס 11באא v ^  r v i און ׳1װאגנא 
 זיף חאט ofiy -רע !״כמאן. מיסעס

̂ט  אזױ און פרײיאך און רײסײצ געפיהי
i וױ n "צײלען ,ד פון ?ר2שר vn א 
 אז װ״ס*ן 1מע1םא י1 און יארקמר גװ
 כײ יען1נו צו ליעב האבען יארקמר דו

 געלא״ אניסעי מיר מן האט כאנקעטען,
נו!יען... זען

כרי• י1 ט1«רעזענטי אױך האט םען
 •חן״ 02 לאיןאל םלן לעי,1װאלהענ רער

 14 יאקאל םון ̂רy׳צני• ער1כת סץרס,
 םון !דצײהאבס, 1כרורע און אפרײטארס

V• •אסינע ם-ט ,14 לאחאל W t n] 1םא 
 פון םעסכערס אלס אדנ״ט. גוטע זײער
i n ;מאמיטע• אודיםינ

׳יי * ♦
^ן אױך געהט טאראנטא  אין בי

 לײ״ ל״באר א צולונפט נאהענטער ער1
 אמאל- י1 א;ן מאכער קלאוק די סעאום.

 גיעסטע רי זײנען נתסבערס 1ייסע1:אפ
עדס.1חאל שער

* * *
p איז טאראגפא אין i r נעװען אויך 

 נעק• צום !עלענאטען פאר עלעקיצאנס
 אינטערנײי״ רעי םון קאנװענ־צאן סטען

׳צאנאל.
 םארטראטעי ז״ן װעט טאראגטא

 דט אין !עלענאסען, קװאעא איהר מיט
 באיצלא־ האט ױגיאן n װאס אכטענדיג

 פינוי וױ װיינדנ, אזוי צאהלען צו סען
 !עלעגאט, א םאר !אלאר דבעציג און

iy :y i^ on:iD געניב געװען זײנען 
 זײגען אלע נײפט נאר לױפען, צו בעלנים

 ׳אויך צײגט דאס געװארע;. ערוױילט
 עלע־ גוטעז א יעצט האט טאראנטא אז

 זײנען װאס מעניפען, אחטיװע סון פע;ט
y םאד םיעלעס אנםערען צו פארטי; i• 
 מאנטריעאל אז האפען לאפיר ױניאן.

 א נעמען ׳עגעל גאר זיך װעט
 אז זעהן און טא־אגטא םון בײ^פיעל

̂אוהס פון פענטערס ע1בײ ̂ען ק  זײז זאי
 בעאי י1 פיט האמוי״ א פאר פארטיג

 כעפאדי ױניאן יטסארקע א םא־ ׳בתים
סעזאן. :עקסטען

 םאראי• עט»ןרל האמ *ײטוננ סם. ױא־־י די
 םיל אזוי «g נים י־עסע אונזער װארום בעי־־,

אץ  דעם םוז םענאם־אװטערזוכוננ רי םאי «י
 דוד די באהױסטעט עוים, דער אױי־םי־אגדאל.

 םרעהלײ םעחר עיעס םארילאננט ׳צי*טו:נ זינע
 דעם, איז דא איז אםת אביסעי• רעזע־׳שםאוי. כעז
 די אביסמל צונעגעםעז מויז רןובעז עורם דעם

 םענ־ סײז םעהר יטויז איז עם נײעס. דאזיגע
 פאכינעט־םיניםטער, א נאר וזאו Dm נים, םאציע

 א איז כיזנעסכזאז״ נױיסער א ם־געדםאננאם, א
 נרוײ אוים׳ז נ*ר ק«ירו«ציאגיסם א ׳נזין א נגב,
 נעוואים װא-ם עורם דע־ װפס מםײנער. סעז

 םענסאציאנעיע די איז צײםוננעז, רי איז לעזעז
 זי־ גיױסע אט־רי םוז פאר א כאםיזז אז נײעס,

■ריזאן. איז ענדייך *ען

 אנ־ צו און טעאטער־םענעדזיטערס אונזערע צו
 און״^ינסםרער ׳שרײבער ■*■ולערע נאנץ רערע

ײ וו״סען אשישר :םראנע רער מים דאס װאס ׳ז
אט־ םוז ענטםערס די ? םאריאננט •ובריקום

 צוםרי־ נים גאר זײנעז םעגיטען םארשידענע די
 זײן זיך האם אײגער יערער רע:^םעל•^:דינ.

 װײס ? װאיגדער דער איז װ«ם און כויר־סברא.
 די אין ? וױל ער װאס אלײז, עולם דער דעז

 פוב* ליבע אונזער זיך לאזט םעלע םעהרסםע
רעדם מעז :עי װיל ר*ס אז אײנרײדעז, ליקום

 הויבם ער ביז ארײז, איהם איז לאננ אזוי עס
 איז ער. זױל דאס אז גלויבעז, צו וױרקליד אן

 כיז־ אוז אדװערטײזיננ־ביזנעס גאנצע די נימ
 פריגציפ, דעם אויןי נעבוים איבערהויפט נעס

? איינרײדזנז איעס מעז קעז עולם ד<ם אז

 אונזערע רענירתנ די װאס קלאנע, דער איז
 סינקיער אויי־םאננאטעז די נענעז נעמאכם ךאט
 קאבינעכדםײ נעװעזענעם דעם אוז ראהעני אוז

 אויל־קאנט* די פסי׳ענעז צו אום םאל, ניסטער
 האם חברה רי אז באהויפטעם, ויערם ראקטעז,

 הארדיננ. פױעזידענם ט ר א נ v נ פ « «?)יט
 װאלם װער !עס יעבעז םיי צײטעז װע'כע איז

ם דאס ב ױי  *רעזירענט װענעז זאנעז צו ײד מי
 או:* אבעד נעלעכט :אל האס ער װעז ךארדיננ,

 ־טױערער א אין וױדקליר איז רענירוננ זער
 פא־דענהעז. ניט איהר עס קעו פעז א.*ז לאנע

האר• ארער בײדע: רי םח אײגס ראך איז עס
 נעהערם דאז נעװארעו, *•נענארט ניט איז דיננ

םאל דאהעגי, םיגקרער, :חברותא רער צו ער
חיבז א געװעז איז ער >דןר קאטיאני: ענד
 איז מװיגררער. נרײםע נעריבענע אונזערע םוז
n s ייעיזןרע. די אויס מעז קלײבם צױת צװײ? 

 איז הארדיננ •רעזירענם אזוי. עם בלײכס אלזא,
נעװארעז. «*נענארם גצבאר

o r u im y j  n ײ די  ר נ קן ר םז־ יו םיי ח«ם .

 האבעז הונרערם״ ,סיער אפערילאנער אעזערע
 װאס שאקט, ר׳עם םיט נעם־־ערט זיד ױאר לעצטע

 עםעריטוס ■רעזידענט עליאט, נמארלס ■ראםעסאר
 יאהר 90 נעװארעז איז מאי׳ערז^ רארװארד םוז

 דער איז באליבם שטארק איז אלטער דער אימ.
 װאונדער ק״ז איז ביזנעס־װעלם. אםעריקאנער

 אונ• אטערילאנער׳ באריםסער דאזינער דער ניט,
סע־ זער rn האט שטאײז, ניוי 'D D שאר ערגיעיט 
ײז ײז אין האם ער אז אינטעױױוער, ז  נאנצען ז

 אירעע אריגינערע קײז קײגםאל יעבעז יאננעז
 האט ער װאס נעדאנת, א״נציגעז ק-יז נעהאט, :ים
ײן שוז נע׳ירש׳ענם ניט  נו, זײרעז. אדער טאטעז ז
 ? םע;ש װאונדערנארער k וױרקליך נים ראס איז

קײז נאר םאך איד אויב ם׳  אויך ער איז פעות, :י
 סים ה*ט װאס עריאמ, ■ראשעסאד זעיבעי דער

 םםרייהברע־ ■דעם •;,■־קיערם צוריה יאהר אײנינע
הערד. אםעריהאנער דעם פאר סהעב דעם און כעי

 די ה*ט קוסרט סופרים סטײם יונײטעד רעי
D« גמג 'x צו נ«װעז r f v n  o n ס «יז ר א ױי  נ

מרארכײם טארבאם וחנלמר סםיים, v ני u פרזײ

ײן נעגעכשז האם ער ען.  נרונר, דעם אויף הסכםד, ז
 אזוי און געזוגט, :יט איז נייטאג שלאפען דאס

 דעריקאטער, םעהד א איז ק־;ר*ער םרויען ד^ר װי
 םרױעו םאר ;אכט־ארכײם לאז םעגער״ רי בײ װי

 איז ראסע םעגשליכער אונזער שאר ׳שערליד זײן
 זעל• רער אז איז, *בער םערקװידרינ אינעםײן.

 צוריק לאגנ ניט ערשט האט קאורם סונרים בער
ש פיניםום א םוז נעזעץ א אופנעװארםעז  װײרז

 לא־ »װ דיםטריקם איז ארבײטידםרויעז די םאר
 געזעץ רער אט װאס נרונר, דעם אויןי לןוםביא

 קאנםראקט. םון הײלינקײט די נים נאר צו םאכט
 חכמים אונזערע כײ טארק א דערגעה נעה הײנט

 קיײנער א װי אזוי עיעם קאורט. סו«רים םוז
מ,  ניט און •שטארכעז צו צושיל איז װאס װײדז

נ  אײדעיעז דער שארעז ניט קאז לעבען צום תנו
 שיעכם זיד א*רוםעז ניט ?אן אוז םרויעדקער§ער

 םענש״יכעז אונזזני םוז א:סװיסרו:נ דער אױןי
םיז.

 אין ערות םארגערושענע די לוים דערווײי״
 רזשענע־ ,אטאר: אונזער םוז אונםערזוכוננ דער
ײן און ראהערטי װערעז ראל  העישער, הויפט ז
 ארויםנע• בוירנס, דעטעקטיװ באריהםםער דעי

 כדן; װ»ס נעזעץ־ברעכער, ערנסטע די אלס שם־;לט,
 אבער״ שטאטעז. שאיאײגינטע די איז נעשינעז קאז

 דאזיגען רעם פון רענלעז פוז איינער װי שיעכם
ײ קוים אבער זיד לאזט דזשענעראל, אםארני ױ  נ

 דאזינע די װאס אמת, איעס איז עם אויב ׳בעז
 רע־• שותםיס, און םרײנט נעװעזענע זײנע ׳עדית

ם יע׳ ײעז װארים, איהם. װענעז צעהלעז  דעד װ«י
 און שטירערהײט, אשגעטראנש; זיר חברה־פאז

 חוצפה אונערהערטע רי נעחאם נים קײנמאל װאלם
 אז םאדערעז צו נאריעק״ט נװאלדינע רי ארעױ

אי אוגטזןרזוכוננ.  כאטראכט ניט אבער דאס ז
 דאײנען רעש םון םארטײדינוננ א פאר װערעז

 הו;• א נאר ײעז װארים. דזשענעראל. אטא־־:י
 װענעז דערצעהים װערם װאס דעם׳ םוז דערכדחלק

,ז זאל איהם,  ניטא איז עס ו\אס איז אוז אפת׳ ?,
 כאבאר• טיז אזא האם צװײםעי םינדעםםער דער
. אױ נעהז לאננ שײז באדארםם ניה אז ז  איז ײי
ם רזןר ז*יז נים ט אוז אויםזעהער הויי  בא־ הויי

אםעריקא. אין נעזעץ םוז שיןוער

מ/ א ר ע ט אי מעז או  יעצםע די גיױב*ן ז
ק«־ ותר •לס באזײםיגם, שויז איז באריננמן,

ױ ארסיי. רױט-לר רעי tic פאנדיר  םוז פקגא ו
ז עס ״  נעשפאר* איז ער װאס לעגינ׳עז, טראצקי ז
עװ די אי-רער כאצײםעגס, בעז אװי  האט חברה וינ

ט! איהפ טינ אזיי ײ• זיך טראצקי זאל און נ  צון
 ער אױב ניכער, װאס שטארכ א םאכעז אוז יעז,
ה ניו־סע א האכעז וױל ױ  נ«ד כווטש װערעז אוז י
ײן  רונד פון א*גאט דער װ־ילע # םאר טויט ז

יא:ד.

 קארען, םד. קאפישאנער, איםיגרײשאן איגזעי
 30 ארום האם ער אז ערהלערט, טענ די האט

 נים זאל*ן איםינראנטעז םעהר װארום טעסים״
ד nip םען אפעריקא. איז װערען אײיננעייאזעו  זי

 אונזער ליכ שטארק װי שאר׳שטעימז, יײכט דארום
 םאראיעער. דעם האם קאםיעאנןןד איםינרײשאן

 פים ראס ניס, ײאונדער לײן רארום איז עם איז
 איטינראנט, צום שיהלם ער װי ליבשאשט אזא

 םוז ״אינזעל *; שאי אײלאנר עליס ער דאי־ט
 עלים רוםעז אנדעיע װי נים שיײנדליכה״ט״׳,

נזעל״.יא טרערעז ״דע־ אײיאגד

 אוז •אעט איטא^יענישער כאקאנטער דע־
 געקרןר תאט ד׳אנונציא, נאכריעלע ׳ש־־ישט*שטעי*ער

 װעי־ םיטעל׳ א «ר*נץ, טימעי• רעפ נעשענהט נעז
ה איבערנעהן זאי־ כעד רוז  קינדס־הינ־ זײנע צו בי

 נים נעקראנעז ער האט טיטעי דעם א-ן ד׳ל־־.
 וואס ׳ס*לדאם א״־ס נאר׳ לינסטיער, אים חײײה,

 אוז םלחםה. דעי איז אויסנעצײכענט זיר דאט
אנונציוו׳ן׳ נעדענקעז װעם ײעלט די אויב יאר,  ד׳
ם נעדענחען, איהם זי ױעט  נים סארדאם, אלס ;י
ז שאר ״  צױ ה«ם ער ײאס העלדענטאם, נרויסער ז

 םאי םױםע — אנעלסירט ■ארדאז׳ — נ־ל׳ננב׳עט
ע םאר נאר אימאליעז,  ררא־ נרויםע װירהליך זײ:

ט אוז נאײעיעז אוז פעז ז ג*ך ד׳אנונציא װאי  אי
 ■אטריאטי׳שעו ןײן םוז םיסי־׳שיכור׳ם תװעז ניט

ז זיןי ער ײאלט טשאד, ״  דערםים׳ נעשקםט אי
 איהם האט װאס סוסאלינ/ נע׳יעז איז עס װאס

̂ס נעױיכט. הערד. א

עי דער מ  אויםנע* טענ רי איז רײכסםא; דײנ
ר אששר dp איז נעװארעז. רײזט מ ײ  *זײ• ני

 איז רײכסטאג דער װעז «ײס, איצטינער דער איז
 םאנם־ איו אח •לאסעײבודע, א װי םעהר, ניט
d לאז p»p ,?•וחנם אײפצום d m p ר מ «י  #אר־ »י

ו םרער « גינתו ן נ י ו י ײ ^ ז ז מ י ױ י אס * י י  ז
ו *•״־ י
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ד ־*'!V3»rn אטו־מי »מזע.*  ײ
 .mo ס׳ט׳ן נ*ריהרט«ר ׳ו«רט «-ט•ר
«ט־י;ט און יטט׳ינס ;-ז

y r n n  r m י ־ א M •ון נ׳ r• » #־ ־ ם  א
ס נ*¥־יג*נט װ׳גױט מ«וס *ואןר־סעט.  יי

ג י ר ע י ו ר . ט ״ & ר ח י ר פ  «נ«ר נ
 r«־r נטריחדעה״ט ס«ורט dth אויך
ערװ«רנען. ןyj»r זיך רען

־ (”'* ח*ט •»עז«ר  •n« 1י
 ^ר־נעינע״ ••לכיער׳ן אשילו ןולאר־טעט

עטינע;!
•אל־ 0P3"iin איוזר — «ווי*רער

o איהו נעריינקט )כזער־ן n אטױמי 
 רלחרח-^ח- לסוטע די סון דזסענ«,*אל

in? ןאו; י «װ«ה נ־ם ד»ן ד^ן ס׳איו 
ס dv װ»ס ;י «י m נטריכטעס ז m ;י־ 
 ■*ל״ סים מ«׳»ה » ע««ס ןרעסע חד

 נןװען ס-ז ••ירער נ*םקן דער רער׳ן.
 גליינא״טינ, אין «|.r< *ל«ס«כס אױף

 no איז •טלס«ר׳ן, דערמטחנען כים׳ן
 א «ר«ו»נאםאל«ו אויך ליוען ■ *ל׳זרענס

 נ־״• א פעראכטועט־אױסדרויו. א קמה.
̂רער  עהנ־ *יון *•^אט*ננ, ׳*ם־ינעי, ס
 ל’א *ייט «־•( אין •אלגמר ׳נו לימם.
 וױ «א»וי«ר אוױ גןװען ניט זיר דאנם

־טמעױ אונזער א־ו «ס  דד»ע- *טוימי א̂י
דאגחערסי• — נעראל
אױי״־סקאנ״ דעם וװליעב אלו און

ד*ל!
!7אױל*סשא;דא דער ׳אױ
 נ־ט א-ז דאנמערט״׳ן »ז קענטינ, נאר

 א־וזם וועגען א־צם רעדם ס׳ון װאם נענונ,
 ס־טין ט*רנ־;דו;ג אין כלױז םיעל «ווי

vo v? די ער האס ;אי״׳־סקאנדאל o i t• 
 » דערדאוזנס װאס עפעס, א*נעסח»ן
 ד• זיינע. ,נאריחסםק״ט״ פדיהיױמ
 ער וועלבע נאריחססק״ט, טרייערינע

 סטדייח דוגם כעת ערװארנען, זיך האם
 אז סיט ,מאפ־מען״ א״מננאחן די סון

 ארזיסנמ־ האט «ר װאס א־נדזמאנקמ*),
 ס־ט דזסאדזס ׳זיסאנער א pg קואנןן

*וד־ק. י«הר *װיי איסנפסעחר
 א רורננאנאננפן א־ז קאננחןס אין

n אז• רעזאאואיע, n אן• ל׳אארסנ׳עגם 
 ר<יזארדס די צוטםעלען זאל דמאטיטיס

o n  po אייזעגנאה; די <ון ססר״ק 
 חיי אזן .1982 יאחר אין ׳ט»»־ס«ן"״

 א מנראכם חאם רז׳»ענעראל *םוימי
 רעיאױם, ד«ר אס איז os pא ר««ארם,

 סעהר נאןי דאנהערטי׳ן «ו ;יט װאס
 ער װיס־על *איולאריטעס, םרויערינע

?.,nr האם
m יו*ח«נון,”ססר » איז רע«ארט

d װאס d ' d c .נים
pg porn  k זייט• איין

i אין נים קײנפר נו, n ארבײם«ר 
 \t3VP *ו נאא־ײ, אזוי איז נאײענוגנ

- PB א t« *ײנמםועםען, זיך B i^ in 
iw .רזזואםטיס אוי דעפארסםענם m « 

 אננע־ אין אױף נעהםען זאא סטר״ק
no rm» סראכס *p ,פאקכמז ױניאנס 

 אנ׳ןר ;סטר״קער pg א־נןתענעבען
 סיי־ רקפארט דער אין אינםערקסאנט

 םאר טאהע אינטןרעסאגט אוז וױ־סיי.
i סענטזן n  pc באוואנומ. ארבייםער

T אין ״םיגמװ״ דער נ< הורם
ואדט.

o ig g n  i n ,אז לויטעט m 
idd״p הונ־ *מס נעהאסט האנען זאל 

p in 19א ,1נעל אין 1דאלא םיאיאן p 
אעכענם. דענ׳ןאיכע

o iv u in 1ד*א» מיאיאז — o if i 
i זאא האמסאניעס י1 *ז םיינט, n 
 אויף אוגעקאסט. האבען עם םסײ׳ק

i איז אײזמננאהן־איניעס 50 n ייק1סט 
 די םון ?אמאאניעם די איז אננזנאננען,

io האט א־ניעם 50 o  i n״p הונ״ אדוס
p in נעהאסט. דאאאר ד־י׳יאן

 און טיאיאז 90 — נעחןדם 1גענױע
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ז1א ניט נעהט עם1 א־ן אין i ״ n 
 1אי אײנענטום, נעעעמנטע פיז קאסט

o איז נעהם עס n יין1א ניט אויך

 נים ה«ט ענע־ם •רעזיוענט -ו«ס ד«כ, *יזזד,
״ו ניפינזו . K i* רעםצ*־*ו «;דער י v o v ' t i 

ז נראדע י” פווי*״ש.  די ױאו רעסם^יאז, nאי
עז •־בײפער  איז דאס סציייה, it ערקרערט יוונ

' ו י י י r א :,י :hi עס ד»ז זאד. ערנסםע . ו ״  אז ז
י ז  m ה«נעו ־ז,r ‘ז* זווסעיםאכעױ ־:■;י‘>cn י

rv:w! ז : :׳ ־׳ : : ': : )׳  *ןדבײטזײמיאס׳ ד?ב םיט *
היינןז א•־•: ױ«פ ו «ו דע־ ״ ה? ז רוי נ

: עפ נפהמ יי*<דזט ירןן-דע;•.• «B " r  r•
 יוא־ זיינמ 1סו *וו־סװאהר דעפ ד־ם ?לים״פזיידי:

פז. נמזם ײ צ פ t ם״י  v i h׳r**» oi דפם פיו • 
 «ר הווס ד־ו:בי, £'»טעדםיניכסער מײעזע:פם

*נןן <זזי  סערןר«י דעס «ו ««רם»«ר דעט •«י
ט ו *י ײ . י '» • ״: h: נ«ןי א*ז ?  f v r v ,ז גר״ן»  ײ

י ז ע־ י נ זי י n י * r n׳t עי און ענ  ס«נ*ט«י נעױןז
י י ו ה»ם א־ז סווז. ?ררר^נעד :א:־ו י י י  *נם־ ו

ד, א:;:כ«טפ:עס דןם »וז '«נם נ. ננו ד' פנ ?י פ'  פי
 ם'נד«סט« וןוס וױםעז *ו »ז נ־ם הײבם «י א
י 10"* «י וו< אננעיענענריימזז. פי«טע י נ « 

* * r ײ«ז מיחוז■ יי n * r n ו ן ד ן ז ן אוא 8ינ »'

m אאריאנ־׳וב לי ־י׳יס י?•®׳ i r ן נ׳  מי
o'3 אין *«ײאר?ן סטי-״ז t t i.

