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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; י  אינטערנײשאנאל ני

 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 װאי־■פע 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 ^ײיזי זא״ 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
ין  און װאהלען, די אין באםײליגען צו ז
 גרויסע אין שטימען סוםען װעלען זײ אז

 זײער װי לוים שטימעץ װעלען און פאסען
דיקטירען. זײ װעט נעװיסען

ט ם ױי ם ו ער ק ^ מ מ ל פ א ק א 25 ל
 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

 נעקסטע יי אין האפיטע. קאגפערענץ
 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 ^y ול•
 פרעזידעגט ה^ט ״גערעכטעלײט׳/ דער

 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 ^ אפ ש ״עי ^י  י
 געװארען, געגדינדעט דאי־ ‘קאוגפיי דע־
 די טאן :עהפען דך בא^ד װעט און

 גע־ איז ער װאס בי4ייצ איבייט, װיבטיגע
*lyssy .געװא־ען

דעױ האט אױענט פיטװאך לז’עצטיי־

 סי״ ערשטען ויץ אפנעהאלטען קאינסיל
 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 ־ ען ײ א
ו איױ טיג ע ד ע ־ י נ ע װ ד א ] w י« 
כײנ־ םארערנער א פון ש ז ו י י ס ע נ ע ג ײ א

אינסםיסוציע היננ ק נ א נ
ז ו דעם חוץ א א צאהלם

1 װי־ פװ הוםפ װאס צופרידענהײפ די /fL ( y * /

אן םיס האנועלם איהד אז סען £L%
ר ע נ ע נ ײ ע א י צ ו ט י ט ס מ א

9אינםעועסט

ן ו נאך דערצו א פװ
האנםרא• און ארנאניזירם נאנה א ל י ר פ ארכײםער, ארנאניזירםע פון לירסא 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 ל י ר פ א
j| 5th Avenue at 21st Street 1 דעם ען2 ם
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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
PR IC K  3 CKNT8,םער׳ן טען28 פרײט$ג

x ׳יNew York, kVidijr, March 2H. 192̂Vol. VI. No. n .

y J זײ?רע אונס?רזוכוננ?ו»ץ w ffln
/ 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
#»תיסגעכראכט װערען ײ*ס פארדארבענחײם, און י^ן9

w חמ עד מןסױומן. אין חושד זײ איז ער n w, ײער אז?
חי1 D אײגעגע זײערע אויםצוכױען כלױו איז צװעק «נ nrVD 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 y^ע: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 3̂ /

 ניט זאאעז עס װאס זױבערע. סײן נאנצען אח ניט אונטערזומןר די פון טאטיװען
 אוכסערזױ סײן נאך װאס סרעדיט, דער זײ סוםם עס אבער םאטױוען, עדעזיי יײ• ,

 בדײטעז גרויסען, דעם םאר *רויטגעבראכט קלאר אזוי ניט ראט איצט ביז
 שיקזאל דאס אז אמעריקע, נאנץ tv •ונפט, העכםט־וױכטיגען דאזינען דעם יוים ,־

םינסלערס. און דאהעניס פון הענט די אין איז ק5םא אמעריאהנער גאגצען סין
״קול כת -

.> r

 מאנופע?־ קלאוק מיט ^ערענצען
אנגעפאכגען שױן .שורער ׳

 ז־גמאן פרעױדענט -- קאםיטע. ?אנפערענץ א ערװעהיט ב»)ארד
 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

 דע- א״דער ניאגאטע״ דיײ אז ׳זאגט
 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
'^ ז מו

 טאנופעקטש־לער לי״אלל פון אי״שאנס
 זיך ;,אליפפאדערענד זײ יארק, נױ אין

 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

 קאנפערי־ אנצלפאנגע; גרײט זיעען זײ
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

 פלז לאקא^ס אײניגע פון אױפגעדזאלטען
 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 כני ציי ־ ^־ פ ט־ ל א ה נ אי
ס

.13 נוםער ״גערענםיגקײט״

יעזויםאטען <

ת, ב ם ש ע ען5 ד ל. ט ױ פ א
*

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  זײן 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

ײט  זײע־ א.*ן אונטעךזוכוננעז ו ז
נייעט. ױניאז קול. בת —
•ציהיונא. א־ז סטרײק דרעס־מאכע־ ׳_׳ זײט
ט באא־ד דזיצא־גט םיז *כי־טײנ ז־.. די

 y לואיס — ױ;י*ו דרעס־כיאכער אוז
 יי־אוק־ דער םין אויפייעבוגנ רי — לאננער.

.1?א0ג.א סעם — כארטיםאר אין ױגיאז םאכער
םאר^ירענעס. נאטיזועז עדױיײדאנאר

יא־ ײניאז, כוזיערס אוז עקזאםיגערס ... .  ■אסי• װיבטיגע איטפיז. י. כי — fC ראי
̂ר סאר א ליװײ. ל. -- i ײקאי איז רינגען ̂רםז ב. — טײיאיס ילײדיס רי צו וו

 כאא־ר. דזדאינם םיז קאנסםיטוציע ». זײט
סקולםאן. דז —יאיענדא־ אי:סער:ײשא:»ל

העלער. דזש. — שריהריננ שינאק. ד. י. — אנטהענען זוז רע־ .7 זײט
נאםיץ־ביכער. רעדאהםאר׳ס םדז

־ ־־־־ ם»ר נוננ הא א־ינצינע די ■ראגראם ײניאז דער זיגמאן.
אדעל דער םוז יעבזןז דעם אויס סו. יײט  פ̂י

אטדור כי. — ײניאז הראוקמאכער םיער י, J ב י. — ״lארr אוז ^לורץי ײט %ראדוצקי. א — רידער קיסכיאן, י דר. - א-ייאאא איבעי םאהרענדינ .11 ז

׳ ײוי ?ס זײט H זײט
פינקעלשםײז. ל. — ■יעסע דעד איז אינטערנײ׳טאנא אונזזןי םון ענינים .12 זייט

<״י ם,יז״י עך^רנייוו?ז
- in אין ר.נ ,14 !ייט •טדיזפעז ױרצע ד.ו. דיט עלוסען.

ז— טאזייײ ••

און אדױערטײזסענטס
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 רא ױ־בטעעד עקסט־יא
 א הטױײק דעכ געבען

װ אי־ץ איז דעי־װײל
 דע־ pc פאי־י־ויף אין
 ד-עסכיאנופעיז״ קיענערע די pc אײנינע
 ױניאז, דעי־ מ־ט ;עכעטעלט טיצורער

 זיך ריאבעז סטרײקע־• צ־אהל א נאך אין
 געסעטעיט•; אין איבײטעז צורײןגזױןערם

 פיאנוםעי־ גרעסע-ע די אבער שעפער.
 זײ;ע,■ אסאסיאײשאן דער פון טשורע**

 װעיט זײ נע;ע; אוז םא־׳עי־דטנ׳ט נאך
 דער כייט יואנלף ביטעיעי־ א אגנעפילי־ט

 טאג, ערשטען דעם װי עגערני פולעד
אויכנעבראכען. יזאט סטריײז T װאכ

װע; יײאד לעצטע םון ענדע בייפ
 ‘םעי דער px ארײן איז כטדייק דער
 פול ״פאױװערטס״ רער האט ׳װאך טער