לו״נט? 9ד* *«11 ־.״־סט א־■!.-
ױ ד.*ט בט־״י, ד«ר ip י r iw i 0ס■ 

 *•11 ׳ודאטא די ט*גאט׳ון. איו נאט׳יו
 נ־ט 0סר״( די f»J״1 פסרייא ס-ן כ׳זז

«י.1ר« ג׳נײ׳נז o־io אכט1» )1• י r א*ז 
o m n*• ; אויוי 1א#־י •#*•im t
*:v טר־־גס rד• ן *i*g  o rs t to n p 
 *ט י»י«א11 ^.13 ר־ט «יא א .י*ר«ן

י מ י חו * ײ o ניזנאס « o r o w — 
i o* i׳״,oe ניס o j»«n< i»n  i n וי* 

o o * rn׳o. אין m ו״ט» io o  po״p 
i*o ה*ט  \vo־S3  pg trsn t3  r ' j » o 

m׳*׳*־־ i ,ויפ־׳וי טרייגס• o * i יז*ט 
n דס אױן oo״r *סגעפ*סט,  i n* 
n ו«*סטיס.1 *וי •איטטןנט  i n• 
o *ף יארטרץנט o * rn11׳ o״סס i 03, 

 א*.יאנ«1פא po ipoo*p י1 חמ א אז
S3 די rm א און נעס,1נ׳  po ivoo*p 
v׳* o v iy ,ײ*ט א״נאגטהוס i n 

o* ח*סיאדס •1 ט9*פגא?* ססר׳יח n 
o - n im ד*א*ד. ריא־*ז

 ינאען1נ נ־ס *i ייד סיר װעאעז
o װ*ס או־,« * i איז 0נ«י jo iy jpnm• 
o נ?ן. rv o n o c ,0*1 אז זיך gp jiv• 

iv o iv; ?און נר«נ«ר פטר״ pyo*ig• 
r v א *מאנוס׳ון ר*ט pg yoio y r n i 
D די iru m  SS2V3V330 !*•1*אא1 דיא. 

o נ־ט *נאד * i ד*ס«גס ד־יען אין א־ז 
 א ;*ך *i איז «»*רס1 אין וױנט׳נ.

v־i»g, װ*ס I p” -oo i n*,, ה*נ«ן 
t* ,o «נח«יטי1 *סנ«ק*סט. in n * n 

m ה*ט אאיין ראנ־וזננ pv ioo  m 
OO0W3B0 און .1*1*1 סיאי*ן

I אין אויך « m  l y n יד1 סיר ײיל׳נז 
 — נ«פ*סט איז נעת*סם גרינאאז. נ־ט
i 1«*נ .V0TVS3 * םיג1סא און n 

o i* * n ק*סס*ני«ס ׳1 1א װייזעז, װיא 
J אדן i i r i n  • i די און io o״s m  p

S3 אייגזיוא י1 נ«ױ«ן ח*מן ז*א«ן
”p אים«׳נ io o  jig, סאר״ אײנאמק די 
m ’ o.
n ס ה*ס «*טס*גיס» » *00*py 

o in im  o n* • 1 םיאי*ן* i ;•1*י n 
h i t w i — דאמו־ סיאי*ן «חײ; *p 

19 — w n o  p” io o  n .מנ׳מס
 נ«ס*א«ן ?ײגקז א«נ«ס 19 <*,
סטרײק. מרנ׳ן

m 19״ioo טאסק *  —  m n 9  p 
«ב«נס.1

p פאתעסם i r  pro דאד אייקנמנז״נ 
o הערטי׳ס i* g n סוסאן ריוינז די 

io װ*ס ,1נ«א o  i n״p גאקאסט, ת*ם 
*i )1א o •ס«ר״ 19 ד• אװ«נ«ן אװנאן ד 

אעכאנס. א*ר«ג«
o װ*ס *נ«ר i*n ססו־ײ״ ס־ט׳ן ?יו 

wnyp?סאײ ה*נ«ן 1ג«א װיסיאא ־ 
io תרכ׳ן *דנ״ט«ר די «ן1א* o״?p 
 סוז אוסם1ס* m נױחזז איז נתיס װי
 ססו־ייקיר־ וױסי«א p* ױני*גס? די

נ«אמ«ז? סארא*י«ז זײנען אענענס
1* )M f o e iM n  po o i* o r i i n 

o * r nםים o m נים o n  m m, אין 
i« o iy i איז o r * פ*א׳»«ד — e i* o n 

« s o 'o r  0*11 po rn !ם ני
o;ypyi i*< װ*אט a סיינ«ן, אודאי

tn «ז * o n  m גיט «נסח*אס I” P 
 m איז ס*לנייד p* ים«ז,’נ««אח”א

o נ*נ«ער i* o n ניט p׳r *  . ly p jy i p 
oy נר*ד o i* o n  i n  .mnypi*o 

i* ;איינ««אח״ס«ז פיא« «נטח*אט n 
i n נ*נצ«ר o i* o n איז n  jy jy i 
io o״iy p, גקי•״ »ן ױני*נס, די נ«נ«ן* 

ױ *נ?א*נ« אן סםרײק«ר, די אויזי נ«  או
i און ױני*נס. די * o in איו s i  m 

i א ס*רט i n  p* i n i  iy r1*o• אח m 
 » נ*ד זייז ««*רםm 1 װ«ם פ*ר
y אינ׳ם «ע-א i’ i y ’ n o  po pnp •כא 

o יהמטהײט1 iy n w i i*g,.(׳
n װ*ם *ט * p n  « i* o איינ״ סיט 

 צונ׳ך»ם«אם ה*ס י01ד*נה« צעאהי־םען
o װענע; עם1ק*ננ צום y i ״r־»*yo;” 

 ־o*p סםו־״ה די ווענען או־סער סט־י־פ
pg jyo כ»*ניס: די*?

o ?1 פוםצעהן in im»אי־ יסינ«א 
m נעס*נט ז״נען כעיםאאצן * n y j סון 

m אויף 1«ײפ1סט n r p ” io o.
o i* » y i i y i ם ד* פיינט*V3V אי״ 

o פופמהן — «טוט ס*אען.1כע in i i r r 
ly זיינע; ט*א p - 'ic o םאא«!1כי P” io o־ 

l y r p i i זיי *ון iy i* ir y j.
:i ר״סעם זעכצינ *ון פינף S3״  iv 

 «כ«ר,1ב • סםר־יפ ״פ־תעיען״ pg װען
״  *יבעו״ זײ p* המ׳צנעז, בתטאא ז

m ז*א«ן זיי *ז *זױ, אאזען yo p i r 
o פאדנעירען קעגען ;ים iyp ’ n oo יא«״ 

צער.
 *n י1 יף1א דא זיינען פײכעס *כט

o jyoo i*»y i pg on*p •ו* o * rn- 
זי 1סט t* צעהא«ז,11ת o*n םים, ײז  י

io ג«כ»וס האבען o״i n n r p, זיי 
*p* piypvpyjD’ i עך■ *p םעדק־ אין 

p* , in א־בןדנפיאזקן זײ ry n y זיר 
in yo * o ים.110י אין

װ*ס ד*, זיינען פייסעס סופצע
ױנםאתמוג- 1ה*נ« .ןןאוןן ססײיק׳ור

m |ר- !־נאר־ט ס־ט צצ'*אכצ; אי  נ
«י ק«ו,  ive*.*i iym*3 ypiyn *ינ

jy g 'in y jn*,
n ״11* u nח רט* c y o 'v  ;•voig
io ד*, י״ג«| o  0*n'־iyp ח*נ«! ו*א«ן 

*iyo*ri»  p* iy ip y y n y o ; i די־ ס־ט 
y* גאםיט iy u ״*n  no om oiv j קאס־ 
«pg iv* פאגיס, P 'i« n  i y i -סט־׳־ש 

חנממ נ
p ryo ig׳־i oyo; * pg״ i |y פארוױ 

io נ«ן o  po״iy9yi9iv i* iy p .טײינס
*i* y in  rm  * p־yo iy9y iy io 

p״i oyo״p* y o iy u m  * i  iy i הונ״ 
p y o iy i״po oyo « »נאדײ• 1«1קא«נ

o צ«האט1ר« — נג1ט iy n j* i׳ *i p׳p
o i* o y i.

i o*n״p n  |y i״po oyo ״•y jy ip 
i y i נאױיסמכ“?

"*9 *נח«רטי1 :i o T i ’ iy o p * i
•*j r״iy i ט«ן11 ״ ט«א«נר*ף*; 

;*ג*ג«ןpg |yi*>*n 11 *•?״סא«ו
i *1 וו*רם«ן y r ’ o rאױפ«נד« יוי

9 אויוי p* טריינס, i*  y jy j* ipy i״iy o 
p* נ*חן די ly v in g iy o  ; iy » y r סיט 

i* ; m׳ ״ פ׳סס«א ’w s״iy g * o r i
p* oygy פון פױס«נס די n אאשאמא־ 

o׳iy ii, י י o י«ר נ nי *!׳* i*g•׳i י  i 
i’׳n* ;חאיטעז  p* oygy |y»*on 

 ;אאקאשאם׳װ־קױסקנס די פון c«״«
p* |yonyny i;* jig םען1*11א1צ p’ o r• 

pg n א*ו y r r * o ן11א*ה*כי*טי די»; 
o יינ־ם*כען01מס p n o ; א»נםע•11םא 

o m׳i* u־D y r r* o — * נאנליער S t 
•-11* ם«א

’oyo *נד«רטי׳ס1 און i i  o i* g y i 
:ייט«ר11

io חרכ׳ן o״o iy o ry i• *  |yp ’ i p 
10 DO*■ 706 |n * n y i462* ;״נס p 

*tyiiyi i זיינ«ן *פיססס ■*סס o m 
װסאס. in סון *■גמניסזמ

y : n ’ r iy o  po iy n y o n * o  68 p* 
tyooyry i »ה*ט א*נר ׳ן1אינ pro 

*n* o :y o o i* o n  p* o iyny io ’ i 
yוn ח*נ«ז יי1 אזן ח׳**ססיס, r,חאם 

r* זיינען ססר״א ת*כ'ן in o y r y i 
i y ” nyj*» .פי«א נ«ס*א«ן ••p ip n * i 

. po 0*1-* *יז *ן in f i iy j  )yo’ jry jg 
y e i'o y o r *ניט און ם*«י*ן1טר*גסס 

iy>yon» ifjyp אייסנעאו״ צ״ס אין 
— pg 1צ *רםיפאפן נייסק  iyo*oo*p 

o n ז י « י » *o i n.
y * *נתא*נע, *ן *או* g i* r אנ־ 

iyp די אויף אא*ג« ” io o י1 *ױף *ון 
 סoi*an *1 דאגחצרט־׳ס 1אי גי*נס,1י

oniw*p — אין י»םו«כאיד1ח »גפא»נ« *ן ! Dinnimt vS:'onp
i איז n ’H י1 *ס*א i ' r p :

o iyn  o*n זיך i jn y i;*  i n  p r
זײס?

o*n סען iy p ” Too ניט 1*נ s o 
iyp האט ירט?1י1ר* ” io o  pro 1*ג 

p ח*ט f גמא*נ«ן גיס ’ K pm pro 
io o״iyp נים D m * o iy ?

y און jfiin rya  n  lyam ון יסען1נ* 
 מען הייסם — יפױיס»נ«ן1דינ»סים״א

טlimy . *1: איז ד*ס *ז ד*ו,  סון ניי
po o i*o*p*n* ig פ*סס*נים די!

 יpo 1 ננקן1צײם די ד*ד וימ«ן
«סםרײפ*ם*נ  אנ-t* ,nny 1 *א״ן 1*

oi*on i חארסי׳ס m w אײנ• *ן איז 
i *ז p* זײטינ«ר, y i ז״נער ח׳סבון 

oo ’ o r !גיס
 *ר־ *ין סאא איין m ד*כם#ך

 נע־ סמ־ײקער « ה*ט pro װאו תאנס*,
o ?א*סט1צ אינט׳סט, n איצטינען m 

*Q*srn i ס*רט  o jy o o i« o n  po*
!סיס

*p ״ם*מיאיען1ײש«1סם ,ץים־עא 
 ? ־בען1סארם 1הײז« די po ס«ן ד.*ם

 ת*נען סםד־יקע- םון סינדער אסיאו
 יעתון אױוי p* װ«נ inn יי1אאם!n כעהאנ־ בתטאא מ*סס*ני״,נ*רדם״

y o r; א«ננ די 1«איב *p ייט1כ po 
 עכץ1ס * העננען נעבאינען p* א*נד,

!1ב*הן״םטרייקע םען1נעם*םע * סון
o* סט1א די n 1ע8ב*הן־׳טע די *r 

 ;עייי• po ?יםצען םיט *ננקסיהאם נאך
!םטרײהער כינטע
1 o n  iviynטי1ד*נהע ניט «דט!
i נים אמ1צע1צ1 דאס n דעייןרםטענט 
i ה*ט חמבון דיזען !דז״ואםםיס *ף y i 
 ײ1נעצ1נטע1* ניט *א1דז׳סענ« ני1י1*ט
!נ«|

i 1יא1ענ o*n כװחא, 1םי ז״נען y i־
i *ז יד,1 םען ױיסם n סמרײס po די 

o״ * r־yn|“ 1י*ה צוױי אוםנעסעהר מיט 
p 'n* אין י»עאם1נ«ק ע«עם יא ה*ם 

votvvs3\ ; יא האם ;א*נד  o in y r y j 
o סארסאאמן י* ה*ם n ב*הן־ס*ר־ 

myp. ,װ«ן צייט, 1«יענ אין ד*ן i n 
 ש*נד י1 1-ה*ב« *ננענאננקן, *יז םםרייש
m סאנים r 1* װיםען, נסאאזם םאנ 

io o  i n״p קײן ניט האט m r -*ב 
 t* *רדנמנ; אין איז *אץ *ז סחנוין

oy נ*ר ויינאן bo ss ני־ ססרײקאר סיין
I .*אױד האם 1*איי דאנומדסי אין ס

O'J D*j;v: v ^ r n טסי־ט :עני*:ט
y־j יאן iK •א«• “אי־ ̂ט סף ל

א םאר י־אגנ פא- ?°ן טי,נ ן, גדצטיכע
א-נ-ז־צאנר״.:א: ״צגעיען

y* ־אט v״ * * * ; ,,V oy כט i
-y; ; א איו א;י «י - ״ 1 n״• י vט ,ŷ P
•נלדצאגריצא!, א ; :«yא ־£‘ פאייר׳/

אינ־ ע־ ־אט ;א צ איגד״עאגיי ן :n) P#
i'C י<וד “י אי־־ : ryn י־טען טע״י״ע-א

כט״ייה *;,י ז א• ר ט־״ :  - y i וז k ואדה
רײן ן y3î״ ;*א;ני, ,ד און ׳דט

^v א; yvcK, טי:י " i -y .ט צטיא יט*: ;
• י• י י ו• » ki ר־ • m O 1 - ו י־אננ־עי ביצ

ov Iאי א־־כ * י יי» סא• און עכ קאר#א;•
;א;רא ;yjy; די •-y; 8״* א8- •V) ודy4

נייתי־, : דאי ־ • י«ו • y •» ו ן * ,yp^i'jD
א£יצי* סזג׳ם דע־ #בע-,

 עןj• זי כט־ײר,ע־ ר• אז רעוא־ט, עייען
 ן,1סט׳,גאייט’ח־ 8טי ע״גכטען דעם פון
 ,-דא״ט זײנעז “כטרײיו־כ־ענע ,i און

 אנ־ס2קאנ־ די א• אײ;ד*יח, דע- ;רער
y j,,T; גyד* כא;ד y;yo,sVJ, אד די אין- 

 לזןר ;••וא־ײאג׳ניקעי דינען כ״יט^•
 ;ען,יז באדךכיאגנאט^ ד• אז *ײגדריי,

jy**y3 ד• אז אין פײן, און *וא̂ױ jvי*
;r אגס ̂ןס ivr.y; jy״  םין ״צײיז

y:yiD“ ר אין  צו טינ Dm ניעיד̂׳
o iy i j y i,*״ איז כ״עיז* ׳ ד טױיק״ינע :

j€** אי־ם ר־יט טיוקע װצט v l j^ r 
iv‘ א װאיצינגט^ן סון v m rv ׳עטי,ג ryn 
iy איצט װעט r: אױײכקיוד
רעזימידמן. צו געציויויננען זײן ל91

̂ס  נ«- ,-*ויכײטע ,ד ׳צייך א*ז יר
y ;•ט װעט װעגוגנ i*אױל־סי/יגחוי ׳ 

̂ף 1טצכ י1 זײן םויט. *וני-טי׳צעז זײז נ
i ;אר y i ״ פין יעי^ו״טiyfD*9«tr" 

i ~ ססריײן y i טיט ^•א־ט it מן9ח 
;יט. יצטיטט װאס

ן לוגדעי־ט די אױף װיורוס  טיל̂י
mf*ipi 19 און D׳yכענכ :׳  »זן ̂י

 סםדײ• יlyD^r 1, זײט, ק^םיווני׳ס דער
i y i ׳»וריוסט ד?חי ®ון ענטם^• אן 

רטירע״טלום טעהר y און כ̂י iy inyo 
בגות.1ק-טױדמ

ז י ו ל ײ נ װ ען! צ כ א װ
̂וכען צדױי בלױז  פאײ נײד איז װ

y צו כליכעז i□ י ערמטמןyהlכ,יyי,9כ ז 
y; צו גענענען װערט װאס i ry»o;i□ ױ  י
̂וס ,lyo^yo Diyn גי*ז yim װעדט װ w״ 

tP o W ון» Tn'*m ̂וחאי־ס iy ין8 י i;iw 
י.9*'נטער:"ש*נ

ײ ניטא א'ז עס ̂ר קײנעמ :  רינדע״ ר
y אז צוױיםצי, סטער i* י^ים ױני^ן 

m וואס ׳א*גסםיטוציע אז איז סענסער m 
װעיען. גע^טיצט אלעמעז םרן

iy i העי*ט ױגיאז cענטyאיז ר jy o r- 
j צו גרײם ינ1 y n םיט m» ם«ם אין 

 נ<*ר־יא די ®ון ער1טנלייט י1 נ$ור נים
 אלביײ ym זאנלערן לאקאלס, נײ^וג«י

iyoס ׳ ̂ך אהיז קויכיען ו̂ו ly נ r ' i 'Y H y o 
 טוײ כאקוכימז תי»ניקס ױינע אין חילוי.׳*׳

 הילוי; יצעײ»ע1סע ארבײםער זענטער
 םון באהאנתןיט זײ װערען ^״יבוש א 1פא

i !אקםוילים p o d w h p b o, ג*״. די און 
 אגיםכיעדיןזאכײזײט, גרעסטע י1 קומען
ך, נ*ר איז װאס לי מ

 •וגיאן לעם פון קליניקס םעליקאי* רי
 יעהרלי״ \pwvr, א האכען סענםער העלט

i און לעםיציט כען y i םאראנ• װערם באל 
 װאכ פאגה א ^אםען צו ׳צטאלםעט

.uM״*Dyi לעם לעקען ןŷעלפ
i y i דעם אװענט. ׳צבת דין װעט באל 

 רעגי״ םער7ו לער אין םאלט׳מ, םעז29
̂ג טע4 און םר טע34 ארמארי, סענט  עװ
o אויף y i באל y>yii| אהסױו אי*ע ן זיy 

 לא״ אינטערנײ^גאל לי םוז מעםבעלס
 אידײפער דער פון םריעט אלמ און תאלס

באװעגונג. איבײטע!
 אן םארברעננען וױלס איהר׳ אויב
 נע־ גײסטיגעז אבית אן האבען און אװענט

 זײן צו סארסעלעז :יט איהר טאדט נוס,
 איז לעבמן לאס אז ;יט, םאמעסט לארט.

 פאר״ אטת׳ן םון אײענט אײן אז און סולץ
 איז ov סך. א גאר רטyװ איז געגיגען
 עס װאס *רײז דער וױ מעהר סך א װערט
 םון זײט .4באי דעם צו oyp^ א קאסט

*r א קויםט קליגערע, די  ovp 'd נערס 
 אמווי־ נוט זיך װעט איהר אי באל. צום
 די םין אײנע ןyרפyה װעט איהר אי ׳רען

 אוגזעױ װאס אינסטיטוציעה, שעהנסטע
ז.yאפeגע״ האט ױניאן
i y i פאסקאראד א זײן װעט ב̂א 

 !*־ 500 אויסטײ^ען װעט מען און באל
 ארינינע־יסםע און ׳צענסטע לי צו לאר

מאםסעז.
yםאי!גענ לי i זײז װעלען געױזאנען 

 דא״פעז װעלען וראס קאמיט^ לער אין
 ז*לען oy טאסקע; ײעלכע באשטימ^

̂עק• ׳־ײס1 דר. :פרייז א באקופען די
 אב ;ס־לנטער -.עאט ױניאן םון טאר

 חור םיז סעקיעטעל־טרעזעורעד באלאוי,
 דענע״ װלאדעק, ב. ;אינטערנײמאנאל

i y r r טאריס ;״םא־װערטס״ םון 
ור מװאלץ,  קונסט אילייצען סיץ דילעס̂כ
װכא•, ש. און טעאטער  לעדאהטא! י׳א̂ג

״נערעכסיגחײט׳׳. די פון
 דורב־ אױך טyזו באל □in אױף
 םיז באיא׳ט ״פעהגאר א װערען נעפיהרם

ir*w מיס iטאג- טדופע איהר כױט ׳ 
o r iw.
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. געבאט צעהן די

;y׳n;רעדאקטאר ‘׳: —
 באארד עקזעקוטױו דז*־;עג. איגזע־

 קאגכטױוקטי־װען א אױסנעארבײט ־אט
 פנין * םון צאהל דער אין £י*;יאם
 כדט אנרימעגט קודענדען צים *וניזטען
באסעס• א־נזע־ע
 אז צוגעבען, ניען טוז ;עיעדס, בנ'*

 א״ניגע זיינעז פוגחטען דאזינע די
 פאר* דער צו פ-הרען װעלכע שטאניזען,
 שיצעכ־ קלאוקמאכערס דעם םון כעסעױגג

 איינצו• באצװעקמן און צושטאנ־ טען
 אץ באדינגוגגען נארניאלע מעהר שטעי״ען

אמעמיין. אין אינדוסטריע 'דאוק דע־
ױ זערין צו ערס־ײענד זעהר איז עכ  ו

 אױױס:ערױ ריאנעז ®וגקטען דאדגע רי
 די בײ אינטערעס איגעכיײנעם אן פען

 אונזער םון ארבײטער כיאסען גיױהע
ײ אינד־סטריע.  •וניד די אז םיהאען, ז

 תורה, גאגצע א זײ פא־ באדייטען טען
 כיען װען צייס, רי איז נאהעגט אז און

 אייזען און שטאי שטעיזן מוזען װעט
םאדערוגגען. דאזיגע די אױסצוקעטפען

 פלעצער רי זיינען אומזיסט נישט
 קומען עס װאו דאדט איבערשילט אזוי
 יצמק- און דענאטען דיסחוסיעפ, די פאר

 כא־ צו צװעת דעפ האבען װאס ציעס,
 פאדע־ פון קײט דאזינע רי לײכטען
ריגנען.

 די מיט באקענט זיך האב א-ך װען
 *גערעכטיגסײם׳/ די דורך פוגסטעי צעהן

 פדי־ הויבען צו געװעזען בארײט איך בין
ױנתטען. 0א םאר הע;ט בײרע נע

 אנטשנמגען אב*ר זיינען עס װען
 פוגסמען, דאזיגע די איבער דיםקוסיעס

 די באשטעטעט אמאל וױדער זיך האט
 םא־ גישט ס׳איז J*‘ א?סיאטע* אצסע
 םאי׳סאםענהײט. אבכאיומע קײן ראנעל

 םערטער דער אז ארויס, זיך צײנט עס
 א אז געןזם עס װעילכען אךךם *ונקט,

 ארביײ נישט װעט • שטרייט׳ שטארקער
 דער פאר נישט צוםרירענשטע^עבר, טצן

 אר־ די פאר נישט אױן און ױניאן
בײםער.
 ער איר^אא וױ ער,ים •וגקט דער

 איך מוז שםייכלעז, גישט םיר צו זאא
 ח^בען .*ועט ער אז אנערקענען, אבער

 די אױף וױרקעג דעםאראאיזירענד? א
 אנם־ ט׳וועט ארבײטער. די םון םוחות
 צוױשען האנרעיל סריװאטער א שטערן

 פדיײ פאר באסעס די מיט ארבײטער די
סקי< מיניםום פון׳ם העכער זען

אונטעריןוי״ קא:עז רוערעז באסעס די
ײ ארזײטער, פאר א פען  אד־ זאאען ז

 אונטערצױ אום אינטענסיװער, בײטען
שאפ. אין ארבײטער א^־ערע די טרײבען

 זיך װעילעז װאס ארנייטער, די
 העכערען א פאר םארדוננעז האבע,־

 כסדר װעלען סקײל׳ איבער׳ן װײדז־ש
 אגצױ אום קישקעס, די ארויסיאנען זיך

 ״־סטאנ• א£געמאכסען זײער האלטעז
 די קריגען צו פראראקשאן׳/ אז דארד

װײדזשעס. צוגעזאגמע
 די לאזען צו שעדליך בבלה סיאיז
 א אונטער ען1ארונטערםאי ארבייטער

 רעצ־ די באס. פון קאפריז פעדזענייכען
 אויסצונוצען טרײען שטענדיג װערען מע
 ארבײםער, דעם פון זײטען ־טװאכע די

 איגדוסטריע דער פון צױטטאנד דעױ און
 אאע די פאר שטעסען נוטער א איז

איבלען. אדםגערעכענטע
 מזזען דך װעט ארבײטער רי בײ
 אוועס־ פאר ױױאן זײן צו האש א שאפען
 העכע״ קדיגען צו םעגיליכקײט די רױבען

 ניט און ססײל, איבער״ן װײדזשעם רע
ױניאן. רער םון פראטעקסעט װע־־ען

 אז אנערקענען, אויך אבער ם׳דארח
 אײ ער װי טרײד/ אין צושטאגד דעי

 קיין נישט איז ׳טא: צו הײנט
 אײנצו־ שטיעבען ס׳חאדר געזונטער,

 צױ נלײכעז מעהר־װײנעער א פיהרען
 פונקט ארבײטס־פרײזעז, די אין שטאנר

 אר־ גלײכעץ א אײנפיהרען פי׳וױל װי
 דער אין קאנטר^י או; בײטס־צױטטאנד

אינדוססריע.
 אי״ דאס תאדאײנינען אבע־ םירארף

 אונטער פראקטישען דעם נײט יעאלע
 ט׳װיל װי אזױ :ישט ׳א.־משטענדעז די

 געצװאונגען, זײנעז םיר װי אזױ :אר
 אר־ די םו; באנריפען און צײס די לויט

גײטער.
פרי־ אז ׳אמאל נאך באטאן איר

 מװען םיר װעלען שפעטער אדער הער
 וױידזש־רעפארםע. די אט דורכפיהרען

 ארבייטער די פון װאוילוײן יער װײל
 בא־ #װײדוש נארמאלעז א פון אפ הענגט

 אומשםענדען עסאנאםישע די אויו* זירט
 לעבעז א מאכען קאנען צו לאנד אין

 גענארט זיין נישט און יאהר, גאנ״ו א
 מאכעז מיר אז וועלט, רי נארען און

 אסת׳ער דער װאם ;,נליקען ״נאירענע
 געחא?םע אױןי זײנען טיר אז איז אפת
!צױת

 צו װאנעז אםילו איך װיל שלום צום
 נע״ ױאלט אפשר אז םײנוננ א ואנען
בא־ זאל ױניאן רי דאם *לאן א יועזען

 איײ — הידיי צװיײגאמדיגען א שאפעז
cv; טאיפ-פיכ א אײ;עש אין כייניטופ א 

 y* ;יט שוטען ציצ א-ופ אזױ טשיייי;,
 באזונדעייע ,ר םאי סליד אײן צו צײט

^ j א־.ע ;«.«,* ער א. ))ט״  a ־u* 
א-;ד־פטײע. לי־אוק דע• אין

רעםבאק, ם.
ST8U לעדוש. ׳!j לאלאר ט־;טכער

 קו״ אינזער ®אר מארשלאגען
קאנװענשאן. מענדער

— :“יעראחטא װעיטהעי
 *,דא־, 1924 םון קאנװעגשאן אונזער

 דע־ זאל װארום םיאגע, די בעטראכסען
 בערעכטיגט זײן ניט שאפ אין םיגישער

 דעם סיט גלײר לעכען א פאכעז צו
 אדער עתזאטיגער ■רעסזןר, אנערײטאר,

 דעי אז ׳זאגמן צל כיײנט דאס קאטער.
 כלא־ דער בײ נײען :יט זאל אפ/גרײטאר

 װערען נעטהאן דארף עם װאס דאס שין
 ב״ס• ב״שפיעל, צום פינישער. דעם פון
ד ״נגיבײסםען.קוױדט קעגוועס, מען  אי

 פארלײנען ׳קאװס ארן קאלאר גי־יען
 אזוי און פאשין דע- ביי דזשעשעטכ

װײםער.
 בא* פאר מארהט עקזאמינער דער

 ער נײט צײט זעלבער דער אין און סאנס
 פילסען עפעס דארף מען אז און ׳אן -זײ
 גאר םידשעד, רעם ניט ער גיט איז

 אװעק געטען זײ װײל און אליין. םיקפט
 קומט ארבייט, זײן םיגישער דעם פון

 אין ברעגטשעס אלע װען דאן אז אויס,
 דער םאכט אװערטײם, ארבײטען שאמ

 זא־ וואןי, פולע קײן אויס גיט פינישער
 שטונדען, צאהל בעדײטעגרע קײן גאר
לעכען. * םאכזט קצנען זאל ער אז

 תאנ־ צום פארמלאנ םײץ איז דארום
 צו וועג א געמינ̂ע זאל םע\ אז ווענשאן
 יעדער אז אזוי״ גארםענט דעם םײלען

 בא־ זײן זאל ױניאן אונזער םון םעםבער
 הענען זאל און ארבײם זײן צו רעכטיגט

 דער זײז דאח״ דאס לעבען. א םאכען
 א אלס ױגיאן אוגזער םון שטאנדױנקט

גאגצע.
 םאר־ די אפשאםען אויר זאל מען
 דמר אין איבײם. אװערטײם דאמטע

 אר׳ די םארתירצען גײט פען װען צײם
 פעז דארו* אלגעמײן, r» שסונדען בײטס

ארביים. אװערטײם אפשאםען םדיהער א
 אגרײ סיגנעל די אפשאםען זאל םען
 טראסט א אן האלט דאס װאס מענטס

 איז ארבײטסלאזען דעם װאס שאפ אין
 אפילו דזשאב א קריגען צו אוממעגליך

סיזאן. םון במגן ivddv^ אין
גרוס, בדידערליכע; פיט
דזשײהאבסאן, י.

2186 נופער לעדזשער 9 לאקאל מעפבער

 די מ><כט אדכײט אװערגדים
h ארבײמער eגרעסערע ,־

י״ע<ו

; רעיאיטאר וייערטע-
י־אקאי, פון פיטיננ ספעיעעל א בײ

ײ פער״ז, סען10 דעפ  פײנ־ בר. ;y:sjnv נ
 דיס- איז געװען׳ אנװעוענד א*ז בעמ

 אינ־ דעױ פון 4 עינחט געװארען לוטירט
 פוז איך און פ־אנ־יאם, סעמײשאגאל

 איגופעד פײנבעת׳ס בר. אז דין, פורה
 חני אז אימןרציעט, פ״ר האכע; סע•

 איך וױ יעיעכט אזױ ;אױניט א-ז פינהט
א: םארגעימטעלט. פרי.-,ער פי״ י

ריסלווט־רט ב־ײג־ איז עב װי ,יאז
גע־ א-ז עכ ביז מוגקט, זער די געײארען
׳אגע פר פי־ן איז זײגער, ־• ײ י־ 1 0■ 12 װאיען
*y; םרעגעז, •*.עדואלט ב איך װעלנע
איר װעל ׳;עפרע;כע יזײז :*ט ב^יבען
ײכט םיל לט ױא :עז mm י < # יעצט עס

 אויך פונקטען 10 די צ• געװען פעגליך
 ניט 4זא־ אוועימײם ק״ין אז צוצושטעלע;

}װעיען געארבײט
אװערטײב־אר־ די אז גמיב, איך

י אװעק ם״ליע בי• נעטט ב״ג•  טעט־ד י
 באדארםר האבען זײ דועי־כע קײט,

 עם איגאדזאצ־אז. זײער אװעקגעבען
 ׳טשלאף פעד,ר פאי־ אררי־טעד רעש פ«כט

 זיך פאי-תױפען א־דײטער פאגנע אי;
r צזאיב באפ ציפ פשוט n !אװמרטײס 

 םיט׳יג- ױניאן קײ;ע ;יט אטעגיעט פעז
 װעלכע פיעיע, דא זייגען עכ א,ץ #געז

 חןד אבי ביליגער, םאר ארב״טען געהען
 !ארבײט אװערטײם צו זײ זאגמ גאס
 א װי טעהר ניס אז אויך. גלײב איך

 הרײ איבייטער די פון פדאצענט קלײגער
 אװערטי־ים״ פאר ריפםינ באצאד״לט גען

. א-*בײט.
 האט ארבײט, איך װאו שאפ׳ אין

 ארביײ זאל כמן געװאלם אויך באס דער
 טשער־ אלס איה נאד אווערסײם, םען
 איז עס אז ערקלקרס, איהם האב ׳פאן
 ער ^ םאשינען לערע אײגיגע דא נאך
 אפערײםארס, פיט כאזעצען פריהער זײ
 םרענט נו, זעדזן. פיר װעלען נאבהער און

 אין אפ זיך טוט עס װאס ניט שוין
 אז שרײען, אדבײטער אײ;יגע י שאפ
 באפ דער !״ ״אפגעלוילעט זיי האנ איך

 א נאר vh איהם בײ אז ׳זאגט ווידער
 אין זיצען דאר :עקפט דאס שא•, ױגיאן

 מע; און אפערײטארס 3 א שאפ גאנצען
 װערט אזוי אט אװערטײם. ארבייט

 צו־ אליו אזן ׳טלומ, דע,־ צזריסע; אפט
ו אװעדםײם ליב

 ענט־ פיר װעט א־הר ראפ זזאפענדע,
ײגיאךגרוס, טיט איך פארבלײב פערען,

.11 לאק. פעפכער יעוױן, ס.
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ו ״ י ײ ^ י  ארן ״יאג^ן ״
S יירנואר־ סין סין װאזזי דעם פאר mv, 

 מוג״ פיז ״גערעכטיגקײט׳/ דער אין
 דאט- כרו^ר שיא(ט ׳טען22 דצם ר-אײ

y זאכען, געורסמ םאר פאן j f r i ןך 
 סאפע ד?פ אן ריהיען די אז דײנסט

 זייו אמאגיוײשאן. יפרגזער פץ עכען4•
p םון אײנער in ,נ̂ח װאס פא־^אגע 

 םאר׳ן װאחר^ײנ^ר חאלט ראטפאן י־ער
 נאגרעד- די נע^ייך: איז װיכטיגססשןן

 ך0 בעאמסע. די םאר צײט טון צונג
 נעמין״ זאל טערפין דער אז בעשטיפט

 צוייל נאר צוױײיאו־זד; וױ מעהר ניט רען
*r• פאכען די זא^עז יאהה s ד םאר  י
דערע.

 מײנונג זײן אז כאגריגרען, צו אוס
o אוייי אן ער 0צײ; ג̂ע ייכט א איז n 

 דיסחאר• א עיןדסטירט עפ װאס פאיןע,
ד ,ד און פעפכעיס די צרױ״עען פאני  נ

אפטע.
עפע-שט, צו  די צו ?עחן לאפיר א̂י

 צו און פאיזכען, טאקע זײגע; פאשטען
 די ריכטיג ראטפאן ברודער האט
 אז ׳שיינט פיר אױסגעפארשט. יא;ע
 גן״ וױריןלױ װא^ט עס אױב װארים ניט.
 אזא עחזיסטירם עס אז םאי/ דער ירען

י צוױשען אפגדונט טיפער  סיכמלימר י
 גאר דאד װאלכ נעאפטע׳ זײערע און

 איהס &אר געװען גיט אורזאנען קײן
 םאר פאי״עלאנ זײן פיט ארויסצוקופען

 פון מיטגלידער די צ״ט. די יעגרענעצען
 סך א ׳;עגאנגעז װאלטען ױגיאן דער

 גע• שױן װאלטען די ׳איהם פון וױיטער
 כעאס• א סאר טערפ-ן רער אז זארנט,

 תר באגרעניצם׳ פעהר נאד ױין זאל טען
 זײצןן אפיסערס איצטינע די אז פאקט,

 און אפ^ אין יאהרע; לאנגע פאר ״עוין
 רױחנר די װעחנן עלעהשאן יעדען בײ

 ״זאנענאגסן די אז צײגט׳ ערװעהלט
̂גם ער װעלכער אױף דיסחארסאניע/  ל

 זײן םאר גרוגט אלס נעוױכט פיל אזד
איבערםרילען. זײער אױ פײנוגג

 םיס• געדױסער א עתזיםטירט געוױס
 אפליי• גארניט עס וױל איך און טרױען,
 בעציחומען דיא זײגע; נעוױס יזעגצן.

 כאאסטן די את מיםגלידער n צװישען
 אמןד פרײנדליד. אזױ ניט מאל פאגמנס

 TH דאס ׳י*ין ניט אנדערש גאר יזען לכ
 הארסאגין די אט אבער גאםירליך. גאנץ
 ח צו דעם מיט טחאז צו ניט גאר האט

 יאתד צעהן אדער צוױי זיינען בעאמםע
 פון ארױסגערופען װערם עס אפט, אין

 פאל אםט אופשטענדעז. אנדזןרע גאנ״ז
 לאגצ שלעכנמר אלגעמײנעי, דער פון
 גד הײז ניט איז סיזאן דער טרײד. אין

 פער• אגגעװעהטאנט, איז הארץ די ׳טער
 ער״ דער — געוױס, :אנץ ׳;ו כיטערט,

 פיה״ צו נלײר עס ;יט פען װעפען שטער
 צו רעכמ כדט כעאפטער. m איז לעז

אופדענט. פ*ט
געװי״ א אז *ױך, טרעםס פ̂א אפט

 ווערם דיסהארפאניע און פיסטרױען סעד
׳אופן קינסטליכען א אוי-־י ארױסגערוםען

ן‘3וו: ײ ר מ ע ל א י נ ע ן ג א ל פ
(®עליעםפו)

לעבעדיגען פון

 כםדר םיר לײענען צײט לעצטע די
 רעגירונג רי װאס אונםערזוכוננען, בון

אלײן. זיך בײ פאכט
 אן עדשט איז סקאנדאל אויל דער
 אויל צום שוזן זיך קלײבם איצט אגהויב,

 אין םואװי־םקאנדאל, א — פקאנדאל
 גרויסער דער זעלבער דער אלץ װעלכען

 שלאגט אט און םארפישט, איז ד^הערטי
 אונטער* זא׳ל םען אז סענאסאר, א פ$ר

̂ורד הענרי װאם םעטאדען די זוכען  פ
 דעם באװעגען צו כרי באנוצט האט

ל ער אז ש^נגרעס  פאסל ^פגעבען איהם ̂ז
שאולם...

 אוגטערזוכען גוט. און קורץ כלל׳ א
 פעה־ אונטערזובונגען און װאס דא איז
אפעריהא. אונזער אין ניט לען

צװײ־ די אן יאנט אונטערזוכונג אײז
ײ םון ערנער איז סקאנדאל אײן טע.  צװי

טען.
!םײן נוט
 איין אײנגעפאלען מ*ר איז דא און

אן: נעניאלער ^
 אונזער װיבאלד אזױ, זיך זאנ איך
 פיט עיסה׳ן םיעל אזוי זיך מוז רעגירוגג

 פאר־ נאר זײן שטענדיג אונםערזוכונגעז,
 סאר טא זיגד״ אונטערזוכען פיט םאז

 אונ־ אן גרינדען ניט גלײך זי זאל װאם
מערזוכוננס־רענירוננ.