 דעב אין װאס װײס װאס •שיהאגא,
 ד• סאדעפענםריבט זיך, מומ סטריײז

:שורות פאלגענדע
 בעסטען אין םמריײן פון לאגע ״די

צושטאנד.
'Hפא:ג< ׳י:ט

ם*ז
 פעי־טע די

 ;ײפט -יער
 װא אזוי דע
אנפאנג איז װי

 װאך
די

ר־י %

• א עסטאכער
 איז סט־רײק -<ט פון

 גרא־ איז רױעסםאבער
 סטר־־יק צוט טרײ און
ד• קאמױ. דעם םון

 א• באגדײפעז סטרײק א*ן זײנען װעלכע
 פאראײניגט זיך האבען באסעס זײערע
 ברוטאלע רורך זײ װילען און זײ גענען

 ט־ט או; נייא^דטקאטען דויך פיט^ען,
 אין הא^טעז פאליצײ דער פון הילף דער

 זײ טרייבען ארן אויסהוננערען סטרײק,
 ־:אדי;־ אונצע־ אריין יטאפ אין צוריק
 זיי וױיען באסעס די װעלבע נוננען

דיקטייעיו.
 סטדײה איז איז װאס עלעטענט ״דער

 װעט און אונטערגעבעז ניט זיך װעמ
 בא־ די ביז קאמה דעט אױפכעבען ניט
 ניט קאנען• זײ אז באגרײפען װצלען סע

 װעלבע מענער און פדויען די נאזיגען
באדיגגונגען. מענ״טליכע פאר קעמפע;
 געסעטעלטע ד' פון באי־יכטעז ״די
 זײנעז אױבײט, ניען װעלכע אין יטעפע־

 כטדײה דע־ צו :עװאדען אפגענעבען
 טא; װעלען ארבײטער די און לןאמיטע

ר' העלפען צו כחות זײערע אין אלעס
גע־צוו״קאטױאיז :אך זײ:ען װעלכע

 . פאדערוגנען זײערע װינען
בא־ װארקם פאבליק אף קאמישאנער

 העלפען צו קאםיטע א שטיםט
םטרײק. דעם

יאםישא־ כזאהדאװע־, טעדי מיסס
 לעצטען האט װאירקס, פאבליס אף נער

 :רויסע די וױ דעם נאך דאנער״טטא;.
 זיך האבען מאניפעלט־צידערפ דרעס

 פאר־ די מיט פאדהאנדלען צו אנטזאגט
 אויסנעקליבען ױגיאן, דער פיץ מרעטער

 די אונטערזוכען זאי װעלכע ?אכיטע א
 און אינדוסטריע רדעס דער פון לאגע

 די און טאנופעסטיטירערם די אויסהערען
 נאכ־ און ױניאן ־ער פין פארטיעמער

 דעט װעגען שטעלונ; א נעטען הער
*אמף.

 פאטהער דא זײנעז קאטיטע דער א*ז
 סי־ די פון ט״טערמא; דער סידענבערג,

 לײ־ טאד, פיאפעכאר חאטיטע, טיזענס
 פרא־ לןופענדײמער, פין דענעדדטער באר

 אוםפאד־ געװעזענעױ סילליס, פעסאר
 באארד ד־פר פון מיטערפאן טײאישער

 אטאלנאמײטעד די פון ארניטריײטאז
 פדאפעסאר מאנופעחט׳טורערכ, די און

 אנטאן באארד, טרײד דער פון קװײערס
 קאמיטע־פון ער15 דער pc דזעאהנסאן

 לײבאר, אװ פעדערײשאז יטיקאנא די
 האט םיטצפאסדיק דזשאהן װעמען

אנדערע. און אײסנעקליב^ז,
 צװײ ;עהאט •טױן האס לואמיטע די

 באריב־ אויםגעהערט האט און נױטיננס
 די סטדײה. פון לאגע דער װענען טעז

 סעסעדזש א געשיקט האט האטיטע
̂ן- צו  װע־ עס װעלכען איז דעװער, כיעי

 װע־ פאהטען רײהע א אנ:ע;עבעז רעז
 עי און סטרײק פון פאסידונגעז די זען

 ער אז נעטאכס אױפמערסזאם װערט
 ברוטאלײ די אפשטעלעץ זעהן דארו®

 דעב אין םאר קוכיעז װעלכע טעמען,
סטרײק.

 דא־ טויזענד סו גים באארד דזשאעט
םטרײק, דעם פאר לאר

 -ח^אינט דעפ פרן מיטינג דעפ אױף
 פרײטא; רעצטעז שײתאנא, אין באארד
 נע־ צו נעדוארען באשלאסען איז אווענט,

 דתןס־ םאריז דאלאר טויזעגט 10 בען
סטרימן. כ*בער

דזשאינכ pc כײנדננ דעם אויף
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 יע •־־'־״ אך
 r אנ־לאי־טט•. װעט

 פ*ז ;־,כעקיעט דד־ יץט פי*ל ״.־בר״
 צי איבערגעגעבע; באא־ד דלשא״נט

̂ח דעם :טי*ן,<־י.2 ;:טיפ־פ־עזידי,י  ט־ט
 ר־ װעלכע ־א־א; טויזענט סו פא־

צ• יאשיאסען ־אגי באא-י דז־טאיגט ײיי »

I / - ׳/יייזיי•‘הײי:אמפערס

< יי —

״רעס
I > -

 שיקאגא אין ;־םמ
כטרײק. דעם

 פ־• פ־עזידעגט גאטפע־:, כעטועי*
רײבא-, זא. םעדע-י־־טאן אטערילאן

 א:־ װעט או; *טיקאגא איז הומעז װעט
 געגען וענו:; בא פ־אטעסט א ביהרען

 ד• װעלגע ט*ט יי:־, אינרז־טאגל״אז ר•
באלועמ״ וױי־ען ביאנופעיוט״טויעיב

דיעסמאכער. ד• פין סטרײק דעפ
אן דיזער :עװא־ אנגענוכמז איז ̂פ

 ׳טי־ רי ם,ן קאט־טע ער15 דער פון רען
 װעלכע לײבאר, אױ פערערײ^אז יאגא
 מיט טיטיננ דדטאינט א גע״אט ~אט

 קאטי־ אינדזיטאגק־טאן פעדעױײיטאן י'
 אזױ װי פיעגער די אויסצואדב״טען ׳טע

 נע־ באדרענוננ פי״אטעכם א אנצופי־רען
 ױעלכע טיט ;יבה, אינדזשאנקיטא; די :ען
 בא־ װילעז דאנופעקט־צו־ע־פ דרעס י־י

רױעסכלאכעד. סטדײקענרע ,ד קעטפען
 טע־ האט זינטאן מאליפ ®רעזידענט

 כאטפערס נרעזידענט צו לעגראפירט
 איז קוסען זאל ער ;עבעטען איהם א־ון

 געגעל קאניױ דעם אי; העלפען שיקאגא
 ארגאניזיר־ די װעלכע אינדזשאנקשאנס,

 שיקאגא םון באװעגונ; ארבײטער טע
אנצופאננען. פלאנט

 װעט נאטפערס פרעײדענט װי באלד
 אײננערױ װעט ׳קומט ער װען ענטפערען

 פאר- פו־ז יואנםעיעדז א װערעז פלז
 שי־ פון ױניאנס םרייד אלע פון טדעטעד

 עז’נאטפערס מיט װעלען זײ און קאגא
 וױ פלאן א אנגעמען. שפיצע דעי אן

 אופן װירקזאמעך א אויױ זאל מען אזױ
 װעלכע אינדזשאנישאנס, די באהעמפעז

 אר־ געגען באסעכ פון באנוצט דרערעז
 א געפי׳אנט אױך• װעיט עה בײטער.

 בײ ׳האי גרױפען א אין טאכעז־מיטינ:
 זײז װעט גאטפיערם פרעזידעגט װעלנען

רעדנער. הויפמ דער
 אײה ארעיסטירט װערעז סטודענטען

לײן. פיקעט דער
רעצ־ ;עטעלדעט ־צוי; האבע; מיד װי

 אנטײל גרױסען א נעהמען ׳װאך טע
 די פון סטודענטעז די סטרײק דעם אין

 טיט צוזאםען זײנען זײ גאלעדזשעס.
 און לײן פיקעט דער אויף סטרײקער די

 זײ װערען סטרײקער די םיט צוזאםען
 דער אין שבת לעצטען ארעסטירט. אויך
 פון סטודענטען גרופע א האבען שריה

 אין מארשירט ױניװערסיטי שיהאגא
 שעפער די ארום דיסםריקנ^ שאפ ךעם
 צװײ סטדײחען. דרעסמאכער די װאו

 ארעםטירט נאכדעם זײנען פטודענפעז
 צוזא־ לײן פיקעט דער אויף געװארעז

סםרײהעדינס. אײניגע מיט מעז
מאנ־ םיז ״פארװערטס״ שיחאגא םון

 מיר נעוזמען מעױן, טעז24 דעם מאג
 די פון באריכט פאלגענדען דעם ארויס
:ססרײק דעם אין פאסירונגען לעצטע

 אד־ פערעלשטײן װײס־פרעזיידענט
דרעסםאכער^ די רעסירם

 הא- סטרײקערם צאהל גרויכע ״א
 װא־ 180 אין פארזאמעלט שבת זיך בען

 באריכט א הערען צו סטריט שינגטאז
 וױיס־פרעזידענט סטרײק. דעם פון

 אויםפיר־ א איז האט פערלשטײן מײער
 איל גרינדליכעז א גענעבן רעדע ליכער

 סטרייק. פון לאנע דער איבער בערבליק
 איז סמרײק דער אז ערחלערט האט ער
 בעסערע; א אין װאך פערטער דער אין

 פון טענ ערשטע די איז װי צושטאגד
 וױ אנגעװיזען האט ער סטרײס. דעם
װעל־ כיאנוםעתטשורערס, דדעס די אזוי

n כע w w n\ מז #מני*ן די יױס irד
יער  פ n אויןי טויזעגטצר שװערע

 אד״ אױוי נא^עפטיגען, די װאס •ערס
קאיײ די אין װערט״זםפ;טס

 siy חאט ער און צײטרגגען טאייכטײעע
 דיגען װעלנע באסעסך דיזע או ידערט

 םאר׳ן דך םארעגטםערען צו ;־;צװא־גגען
 *ױוי לײנען די אז צי גיבען פיבריה׳יש,

1ד פא־ציהען נא־ ױילען זײ אז צ־לת,
 או; צײט
 ױגיאן, דער י״ט
 זיי און איבי־טער רי אױהגיאטעדען לען

 דאפ זײ. צו אוגטעי־געבע; זיך ױעלען
 כא״ יעילשטײן לואט ׳«אסײען :יט װעט

 פיט איז אינכעי־גײשאנאי די טאגט.
̂ע אנװעגדען װעט א-ן כט־ײל רע=  א

 צ.י םיטי״ען טאטעריעלע א"־; אין כהות
 קארף זײער אין פטדײהעדס די יזעלפען

 אי״ און אנסשלאסענהײס דעד נײט און
 מײדלאך כראװע די pc בערגעבענהײט

 סטרײת דער װעט כטיײקע־־ס פיױען אין
 אר־ די פאר זיע׳נ א טיט ענדיגען זיך

בײטער.
 די צו באריכטעט לאט ע־ ״װען

 כאארד דזשאינט די אז כטרײקעי
 בײגעטראנען האט םאבער רראױו די

דער האט ׳סטרײש צום דא^אי־ טױזענט

 פאיהאגדלען צו יוכיעןטj» י
װע״ זײ אז טײגעגדיג

%
י •־ י • י י״  y;טורעטט pc .אפ^אדיסטענטען 

 אױיכגעוױזעז האבען כטרײקעי־ס
 טיז איז קאמוי ז״ער פא־ באנײסטערי:;

 זיך שרעײען אוץ יועמסעז זײ לױ דעם
 די סון פאיפאלגונגען די פא״ אפ טינ

 דעטעקטיװפ, זײערע כ״ט בעל־־בתים
 זײ אז מען זעהט ׳סי£4אי אין שעריפס

זײנען
ראםױ

 דעב אנצוהאלטען אנטשלאםען
די ניז פאדערוננען זײערע פאי

»ן  f m ״ ײ׳ני׳נו *  srava
m m  i״ p |»Nfl ניט

y ySS 31״#
•יח
t w

ר מ « נ
«ו , • סי ע ס טי  דער ^

ע ט די m ררעט א׳
pptftito דחו• ״די
w ןיך ח^מן יוערמ r w m

מי דר«ס די י,עמפען  ן tspfl/טא
 ^פיאיי-*טן,0* אן אין םארנונדען

מי ;m װעינער סורפגפ סג  פ;טי *ד
v •ר^ויחננט, דער t*• מיט f iוו ,־ 

 ׳Ms M <ײ «רפי«רט ה«וט זידענט
 •H יו׳דים טיט ה<וט װעינער װא־רחער,

 (<י װ«ט <ר ײ סטר״ח׳ |1וי«נ׳ רעדט
 ױדפן י װ«מן סאחזײנדי׳נן הער

 ח סיס םטריואגדיפן ײיירער פױרפי
 דועסמוגןד דער םו; פידורער איד־יפע
יוגיטו•

 ניט ־5ט* טנטיס׳וסיט דיזען ״כ־י
 ןר ײינייימר, יידי׳יפר ס״ו ארנייטפו

 טון י׳זיר, *יד םרוט׳נר n װי די ח»טט
 יוידיט• ד• |M*n ]vvvm דיזןן מיט

י גפםטגט סאנוםעקטטור׳נר -רעס ' im 
 פמי#ו די 19W חאסו׳ n <ונ*ופיחרען

 טרייד״ דחןס &ון א־נײגמר םענער און
 סאגך דחוס אױי׳»« די ״טװיטןן
ייחנן״ ״סרודע ד« דינען םעקט׳פורןר

mװפינע ׳»נח,״:יטרי v iײיז
 )יי ז״ ir?P»r םינרעכטװענ.(! אריין,

 yjtyf* סיט אחת יד סאכען *ו sx ניט
 *r♦* ivjvj סעטש«ן און אנטיסעם־טען

 ־*נת — ארנייט טאנ פ־נף פיחר«ן
 ארמ• mijn איז — ארנייטעז ניט סען

 סוטימ^ איד«| פרוטע דיזע טירען
 ןרנ«ר«) *ו אדנ׳יטפן װעלכע פרויען,
ק־נדער״, קל־ינע זייערע

העםסםיפשעוס פאסעדס, פון םסױיס גענעראל
!נעסעםעלס פליפעדס און

̂י־וס ^ c זײט ן ו I.(.