 גלײך זיך זי זאל װאס םאר םײןיכ
 אין זאנט, מעז װי ,אינסמאלירען/ נים

חמאים? זוכט װאם רענירוננ א
 לכתחילה ד זאל טען הײםט, דאס

 חד אלם יאהר 4 יעדע עלעסכתז גלײד
אונטערזוכוגגען. םאר נירומ

 אױם• ואל סאננחנס דער טײנט׳ דאם
1א ןוגהויב םון נצייר װערען געקליבען

 אוגטערזוכוננען, ?ון קאנגרעם דעי אלס
 אונ־ םרן סענאט דער אלס סענאט דער

 דעך איס פרעזידענט דער סערזוכונגען,
 אונטער- אלע פון עלםםטער דער און קאפ

 נע־ אלס מיגיסטאדען זײנע ארן זוכער
אונטערזוכער... הילױ

 אונ־ זײ זאלען װאס און װעפען און
 אױך איז דאס איהר, זעהט I מערזוכען

! אפערײזא אין זאיג א
 אודאי יטוץ פעהלם דאם כ׳לענען

נים.
 די טאקע הױ&ט־זאך, און ראשיה׳

 די רעגירוננ. געגענקעלטע ארונטער
 קאנ;־ איהר פים רעגירונג אויסנעדינטע

 םיניפטא־ און פרעױדענט סענאט, ׳רעס
רען.

 יאהר 4 2א רענ״רט װאכ דעגידונג א
 זיכער אנגעזינדיגט... גענוג זעהר האט

 ס׳װעט אמעפאסיןודיעט, נענונ איבער
 רענירונג נײער א פאר ניר ניט קלעקען

 אפילו נור אונטערזוכען, צו יאהר 4 אויױ
יאוזר. הונחןים נאנצע אויח

 חם־ זײ זאל עס ירען צװײטענס,
 סגןאנדאל-מא־ הײן ״סטײען״ ניט ושלום

 זי קען אונטערזוכונגען םאר טעריאל
ן נעהמען ע כ ו ז ר ע ט נ ו ך א י  ז

. ן י י ל  ׳סענאט רעם קאנגרעס דער א
 םד^זי־ דער קאנגרעס, רעם סענאט דער

 יעפ ביידע זײ און בײדעז, «ײ דעגט
 ניט װעט דא אויך און פרעזיחןנט.

̂וס םעהלען אונטערזוכען... צו װ
 זאל דאס אויך אויב דריטענס, און

 כתר־ יאזזרמען 4 * פאר נעגונ יײז נימ
 ש\י\ געהםען רעגיתגג די קען טא םין,

 דער פאר האנדידאטען די אוגטערזוכען
חנגיתע^ יאתרינער 4 נײער

זײן... װעט ארבײט ׳קורץ
 םאלס, דאס ״םיר װעיען װאס און
 םיר װעלען װאס V חזרםון האבעז
 פאלק, דאס בײר, — '1 נעוױנען דערפון

סך. א זעהר
 ורעם רעגירונג די װען :ערשטע דאס

 און אונטערזוכען, טיט פארנוסען זײן
 שײן האבען ניט זי װעט ראמען חטאים

 םאב״ צו געזעצען, נײע מאכען צו צײט
נזרות. ריצירען
 צו נדיננער סך א זײן װעט עס און
 חך נײע א סאכם װאס םאר װײל ײעבען.
 ױ װײל ? גזתת און נעזעצען נירונכ
 ד מוז עפעם טהאן. צו װאס ניט האט
 םאב־• און זיר זי זעצט נו — טחאן דאך

 ארטי״ לײכט א זעהר געזעצען. ריצירט
פאכריצירען... צו 4העי

 נעני• םײן לויט װעט, זי װען אבער
 אונ״ די מים פארנומען זײן פי׳אז, אלען

ארנײם. האבען דאך זי דועט טעחוכוננען
 נעזעצמן נײע די אהן װאס חת און

 עס איז לעבען, צו נריננער סך א איז
אויך. פרעהלאכער נלאט

 אר אן בטבע ?ײנען נעזעצען וױיל
אומעסינער.- אן זעהר עסק. טעטיכער

 אונטערזוכוננען די נעגענזאץ אין
 K ״■אטענץ״ זײער אין זיינען װאס

קאמענדיאנכ»שסע... א ז#ה פרעהליכע
 םרעהליה װערם אונטערזוכונגען םיז

 נים איז םיזאנדאל א םרעהלאך, זעהד
 אםר ער און םאיס, א וױ עתעי פיעל
קאמעריע... א ײי זירט׳

בענפ־ די פון םליען מינסטארען ײען
 איז הענט זײ אין רעזיגנאציעס םיט לאך
 אפראבאםיש-אמוזאנם אזוי כמעט עס
אקראבאםיס... חיפארראם א ײי

 מר סך א איו איר, גלויב ״בכלל און
 1* זינד פון װעלט א איז לעבעו צו סער

ר געזעץ םון וועלט א אין װי זינדיגע » 
סרוטאת^ גנב׳ימע און כער

 \vp ומדמא ®ון וחןאם א איז
 טחאן! ױגדיג א אויו אלײן
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ד די ג׳ס *אר װ׳נים, נןנמ ד «ןנ,. י־
worn פון אױך און ױד«, ח»־ פיו 

זינעז״ א־ן ז»ר קיץ גע;1ה< ,ץ*ס
 »נ• א־ז, ד*ס »ון זײך, אי־ן »ױס«ר

דנ•*!. די ׳עעדינען דנסיי,־.יי
 מ<ורענט א םא־ זיך יאם־ר אנער

 ראט־ נרודער װ*פ *לעס אז #■ריעטעלען
 אז או; אדת, װיױזריך א־ז זא;ט כיאז

 נענ־ע־ iv ז״ן «׳; ;ע־דט יוד^ן ד
)r n\ ■י<יכ :•;אר׳טע, ד־ ש,י; •״׳••ט ד— 
א■; •ט’:,•*־! עכ װאיט א••־ ••• ן,ו1(׳

•1יענע
 טוזען א״נער ־עדע־ װעט ע-״:טע.כ,

דער נאך א־ז א;ג1א; שון אי >ץ;ע:ען,
 טאפט כיזנעס, רי אין,//ירינעארטעי

 עכ און פ־נססעי דער א־ן »פט
 װאגענט כיז צײט געני;ע;דע א נעדסט

 אנצו־ עץםאהרו;; נױטיגע רי קדיגט ער
 שםעלט הײנט ארבײט, רער םיט נעהן
 שױן איז עי װי נאכדעם אז ׳םאר ךך

 אר־ דין מיט בעתאנט כןחױװײניגער
 ;ױטי־ די געקראגען שוין האט און בײט

 זײן םארלאזען ער דאיף ערסאחדוגנ ;ע
טעימין. דין זיך ענדעט עס זױיל ^

בעשדײנקונ; די װאלט ׳צוױיטע;ס
 פון פי:־;לען די אוגטערגעהאהט צײט פון

 םעהיג״ ז*יגע עגטװי^ען צו נאאסטע
 הע״ און העכער אלץ שטײגען צו ׳הײםען

 העכערען א םארנעהמען צו אופ נער
 דאה ארגאגיזײשאז. דער אין ןאסטען

 די אז פאראורזאכט נאטירליך וואלט
 באשטא־ װאלט אלגעמײן אין לידערשיפ

 ערםאהי־ונג װעניג כייט מעגשען םון נען
 פעשיגקײ־ כאשרײגקסע ;א;ץ ס־ט און

מען.
 א-ך אי־עס. :יט נאך איז דאס אבער

 ראט־ ברודער מאכ־;ן אויפטערלזאם װיל
 אזא ױניאן דער אין הא איז עס אז ׳כיאן
 נעסט פעראנטזוארטליכחײט, וױ זאך

 דעם פון םעיאנטױארטליכקײט די אװעס
 ער אזן אדנאניזאציאן, ױין צו אפיסער

ײן צו אויף הערט  רעײעזענטאנט דער ז
 איהם האמנן װעלכע מיםגלידער די סון

 זיך קע; אזוי וױ הײנט אױפערװעהלט.
 ער אז םעראנטווארטליך פיהלען אײנער

 איז אםט זײן דאס פאראויס אין וױיס
ט? בעשרײגקטע א אויךי  װאס צו צײ

 און באלד באלד, אז ׳װעלם די אײנרײסען
 ווענ איז פאקען :עוזסעז זיך םוז םען

אדײן.
 לאננ װי ניט איז פראגע די אלזא,

 צו נאר אטט׳ אין איז אפיסער דעי
 אויפ״ זײן דורך ער פיהרט גוט. ער סאכט
 אינטערעסעז די אין אםיסער אלעס גאבע

 אזוי שטעהן ער סען סיםגליןןחנר, ײ פון
 — םאדקעהרט, עס איז װיל, ער װי לאננ
צופיעל. אױך טאגאטעז צװיי איז

 טענות אויד האט ראטמאן ברורער
 קײן ארײז ניט ברײננען מיר װאךים
 אוג־ צו פאדערוננען אוגזערע ןזא נײעפ
 מיר אז דײנקט, ער בתים. בעלי זערע

 װידערהא- און אדט אײן אױוי שטעהען
 אויך אז ;לויב, איך אלטע. דאס אלץ <ען
 נאר ער זאל גערעכט. ניט ער איז דא
 א*ז עס װאס אביסעל פארטראכטען זיך

 ביז צעהן נײנצעהן םון סאמעלומען
 א ;עפיגען זיכער װעט ער און איצט

 װעלכע שעמ»פע םין רעקאיד שעהגעם
 ,ד מיט אגגעםיהרט ךאמ ױניאן אונזעד

 בעלע־ און גײערע אלץ פאר בת־ב כעלי
 ניט דאך ער םײנט לאנדיציאגען. רע
 װאך״ סיז אײנםיהרען דאכ אז זאגען, צו

 געװען. ניט נײעם ליין ;אר איז ארבײט
 איזר די מיט אײגענטליך, ׳איז ויאכ ןיא,

 אינטער״ דער סון פארעריננען זמהז ס*גע
 נײע א ניט עס מײנט ניישאנאל?

 און פראבלעמעז אונזערע צו לײזונג
 אין איצט עקזיסטירען ױאכ א־בלעז
>' סרײד

 פון פראנע די אנבעלאנגט ױאכ
̂געכ-ישאן,  פארלויםיג נאך cy איז אדא

 לעבען. אין דורכפיהרען פון װײט גאנ״י
 איז צײם די וױיל דעדםאר, אײנפאך

 ניט זעה איך דעם. פאר רײף ניט נאך
 פונ׳ם אפײײטען קעז מעז אזוי װי איין

 .אלטע אזויגע מאפ אינטעדנײשאנאל
 לאהאל װי לאתאלס איינגעפונדעװעטע

 האבעז װעלכע ׳עלף לאקאל און זיכעצעחן
 רעלארד. רץנעס א זײער זיך הינטער
 ױניאן די װאלם םינאנציעל אז סענליך

 אבער אטאלגעםירוננ אזא פון נעװאזנען
ניט. זיכער ניאדאליש
 און אכט לאקאל אנבעלאננט זואב
 צױ צו לעכערליך פשום עס איז פעו־צינ,

 דיזעז ז4אפשאם; םון נעדאגה דעפ
 די גוט נאנץ נאך געדענל איך .‘יאקאי
 םעםבערשי• איטאליענישע די װען צייט,

 צו בעלאנגט האבען ױניאן אונזער סון
 םאך זײער לויט לאתאלם פערשײדענע די

 צוריה איך װאלט צײט יעגע אבער נאה
 הינ״ געװען זײנען זײ זעחץ. נעװאלט ניט
yoרשטעלr פױם״ עריגע5̂א די נענעז 

 גאנצע א אלס ױניאן די און ממיער,
ײ מ״ט געהאם אימער האם  שוױך םיעלע ז

 דער אין זײ אויפצוהאלטען דיגקייסעז
 זײער געווען נימ איז דאס ןתאגיזײשאז.

w, דאס נעװען שולד די איז נאטירליך 
 א^עזונדערט. נעורעז זײנען זײ ײאס
 לאקאל איץ אין זיך גרויירען סיט׳ן
 שםוונד זײער אויך גלײכצײםינ זיך חױנט
 םאר זעהען םיר איז לײטע יתיאז ןלס
TJ םוז אײנעם אלם 48 לאתאל איצמ 

םארטסםע ̂קאלס נרעסמע און ̂י םון ל ̂ונאל. ייי *יגסערנײ
w l ױ ראנד ברודער זעהם איהר ו

שסהנסעז קורצע
-u :

 י1רעד«?ט דעס ונװישען
H־J לעזער די :: • « « I

Ue
.,'ע*וי כ v־o אײער — ' j k גיט איז T'ז 
iי* *־' ׳'-*ױעיע׳ זעיר Iס איהר ם י  ראכטoyJדו־כ ו

' *V פ «וגקטע|/ ווערו f *?ײן מיתר ױאי jg j 
 אילר פיו־עגטםע־עז זיך עכ נעיאגט ?ײכט

 :%- •»־* יגי־,ט־לז9 צעדז די צו •K שין־יוזננט״
 פפרװערען זפר י־פב ;לט.ינ מ ױערען /־װעזעווט

דויו, פװעדטײם. טי  איגורעגטען אי^רע כיכ גון
זcu *יז פוי פיר זײנעז פװזןרטײם נעתן  אײג* (

ט, י1י>וינ i• פ פיר, פארפטפנ^?.  װאימעז ז״
mעיי נפד קפנט  נעת? נ־ײגגעז א־גיפעגט^ז ס

פי ר װן  װענןז ■וגיזט I הפנעו ווי «נ*ר •.1•
ט איז, רעם  ניט ?חרוטיו ס־ינונג, ר1אוג? יוי

 אױזי ׳יפאנדפמקס געמיסעו « פיז אוז נויטיג,
v ^ v v. ם דער װעתז *כמר ײ מ ״ די  אזא םוז ^

ר וחניעז פארנפט סעי? ר״דמז נאד ד n פני r 
o טער. tn jn v ר פי * ר י ״  װ*רוס ׳ו1ערקתר יו

םינ. גים איז ער ױי •וגקט נוי  םאריאגנט צו
 נאמפ-סטע א םא- נפראנמי! א ביבעס די פין

 און יאהר. םיז ס׳*ך אין *רנײםסװאכעז צאהל
אי נ«ס א װעז  נאראנטיזנ, די נאכליגתן ניט ז
 אויסי׳נ״ואהיס ?ריגעז אדנײטער רי סוזעז דאז
ײן סאכעז סוז נאכ דער װעיכעז "i פא;ר, פיז  ז

 פאר• יײכט יענפ אידר נייפראג װעכענטריכעז
 גאר ה*פ װאכ סאניפעקט^ור!־, קײן אז עטעהז,

 יאזעו ניט װעט סוח, א־ן ?ריעיקע ׳גטירע*^ א
 ^אוד אוז אװע־סײם, ארנײסער זײנע ארנײטע!

דאן און פ•*, »ןזײ אנרערחאיכעו זיי יען
 און ר־ידינ. א־ופנעדן א־ב״טער זיינע יאזעז

 װעס עי םיז. נאדגיט םאי צאהי־ען םוזעז זיי
ײעז  ער װ«ס נעיד, דאה אז נזןפס. ?ײז טי

אי ׳ם*;ד איו ארייו רײנט  וויריה. קרינען ער ז
ײז, נאר אכער תעז דאס  נענ«ז װעם ער װעז ז

כײם נאיאנטירם! פויע די ארב״טעי זײנע  אי
n ויקט דעם דורך און r א ווו נאר כיו כמײא 

 י1איב זתר װערעז *•נע׳עאפט גראד נרױסעז
םא־נײם ®וז טגי כ אװעי וייי  װ«לס נרוגד פ1י ו

אי װאס •ו;קט, א םון ;yvyHv דאס  אוייוד ז
 םפימםלנ* ג«װעז אװערטײס םארבאטעו דרילןריו

ט ער איבערינ. דינ ט ;^,אכ װ*י ױ  ר1אונ? י
יי װ«ן1ג םײנוננ,  װארוסן *ס אוו מעדייר. או

ז *ײט^ז, םאר*ז םײ• ארנײסעז ד»ס װי  פװנר
טינ. אופבאדינגט איז  •ר־ ימר װמו לס*י, נוי
i j n כא^סיסםןןר א »*? װערעז געםאכם פוז 

p איבײטער סעהר און *״ט, o  ippי B אין ו 9V 
י חםעז.1;1ארוי נים *9, מ י o װי y ס• איז  ני
אץ קײז י ארנײםער׳ רעהר סאר •י *7,  װײל י
ײ איז ביזי זײנ׳נז איע r רע1ו y p r י װעו  אז

 נעהאיםעו ניט זיכער ער װ«לס ׳דא א־ז נעזעץ
מו1ג װאלם ער נעװארען. * ר ח נעװארעז. נ  י

אד אועיכז! דזפנע? צו נעזונם גיט איז עס  ײני
י קײנער װאס ;זןזעצע, ױ ז אדער ניס ו  גיס מ
! פרכײטער די ס*ראלי?ירם1ד ד«ס םאינןן.  ײ

V דער אין םוט מעז ױגיאז. די o r ,װאס ד«ס 
ײ נוםעז א איס יב*םעז.1ם עפענסיױ איז  בי

M r װאם געזעץ, דעם נ^הסעז איהר קענמ 
o «וז טריגפעו דאס פארכאם o o i r. מריניזס ׳נו 

itd מו נאר ׳רעז סרינקט אודאי, ? נים כ ע ^ 
D. ׳?זנא«ס « * : r, סס. »סת'?ר אםט איז װאם 

ו אז איז, כרי רער  •93 סארסאסעז נים ט«ר מ
 אין דורמוסיהרעו מװער זעהר איז װאס זעןוע,

ט סיר דענלעז דעם צוריב ?ענעז.  »?» װאי
 ראסז•©. ניט נעמעז אװערטײם נעגען פ»רנ*ט

מו פוזעז װעס באס דעד װאס פ»יט, דעד ע  נ
ע  ארכײסס־ צאלי באטטיסטע א ארכײםער זײ:

 נאצאהלען סוזען ער װעט ניט אויב אוז ױאכעז,
 םאם!*' לײדעז דערבײ װעט ער און דערםא־,

עי ױ פעהר װעם ׳רי  םיהרזה םארבסטעז איע ו
סכרויו דער און סײערטײם אז דערצו,  דער־ סי

ט ז«ר פון ^אפ ׳ אײער אין װערען. אינ י ײ  נ
 ד«ט םײנכערנ נרודער אז אויך, איהר זאגט
ז דורד ״ אי אײעד איז ר^דע ז ? *  ענד* אײך י

ױ ניט איז םיר *«ו:הס אז איבערצײנט. ליך  אז
ײנ מיעכט״. ױ נים כ^ויז איז םיר ■ונקט א  או
 או;זער נינזי סכער, ניט, איהם דעז יסר^ סיעכט,
 נוס, זלהר »וז זעהר דוקא ער איז סײנוננ,

 אנדערע אזז איהר װארום איהר, װײסט אוז
 ביד איהר װײל דערפאר. עס איז ניט, עס זעהעז

 •30 איע טים פא־בינדוננ איז ניט איהם טראכט
י אוו ■ונסטעז, דערע י ױ  כאםראכםעו ,פײע ו
ה ?ןאנדפוניזם ■ערזעגליכעז א םון איהם י ו י ן נ ו  י

אז׳ דער םיז רקם םון ניט ייח ױני
 דעם םוז אינדוסםרייע. נאנצער דער םון גים

אז, קײז :יוניסדעמסנדפונקם •93 איז װאס ױני
ס׳ קעו יסודות, דעס*<ןראסי׳פע אױזי בוים  ני
סר־ אונפלרסיד לײז דאכעו ניט טאר

י אדכײגתר. אוז בײםער  איחר געכעז םוז ז
r איהר היל^ i r ?ניס, עס ?י םום ניײך. איעסע 
עז אוננתי״פיד אז זי םאכם ^  »וו ארכײטער צװ

י זעהם ארכײטער, ו סרנײם^ר סילע «ז ׳ז י י י  ז
ע1ב וױידזסע^ העמרע קרינעז  בסדמנוננ*!, מר

 אונםקרנריכם םעסכןד^ אנדעחנ איוזרע װי
ן זגפזיסםענץ. אימענע איהר זי «ז v *י  ױני

ן נים סארע( ײן זיי o און יחסנים ? f םיד 
ײז נים רעז v קײז ז D r?־y n r,: םוז?ז *לא
ײז ך ז ם• 9P0O איז דעיפאר כאמיצס נייי  :י
אז, יןייז אסעריקא איז את־ v? נאהסם װאס ײגי

 אמינעםײ״א• פוז פח»נע די איז סאן,
ױ איינפאד אזוי ניט נאר אויר  איחר ו

« ײנ  אוי האםאליזױרמ זייער איז עם ר
 לאנ־ אייו ניט נעהמען געוױם גאך װעט

נזףייזמ וועט םראנע די כיז ױענמאז

n יתי־ t i t n  r*v» n איו ■
א׳ דו ״ m 1י4 ײ«פ יז a m ■י מ ו «;יד«:ן■ ײ  «(ו

, ) ״ r א i# f l י,( י . ו ׳ נ ״ ס * ו ׳ י ן « . «י נ »  י
f״r f i ׳* גv#רי יא,־ ס9 י ע י ״ג y 99־J י * m‘ 

 אין זיך רy גייטמט אנעי* ?ו־ב חינת״גזנו,
o y i ז *,ד/ םוז אוץ י ־ נ jד פאר ײ r y j jH  Dy; 

o אי! סליײ, r ר ן fvo י v i• ,א• סרי 
; ״ כ’|ד^נ?fe y׳  נע ;יצ ry ער װאיט אליין fyי

ry jO 'r, טײנט יאפ ;,א ,rg מ די I ■ g• י
y?׳־ ׳וו איד׳ס r: ,צױאס! #v גיע *־• עד װאפ I 

 נ־ט ז>י;י־ די ט«ר ראס א־: כארעכמיגט.
 דעש ל,י•;׳;; א־ן אלע כא׳*־«וט ױ;*א: די .1םא
 יפטא;י• ד׳<פ לױס ווײל״ בק־יי, 09(90ײ$9נ(

טע־ דעי סיז •וניפ;> דער םון ניני*ט  קי־־* א־נ־׳
i װ־ידד^ א א אין איא נען v w מ  יענעכש א סי

r i r n f. עי קו״ס  •i א־ינ־;־ םאײאגגט אנ
r־-f y r מי סץחר ayT ^מ, בא׳עטיםט  א־ז װײדי

!ייד. רי פאדיאננעז צו כא־מכטיגט ניט עי  םין י
או דער  געסאכש איחם ױפ^ט דפפ װײל ױני

n■ פארא O n n ן ן ם ר  ר.yיט’רנg י
D דאו P J i iM o r  oyi f i t אינדוססייע דער םון 
 אוסנאדיננט 4 פוליזפ פו« דו^פיחרתנ די איו

 קיאופ* ר?י םיס חױפס־זרח די איו וואס לויסי!.
 פס:קור?נץ 9י39'*נײר19$ח די אילדוססרי!?