 ארײנצױ און שעסער ד* אין דינגוגנען
 םאך דעם םון אלבײטער איע ק־יגען

ױ:יא;. דעי א^
̂וט מען װען  רײדען אנגעפאנגעז ה

 באלע״באטיפ די גן האת סטרײק, א פון
 אן אין ארגאניזירט זין פאך דעם פון

 גענומען לאט טען און אפאםיאײשאן,
 פעטל״ א װעגען זײ טיט אונטערהאנדלעז

 א סטרײק. א עאדםײדען צו כדי ט*;;טי
 אגגעהאלטען זײנען קאנםערענצעז פאר

 געבראכט ניט אבער האט עס נעװארען,
 לעצכמ; און רעזולטאט געוױנשטען דעם

 דער איז פריה דער אץ ד^נערשטאג
געװארען• דערקלערט כטיײק

 פון ארבײטער טויזענט צוױי א־ום
cyi רויי דעם געענטפערט האבעז פאך 
אין ארונטער זײנען ױגיאן, רער פון

̂ע און פטרײק  ®ארא־ זײנען שעפער א
 איז פאך דעם אין נערסירען. זירט,1י

 געטר*״ האט דאס און ביזי זעהד איצט
 די םון באסעס אלע דונער א װי פען

 בא״ אינדעפענדענט די שעפעד. דאזיגע
 אויםצום#דגענס גלײך האבען יעבאטים

 די און סעטלםענט א םאי ;עםעלדעט זיך
 זײ סיט גענומען באלד האט ױניאן

כעטלען.
 פארגעקױ איז אװענט מאנטא; דעם

 פארשמעהער צװישען ^נגוערענץ א כיען
 ם^וחןזטעהער און אסאסיאײשאן דער פון
 צו געסומען איז מעז און ױניאן דער פין
 דזש. װײס־פרעזידענט סעטלכמנט. א

 דער געװען איז דאל^ערין
ק^נםערענץ. דעם אױוי ױניאז דער םאר

 םארצײכענט סעטלמענט דעב דורך
 ארבײ־ די !זיג גרויסען א ױניאז די

 שטונדיגע 42 א געװאונען האבען טער
 אײנגעשטעלט זײנען עס ארבייטס־ײאך,

 סיןײלס מיניטום באשמיכיטע געװארען
 םארשײ אלע די פיז אדבײטער די פאר

 אוי טרײה דעם אין ברענטשטס דענע
 דאס װײדזשעס. די אויף העכערוננ א

 ױניאז זײער װאס איז אבער װיפטיגסטע
 ארבײ־ די און געװארען אנערהענט איז

 האבען איצט װעלען פאך דעם פון טער
 בעכ־ די איז דאס ױניאן. שסארקע א

 האבען זײ װאס אלץ אז גאראנטי טע
 אוים־ װעס געזואונעז סטרײק דעם דורך

װערעז. נעהאלטען
 רענד דער אין איז .בײטאנ דינסטאג

 ;ע- זײנעז סטרײקער די װאו האל, סקול
געװארעז אפנעהאלטען פארזאםעלט, װען

 ח םאר איז עס און מיטי;ג-םאס א
̂ורארען סארגעלײגט כטרײקער  דןו ג

 דעם האכען סטרײתער די כעטלמענט.
 גאדיסטד כדס גוטנעדױיסען סעטלמענט

־רוגג.
 סענ אײניגע נעםען גאך װעט עס
 צוריק• זיד װעלען סטרײקער די אײדער
 שא« א אײדער ארבײט. דער צו ?ערע;
 ױ דארפען ׳ארכײם דער צו צוריק געלט

 אתאניןיי• די צו צוריחגעהן ארבייטער
 7און.ןל ױניאן חגר םון קאםיםע שאן

 99 ױי אײנג<שטעלט. ריכטיג װערט
שא«. ױגיאז א םאר זיך פאסט

 לעסי #טאקערס די װארט, אײן סיט
 כדטנליהסי די •ליטערס, און כטיטשערס

 דן מענען 41 לאקאל נײעם אוגזער םון
 נחי״ אזך שנע^נן מיט׳ן גראטולירען

!זיע; כען
 חאלפןףן, וױיס־פרעױדענם וזה א
rc געויעז סטרייק דעם אין זײנען y t 

 קרעמט ?וםט עס ,״ועלכע אײניגע, נאד
 דאס ארכײט. איבערגעבענער זײער םאר

<#פ< יס װײס־פחנדמנס זײגען:
 io חנר םון טשערמאן דער וויטש,
 או• אינטעמי^גאל קאמיטע; םענט

מר דער ארעטצקי, םילי• גאנײזער  ט׳
 אינגתר• ;קאםיםע ייקעט דער םון טאן

 נאלדשםית, דזש. ארגאנײזער נײשאנאל
 קא• ארגאגידישאן דער פון טשערמאן

̂ליחנר אײניגע אויך און מיטע,  מיטג
 העדיץ/ ברוחגר לאקאל, נײעם דעם פון

i אגדעחנ גאר און סעסלער ברודער m* 
 אױסגעצײ• זיך האכען װאס םרויען און

 וױרקזאסון אכער ?ורצען דעם אין כענט
סטרײ?.
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ן ע ן װ ע ד א ס ע ר ס ע  ס

ו ע פ ל א ס װ פ ו א װ ע - נ
 ארגאגי• ארכײטער אידישע אלע אז

 »| אנגמשלאסען זײגען װעלכע זאציעס
 לייבאו, אװ םעדערײשאן אטערי?אן דער

 גד אידישע םאראײניגטע די אן אדער
 פארלײענק נים װעלען װערקשאפטען

 סײדי! א»יל אדער צושריםס ׳בריף <זײ\
 לײכמל ױניאן דעם זיך אױף תאט עס
;ױניאן שריפטזעצער אידישער רער םון

 ױניאד א אחן דרוק״ארכײם צו אז
 צו וד זיף מען באציהט לייבעל

■ראדוקטעז; ״נאךױניאן״ אנדערע
 קאמיםמס ארויס dpnt איהר אױב אז

 צר מוז נצלט זאםלען צו שטאדם איבערין
 כדםין זײן דרוק״ארבײם אײער ערשט

 ארבײםעי וועלצן ניט אויב ױניאדלײבעל,
;ביישטײערען ניט

 חנד צו זיך ווענדעם איהר אריב אז
 ייחי סוזם חילוי, נאך ארבײטערשאםט

 יאםר^גר איחר »ז באװײזען, צוערשט
r ״ױניאז זירם 'o'־ ■ראדוקםיז ״— :

 זײ^יי D9MD92 אלע װאאםען דאן
i יתיאן אין דרױדארבײט m r, ח  איי י

 נעקראמו די װאאטמ מאם נוסע זײערע
ארנײם• נוסמ און שעחנע

.1024 לאיטו, (VU2I א-ײטא;,

 דא- די דאס איגפא*מ»וט ;; יא־א^
די pc באײנט om נען.

 טעןojn pc )2 ר״ד^טארס אװ יאא־י*
 דעם pc •דאטאראל t>vi אח טאיט־זו

 טען 14 יעס pc באארר חשא־נט
.«״״^

?10 'm*m ־רט9יו־(פ*ד om זיי 
 פון נארינטעז די ;•טנ<ה״ש«ן ו*נען

 דעס םון דיחדוטטיס אװ נסוןרד די
 on סון iim <גרואר6 ט׳נ;27 ױן 1ט«10
ריויט׳*. 1«ט5

אױף א׳נטטרמירט לטתיי דע־זעי׳נןר
dmi -רע־ 10 די ;וט<מהייס«ן ד^נען ז

i פיו <«רע:י»«׳עם n דז׳שענע־יוי •pv 
נ^*רר. ועקוט־ײ

״ cip אינפטדסירט 22 “»<  -ifh ז
 ד• סוו נטרינטען די |yoדטתרײ נען

 טעןon 20 פון דירעהטסרס <וװ נ«וא־ר
 טעןon 5 סון |1M פענױטר ט«ן27 און

:n סון •יטט^ס^לןן די או; סוןרט׳*
tvc2!» on נ^ארר דז׳»«ו*נס  lie פעכ״ 

.roiMa ט׳נןon 7 יי.-ן •װ»ר
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נאארד״
nri ־ אױי ערקלערט װערט צושריפט 

ipo רוסי^ױלישע די וױיל ארחנה 
 אא- !,,p ניט פארסחנטןן ומלעגאםען

 ש§ר»ױ א םארטרעטעז וײ נאר *אי,
 אויף זײנ^ן טעמנערס װעגמס ׳נרו*ע

לאסאלם. סארשידעגע רי אין מסכערס
 א צו שיקט אסיס דזשעגעדאל רער

 אינ• כאארד דזשאינט צופ צושריפט
 •J9P קוםעגדער דער דאס סאררי־ענתג

 אץ וחנרען ••געזזאלטען זועט וחננשאן
 דזש. די און םיי, טען6 חנב נאסטאן,
 בא״ איז קקרימדשאםט, b אלס גאארד׳

 ?אנ• דער צו דעלעגאט אײן צו מכטיגם
וחנגשא;.
 און מםצעחײסען ומנרט צושריסט חנד
 אלס עדדױילם וחניט פײנכערג נרודער

חאנווענשאן. צוב תיענאט

 דענ״ פו דזאוכ״ #•ישענט ״עחס ,ד
̂ט װעינע איגשטיטוציע רי ״ער,  •אי
װעלנע טעדצען, קראנ־־ע צאיזי• א אייס

 ״•יאי״עטארישע• דער פ*ן דען,,4י
 ם*;א;ציע^ע פארלאנגם ^ראגחחײט׳/

כאארד. דו״שאינט דעס טין שטיצע
 ,ױערט צושרישט זעלכען דעכ אין

 זאי חרעדעגשעל א דאס סאריאנ;ט אױך
 פאי״ ?*יערע צו װערען ארױסגעכענען

̂ען די װעלכען ר*ט טרעטער,  יואגען זאי
iv אונזערע אין נעלט ?אמלען r.-
 אינערגעגעכעז װערט צדצריפט דער

 וױ נאכדעם ״איגטערנײשאנאל״ דער צו
 ,;א*גטעינײ' די אז ערקלערט װערט עס

 פאר דר״װ א אן איצט םיהרט שאגאי״
 סא;י- אנדזשעלעס לאס און דענװער די

טארױם.
 סאציא^יסטישע־ ״אידישער דער

 דזשאינט דעם באדאגתט סארנאגד״
 די ױעלכע רא^א־, :100 רי םאר באארד
 פא־ די םאר כײגעשטײערט האט ױניאן

 רוס- סאװעט אין •ריזאגערס יייטײצע
 ;עזאגט זוערט צושריפט דעם ןיא ̂אגד•
 רוס- סאװעט אין סאציאליסטען ,ד דאס
 וױ פארפא*גט, אזוי איצט װערען לא:ד

 אוגטער ;עװארען פארםאלגט זײנען ,,י
 גענא- די צאר. םון׳ם הערשאםט דער
̂ען דוסלאנד אין בקן  נ*ט אכער זיר שטעי
ו ?ײן פאר אפ י  וו״טעד זמצען און ז

 פאר ארן פרײחײג פאר דעם פאר
רעגירװג. 4ארבײטע,־ ע’אםת אן

 אז פאר לעזט לאמער סעקרמטעד
 אונזער צוױשען כריעוי pc אױסטויש

 אין ראנוסמקטשוחנרס די איז ױניאז
̂וג  א פאי חאנסמדענצען נע?טטע ד• בא
סרײד. אין׳ם אגרימגט נײעם
 אינ־ אסאסיאײיציאן דזשאבערס די

 זײער םון פארםרעםאר דאס פארמירט
 זיך *ױפרידען זײן װעלען אסאסיאײשאן

 pc פארטיעטער די מים באנעגעגען צו
מארטש. טען2י) דעפ ױניאן אוגזער

 צװײ אגדערע די אמכאלאננט װאס
 אסא- •ראםע?טײו די אסאסיאײשאנס,

 אסאסיאײישאז, אםעריקאן pn כיאײשאן
 די םאר םעכ p*p ניט זײ כאשטיסען

 ד• אין ותרט עס נאר ?אנםעחןגצען,
 צוםרי־ ז״יגמז זײ דאס נעואגט, כריעזי

 קאנפעד*- צו טעג די כאישטימען צו דען
 pc םארטרעסער די מיס צוזאסען דען
ױגיאן. דער

 ?אונ״ לײכעל ױניאן ״צענסראא די
 ?אנפעימנץ א דאס אינסארמירם פיל״
 םעז16 און טען14 דעם פארקומען װעט

 ױניאן דעם pt םראגע די װאו איריל,
 די װערען. דיס?וםירם וועט לײבעל

 אג״ אײנגעלאדען װערט כאארד דזשאינט
 חרך תאנםערענץ חןר צו p'i צו וועזענד

דעלעגאמען. צװײ
 :יטנעהײסען װעדט צושריפט דער

 לעווענ־ און !יטשערסיןי כרידער די און
 ?אנפע- דער צו איאעטקט װערען טאל

רמנץ.
כאריכמ קאכדמע טינאגץ

 אז באריכס*ם, קאסױסע פינאנץ די
 וחןאכע צייטונג, די ^םעסענתשער/ י־ער

 שוואר״ די צוױש*ן ארויסגמגעבען ווערט
 פאר נעוחנגדעט זיד חאט ארבײטער, צע
 סיעציע- זיתר סאר אדווערטײזסע^ט «ז

נוםער. םאי לען
r די :* rc רעחאםענדירט, האםיטע

 אן ווערען נעגעגען זאל צײטוננ די אז
דאצאר. 15 פיר אדומרטײזםענט

אנטײמבערפוצא״ ױניאן ״טרײד די
 נעווענד<גט זיר חאט גוארק, םון זיס״
 אעצ״ שטיצע• סאר באאהב דזשאיגט צום
 גע־ סערפערשאסט די איז יאהר מען

 און ראאאר 25 םים געװארען שטיצט
 אז רעסאםענדירט ?אמיםע םינאנץ יי
דאס זאי באוועגונג אויבענדערמאנטע די

o< יא*ר v 9 t9 דע• ר־ט װע-ען
 י,א• •;א;ץ t דע- סון נאר־נט דע-

!יטגעדדיסען. *וערט ריטע
גט  אגװע- איז זיגרא; דאי*ש •-עז*̂ד

 אן דט און ריטימ ציש געװ^ זענד־
 יאי.ע איצטמע״ דע״ אינע- איב^־נ^ין

 ד• ייעגעז -עדט ־V טױייד. איגזע־ אין
:voovv ״ איגזע־ •*אכ יא;פערענצען•/ I 

 ! םא-שידע;־; די צי*ט יאכען- גע-ט ניא;
,t׳-j א*ן אכאשיאײשאנפ
 א- *ן א*יך נ*ט זיגניאן ורעזיד^נט