M m מררןי. יייו סאלופ׳מס^רןר סויג אנו  ם
 «לאליןירירע סאניסעחסמורןר אײן יו?ז •«וי מי
מז 11ג?ג ײ ו f ? צי f iy p נגענע־ םיאנע די אױף* 
iyn נען im ת י סנעי חירואיס םי ן  וזױסט־ ד

 *ו םזי רעם ר-אט כאב אײו דאס איו, תירזץ
 ארבײסע,-, ח. ד. איכײטער, ניליל׳ו ? 1ד»אכ
ty ױאס m p א און סקײי, דעם ױי סעהר גים 

 *•gn ויך ז ו ם נאד. זיד דאים באס ר1צװײם
m o םיר פיל, קרינעז װ»ס מרכויטעס די סיט 
 איא פוז רעזויסאט דער סחײל. די װי ׳הר10
רpnיןי פי«  ב*י סרויעדיגער, א וקתר איז נץyו

 ס־י איז אינעסײז, איו אמדוסםריע דער פאר
 וײכ* אזוי איז יפאר1ד ?יאופסאמר. די פאר
פו די אז פוניןס, ר1ד םינ אי ױני ן נאר ז  זיי

מ־ כ^טימטעז דעם פאר ®אראנסװארסיױ רז ױי  ו
ר «yn און, סוןײל.  פע־ סע־.ר וױרקײד איז אײנן

 דאפ אכער פעהר, קרעעז זודוזי־זס ®ר מצס ׳חע
י ניט קלינעז ער וחנם ר ח 9 ם י ױ » די ו  1ױני

*י אײנסטעיעז, איתם פ*ד זיך װמם  ער װײל נ
חר. ם נ י ד ר א פ מ

סײנינג, אינזער ױים — י|. מישסי ח. מ.
ר איהר דארפט c נים זי rר»p די איעסעז i~»־r 

ר נעװיסע די nm אודא/ ד^רםוו. תעיז  פוז צו
t וזאיםעו דעכאנמ ד*ר r i y i סע־זר

n *יתיליוירס® «  i f r i f o אכיסזר ?יי־ תקסנם 
ר ח ײ װאיסזןן ׳ז1<ןאנסד*ליר מ ד גמײט ז  וי

 תפיהלעז ןײערע *ו אײסדרוק \vz93 צו סוו
ז ײ ru י y p in ײ אויסםײפעז. אוו  נע• ו;**טעז ז
r א »? אננ»סר«נס, אין 19ײט ; y o רעבפ א דאש 
מוננ, ■;ד?ר »ו חאכען צו ױ סי ײז אוז ױי״ ו  ז

 איתס ?יסס פארװאס םו עחרלױ. רינ39ס$<*ס
ס־ דארדס האבען ר7םײ« די 1 אויספײפעז  *ױי

 1 אזעיכע מסאי׳קעיינקײט. איעענע זײער 11געוױו
 באמכ־כד םים נתנשעז א ווירקייד ifjjrp פײפער

fo ד מ ננ1אי נו  םיד און כאלײדינזןן, נים 11"
 נים זיד םידדס אויסנקםײםםער דער אז ווייסק!,

 באלײד־נם. אוז נמקרענפם םמדעסםע דאס אויןי
ײו װי לייו/ איהם סום נעוױס ױ ׳א  איע, אוגז ו

•1 .פײפער״ אזמלמ ד« גסוי ?יינעו oy װאס  װי
r r\ ,נערעכשע• אין נריװעל ד*ר אנער אונו. 

ר חזןיםעז. װאס וחמינ וו*ם קײס״ םי  זיינען ,
מר,  ״פיי- די םוז ■ראזחןנם אלײגקר א נסר או ?י

V B* ײ  אירגןנד אדער ״נמחמטינקײט׳״ די׳ 039י
מ אי *ײסמנ װ
דע• רער אנבאםרעפם װאס — גאלוב. ד.
o סײנונג ny^o און גאטק, y i jy iy i i, ווער cy 

ly האם o y o  »yayiyj, װער אוז oy דעכא• האם 
iy אוז אנמסענדי^ סירם u ,דעם װננעז נים 

ryp ז נים ײ i אין •לאץ רyד ז y i נ,,y'רעכסינ 
מ די קײט״.. *נ n נ r y o װי• וױכטיג. נים איז 

r\V"9i M»< ױאם דער, y io g  אױס־ אײנקגע 3
V3V3 iv am y r\ װי־ אײך סיר מענעו םיר, •ונהם , 

לײyאיכער \yzv3 nvy אז רyד  װאס איעס, נעןyו
i אין נערוען איז y i נ״yרyכםיגpדעכ װענעז ײם״ 

 ברי־ אײער אין ווערםער פאר א םים ■ונים.
 נויטװענ־ װי וױרקליד, איהר יגםDyםrבא װעל
 םיר. פונקט םוז דורכםיהרונג די איו עס דינ

 םארדינעז py>VM די, אז סורא, חאם איחד
y iy o y u װײדז^מס׳ ^ ל  סםרײקעז, נעהז נים ^

i y i g׳ nm ײ מן ז א i ז n r די פוז נעהו1ארא 
n y i y r -חנתו ײ ו v ז t ־ נעהז צו אנטזאנעז י  י

nroyp. •װ «יyלyדי״ פיקעםעו ואלעז :זאנע« ן
m n מײדזאאנס ^iy o g  ^ p » iy i ?yn *םאר 

oyoy■* םיר !yאלt װאס ii ,nrayp װײדזמעכ 
ly רםyנyלpםאר װעלעו ijm? אי דאס אױב  ז
yp*o ײן ײז עס oyn אזוי, ז i ז j n םםז, נזסטער 
ם yoמיעכ א פאר װאס אז די ײניאדליי תי  האט י

r אויסגאו^דפוופס » n ער איחר סינ ^ןו  סײ ביז
ײז וחןם דאס סםעם.  דאזינע די אז ססז, א ז

199390 Moon אין כלויז y iy^ ? ip jM תלײנע 
מ י י ג ו ו ו ט ר9סב אעמרעםעז. מ  אינטע־ די ני
no  ?yoyi ,אן. דער םיז כלל זי׳ ױני ײי םי א  נ

v d ח• ip t jw ,מו זײם לוי ײ אז נים. ג  זארעז ז
ױ י אז נלויב^, ײילעו יז*ר חאנדמ! אז י מ־ ו  ו
ײן תו מ ז ל ו י ip נוםזו ! ooypמי ׳ r>o ערי  אני

iy o g די n nym ,בלױז to ײ אנחןרא) ימנעז ז
ױ די מארום נרונד, נוםסר ס איו האנדלמו, י

מו איהר «ו סזן• א סאמז tto גיא? רנ מני ױוי ר ■ 
o jp d ^ i. הי ו יסרסם אי ײ  נימ םורא i"t< י

i n  t« ,?n* n נמויאה ס האנד^ז ותם כאם 
װ 4 ח m מ וואם ײני v ארנײסער א t  m r n 

מו א ^ רוי  םעתר״. .סינםערעל א *וליב נמםח די א
מו םיר א n א ח y o n אונזערע םוו סיינוננ 

ײ פלסי׳ןםאמר. , ז מו ת ײ אײב ו n ז r iy n אר־ 
מז ײ t אאילסר, ב y r ip tnyv ״?i p םאנים.
y איז װארס״ r 'P ^עי װ*ס קאטיםע ײ  זעײו׳ זי

i n  to ר אוז כאס *ױיאמז אאייסד מ י י נ ר ן
tyoH «*ל m yi ,ג גים זײנזנו ותרען םי י נוי ײ  ײ
א *זאלס דאס מ o אדײנלאזען tמזוי n איםעז 

D איגסל o o rtg  ,ipcoap• m t i װ םיר• m װ

f א-י/י־ זי־ס *reo — צרילן (3 jf ir j■
י<- ••y rי1די י נ ־ ־ ט  r :־ yo  r r n ד-ט 
• • • i /״ גי נ נסז יאו yi*na ג-ס y* p h  . i p v y j

;ז א •j ־ ג י / נ ־ ר ס :,־נ פ ; *y z־ o ר y ; j r•
" ו ׳ ־ױ ; נ י נ צ״טי ' פ-ן רענאטע די א - k ■

y . r ־ ־;• *t ר•
י ־ י אי i א * י • • : י;-;גע! ו דעב ־;:׳;• ־ פי
. . . .. . •״ ־.*־;א איע ■ ־• ־:*ט8 *־ א ־עגט־ ,ו•־*־-

׳ ר ד ־־• / י ! ז « ר • >ו v'־; :־,כ rנ ־ ע •א ־,.,א: י

א ׳ ;־ א._ ־»: ;: ־ . * h ־ ;־ c א ־ :. ־; ר
:T ־;־»

• י • ד • . * ־* י . . . . . . .

- נ א 2 יי ״ v ל v ג א• ט א*: »יפ־־ ז v נ ׳ג * *
י«*ג ־ ׳״ * '* •־ ־• א ,״ ;• r r

־ * *\ ב ר י ־ י ״ - ׳י- < - ׳ ט■ ,■ . ט , א
—» ,ו• א־ט • P * - K p 8 ׳ * • # / -

אל • #'  ̂ V > ב ־ ־ ״ -------;אט אי
! ̂ ׳ • ;••״•...... m  ; ; א־-כצ••־;־״

* » * J' א* - " > ~ t י כ .־אי־ידא־ ־ oy ׳
די ־ א םא־ני;ג*ג׳ ־ דאס רעז, ־ •־ ז ־אט א־

ט : ׳ ײ ! / ־ " י י א . עם ‘V ז*c טאט*־פ לל־צ־;
אי ׳י p o אלז *א’אטי;־ yזיכ דסט ־ "v y t t-

K ^יגע־צ־יט ;סי־גיט t T־ ־:yספר״א״פ ,־ y3g׳־ 
» למצטע נעו ‘ױ ו י .yv( נ;0י«'1( ־*־•; ־־,ד ־ 'H 

ט ־y כg- ,•ye־* ם־ד ארן צ*וײ jg װן -o• -־*■;• 
י ׳■«: ראכ א־וי, ־•;געי״שעס־ג פעלר בעז ן  י

 /ןױ *g; ט1ו.י ״:ע^גט־גי׳-ים״ דן־ א־ז אץ‘*
״ ס•־־ ױי%ען לויבעז. y« ז v̂rז K n o: iv׳v׳ 3 

*־ יעד־; ״י א :סטעגכ "ע; אי׳<י, ײ י !<
 *«•* ־•־;■;•3 אינלע־ אגבאט־עשט י-*ס ױסר. א

» ד?* פא־ פ־יוני;: y;yn־r־KD רי בע־  ;־y • י
g r,; ד*«ויים אגיהיד ;אי עם א־ז i •א־• י r

• % % ; י י י טא*V א א׳ז .־כ « י• י א' נים, ״ י פ
־ר א לעכ •yjy •• •נע־ •* r iy or ־ י ם
ז •׳ K ־ 0 גי-־אל •־־; יא ע־ ך־ י * < * • י *% ;אט

י׳נ ,;yo־-• לעינטט :v:v ;י־כע 7וי י י ‘ 0 * ו̂•**
~ר 1ט׳ • • • *« » ײיז ?yog* ;,־כ 'לעי ד/ P0
‘V ־ ;טע א ־ יע -;v םיז  0 ;טע א־ ־ די י
•ט י • ־ ,־ . ;• • א םון :•ט • * • ־“ ו •-י :עז רא־

רענלעי

נע א־־גענר םסילײנע? י ייאנראפץ■ ױעי  עב ־א׳
ן, יען י י נ אז ז ־,אי א־ א ; אביעלעז 9 *ײכטינע •

ר p :•ױ

«ו'םקז

אנמיי.
ביץ ץילדייי

 ■$;: *' ;ױטינ פא־ רא*טע; פיד זסלעו
סייגוננ.

,יפםועמ: אינ־ע־ע גרא־ז .0
 *KC נסינ־ט פיר
’ypj•-• »«-כ א־עיכע איז ז״ פ־־ ד־'קעז סוןי io 

y* די זיך סע; טע; או איתױת. r i; זן־־־מעיד 
 סוז פי־יוגד א ייי־ריי ס*ז עס אבע־ ;;״.,פ

i א-ן ypv'or ױ דריקעז סיד װעז ;פלאץ r 
נ?־ סא־נירע: עס װ*'ם •פריפם כעיינע*תה;ל
 כזעיי. נאי אפאי אי; זיים, 7:א;ןו k װצמליך

 נ־ט דיר לסבעז •״א׳ל פיר אזײ ?,א
ם־ו ־־אנעז אסת, ד־;ם יסגזנדי;

 yj׳-gT די ו־סכ -זכ, ••?געז כ־;םדאכט ;יט איצם
iיע׳ סמזעדל פ-'ע שא- זא* זייז ה׳לז מ-־יםס f 

«ז םנעדינט, או די; ־«ט או:ז וװ־־פױעי. ז•*;
a־r רי r ־ :אנױ י־־א *,א ו " 2g׳i~ ר1א־

ג׳ןז־זיר  ןרו נעפאכט אינז י־סט דעם ^,,א בס̂ז
•:,נוױא *•א־׳טעז פ־־ ••־ םאיכ־אכטען זז ̂;

 י;־י/!י. אנדע־׳נ ס־ז אי־י ד׳;ם װענעז הערעז
 די זs vroy)0"H *איעז טי,־ װעז נאש־רריר,

 yo:־'* א יל־ד y‘־c םא־ איל יטריםט רסויינע
םי: ;* k ם»־ ••עט דא• ־*••ענען, ציש םגיעה

11נא;* !’«« װי ----ב, א:דער זי,? בל״בעז
m לי־־נע דאי־נל די אויסזוהסםירען t א-מי 

 ׳ײ־ O'ycע;ט אינ־־ל־ע אז ג־לדעכט, אויך דיט
 א־כיי,רעו. װיכסינע נא;ץ א*ן לאגנע ספם <זיג

 אזיפ ־כ. א :יג”יי נ#:ץ דאי־ פאכט ר*ש אכזר
 נר t געדיוקט. ױעיען ,זי •'׳א־ז װעיכע:

 Hiy־y' דאכ או; ניטע דאט ;עפ־גט לזלזער טעד
PDljm, דע־ א׳; ;ײן ;־ט :אי־ דאס וואי V’־• 

̂־יך איז דליפם־ס־אגע רי טמג.  יסד ?yjy”! װירק
 ר»ס םא־ *עזבסי נ;;ינ איז זי אײב מריפט,

m־ דעכ װענעז אנער 'לז־;־ 1א־;זע,־־ רוב g 
 מיד :•־ ט־יניג:. פעסטנע־עטעיטע ק־יז נים טיר

1P א א;באט־׳;סט •־*י pc דעדעז ױעלע;
־עיאיזיא• א*;זע־ע ־א*;ז ־,ט אל שארשלאנ,

vm א איז ד־ייעז נסמיצעז *:r r y* ׳..־־־ספ 
 • •א־ז :,א *'יטוננעז, ־־;,אנדע• טײעז ראס װי

 א״: מיר טוזען ׳:־•־־, “יענגערע
 פעריענײןי פי־־־עז ט־ד־ אל סבית״

 ב*ײ* ־• ט־כ ׳ט־יפט, ניעבעיע אט־די נע:ע; יען
 ל«ד אס ־ *־איט אטא" *ױדע* א*ז ׳טו־וח. סע

א1 א פי-א*: טעהר *,ם פאינעדטען טוזט
 dv א־ל ט'*נ*:נ •;*,:,א לויט ? נויהיג סכער

 ׳<ײא r ״ידט ־'ערgעד•ט דער נויםיג. ניט
 op -'yi ױעיט ?ר ״־;ז בעסער, נ״ט האר א

יײהע. איז
 «ו •;;ג־כע־ אינ״יר א־ז -- גאלדמאז. ד.

 נעיענד נוכע- יעצםעז איז לייבאוױץ ברורער
 רי אז ר\א־. נאנץ נעטאכם םיר הסבען טינסײט*

 םא־׳עייע־ ראמפאנ׳כ נענעז איז םאר סרנוםענמעו
ז םאמיײ■ באקאנם נום ציםליך זײנעז נע  גים אי

 ;ס־ ד־ל־סיט •ראץ טעהד ססרגעהםעז צו גויםינ
 oy'• עי אויב ויאי־ט. ־יעדטע דאס װעט טירליך־,

 !י.ם7• ־אפטא• ברודעד קדינעז פאריאננען. עס
 י־H)iנ/ ט7װ איחר לייבא־ויץ. צו ענםםער אזנזער

זיינלמ אינוגמנפ־;: י־ל־ע א פון שייע אז נעז.
אינז. פיז נעװארעז פארענםםערם

 יV• 1 ענסםי,־־ א.י:זער זעהמ — אליעזר. בן
 דעטזמלי !y:yp I92"ivy: האבעז ולאס יענעע״

tyo .אייפי רספיאכ נים םאי הסיםעז סיר ע;יז 
.*,ד־לבאפ א ױעדלז i*D»3yi א זודויבעז

פאטםלעט. וױכטעעד א
 סא• און ״כאשעל די םון אומלײן דער
 &אכר א אםעריסא״, אװ היסטארי ליטיהעל

 רעזולטאט דער איז זײםעז, 48 םון םלעט
 געװא־ גענעבעז איז וועלכער ׳סורס א םון
 ארבייטעד-אונײחורזיטצט, אונזער איז רעז
 דעם קענט איהר .192:1 איז 1921 אין

 אין סע;ט 10 פאר באקוםעז אאםפלעט
 3 דעפאדסביזןגט, עדמסײשאנאי םון אםיס

פםדיט טע16 וחזםמ

ft־* 'אג•;:
'••ךערױיי־ א

* <•
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 ד^א־ 4סס ם*ן קרעדיט צים בא*ענטי;ט
 ש־ענײ דעי־ יע־זא;. y;\*:yrs» אן פא־
אי;צא־*י;ן טיז *";װאױגע- :יט די;י
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^ •*אב דע, ב  די ;;,פא״יאז צו זיך יי״י

 יא־ ציש קוגיען ׳שטאטען, פא־אײ:*:טע
אי*•;־ רעיועגױ אינטייינאי■ אױ יע״טא־
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 אי־ש איינצאד־״צן pא ;־;ן,,ײא* זי• יױא

זיינען זיי װאה יצטי״דע;, ;י־־;פטי,א
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t:׳; ןײע־ : ; 8 se א-פא־־
yv; אייע אײננעצא־-י־־ט האבען ז־י 

״ אדעי •טט־יע־ע;  צו־ נענעבע; י־אבען ז
 זיי אז באוױיזען, פרידענ־טטעי־ענדי־ע

 בא־ ׳טוי־דיג, גיט *צטײעיען קיין זײנע;
 ״סױרטיםיהײטס אסאיקאנטען די קודע;

 סױדטישײזײטב די ראניפרײעגה״. אװ
 רעװענױ דעם װע-ען געיױזען כיוזען

 דער אפפא־־־. םון א־ט אױפ׳ז אגענט
 אינקאפ־ אן אי־ױה דעטאייט :*ט אנענט
 אפגעגעבעי דא-וי װאס יזרירעגס, טעתס
״טיויי. ב־ימ װעי־־־ע;

 איױפגע־ גיט וואבעז .״ואב פ״עטדע,
 האירענס״ אװ ״הױרטיפיקייט יזײן נימען

 רעװענױ דעם אדעי חאלעקטאר דעב &וז
 זיי װאו דיטטריקט, דעם פון אגענט

 פון װערען אױסגעפרענט װעאען װאו־נען,
 אפ־ שון ארט אױפ׳ן איענט רעירענױ א

 אוטגוי־ אז זײ פאר ביי*:ט ־*אס פאח.-.
̂ט. מיגע.־ ̂ע װערען דעריבער אע׳תא  א

 זײ אז געראטען, םרעמדע אפפאדי־ענדינע
 סױרטיםי־ זײעיע ארױסנעחמען זאלעז
 זײ אײדער ^אעפלייענס, איי קייטס

 האבען זײ װאו יױאץ, דעם פאיאאזען
כעװאױגט.