̂ייק  ׳ע־תא;א אין י*א;ע דע־ אינער נערב
 זײנע; ססי״יחע• די אז עײוי־ערט ד

 , א*;דז״עא;ר- ט*ט פאר*ואיפען דאױטען
 , אעדדעאנדצאנש די דא;יז א און יעאלס,

 טיט ס**יאט*ע אין נאס^־״יעממ ד• איז
̂ע־ט, ער סטיײקער. די  • צױינ אז ערק
< אוט- זאגא^ װערען איגדז״צאגמשאגס לי

 בא־״טיטא־ אין ?"אוקטאנע־ ד• כײ
 י״עבעז ;ײער א אמעפא;;ען דך האט
 טאד ע>א* ייױ כעהל *וניאן. דער אין

 טען15 דעם ׳שכת געטעד?ט דאש זיך האט
 װען ס*ט*נג סועשעי* א *,נ נ״ארטש,

 א״נטערנעשא־ אוגזער פון צרצריפט דער
 קאגװעג־ דער צו דעלעגאטען ײעגען גאי*
 ;ע־ סאדהאנדעיט איו נאסטאן אין שאן

 איף זײט אז זאגען, וױל איך װארען.
 לא־ םיז טעמבערס די האכען געדענ̂ק

 s,c אזױ אדױסגעװיזען ג*ט 4 לאל
 דעמ וױ ס.־א;ע, דעל צו ;ןרנססקײט

טאי.
 גענומען איז פראגע ד* װי כא^ר
 טיר אויכ פארהאגײען, צום ;עװארמן

 א*ז ׳ג״ט אדער דעלענאטען שיקען זאיען
 םארשלאג, א געװארעז געסאכט גלײך

 דע^ענאטען. צוױי שיקען זאלען טיר אז
 געװא״ ;עדאכט איז אטענדמעגט אײן
 ׳אי*:עם בלויז שי?ען זאיען מיר או רען,
 דע־ א אנגעסאננען זץי האט עס און

 ױך האכען עס אז ׳אטת איז עס כאטע.
 אי־ אז כאםערחוגנמן, אײגיגע געהערט

 ו צװײ פאר װע?"?ואן » זוכט מיצער
 | ?ײנען דערסאד און כאססאן יייז װאכעו

 דעיזע* שילמן זאיען פיר אז דאפיר, וײ
 אנבאט־ אין געהטעגדיג ניט גאטען,
 אונזער פון יאגע פינאגציעלע ,ד ראכט

 ״פארזארגער״״ דאזיגע די אכער לאחאי.
 כרױ וױ דעם נאך דורכגעפאייען. דינען

 סעביבעיס אײנינע און •אלאקאװ דער
 pc נויטױענדינקײט ,ד עדקלערט האבען

 איז דאס אז און קאנװענשאגס, אוגזערע
 א נאד ״װאקײשאךסראנע׳/ !,*P ;יט

 ײעל־ שעריעדשאםט, קאגסטיטוציאנמלע
 אי;• דער pc פיזזדוגג די כאשליסט כע

 יאהר, 2 נע?שטע די סאר טמרגעשאנאל
 זאלען טעטכערס די אז גענוג, געװען איז

 אטת׳ער דער אין סראגע די סארשטעהן
 גמװארען כאשלאסען איז עס אוץ ליכט

 באדוגע־ צום דעלעגאט• אײז טײןעו צו
 סיגאנציעיע די גיט םיר האכען הןן

 יעצט און כלעהר. שי?ען צו כתגאיכקײט
 דער זײן װעט עס װער זעהן צו ביײכט

 װע־ מעמכעדס די װעסען גליקליכער,
 זאל עי אז צוטרויע;, דעם שעג?ען לען
קאנװענשאן. דעד־ בײ סארטרעטען זײ
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ז ר » ע ד מ ײ ב א ה א ל א ל ■ א ז ז נ ו ־ א ר א  ם

ן מ ט ע ר ײ ט ר ב נ . ח ן א ש נ נ ח ו נ א ק
 װעגען וחןרםער •אר » יעצט און

 אלנע־ אין 4 אאקאל pc צושםאנד דעם
טײן.

 עס וועם םאנכע פאר אז װײס, איך
 צו געזאנג אױב א װי קאימאן אממר

 זיף קעז »יר אמנר ל»*װ,9• נרחמר
f גים f mוואס םראצםזןן •חנגאר זאי \״

 נעי און איעסטירנו טע;*עען ש״״ד*;ע
 האשט על יײזאנס. די אין שי*ע§ט

 עגדיגען זיך װעט סטרײס רע־ אז אבע־
y אױRC^y,1; 2 ג״ט iױניאן. ׳־

 שיקא״ די אז אויף׳ כאײכטעט ע-
)כאארד דזשאיגט ק^אויזטאכעיח ;אע-

:עשטיצט ;ycR־־ 2 2 לאחאי־ אי-ד און
זעגטיט* ;׳;,;,,א נ״ט r *״ כט־ דעב

דאי׳א־*.
קיטעגדען אז ׳יטעױ לוי בא־י:טי;ט ע־

רעי שון ט א ;;,ד p't װעט ראגטא;
pc אשיס pH רעפ v ט*טע י̂, :vvz:*?

פ*א איע אלן אי׳׳ טע״נײשא; ״אינ דעי
ניא־ די ט די לענצען yc^** די y;*;2 בען

גיפעחטשי*r * V ױ׳;"y; ארוטנערעךכ
װערע;♦

יט*;; ;y־ i ד ;ייד r ד־;כ r דיט

 מיט אז ׳זא;ע; אבעי טוז איך װיל רy ן
 בא^טי־ א*; קייטען #איאתאװ׳ם נרודעד !
 איד רyד פון ־yטyא־טיc אי*ס טאר, !

y און טעיגײשאנאי, rn y jysאוג־ פון ־
 ;װאלדי־ א ארג^וטעןc איז לאקאי״, זער ;

 צו ;יט טyכ:• איז cy !ענדעי־וגג גע
 nycsyr דער איז דאס אז דערקענען,

.4 יאקאל
 קײן איך ־אב זא;ע;דיג אטת רעב

 אײן אז סאדגדצטערט, :יט זיף טאל
 ןyטאכ צו •;rye זײן \v:v? זאי־ •ערזאן

 אז און ׳עןי;וט צום ילרע:ישyרקyכיא אזא
 אין פאיגעקוטען איז איבעיק^־^יש א

;...y;yp**ssR ;•ם הײגעי רועט יאקאל,
,c:yocny ’ פאסירט לאט ױאס און
ש יי האבען ע־ ^ ~"vz::4 ט v\ באזו־ 

 זיל־ פאיהאיטען און טיטינגען די כען
 טרײד־ ױגיאן. דילר צל ס■עקטyר טיט

 טע־ר ט*ט םא־לאנדעיט ״וע-ען שיאגען
 ױע־ •טאם־פרא̂: ;אויפטערקזאטקײט

 ביידער• טעל־ד טיס סאיהאנדעלט רען
 'V: איז ;סי ווא־ט, אײן טיט ליכשייט,

 אז אטטאפפ^־ע, אזא געװארען שאפיען
cy זיצען צו ן1יפא־ד;:י; א ®שוט א*ז 
נ א נײ טי;  סיי און יאקאר םדן סײ ׳ד
 האט cysy כא•־. עקזעי.לט*װ רyד שון