 אײנ־ הײן ניט אױ װאס פדעמרער, א
 אײ:־ אן אײנצאהיען ',דאי, דא, װאױנער

 געטעך דער אױןי ;אר •צטײער קונפט
 אדער אונטערנעהמוגגען פיז ד.כנס,־ל
 יצאנד. אין דא זיך געםינען ױאס ;;,הײאי

 םרעםדעי• אזא אויב אויס, ;יט םאכט עס
אדער פארהײראם ארער אײגצעאען איז

•־*צע;ט s pc *y־ ,׳צט גא־ניאיען >ן
דעײ איכע־ הכ;ס־, געטע זײן או:יי
דוןו״ pc 1,000 סודע ;ע־עבעגטער8א״א
־ n ײי בא*ע:טי;ט, ;יט איז ע- ׳י*א־
ואוײ אײגי פ־עטדע* ך ! *;י דער אדער :י

 «*א• 4 םון :;,אראפיעבע; אן צו ׳געד
 פון דא^א־ XK,<4( עריעטע די אײוי צע;ט
ה־ געטע־ דער  עהזערפ״ ;־,ד איב•;־ יננ

*:־אן.
 פ*1־:ייבא דע־ דא^ געזעץ רעם ויט8י

 איינװאױנע• ניט פרעכידען א פ*ן סיגער
 צ״ט געיזע-י;ער רע• אין יאי״עקטי־ען

 ״צמײעד, אײניוונפט פר-אצענט 8 די
 יעבידות ,ד םון דאס א־אפרעכענענדיג

 אין פ־עמדען באיעעפטיגטען דעש פון
,א דאט רעדרוגג■ דער ען£:צא^יי

 װען ׳םאי* דעמ אין ניט נילט דאפ
 אײנייאײנעי. אן איז פרעטרער דער
 ער אז באוױיזען, צו :,גויט איז עפ אױב
 באיעעפ״ דער קאן אײגװאױגער, אן איז

 בא׳צעפטינע־ זײן םון באקוטען טינטעי־
 ע״ װערכען מאו*ו צעטעלע, באױען א

 איבעמע־ דארף ער װעיכע און יצװערט,
טינער, זײן בען  צעטע־ דעפ אין בא-ט̂ע
 םאר־ די אין װאוינס ער אז •שטעהט, י*ע

 דט ראט ע־ און ׳טטאטען אײניגטע
 אנאנדעי אין זיך באזעצעז צו בדעה
 כא־ ;יט ער װײס ׳יע אײב און יאנד,

 צו ;אך ער גיט דעם צו ײען. *טטימט
 איוזם זאי* מען װעלכען אויף אדרעס, זײן

טעלס. אינחאם װעגען בריו* עיקעז
•P ניט איז װאם םרעטדער, א 4 4

 אן סאר נערעכענט װערט דודכסאהרער,
 טעסס. אינקאם צום בנונע אײגזואױנער

 אין װאויגס םאמיאיע זײן װען אפיצו
 אום־ זיך בעדה חאם ער און אױסאאנד

 ניט איז ציים די אבער זײ צו צוהערעז
 אן סאר אאץ זיך ער רעבענט בא-פטימט,

אײנװאױנער.
 א םאי• אהעי ?וניט װאס פערזאן, א

 אײכט יזאז װאם צוועק, טיײטעז1״בא
 א םאר זיך רעבענט װערען, ט5דעדגרײ

יױיז ניט דעריבער איז און דודכסאהרער

זאלען סינדער וײעדע זעהן, ױאדפען עלסערען די
יוניאן 8 צו כאלאננען

̂רעטעד דער באדפ, עיגטט  פון סע
 יױ פטענאנראםערס און בוכת־פערס דע־

̂ין״  צי אפיעל אן ארויסנעי^זען ״אט ני
 ױניא; זמאײז זײנען װעלבע )«־:ײטער די

 ןײעױע אויױ װירקען זאצעז די אײט,
̂אען זיי ;״,,קיגי ױג־אן־לײט. זײן אױך ז

 םיעיןע װי וױיזט באהם ב־וױער
 קאנען די װאם איץ טרוען ארבײיועד

 אפיס־אר־י זײן זאאען קינדער זײערע אז
̂־ארגי־־טער. אגיפטאט כײטעי  אבעי •צא

 זיינען זײ ?־ דעדפון ארױם הלניט װאם
 אױס־ טעהר װערען און א־;א:*ױרט ניט

 נאך ז •עא״׳ארבײטער די וױ :עבײטעט
 עלטערען ארימע די פץ טיה :אנצער דע־

 ארביײ צו געצװאונגען קינדער די זײנעץ
 קלענליכעז א פאר אפיסעם די אין טען
 װאם יערפון ניט נאד האבען די ןיא ירין

 אנגע־ זיך האבען עלטערען זײעיע
 מא־ צו בילדונג, זײ געבען צו ׳טטרעגגט

 קיפערס בוך אקאונטענטה, פאד זײ כען
 וױיזט ער און סטענאגראפערם. ארער

 װא^טען אפיס־ארבײטער דיזע אז ׳א:
 וירען לאנע׳ זײער פארבעסערן סך א יאנען

 װען אן,ייונ א צו כאצאננעז װאלטען זיי
 םאדע־ און ארגאנידרם זײן װאייטעז זײ
 אפע״ ער און וױידדטעס. הענערע רען

 קינדער, די פון עיטערען די צו לירט
̂בע  װײ־ און ױניאךל״יט אלײן 1זײנע ווע

 פאר געטהאן האט מניאן זײער װאס סען
אױסאיבעץ זאלען עלסע־ען דיזע אז זײ,

ר ע ר ד ע ט ײ ב ד נ א נ י ע ר י נ א פ מ י ס

 רואפ קינרעד, זײערע אױף אײנפלוס אן
 זארע; זײ אםים־ארבײט, בײ אדבײטע;

 ביױק-פעיפ. דעד צו אנ^ליםען זיך
 ױני״ אקאוגטענטפ און כטע:א;דאפערס

 יאגע די פארבעםערען צו זונט װאס אן,
 אין פרויען ארבײטעד, אפיס די פון

. ר ע ג ע כ
 ;עפינט ױניאן דער פון אפיס דער

 בירדי::, אינטעדגײמאגאל דעד אין זיך
 אררעפ אײער עילט סט. טע16 װעסט 3

 ער און ױניאן, דער פון םעקרעטער צום
 גיטערא־ פאסענדע צושײןען אײר װעט
אנגעלעגענהײט. דער װענען טור

 אונזעי םון ריהוירםעל לעצםער דעי־
 ר. א. 615 בר. םיז ארקעפטער םיםפאני

 א םיט באזוכט, גוט זעהר נעװען איז
 אונזער םיטגלידער. נײע צאהל גרױסער

 אונז מיט האט סמיט, קידן םר. דירינענט,
 סים־ צװײטע הי־ירענ׳ס אײגגע^םודידס

 אויךװעאעזגע־ מײדז״עאר. די אין פאני
 ער־ אונוער פאר םארבארײםונגען םאכט
ארויםטריט. מטען
»vsװעל״ אירגענר ׳צייאען װעלכע ׳

 יפטודירען וױלען און אינפטרומענט, כען
 פרײטאנ יערעז מעלדען זיך זאלען טוזיס,

 סם. םערטע ,63 סהוהל פאבליה אץ אב•
 אל־ םר. פאי םרענען און עװע., טע1 און

מערםאן.
ארקעס־ םיפםאני םון מעםבערס איע

 צו םריד* פומען צו געבעטען זײנען םער
 סריײ הײנט ריהױרסעל רעגעלען אונזער

םארט״פ. טען21 דעם אב.. םאג

פרעסערס
ן ו ם ם ה ו א ל ה

 כרעט־ װײער די דאס װיסען זײט
 בע־ און וחנלװעט פרעסען צו לאך

 איצט ביז האבען מיר װאס יצױויע,
 לײ• צוגעיעכטע די סיט נעסאבט

 האלץ אויןי צוגעשלאגען אדער װענד
 או;• םת געווארען ערקצערט זײנען

 אומ״ םאר פעקטארי־דאתטאר זער
 פון׳ גערוך דער דען ױזען, צו געזונד

 צופא־ די און פעך צואװאריטםע די
 קאנ־ צו ברענגען קאן האצץ רעטע

סאססשאן.
 פעטענט נײעם אונזעד נאר ױזם

 װעצכע צײװענד, קופערנע די םיט
 די םון געװארען אנערקענט איז

 װאשינג• אין עקספעיטען גרעסטע
 װײ־ סאניטארישע העכסט אי*ס טאז
רעטיאך.1נ ער

די ב״ באקוםען צו

 ש8פל אםעריהאן
 פרעס־ וועלװעם און

סאםפאני כאארד
ע 123 ז פ פ נ י ױ פ נ ע ו ו ױ ע ק נ ר א  י

ד םעלעםאן נ א ל .2220 אז
 לײ«צס« די אויך יארקויפען םיר
 םי» ס«ים ®ייקצנצ סמיםערם. נ»ייל

גאר*נפיע. »
 סאאינס ■ינקיננ »ויך חאבען י4ס
ן געסםחג די — י W י M po

 אזא, איו צױעה זײן א״יב #":י״איעע־•.
 כרי םארבריעען, י*ע;;ער דא נילז ע־ אז

 זיך נאזעצס ער און ׳:ציפ*דןרען“ל* דאפ
 *:•סא״ פא־אײ;י;טע ,ד אץ *;‘צײטידי•

 עי טע: אײגװאױגעי׳ אן ער זיא טען,
 אין אוטצוהעיען זיך בלעיז ־אנע־ אפי־י

jMt *, ד,י  לאט עי וױ גיך אזו• ^א;
 אדער אױם־״אבען, דיגע לא :י.עפיל*ט-די

אויפגעבען. די ״ועט ־ך י״ען
 פא־־־ע:ע;ט איז •יאס פ־עדדער, א

די פון אײדואליגע• אן פא־ א־ען נע־

H4f אן וןאצא פאראײדגטע
 1װי ניץ אײגװאױגעי, א״ן סין סטאטום

̂סזס ע־ נע;  רי לאגד. ד«וס נ־ט פיו־
 ‘iv װייי־נןייט ז־יז נייטעז י2 »»ז־:ט

 IH פון סטוןט־ס ז־ין נ־ט ;אד דע־ט
 נ־ט־יןי־נװיוו■;** יו ו2 וז״נײאױ;ער

 in ײע־ט פיעמרעי n װען דע־יכע־
 ניזיןט׳י- *•וין ער װערט יו״דוא״נער,

 vv;«J די א״גײאו־נער א; וױ ערט
 םא״יו״דד ,ד א־ן סיו־רי״בט ־y cm״

•IVL'md״.• טע

מנות! שלח
ץ ס א א ן װ ע ך ק א ן נ י ר ױ א ר א פ ע ר ע ם ע ה נ ל ט ת ׳ ו נ  ט
י ר װ ע ג א ק י ר ע ם ? מ ם ר א י א ד

&סח כאלד שוין איז עס
ט פר״נס און קרוכים אײערע צו איבעױ״עיסונגען געצס אײער כייט צו זיך אי̂י

הײם אצטער דער אין

פסח אויף נעלד דאס סרינען זאלען זײ נדי
 די קריגען װעאען זײ און צײט ריכטינער דער אין אנקופען װעט היצף אייער
 םרעחציכען א םארעאפען זײ װעט װאס סודע איבעמעיפײןטע גא:צע

דער דורך געצט אײער שיקען זײ װעט איהר אױב — ױם־טוב .

־אמפאד עקספי־עס אמעײקאן
 םיגאגס״ אינטעינאציןוגאצע אמעריקאגער גרעסטע א,ץ עיססטע די p,c א-ינע

 פארבינרוגגען און װארשא אין םארשטעהער ספעציעצע סיט איגסטיטוישאגס,
 וױכ״ אצע אין אפיסעס אויך וױ צענדער, שכנ׳ישע און פויצען גא;ץ איבער

װעאט. גאנצעי דער איבער און ױראפ פון צעגטערס ט*נע
 די פון מיטצען אונערשעפאיכע די און ארגאניזאציע װעצט־ברײטע די

איהר ערמעגאיכט קאטפאנ/ עקספרעס אטעייקאן

דאלארס אמעריקאנער אױסצוצאלען
אידעי םאני אדע־ קי־בעל דויד

נא;ץ איבער

 ליטהועניא גאליציע, פױלשן,
למנדעד שכנ׳ישמ און

אין אויך װי
- נ א ל ש ט ײ ה ד ײ ר ט ם , ע ן ר א ג נ ו ן א ע י נ ע מ ו ן ר ו ע א ר ע ד נ «

ן ע ל ײ ן ט ו ר ם ע • ד ט ל ע װ
ײז נעם ני איז ,קינאאג עהב«רעס אסערי־אז די םוז *שיסעם די םון אײנעש אין ¥־  •ייז

 *ום מרײנם *רער *ן. ד> צײגען םיד װווס אםיסעס, די םון אײנעם איז ארער שם*רט
AMERICAN EXPRESS COMPANYאשיס. װערכען אירנענר םרז סי<נערזשע־ רעזירענם

יארק נױ בראדוױי, 65
סקװער ט־שאטהעם 18

>־ כרארװיי א*-ש '
בראדװײ 2131

ס י ר א ק ם ר א ן פ ו ע180 א . ט ם פ
ט 1 ם ע ו י125 ד ; . ט ט ם

, ן י ל ק ו ר . ב סםר־ם. םע41 און עווענױ טע3 — י. נ
, ק ״ ו א ו . נ ש נ ז ד 876 — ד א א ר . ב ם י ר ט ס

שטעט: אנדערע אץ אפיםעס עקספרעס אמעדיקאן אײניגע
.SB ם־מסםנ«ם »לו ».,8 םילוןדעלפיא. ניידיננ. יע<ו״־נ«אז«ויםי “•'׳“י׳י־“

עװענױ. פעיטע «47 פא., פיטסכורנ,
ס<2 װעסם « ױטא, קסיט/ לײ סאיט כטרים. םאוס

סט. פזע23 װעסט 17
ערוענײ «זמע ק*ר.

 סט. טע15 װעסט 22
 סט. טע39 װעסט 118

עװעגױ דרימע 1251

V)גא אטי־אנטא הטיים. םעריי׳ן 47
? טי ?  כטרינ סעיעם ײזנסם 1.ימ ר׳»*ד•׳3א

כטרי( סע1« נארצ 4 ,
__ ____________. ט י

 כטריט. סע10 :«רט 4 , אייא ,
DDI,. סטדים. װאשיננםאו
 ססי־יט סטע איסט צ04א

i,.םםריט• סםאום »ו4ץ. ׳״ 
ס,1 ד., ?י נ פערירא; ס. 2י.9 אי

 סםרים. םעה־ני
ױ ס. 724 ײ כט. ו

ל י . ״ ־ . ־ ־

א ױ, ־.ט .n s• % .י . . . . . . .. -_ _ _ _ on* ,D 3 ט V J tiy t װעם ױ. ם«רק װענ  ע
ל׳ א ס ם אנ ̂|., ארליענס, ניו בר«רײי*. 9n וױס., מילװאקי, כיזײעי• םיריסש r»2i ׳ מ ,סם נרײװיער 7-«) 707 ל

ס ױ מ בילדיננ. ה»םע• םי

סםרים׳ ם«רקזנם
סםייםס• י*קומם אוןריס.

... m *ססרים דרים 
. ia s i  . . r י י מ ז ו  סםרים־ .

V י., fo רי »וז ^ אי רי ם  ס
רו ג. «2 , » רנ סםרים• *י

2D ססרים ס»ים w /י j ׳•«׳  u  ,u  # iu> i, ססרים ס ם• םצ .
ך ךז ז י ז אי ם ע ם ן »יז at m\ שםערסעל, אוו שם*רס יערער r* כםעט נענענם׳ כ ו  ג

ו איז ד*רם סםײש«ז, רזני.ייתי « דןו י « 1• ד« או ק רי מ D רעי<װ?י 1• im o p f .•פי• 
ם ײ מן רו ל, »יו סנוס,«: װי םעהר אשיסע̂נ ידיזע םיו יעי־עז ו ם מ W איהר מנ n  Ifv'w 

D ו»םעריק«ו רעם רורף חײם וויםער ע, ,*ד jn iopp ני.1מא«»
ן נםע« י ן כמע• געגענד, יעדעי י י jm »ון יעדער י fw r,* ו ו 0JT ײי י גןי י

r« « עי ײ ל ״ ע , ר ן » ״ ײ » ■ ם י ס ר יי* י י י ו א י ר ס * to ן י ק י י צ ם י י ן ח ו ײ נ f ח  o jn M p f* • 
ו כםןף ײ צ י עי ן י ע ײ , 1ײ 30,000 װי נאןחר סייםעס, דיז ל ח ר קצנס ^ י ו f| •י f 7 f r 
לי צ עי גסד ג צי דורך זו**ס ערסל« י ײ " ד י ״ ™ ״ * ־

.

j״־
aa

 עקזעקוטיװ מיטינגעו»מ ןװיי
 דדעסמאכער רעד סון ארדנא

, ן א י נ ל ױ א ק א .22 ל

: •■ ? ט ם'| ו ״ )0 ז

nv דער טון נאי־כט m יייענט ive jnp 
 ^יגעליויייטען רעױ׳י tvo4 רעד איז ׳ו»ס

 ל*• טון םאױטרעטער |y«״v* [«װ»*ע;
- א• און ׳ א״ 2 ‘״ 3. 
f in;' ז א י<ו;םערע;׳ן vv׳׳IV2 •אנ 

 ג׳נ־ ד־סקיט־רט און אױפגעמפען וערעס
ת;  נעל״ רע-עף די ײענען םראגע ד• ױו

 דרעס״ טרוונספער־רטע די װעלנע «ו ףער
 נוויעכטינם דינען 23 ל(וח»ל pc םסכעי

p» אזו• וױ on ז*• נעידקר ד^זיגע די 
 pn>» 22.< *ו װערען א-נערנענענעז ל«ן

ivm ראן א>ו 0ע e^ ne ,נןװ*רען m 
*1“v װי•2 יחוננען2נוו די ננונע פראנען 

 יילע'יתדערע 1ייי י<ושאל «װױי די ׳*ען
4 v V y w êנלעז טעויז,ונג«יענ«נח  יוי• ז

 סענערזמערם די «ןו װערעג נעמע^וען
pg י^סייען דערמ*נסע די pn זיי IV• 

rv ס»נ א ריט זאםען  pc yo'oup״ 
אױף ז*יען «<pip< יעדען פון נלסד׳־רער

ן $ מ י ר י ח ע טן נ ס ײו » ץ ד י « . ז מ י נ י ל י ׳
ד נ ט ח ג י ר « ז נ י ו n י jr jo u״m  i v o•

i r n i i.
 רי ה«ט רעם ס*ט םארנינדוננ אין

̂וגר נענעפ׳ט פיח  נארינ• yo'OifP ס
 נא׳פיוס ריט׳ז א״נ?ל*נג אי| »י םעט,

IV מען װעאכען ivoipvj rn אױפין 
 ר־ט קאנפעדענמ דערר<ונטען פריהער
 סונ־^ד א עריו׳ווזלט ד האט 23 יטלטל
 ליסס, יייז פאלנער נרידע־ די pc ריטע

 נױדער ר־ט •*וכרעז iv זאייען װעי׳נע
 ,,npnP אונזע־ סארטלעט«ן psnnJ^yK׳

r אױסגלייכען און n ̂קאל“’ נ״ט עדנ־ם 
2 3.

 נארינ־ ה«וט ל<וס־טע חייי 'ו;־טי די
 נעתווט ד ד,«ט רער׳ז ט«ז8 דעם אז טעט,

 אין אויםנע;וםען האט זי pn זי^ננ א
 ^קונפט־גע די נגונע פריונען דים^טירט

איאנדזמרענטס.
ר ע ט ד כ י ר א ז נ י ט א ל ע ד ג א ה ר א ; ם  או

ז ע מ ו נ ע נ נ * . ן ע ר * װ » נ
י ט1דז׳ןו< ד נ ד י ר א <ו ן כ ע ט כ י ר א ן כ  פי

ם ע ן15 ד ע ן ט ו ן2ה א ע ר ט א ו ר נ ע ן ם ז p א c 
ם ע ן7 ד ע ץ ט ר ע p ם n ן די ע ם כ י ר א p כ c 
ם ע ד ד ר » ו > װ נ ס ט ר * ט פ ע ר י ן ד ס םו ע  ר
ן20 נ p 27 ט׳ nז » ר ט א ו ר נ ע ן ם ן »ו ם םו ע ד

אפערײםארס סראוק
ס ר ע ב מ ע ן מ ו ל ס א ק א , ל . ו ם א ז ק ר ע מ ס ױ א

מיט־נגען םעקשאו רעגעלע
ן ײעילען ע ם צ א ה ע ג ■ ן * ע ר ע װ

1924 םערן, פען24 דעם מאנםאכ,
7J ר 0 ה ו ד א נ ע נ א

iy•<« םןואנעגרע די אין v :
ן א ש ק ע ן ש ו א ט ־ ח א ם :ד ט ר ע װ ר א , ם ג נ י ד ל י ט 176 כ ם י . א י ױ ו ד א ר כ
ן א ש ק ע : ס ם ע ל ר א ט 62 ה ס י ע106 א . ט ט י ר ם ס
ן א ש ק ע ס ס ק נ א ר ל :ב א ק א ב 1 ל א ל , ק ס ם ו ז 1581 ר א ט ג נ י ש א . װ װ  ע
ן א ש ק ע ל ם י װ ז נ א ר ר :כ א ב ײ ם ל ו א ע ס ײ ן 219, ל א ם ק ע . ס ם י ר ט ס

ר ח ע ע ז נ י ט כ י ד װ ײ ר ן ט ע ג א ר ן פ ע ל ע ײ װ י ב ן ד ע ג נ י ט י ־ ם ר א  פ
ט ל ע ד נ א . ה ן ע ר ע װ

ם ע ד נ ע ג ל א ז פ י ר א ע ל ד א נ א ש ײ ק ױ ד ם ע א ר נ א ר ס פ א ז װ י ־ א נ א ר  א
ם ר י ש ן ז ע ר א װ ע ן ג ו ר פ ע . ד ז ק ד ע ר א א ר כ א ן פ ע ג י ם נ ײ , ח נ » ט נ ו ץ ז ר ע ם

ם ע ן23 ד ע :ם
ס , ר נ א ר ט ב ק י ר ט ס :ױ

. ר . נ , ס ן א ם נ י ט ז נ ע ר י ז ע ר ן פ ר םו ע , ד ל א נ א ש ע נ ר ע ט נ י ט א ע ז װ ע ר י י • ר י א
ר ע ע כ נ י נ י י ן א ע ם ל נ י ן פ י פו ע ד ג ע נ א ל ן ׳ ע נ ר א ס ם ע י צ א ד נ ע מ א ק ע ס ר א ן װ ע נ י י  ז

ן ע ם ו נ ע נ נ ז א ע ר א װ ע ן נ ר םו ע ל ד א ר ע נ ע ש ז װ ר י ט ו ק ע ז ס ד ע ר א א ז כ י כ א « א i ב t 
ר ע ז נ ו ן א ע ט ס ק ע ט ג נ ק מ י ר ג ם א י י ם , ד ם י ט א כ ע ל א ן כ ע ז י , ד נ ו ן ם נ ו ר 10.30 ז ה ו  א

ה, רי ן ם י י א נ ד א ׳ , ל ס ס ו ז 1581 ר א ם נ נ י ש א . װ ױ נ ע װ ע
ן ו א ן ד ו א ט ט ק ױ ט ס י :ד

ס ה א ז ם י װ ע ט ל ע ן װ ע ר שו ט ק ע ן א ע ז י , ד נ א ט נ ו ר 12 ז ה ו , א י ר א ן ש י  א
ן א ט נ י ל צ, ? * ? 151 ה * ם ג י ל , ק ט י ר ט ם ס ו ר ,47 ר ע נ י ר א ע ע ד ם ע י ־ :ם  •tfPV ד

ע י ׳ נ א ן נ ר םו ע ר ר ע נ י ט נ ײ ט. ח ם א ש ל ע ז ע נ
ע ל ס א ר ע נ ם ע ן ס ע ט ע ב ע ג . ן ע נ י י ו ז . צ ן ע ר נ ע ט א

װ י ט ו ס ע ז ק ד ע ר א א ל ב ו מ א .1 ל
,טשערסאן. האראוױטש, ל. י י ו ױ ה. ל ע ס ער־ ש עדז ענ ד

דרעםמאכער
ם ר ע ב מ ע ן מ ו ל פ א ק א 22 ל

אכדזשעקשאן דער• פון מיטינג א
iN!קאמיםע• •

ײערען אפנןהאלםען װעט

םמה, םען22 ועם
ר 9 נ ״ ז ז א ר * ע ה ד י ר ם

ױניאן דער פון אפיפ
ט 16 ם ע ו ע2ו ו ט ט ױ ם ס

 דעלענאטען אצס סאנדידאסור די *ננענומען האבעז ײאס מיטנצידער אצע
 קומעץ צו אויםגעפאדערט זײנען קאנװענשאן, אינטערנעשאנאצ דער צו
קאםיטע. אבדזשעקשאז דער צו

 ארױם־ ניט װעט קאםיטע, דער םאר ערשײנען ניט װעם עס װער
באצאט. אוים׳ז ײערען נעשםעצט

 עס וועצכען גענען אויסצוזעצען עסעם האט וואס םעםבער יעדער
יזאסיטע. אבדזשמידסאז דער צו וחננדען זיך זאצ קאנדידאט, איז

ע ל ן א ע ט א ד י ד נ א ן ק ע ז ו ן מ ע ג נ ע ר ב ט י ע מ ר ע י ן ד א י נ ױ
. י ך א ל כ י ב

ו ױ ט ו ק ע ז ק ד ע ר א א ל ב א ק א . ,22 ל . א . ל • נ י װ י
סעקרעטער. שעהנה^לץ, י,

י % • % 4״ ’ .w׳•. f ׳•• ?• .״ %• 0 י - .״ ׳ ״ ' ̂ 1

in to  IPv6 םען1אױפגע דיגען\ f j•
פ | ו ר א װ
n יענ- א נאף דיגען נאריכטען •צע 
V iyj םאר* די נאטראכםענדינ דיסקוסיע 

#:* חאבען זײ װאס כא׳ציוסען
געװארען. סארחאגדעיט טיזאיטען

 סון סענערזשער יריזאטט, כרודער
 האט דעסארטםעגט, אעדעס/גגדעגט דעם

 געדוסען װעיען עס אז איבערגעגעבען,
 פארשײדעגע םיז פיטינגען דיסטרײןט

אױטגע- װערען עס װעלכע כיי שעוער

 ארן שעסער די שון צושטאנדען די רעדט
 וױ אינסםרואירט װערען לאמיםעס ,ד

האנדיען. צו אזוי
סעהיעטא־־. שעהנהאצץ, י.

ליכערטאן עדאס
ד ע י א ל

.W) BH O ADW AY
TrJ, Franklin 2283

 וײיסט אוז דיעס די םין רענעד־׳עעי געײעז
ן סוןכ׳ןר * מי י«הרעז פוז סשד א פוןר י

ט פ ױ ך ק י ל ס י ל ש ס ײ א

 סהעע ?אמםניא
טשאי צװעטאששני

פהעע לירי .זודיפ

 דרעס אןן סקױרט קלאוק,
35 לאקאל ױניאז פרעסערס

װאהלען ױ צו אזיף
אינטערנעשאנאל דער צו דעלעגאטען סאר

קאנװענשאן.
־אנען םען װעט װאוטען

1924 םארםש, םעו24 דעם םאנסאנ,
אװענם אוהר 8 ביז שדיה אוהר 9 «מ

:פלעצער פאלגענדע אין

עװ. טע2 228 אםים, לאקאל אין יארלן, נױ אץ
 םעק־ 219 לײעאום, לײבאר אין בראנזװיל, אין

בראנזוױל. ׳םט. מאן
 בעםטע די פאר װאוט ארן כאםען, אין קוםט ברידער,

 בייט לאקאל אדנזער פארטרעטען צו םענשען פעהינםםע א,־ן
קאנװענשאן.

35 לאסאל כאארד עסז.
סעק.־מענעדדצער. בראםלאװ, דזש.

 אינ- אײגענער אונזער אין געאד אײער דעסאזיט — ב. נ.
 לא־ אין באנק דער םאר שערס סוישט באנין. ױניאן טערנמשאגאל

 װעכענטליכע אויף אדעד קעש םאר עװע., טע2 228 אםיס, קאל
אסצןוהילונגעז.

םיןױרםםאמר
ם א ז ק ר ע מ ס י ו !א

דעלעגאטעןעלעקשאן
ם ו ן7 צ ע ט ן ו א ש נ ע װ נ א ן ק ו ר ם ע ז נ ו ל א א נ א ש ע נ ר ע ט נ י א

װערען נעהאלםען וועלעז

טעח םען22 דעם שב̂ר דעס
םטרים טע14 איםט 23■ א־ן אפיס, אונ<ער אץ

פארנאבט. 4 ביז פדיה רער אין 10 םון קאנען מען װעס שםיסעז

:קאנדידאטען די זײנען פאלגענדע
ם. שאנפילד, ה. װאנדער,

ל. פינקאװסקי, מ. װײנשטײן,
ט. לאנדםבעת, ם. פריכעד,

ם. קאנםקי, א. גאלד,
ד. פרעסלער,

ײ ר ב ע ד ר ן א ו ר פ ע װ ד ־ י ט ו , ר ע ז ק ד ע ר א א ב
מענעדזשער. פינקאװםקי, ל. םעערמאן. קאנסקי, י.
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 טאקעיס, ױ כײ סטרײק גענעראל ערב
פלנמרס אוז העמםטיטשערם

י־עצ־ געכלעלושט ;*צוי ־אבעןי י * A • י י
 געגױינדעט לעצטענכ זין י־אט *לאך, ט<
ד א יאריז :ױ אי;  אינטערנײשאנאל ניי

 אין העטסטיטשערס טאקערפ, פו; ‘לאיאי
 יאיואר ךעד .41 ל$חא*ז דעי פליטערם,

 דער אוגטער געװארען אמאנידרט איז
 אינטערנײ־ איסטער׳ן דעש פון אויפזיבם

 דעסארטכלעגט׳ ־ אךנאניזאציאגס שאנאל
 האל־ דזש. וױיס־פרעזידעגט ײע״בען פון

פיענערזשעױ. דער איז פע־ין
 גײעו־ דער װעלכען פון עלעכיענט, רעד
 טע־ א איז צונױםנעיטסעיט איז “לאקאי
 נלײך ארן לעבעדינע- א זע־יר טי;ע~,

 געװארען. פארסירט איז ױניאן די װי
 רעדען גענוכיען םיטנלידעי די האבען

 ארבײטס־ די אין פארבעכערוגנען פון
 טאקע און שעפעי די אין באריננוגגען

 אפ־ האט ױניאן די וױ דעפ :אך גלײך
 טאס־ ענטוױאםטישע אײניגע נעהאי׳טען
 רײדען גענוכלען כיע; האט מיטיננען,

 פאסי־ רי גענעראה־ןטרײק. א װענען
 נע־ זיד ראבען טײיד דעב אין רוגגען
 האט עס און ש:על גאנץ טראגע; נוביען

 אויסברע־ זאי: סטדײק דער געלאי־טען
 אפײ־ו יטוין איז עס װאך. די שײן כען

 רויטער דער געװארעז פארטינ באי־ד
אגזאגען ט4געזאי האט װאט צירקולאר,

א*־ ,yr; די :דע, י1;י ״ 1 יז א וס :,ני די
איל ארבײט יי ז פע װאי־■ עז 6זאי ;רזב'יט
די ;yiyoyi פאר צו קאכיף אין א׳־ױם

די אבער האבען לא:ע.
און נעפאה־ די ׳ט יהי: - < י ן פא ם י♦'— <׳ « ן עי

אי - ױ די דאפ נט, ,־יא בא -<ו•י♦** דא זײ
זאא | > W , <• ̂ % ̂ י• Ĵ י • א בען יע י זי זא״
^ײי קיפ*ען נישט ין ה# ן כיע ^ײב ; זע־־;,

 זאר סמרײק דער אױסנלײך, אן צו זײ
 עס אד; װערען. גערופען דא־־פעז ניט

 פוז טראדיציעס די .געגען ;עויען װא־־ט
 זאל פען ׳ױ:'אן טאנאי אינטערניי אונזע־

 קאנ־ א צו באלעגאטים די כיים געהן ניט
עס. פאריאנגען יע;ע װען כערענץ,
 דערװייא אלזא, ז, א כטרײה דער

 באלעבאטיב די געװארען. אפגעאײגט
 אסאםיאײשאן. אן האבעז פאך ךעם פון

 אסאפיא־ײטאן די האט אלוענט םאנטאג
קא־ א ערוױיקט און מייטינ; א נעדיאט

 װײט־ דער איו־ וואהלעו
ױניאו ווארסערס נודס 62 לאס»ל

װע־ מערץ, טען27 דעם דאנערשטאג,
 װהײט־ דער אין װאהרען פארקוטען לען

 פאר ,62 לאקאל ױניאן װאדקערם גודס
 באצאל־ לאקאל, דעם פון בעאמטע אלע
 ער־ רארף עס ניט־באצאלטע. און טע

 ביד א פענעדז׳טער, א װערען װעהלט
 םינאנ״דסעקרעטער א נעס־אײדזשענט,

 מעמ־ 21 פון באארד עקזעקוטױו אן און
בערס.

 עקזעקוטיװ פון באשלוס א לױט
 גאײכצײ־ װעלען לאקאל, דעם פון כאארד

 םאר װאהלען װערען געכיאכט אויך מיג
 קאנװעג־ קומענדער דער צו דעיעגאטען

 דאם אינטערנעשאגאל. אונזער פון שאז
 א אויף עלעסשאן אן זײן אלזא, װעט,

נעװעהנליך. װי מאסשטאב גרעסערען
 האט לאהאל פון עלעקשאךקאמיטע די

 װאו פלעצער פיר באזארגען צו באשלאסען
 קא־ זאלעץ לאהאל דעם פון כיעמבערס די

 גע־ װערען שורות די װען שטי-ען. נען
 מען װאו באקאנט ניט נאך איז שדיבען

 װע־ פלעצער די שטימען. לא:ען װעט
 די דורך װערען געביאכט באקאנט לעז

פרעסע. טענלינע
 םון מיטגלידער די אז גלויבען, םיר
 צו געגוג אינטעליגענט זײנען 62 לאקאל

 זײ, פאר איז עס וױכטיג װי פאדשטעהן
 זאלען ינניאן דער אין אפטען די צו אז

 םעהיג־ רי בעסטע, די װעדען ערװעהלט
 װעלען װאם די פאסענדסטע, די און סטע

 םון אינטערעסען די אפהיטען אםבעסטעז
 מיר םיטגלידער. די פון און ױגיאן דער

 לא־ דעם םון םיטנלידער די דאם האפען,
 םליכט זײער איז עם אז םארשמעהען, קאל
ן  און װאהלען, די אין באםײליגען צו זי
 גרויסע אין שטימען סוםען װעלען זײ אז

 זײער װי לוים שטימעץ װעלען און פאסען
דיקטירען. זײ װעט נעװיסען

25 לאקאל פמ מ^קערם וױיםט
 סיטיננ מעפבער װיכטינער זעהך א
 רעפ ,7.30 דינסטאנ, פארסוםעץ ־וועט

 וחנסט 3 אין ,1924 מארטש, טען25
האל. איגטערנײשאגאל סםדיט, מע16

:טאגעס־ארדנונג
באארד. עהזעקוכדװ םון רעיארט )1

 נאמינײשאן צװײטע און ערשטע )2
סאנװענשאן. צום רעלענאטען םאר

 די אלע םיהלט אױזר אז האםענםליך,
 איהר און םיטינג דעם םון װיכטיגקײט

 מיט מיר םארבלײבען הוכמן, אלע װעט
נרו̂כ ױניאן

w. 25 אאהאא באארד 
סעק. ראזענםעאד, א.

 דער םון קאפיטע א באנעגענעז צו פיטע
 כעטערפענט. א װעגען רעדען א.ץ ױניאן

 פון פרעױרעגט רץר סילװערפאן, פ־.
ד איז אסס׳ן, י־ער ־;  קא־ רע־ פ־ן א'

פיטע.
 ביײ האבען פריד ד<־ ;,u דיגסגא:

 קאנ־ א אויף באגעגצנט זיך צדרים דע
 האל• דזש. װײס־פיעדדענט םערענץ.

 קאפי־ פון ב־א־ט ;עװען זיא םערין
 םארשטעהער די יוניא,. דער םאי טע
 ,םארלאגגט האבען בארעבאטים די פון

 און װערען אפגערײגט זאי״ סטרייק לער
 םדיר־ א צו קוםען פרובירען זאל פע,־

 דער פון תאפיטע די אויסגיײן. ריגען
 טיט׳ן אבעי צונעשטיפט, האט ױגיאן

 אין װערען געטאן sזא עס דאם באדינ;
טע;. פאי נעחסטע רי

 אפגעהאיטען איז אװענט ד*נסטאנ
 דער םין פעמבעײמיטינג א געװארען

 פאר־ איז םיטי;; דעם םאר און ױגיאן
 אין אנטוױקי־ונגען אלע געװארען געי־ײגט

 פיטיננ י*־;־ ארן טע:, פא־ יעצטע די
 דער פון האנדיו:; ד* גוטנעהײסען האט

י אין האפיטע. קאגפערענץ  נעקסטע י
 װערען, באשטיפט אי־זא, רארף, טעג פא־
 סטרײה, א צו קופען ו.־עט עס אויב

פריי־ א לדערעז ;עטאבט װעט עה אדע־י

יארק רו אץ קאונםיל דזשאינט א
ארגאניזזט

y :,s“ .אי; אזױ. צי אױ• פעטלפענט 
 *טטאר־ גלטע״ א ;;,ני־ײב װעט טרײד דעפ
yp .ױגיאן

 אין געטעלרעט געװען שױן איז ŷ ול•
̂ט ״גערעכטעלײט׳/ דער  פרעזידעגט ה

 בא״ צ*ריק וואכען עטליכע מ־ט זיגפאן
 ‘לעפקא ס. װײס״פ־עירענט אױםט־־אגט

 אמאניױרען :עלזמען זיך זאל עי וױטש,
 די םון ק^ונסיל דזשױגט א יאױק :ױ אין

 נױ אין לאקאי*ס אינטעינעשאנאל אי*ע
 פא־ זײערע לויט ׳נים יזאנען ױאס ׳יא־ק
 פון באארד דזשוינט צום באייאנגען נען,

ױניאן. דרעספאכער און קי*אלח די
 האט לעפקאװיטש וױיס*פ*־עזירענט

 ער ארבײט. דער צי גענופען באי־ד זיך
 און כיטימען אײגיגע אײנגערוםען האט

 םון עקזעקוטיװעס די םון קאנפערענצען
 דער און לאקאלם, באטרעפעגדע ysK די

 װאס רעם טראץ דאס איז, רעזולטאט
 באטרעםענדע די פון םארשטעהער פאנכע

 אײג־ געקאנט :יט ד1באי האבען יאקאי*כ
 יאקאלס^קא־ די נוצען װעלכע זעהן,

^איז אזא פון האבען ;ען שאפ ^י״עי  י
 געװארען, געגדינדעט דאי־ ‘קאוגפיי דע־
̂ד װעט און  די טאן :עהפען דך בא

 גע־ איז ער װאס בי4ייצ איבייט, װיבטיגע
*lyssy .געװא־ען

דעױ האט אױענט פיטװאך לז’עצטיי־

ץ אפנעהאלטען קאינסיל  סי״ ערשטען וי
 ערוחוחיט ראט און טינג

 ע־ױעחלמ זײנען פע־זאנע; פאלגענדע די
:געלוארעז
 ט״שןיי ,91 ילאק. םון גייגבעמ, הערי

 ,90 לאסאל ב/נרנארסחי, ;פאן
 fi לאח. סאלדנער, םילי• טשערמאן;
 432 זאיזס, ׳װם ;סעה. רעקארדיגג

סעקרטרעזשורעו/
 גריני קאיל :קאםיטע קאנסטיטושאן

 )90 יאק. ט^אײןין, פ. ;6 *אק. ׳לעי
לױו^ נעקי ; 132 לאה. לױױי, עדװ.