 טעלר ט־אגילן ;עגוטען איינער יעדע־
ייד צי יבהי*ט6שארא;סײא*ט  און ױניאן ;

 אײגנע־ואוינם זיך האנ^ םעטבערס די
באיצ״יפע אוישצוםארנען

 10 יעב פאיט, דיעם נעהטט אט
 ״אס ילג־אן יי *יאב טעחס פראצענט

 בע־ חאיעהטעט װעיט cy דורכנעפיררט.
־ וױ סער  אין ערױא־טעט. דזאבען ד

 די װאס ־,ysyj• אזערכ•* פון אפילו
 :ימ האגט־אר פורען קײן האט ױניאן

 צו ײ*ר iycRn cyrn דאפ און געהאט.
״ רי שארדאנקען ;y ט.1יטע;י;דזשט;

 בתים ,syc די ן1יי.אב צוױיםיעגס
 דא זיא cy אז פאהט, דעם אגעלקענט

 *שוין דך חעז ;yo לועליע־ טיט ױ;יאן א
 האט yc״yii ןיא iys,2i״ גיט טעהר
 די דויבצופיזזרען באשלאסען פעסם

 י1אוי :יט אלן לעבען אין אנריטענטס
 דעפ נעקיאגען האבען זײ און יר,8פא

 און ױניאן, ־־yi צו רעספעקט נויט־נען
 פארדאנחען צו אטאל װידעױ איז דאס
yyn רyאונז y jyo  oyjt'C,ײן פאר ־  ז

yoovo פאיטי'• צו באצינ אין שטעלוננ 
 מימ ילניאן .־yi פון רעכטע די דיגען

ס.nyroyo איהדע
לא״ אמעטײנע די אנבאיאנגט װאס

 גלענצעגד. אזוי ניט איז מרײד אין גע
 דאט נא־ ניטא. איז ארבײט פיעל קײז
 ניט פיאניע אננעלױיטאגטע א דאר איז
 א;־ אין אױך נאר טאריט4ב»י אין נאר

 א,ײ\י הוק^יג ניט nycR דט.yשט דערע
 אין ארבײט ד^־ מיט אן טיר דעם

 ארגאני״ ניט די אדגאניזיר^ צו באצוג
 אז טערתווירדיג און שעפער. זירטע
 שטאיס זיך האט ביטyג דעש אויױ אױך

v' דער א״גערופען r o v v•, :אונ״ םון גאנ 
 האפענוננען האבען טיר און ױנ״אן זער
 פון פעהיגקייט אייז עגערניע די מיט אז

 די טיט אלן מענעדזשער ביזנעס אונזעד
 גע־ אונז װעט מעטבערס yאל פון הילםע
 אין באלטימאר אומקשט^ען ילינגען

oy:''R ארנאניזידטע אנדערע כייט 
̂י־יהא. אין טדײד הלאוק שון שמעדט  אטי

םאל. זyצװײט א װײטערס
סעק. רעק. קאפלאן, סעם

באלטימאר. םון 4 לאקאל

ד, ע כ א מ ל, או ל ם! ק א קז ד ע מ ם ױ א
 נעאר״ ראבען װאס ארבײטער, אלע

 אןן באיארסקי םירמע דער בײ בײט
 הא־ און כ״םריט, טע8 איסט 67 באגען,

 זייעךע באצאהלט נעקראנעי ניט בען
 אופד־ אויםגעםארערם זײנען וױידזשעס,

 דאוף דעם אין מעלדען צו זיר באדיגגט
 סעקאנד 33 ױניאן, דע^ םון אםיס כאון

מעכליך. וױ שנעל אזוי עװענױ,
 פערלמוטעו/ םעםועל •

אםי^ דאודטאוז סענעדזשער

םאגעץ שלעכטער א
 אנ־ פיעלע און אסענדיםיםים כלוט, אונרײנע קאס^סםעחוען, נרענגט

קראנקחײםען. יערע

ר ם)ע ק א ר ־ ס
ר ע ד ד א ל א מ א ש ל ט ע ט ד נ * ר מז מ ב א

ם ל א ר ה ע ײ ן א ע נ א ן ם י נ א נ ו נ ד ר א
w קורירס עקס״לאקם s s a s n s s דן און  עס סערהי^ *ײם חןרזעלכער ז

ן ו ו רי י י מן פיעיעקרסנקחײםען, י  פער־ און שיעכטעז » ®ון קוםען װעי
ססנע*.
r a  cp ifropr מינדוגנ וױבסױנםםע די  י*»ר־חונדערס דיעזען פון ע

a ווערס ידן rm y e app ס«װיסמסמען. סאנען •רסםינענםע •ה
40 25 jomo • n sn  09 pa אין tuo 1006 װסנ«
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 איג־ פין אינילועד־זיטעט אינייטער אלן
 א־אגדזש־ ךי .‘אגט/ג־גע־שאגאי זער

 דער בײ וױיט שלין איז ;,קאטיט פענטס
 א־אג־ נױטיגע ארע כלאנען צו ארבײט

 און אונטערהאיטו;; יי דזשטעגטש.
 דער אין םארקובדען ױעט צוזאנלענקלגםט

 אױד־ װאשניגטאן די פלן רום דײניגג
 רום דײנינג די און ,sr>pc״־n וױנג
 רע־ צו װע־ען דעקאי־ירט ספעציער װעט

ט.י;ע^ענ;נר\
או:־ און צלזאניעגקוגפט דער דורן

* באזונדע עב איז אי;ז :א־ י-״יי• —
י M י

* * - •* ע * יי״י י י־־ ' י י־־
v * < • » * » « « *

W  ^ , {S > ו < J

 זײן צו יקר; ראכ ;יךאט האט ־טאנאיל
 אין א־בײטע־־־אינאגיזאציע ערשטע ־י

 עדיר די אגגעפאנגעז האט ױאפ י־אנר,
 אר־ רי צוױשען טעטיגי־ץיט לױי־טאגא״

יטעי־־ײאסעןי י״
 אונטערהאל־ דע־ א״? װ»ם רױז "א
 נעשמאפע צונ״כען צו זיין װעט טו;;

 דורכגעפיהרט אױך דארט װעט כיאכלים,
 פראגי םוזיקאי־ישער שעהנער א װערען

 צו־ די טא״אנסען. באװאוסטע פון דאם
״אינפאר אן םראגען װעם זאבלענקונשט

אוניװעדױסעס ארנײםער אונזער פון הלאסען די
.529 רום סםריט, טע16 און פלײם אוירוױנג סקול, הײ ירײינג א װא״טעגםאז

ת ב ו30 ״ש ב, . א ט ם ב״ ען29 דע ץ. ט ד ע מ
 דער אין כ־הוח סאציאייע ״די :איבער רײדען װעט לײאנס ר.. ה. ״.