.91 לאקאל
 Bjn םין אםיס דעװױיליגער דער
 איגט{מע״ דער אין זיןיי געפינט קאונסיל
גטריט, טע16 װעסט 3 בילדינג, שאנאל

 אמאדמף נײע די גליק װינשען פ״ר
 אונזער םון רײהען די ציע-אין

 K דף פאר האט קאונסיל דזשױנט דער
 איז עס און טעטינקײט םין פעי*ד גרױסען

 דורכ• ;יט זאך קײן װעט ער אז האםען, צו
 װעם װאס אי*״ז טאז װעט ער דאס יאזען,
 פון אקאי־ס,4’ די שטאריזען צו זײן נויטינ
 כע• און צונױסנעשטעלט, איז עי װעיבע

 םון א־בײטעי די איכאג־דרען צו סער
פאבען. yKK די

ױניאן אינטעדנעשאנאל די אײען־
אדװענ־ יעדעו איױ טיג ]w »י
כײנ־ םארערנער א פון ש ז ו י י ס אײגענע

אינסםיסוציע היננ אנק נ
דעם חוץ א אוז צאהלם

1 װי־ פװ הוםפ װאס צופרידענהײפ די /fL (y*/
אן םיס האנועלם איהד אז סען £L%

אמסטיטוציע אײנענער
9אינםעועסט

נאך דערצו און פװ
האנםרא• און ארנאניזירם נאנה א ארכײםער, ארנאניזירםע פון לירסאפריל m

צו פראפים פונ׳ם סײל א ניט זועלכע םען1
שער די צו װי פונהם ־עפאזיםארס אהאונטס אױןז

1 .האלדערס. ווערען וואס
| כיז דעפאויסעו

1 International Union Bank אפריל
j| 5th Avenue at 21st Street 1 דעם םען2
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GERIXHnGKEIT—(JUSTICE)
חחוקר(ו בצדלץזי

ksi .אר#וז
(.0 כ״ז, וב, (ײי

געיענטיג־ iv סײו
זיר יויו חיזלט ?ײ«
װעל ײיז ׳נטןיל,
ט K-SHזעז• גי אי״ד

ױניאן וואירהערס גארםענס לײדיס אינסעװיישאנאל דער פוז ארנאו אפיציעלער
P R IC K  3 CKN T8,םער׳ן טען28 פרײט$ג

x ׳י
New Yo rk , kV id ijr , M arch  2H. 192^Vol. VI. No. n .

y Jwffln זײ?רע אונס?רזוכוננ?ו»ץ
/ אין צוױיפלעז צי ריכטיג גאנץ ניט און שעהן ניט ?עהר אפשר, ׳א*ז עם / 
 איצ׳- קופען װאס אונטערזוכונגען, םארשידעגע רי פון סאטיװען די םון ךייני־ױיט

 טי• נײעם א זין םאר האבען מיר אז גלױבעז, געװאלט זיך װאלט זיכעי פאר.
 איגטעיע* די ארן אינטערעסען אײגעגע זיע^ זינען אין ניט האט ורעיכער־ פאל-טישען,

 דין םון איגטערעסען די ׳כלל*אינטערעסען גרויסע רי נאר פארטײ, זײן פלן סען
 איג־ אין האכען ענדליך אז גלױבען, געװאלט זיך װאלט עס םאי׳ין, זײן סון ןלאנר,

 אפת דער װעפען כײ כללטוער, אזעלכע עגטוױקעלט זיך לעכען פאליטישען זעי
 קײגע ניט די האבען ׳טוען זײ װאס אלץ, אין דאס און אלץ, םון העכעד ׳עטע־זט

 ױאס ?ארופציאן, פון שפוץ, דעם םון אויסראפונג די נאר װי וזינטער-געראגקען,
 געװאלט ?יך װאלט עס יע, קערפער, פאליטישען אונזער םון אינגעװײד לי פרעסט

 אוינעד• דער אויף ארויסגעכראכט לעכען דאס האט ענדליך עגדליך־, אז גלויגען,
&v:ys איז ללאב ״(,4אי געגען קאפף א אױםגענוםען האכען װאס ריזען, גײסטיגע די 

םארפוצט. און םארדארבען אזו•
־,די זאיען װעלכע װעגיגע, גאר דא זײנען עס אז איז, אמת אפת׳ער דער אבער

מאט־װען. רײנסטע די םון געלײטעס זײנען אוגטערזוכוננען אלע די אז ׳ב<;
 זארען זײ dhsp װעלכען צו זײן, ניט זאאען זײ װער פענשען, פעהרסטע די

 גע״ זע־י־ א קאוגע?, א װי פעהר, ניס אוגטערזוכונגען די אין זעהען ;עהערען, גיט
מאנעװר. פאליטישעז או:-:ע;עס
םאר״ אי־ה בי״ויז פעגשען רוב דאס םון כאטראכט װערען אונטערזוכונגען די

קאםפײן. פאליטישען קיפעגדען דעם צו שפ*ל
 גוטען איצט האבען דעםאקרטטען די זאגען: איהר הערט טריט און שריט אױף

רזשאב, שװערן א האבן םאל ראס װעלן רעפוכליקאנער די אדער: קאכ־פײן־םאטעייאל.
 נײער א אן זיך פאנגט אונטערזוכונגען די םיט או גלױבען, נאאיװסטע די גאר
 גיט פשוט נעהפט עולם גרױסער דער לעבען. •אליטישען אוגזער אין שאפיטעל

 קאררופ־ םון פאקטען שטױנעגדע וױרקאיך די ניט און אונפתרזוכ^ור די גים ערנםט
ן9 #»תיסגעכראכט װערען ײ*ס פארדארבענחײם, און ̂י

ײ איז ער w חמ עד מןסױומן. אין חושד ז n w, ײער אז?
חי1 D אײגעגע זײערע אויםצוכױען כלױו איז צװעק «נ n rV D iin רױ די אױף 

אחגטערגעריסעגע. די םרן אינען
 קורצען צו א גאר האט ער אז זאגט, פען װעםען ותגען עולם, גרױסער דער

 פא- דער אין אכער האט גראד, געװיסען א *ו כיז אםת אוץ־ איז װאס און וכרון,
 עהר־ אז איז, דאס און פארגעסען. ניט סען ער װאס לעסאן, אײן געקראגען $יטיק

צוזאמען. ניט הויזען יאיייטישס און ציכידיט
 ערחרליכער אן יױ זאך, אזא אז איהם, *לערענט ערםאחרונג גאנצע זײן

װירקליכקײט. חנר אין ניט אכער םאנטאזיע, דער אין נאר זײן קען ^א^יטישען
אזעל־ אויםגעהױבען האכען װאס געזעהן, שױן ער האט אונטערזוכונגען וױטיל

 װײ fi נארנישט מיט אויסגעלאזען זיך האבען װעאכע און שטורעםס, ;װאלדיגע כע
 עםענטליכק״ט דער אין ארױסשוױמענדי; פאאיטישענס, געזעהן שוין האט טיל

 געזעהען און רעםאדמען, גרױסע אלערליי םון ראדיקאליזם, סון כװאליע דער אויף
 םאר־ אלס חאפיטאל, םון לאהײעז אלס קאריערען •אליטישע זײערע עגדיגען זײ

 ״געזעל״ אזעלכע געזעהען שוין ער האט וױםיל ״אינטערעסעז״? די צו ןסויםטע
 פאלי״ דעם אויף ארויפנעקלעטערם האבען זײ װען נאכדעם, און ^אפטס־רעטער׳/

פאאק? אױם׳ן געשפיגען אײנםאך האבען שטעלען, העכסטע די צו לײטער מישעז
0%

r, פאישידענע די םון אז האפען, צו װײניגע זעהר לאזט ערםאהרוגג ביטערע די 
 םיהרען װעלען זײ אז ארויססופען; ממשות׳דינעס עםעס װעט אונטערזוכונגמן איצט־כע

 םאדגאנ־ גאנצע די לעבען. געזעאשאםטליכען אונזער אין ענדערונג וױרפליכער א צו
האםגונג. גרויסער שעהנער, אזא צו נלויבען, אזא צו צו ניט לאזט נענלײט

 ׳אא;ד אלנזע- םון שונאים ערגסטע די יפון העגד די אין שפילט גוםא דאס אכעד
nfl דער סין גרונד דעם אויוי פארטשרים. װײטערען אונזער םון איז םאאה אונזער 

 פאטײ די אין צװײםעל גרויסען םון און זייט אײן םיז גלײכגילטיגיןייט אאגעפײגער
 אױיס־ די עדװארטען זײט, אנדערער דער םון אונטערזוכער די םון װעד־ײגקײט

 ורענדען אלײן זיי צרה. איצטיגער דער פון אויך אונגעשעדיגט אלן גאנץ *וס״פען
 אונטעדזוכערײ גאנצע די אז געדאנס, דעם פארשטארקען צו כוחות זײערע א״ע 19
העד־ צװײ די צוױשען קאמף אלטער דער בלויז איז שפיל, פאליטיש^ר א :״ויז איז

שיסעל. קהל׳שער דער םאר מאדטײעז ŷע:ד̂ י
 ג^יסער אלנזער װען גוט, זעהר און זעהר געװען עס װאלט דערםאר yטאק און

 אלן םאראלידרענדעז דעם אט םון באםרײען װײאע א פאר געקאנט זיך װאאט עוים
 נאך קאפעדיע. א װי מעהד, ניט אלעס איז דאס אז געדאנה, דעדאראליזירענדען

 אונרײגקײט ארער רײנקײט דעם װעגען עטװאס באשטיםט זאגען קען װער אצעפען,
nti ניט מאטיװען, אײנעמ׳ס םון רײדעז צו װאגען קען װער פאטיװען? אײגעמם 

 דאס האט אםשר װיסען? סען װער און הארץ? זײן אין ארײנגעסוסט האבענדיג
 דינען זײ כאטש געראנקען, רײנע סיט מענשעז, ארויםגעבראכט דאך ענדליך אעבעז

? אאאיטישענס
A

זײ־ %ר וױ װיכטיג, פאטױוען, די וועמןן דענקען ניט זאל אײנער װאס אבער,
 האבען אונטערזוכוגגען די װאס םאסטען, די זײנעז וױכמימןר םיל פיא, דאך נען, י

 זײנען עס דאס איז, פאקט הארדיגאלער דער און ארויסנעבראכט. איצט ביז שױן
 כײניס־ אונזערע •רעזידענםען, אונזערע מאכעז װאס סינקלמרס, די דאתעניס, די

 םיד אז עס, הײסט אפנים כאטש נעזעצע, אונזעחן דזשאדזשעס, אונזערע טא־עז,
״סאוחנרן/ א איז בירגער יעדער װאו דעמאקראטיע, ה*:עז .

 וױכטיגקײט זײ זכרין. אונזעד אין אײננעסריצט בלײבען דארןי סאקט דער אט
 די אפשר,״זײגען װאס, דערמיט, װעחןן פארקלענערט ניט כלינדםטע דאס א״,ײ 3^ /

 ניט זאאעז עס װאס זױבערע. סײן נאנצען אח ניט אונטערזומןר די פון טאטיװען
ײ סוםם עס אבער םאטױוען, עדעזיי יײ• ,  אוכסערזױ סײן נאך װאס סרעדיט, דער ז

 בדײטעז גרויסען, דעם םאר *רויטגעבראכט קלאר אזוי ניט ראט איצט ביז
ם ,־  שיקזאל דאס אז אמעריקע, נאנץ tv •ונפט, העכםט־וױכטיגען דאזינען דעם יוי

םינסלערס. און דאהעניס פון הענט די אין איז ק5םא אמעריאהנער גאגצען סין
״קול כת -

.> r

 מאנופע?־ קלאוק מיט ̂ערענצען
אנגעפאכגען שױן .שורער ׳

ט ב»)ארד - קאםיטע. ?אנפערענץ א ערװעהי  ז־גמאן פרעױדענט -
 דא- דער אץ אינטערנעשאנאל די פארטרעטען כאראז טע־רעטער .*ן

דז׳טאכערס. די טיט ;אנפערענ־ן ערעטער דער ־ מיםזן.

 רי;רץ, :«׳-.שעז דעם א־וענט, ד־טװוןוך
 קאנסע־ענ־ ד• אנ;עפא;נע; ז־ר דאנען

 כלאנופעקטעודע־ס, ליאוק די טיט צען
 א;רי- די םון באנײאו;; די באצת אין

 ;עהען װאס אינדוסטרי, דעי אין כיענטס
 קיביעניען דעם i_&' <:טען0 דעם אליס

טא*. טא;אט
 כייט ׳ אגרידענט איצטיגען דעב אין

 אינ־ ?לאוק דעי אין בא״עבאטים איע רי
 װאס פוניט׳ א פאראן איז ריסטריע

ײ אז ׳זאגט  דע- א״דער ניאגאטע״ די
 א-ד;ענר קאי ס, או גע־זט אגריפענט

 צל צוױיטען^צד דעם רופען צד װעלכער
 אגדײ דעש באנײען װענעז האנסע־ענמ א

 דעפ םין גרונט דעם אױף און רענט.
 אונזע־ לזאט אגדיםעגט דעם אין פינקט

 דז״• ןיכײט צוזאגלען אעטעיגײשאנאל,
m.־ fic באארד * *  n דרעםכיאכער אלן 
 ארױס־ צוריק װאכען צלױי מיט ױגיאן,

 אסאסי־ דרײ די צו כריעןי א געשיקט
מוז^'

 טאנופעקטש־לער לי״אלל פון אי״שאנס
ײ יארק, נױ אין  זיך ;,אליפפאדערענד ז

 דער לאגפעיענץ. א *,אויו צונױםקוטען
 גע־ געשיקט איז ױגיאן דער פון בי־יעוי
 אפס׳ן ״ניאטעקטױו״ דער צו ױאיעז

 טוירנדטענטס׳' גארמענט ״לײדיס ז^ר צו
 ״אטערי- דער צי און (דזשאבעיס), אטס׳ן

 קי־ענע- די פון <־ע:דיבאשט ;,,אפס אן"ר
קאנטראקטארס. איז ניאגוםעקטשורער ̂,ר

 ־u:y באללכלען שױן האט ױגיאן ,ד
 אז אטאסיאײשאגפ, דרײ אי*ע פון ;־סיפ

ײ  קאנפערי־ אנצלפאנגע; גרײט זיעען ז
v: איז עס און רעז, y ' z v] באשםי־ צו 
 זא־ יאנפערענצעז די דוען צײט, די ב״ען
 קאנםער^צען די אנה-יכען. זיך לע;

 אכס׳ן יעדע נדט ורעױען געפיהרט װעלען
באזונדער.

 טױרטשענטס״ גארסעגטס ״לײדיס די
ענט״ צו ערשטע די געװען אי; אפס׳ן

)J0 זײט אויוי <׳»יוס

 העמ־ .טאקערס, פזן &םױק
\ געסעטלט רםפליםע ןאו סטיטשערס

 םיױםום באשטיםטע ויאך, ארבייטס שט״נדיגע 42 א געוױנען ארבייטער די
פאדערוגגען. אנדערע נאך און ױניאן רער פץ אנערקעדנג דײ טקיי,ס,

 דער אין דאגערשטא; פאי-אכטא;ען
 ער־לעיט איז מע־ץ, טען20 דעם םי־יה,

 טא־ םון סטרײק גענעראל א נעװארען
 פו; נליטערס און רעכלסטיטשעדס קערס,

יאמ. ניר
זיײע: צוריק צי־יט לורצע א סיט ביז

 געװע/ :יט םאך דעש פין ארבײטער די
אײגאגיזירט.

 דעד האט צורי? װאכען עטלאפע סיט
 יאנט־דע«*רטםע:ט7א-;אניזא איסטערן

איז װאס א״גנאויגײשאגאל, אונזעי פון

 ױניאן פארץ כאל דעד
םענםער הקלם

כיערץ, טען29 דעם אװענט- שבת דעם
 גונסטען צו באל מאטקאדאד דער איז
̂ט ױניאן דעם  װערט װאס סענטעד, הע

̂ס אײניגע פון אױפגעדזאלטען  פלז לאקא
 אין אבער אינטערנײשאנאל, אינזעד
 מעדיצינישע זוכען סומען עס ולעלכען

 די פלן טעםבערס די נאר ניט י1היל
 זאנ• לאסאלס, אינטערגיישאגאל אנדערע

 און ױניאנס. אנדערע םיז אױך דערן
 צוריקנעוױז^ן, ניט זוערט ארבייטעד הײן
 גלײך װערען אלע *וזין. קוטט מען װען

 לא־ זײעיע צי ענאל, גאדו באהאנדעלט,
 ױניאן דעם אויפלאלטען העלפען לאאס
 אינסכד- די ניט. ארעי סענטער ו־עלט
 אייעטע• פון דעדינעד סאדדיגט כיציע

— װערעז. צו געשטיצט
דעם אווענט, שבת זײן וועט באל דער

: י1אוי (*־יוס ״ I■1 ז

 ױײס־פרעוי• סרן אליפזיכט די אינטער
 — פא א ;עטאנט האלפערין, דזש. דע:ט

 און ארנאניזירען צו אדבײטער דיזע זוך
̂ד זיך האט עס  דאפ אי־ױסנעוױזען, כאי
 זײן פאר.וױיען דעם פלן ארכ״טער די

 א*י.עהאלטעז זייבען oy אד;א:*זירס.
 די און מאס־מיטינ;ען אײניגע ;עורארען

 נע־ באגײסטידונג מגט האבען ארבײטעד
 אינ* אונזעד םון רוף דעם אןיןי ענטםעדט

 ז״י איז עש נאר װי און טדרנײשאנאל.
 טשאיטע- א געװא׳^ץ ארויסנעגענען

 אינטערנײשא• אוגזע־ פון ‘לאקאי א פאי
זיך נענרפיען ארבײטער ys%D האבען נאל,

פען ראט גלײך טאחעאיזאנשליסען.
 סטרײי גענעראל א פון רײרען ג/ננובשן

ארבײטס־בא• די פארבעסעךען צו אום
).2 זײט אויןי (׳סלוס

a
ם י נ כ י י צ ־ ־ ^ פ ־ ט ל א ה נ י א

ס
.13 נוםער ״גערענםיגקײט״

ען < ט א ם עזוי י

אפױל. טען5 דעם שבת,
*

סםודענ־ די §ון אונטעדחאלםזגג די
 ארבײמר אונזעי־ *ון ליץזיעי די םי■ *ען

 סענמעיס. ױניםי די »,״ן וווניװערזיפזנ*
̂ומעז וועמ  *ען5 דעם אזוענם, rzr ®אי־

 װאשינג־ .״;e דלם דײנינג דעי א*ן א»ריל״
.po*•,4 חײ אוידװיצג גאן

 *Mt בא׳יטעיונגען אײעי־ע ;״ײך מאכ*
י נימ ®אזיולחייפ ײן ז  ז

עץ םיקלמכ ־די  «£יס אין באקוםן *ו ?̂י
ײעםם 3 חג*»ר«זע:=, ולן
סע:ם. 35 בלויז *Dfp erp»s א ס«. «ע10

«ז. זײט .4 זײט׳ויזי

ט ײ עז ו ז כוננ טעךזו ע־ א.*ן אונ ײ ת — ז ל. ב אז קו נייעט. ױני
ט ײ •ציהיונא. א־ז סטרײק דרעס־מאכע־ ׳_׳ ז

ט י באא־ד דזיצא־גט םיז *כי־טײנ ז־.. ד *ו דרעס־כיאכער אוז ס — ױ;י י א ו . y ל ר ע נ נ א אז םאכער יי־אוק־ דער םין אויפייעבוגנ רי — ל ם — כארטיםאר אין ױגי ע  ס
א0ג.א ר.1? א אנ ד ײ ױי ד ס. נאטיזועז ע ע ענ ר ^י ר א ם

יא־ ײניאז, כוזיערס אוז עקזאםיגערס ... . . י. כי — fC ראי ז י פ ט אי איז רינגען ■אסי• װיבטיגע אי ק - i ײ ײ. ל. - װ ס ילײדיס רי צו וו^רםז^ר סאר א לי אי ײי ב. — ט
ט ײ  כאא־ר. דזדאינם םיז קאנסםיטוציע ». ז

איענדא־ אי:סער:ײשא:»ל . דז —י ן א ם ל ו ק ס
ט ײ ק. ד. י. — אנטהענען זוז רע־ .7 ז א  שינ

ש. — שריהריננ העלער. דז ס םדז נאםיץ־ביכער. רעדאהםאר׳
אז דער  הא א־ינצינע די ■ראגראם ײני

־ ־־־־ ם»ר נוננ . ן א מ ג י ז
ט ײ  פי^אדעל דער םוז יעבזןז דעם אויס סו. י

אז הראוקמאכער םיער ר כי. — ײני דו ט א
י, J ב י. — ״lארr אוז ^לורץי ט ײ עי םאהרענדינ .11 ז ב א אי א א ר. - א-יי , י ד אן כי ס . א — רידער קי י ק צ ו ד א %ר

׳ ײוי
?ס זײט H זײט
ם .12 זייט יני א אונזזןי םון ענ ײ׳טאנ  אינטערנ

פינקעלשםײז. ל. — ■יעסע דעד איז
<״י ם,יז״י עך^רנייוו?ז

ט - in אין ר.נ ,14 !ייט •טדיזפעז ױרצע ד.ו. די
עלוסען.

ייײ •• ז— טאז

טס סענ ײז ט ױער און אד