ליטעראטיר״. איצטינער

אג, ט ץ .סו30 זונ ר א ע ה, ד ם פרי ע . סכטען ד ױז ע ט
 אינםמי״ ״סאציאלע :איבער קורס א געבען װעט קאלהאן פראפעטאר

מיציעס.״
טאג, װ30 זוג ה. . פרי

ד איבער קירס א געבען ו״עט *ארטאן י. ה. דר.  דער פדן ענטוױקײנג ״
אפא.״ ראדערנער א"י

אעסערנעשאנאל אונזער פון צענםערס ױניטי
:לערנעז פ>ןר ^פען זיינען סענטערס ױניטי פאדגענדע ד•

7:30 אום אן זיך םאננען קלאפען די
םט טי, ס״יד אי ד. ױני ע ט ענ צ

טאגהעטע;, עװעגױ, ערשםער נעבען םטריט, פערםע — 63 םקול אבדיק8
גע־ וױלבערט ל. א. װעט אװענם, אוהר 9 אפריל, טען2 דעם םיטװאך,

אינסםיטוצייי״״. עקאנאםישע א־ן ״םאדערנע :א־בער קורם א נעז

ס ק אנ טי בר ר. ױני ע ט ענ צ
 כר«נר.ב םםרים, שארלאם אץ איםט פארק קראטאנא — 61 סקול •אכלי?

 קאפאלד םילוױא םים װעט אװענט, 8.30 אפריל, םען1 דעם דינםטאנ,
ארבײטער־באװענוננ.״ די אין ״עקאנאםיקם :א-בער קורס א געבען

ל ױ אנזו ד טי ב ר. ױני ע ט ענ צ
 םאנטאג םםריט. סעקםאן און עװענױ קריםטאפאר ,150 פ־ול ־,פאכל

 איבער: קורס א געכען קאפאלד םילװיא מים װעט םערץ, טען31 אװענט,
I «כאװעגױ־־ ארבײטער די א־ן ,עקאנאםיקם .

 ױניטי אלע די אין װערט אװענדם, םיטװאך א־ז דינ־טא: םאנטא:,
 דארם װאם םאבדזשעקטם אנדערע די הוין א ענגליש, נעלערענט גענטערם

געלע־ענט. װערען

ן א ש נ ע ט ס ה ן ע א ש ז י װ י ד
, אנ ם ״ ר ם פ ע ען28 ד ו ט די ע ם

 בראנזװיל דעם אין כאר, אינטערנעשאנאל דעם פון ריחוירבעל א
 דעד םדן םיטגלידער בראנזװיל. םט״ םעקםאן 229 ל״םעאום, לײבאר

קוטען. צו געלאדעז זײנען אינטעדנעשאנאל
 דער פון ברענםש רוםיש־פוילישען דעם פאר רוסיש, א״ן לעקטשור א
 װעט םארקין א. פ. סם. םע10 איםט, 315 אין ױגיאן, דרעסמאבער און קלאוק
.“געזעלשאפט הײנטיגע די און ״סאציאלאגיע בער:יא רײדען

ת, ב ם ש ע ען29 ד . ט ץ ר ע מ
^ לאיאל פון אפים אין בײטאנ, אוהר 1 לעװין, םאקם פון לעקטשור א

עק$ד ״םאדערנע :איבער אידיש, אין רעדען װעט ער עװעניד. םע2—228
אינסםיםוציעם״. נאםישע

אג, ט נ ם זו ע ען30 ד . ט ץ ר ע מ
 1581 — ,1 לאקאל פון רוסם קלאב די אין לעקטשורען ױעט סיגעל דר.

 ארבײםער ״דער איבער פריה, דער אין 10.30 בראנקם, ערוענױ, װאשינגטאן
ײן און נעזוגט״. ז

 קלינםאן 151 האל, קלעטאן אין אידיש, אין רעדען װעט לעװין םאקם
נעזעלשאפם״. הײנטינער דער פון עקאנאמיע ״די :איבער םמ״

אג, ט ש ר ע אנ ם ד ע ען3 ד ל. ט רי פ • א
 עדיו־ דעם אין עננליש. אץ קלאס זײן פארםזעצען װעם גאלדבערג םר.
 םע2 142 אין ,17 לאקאל ױניאן, טאכער ריפער די םון םענטער קײשאנאל

אוהר. 8 ביז 6 פון ווערען נעגעבען װעט קלאם דער עװענױ.
 אינטערנע־ דער םון אוידיםארױם אין לעקטשורען וועט קאפאלד םילװיא

 עהזע־ ^ון שאפ־טשערלײט די פאר םטריט, טע16 װעםם 3 בילדיננ, שאנאל
 ,עקאנא־ :איבער רײדען װעט זי .62 לאקאל םון םעטבערס בנארד קוטיװ
 6 אנפאננען ײך װעט לעקםשור די באװעגוננ״. ארבײטער די און םיקם
ארבײם. דער נאך נלײך אוהר,

ת, ב ם ש ע ען5 ד ל ט רי פ א
 .ךי. םים סטודענטען די פוץ אונםערהאלםוננ און צוזאםענקונםט א

 דאם סענםערם. ױניםי די און אונױוערזיםעם ארבײםער אונזער םץ לעהרער
 הײ- אוייװיע װאשינגטאן די פון רום דײניניג דער אין פארקוםען וועם
םריינד. זייערע םיטםעהםען אויך קאנען םםודענטען ד םקול.

 דע• עדױקײשאנאל פון אפים אץ באשמעלונגען אײערע גלײך םאבט
יארק. נױ םם״ טע16 ױעםט 3 *ארםםענט,

ד «  ־*רם זיו װעלען עס כיורציןםער. ט
 סטו־ רי ם־ט לעחרער די צונויפטרעשעז

און קלאסען איצט־נע די פון רעגטען
 cy יאהרע;, פריהע־ריגע די פון אויף

 עדױ־ זן-ע די זײן אױ־ ד?)־ט וזעיען
;,א ־אקאיס רי פרן חאםיטעס י־י״^אנא־

נאא״•
י־א־ די

■־:טע*־

אין מיטגלירער טעטי;ע די אליך ״יי
pc א*ן באארד דז׳צױגט ין פ טע >
I א כיע n»> ««<<״.*. t t <ט 11 <ן • < ן א- %d קא״ב

י4 י " » < ר pc M l  • ) • « < ו ו ו ו4י ך «  mm ן I * m, (toil א*ן ן י < *
זאג אוז טאנצען װעט ס כ < • % י •װאו

 זיך זעריטעפטדי•
די איז יײדע־

O  •k M » k י ז י - M , , «  M M

אינטע־־־אײ•־;;.
•%< י י ♦ • M י■
4 I * « I י *

« י \ %• M- י י

T א אר פעי;
-א־ ‘ו•י m רי • 1 < ̂ייי ̂י• X י - א 1 י!י י ייי די׳ PH זאגעז׳
עטס, טיי ־ פא־ בא״:טע^וננעז ײעיע ,ז כען
יקעט ט א • « 1 •1 זי ועזעגד א;י װעלען יע:ע
דזש־ איא; ,ד סענט. 35 ביויז קאסט

צו ; בא*טראסעז האט :ײטע קאל מענטס
 אים םילזעס, א פאר סענט 35 רעכענען

 די פין טײר קלײנעם א כאט׳ט דעקען צו
 קא־ װעט אדענט דע־ װאס אויסגימעז,

סטען.
דארט דרילען װאס ®ערזאגען, אי׳ע

טאכעזגלײ;רא־־פען זײן, אנװעזעגד

 »ooyp’o «1 װיםיל שטע<וננ«ן,8נ וייןרע
W ביז׳צוסעיוננען די רארםען. W **ו 

 n דורך *דער ■ערז«נליך ױעדען סאכט
 •in עד־ות־יש^נאי פון אפים א־ן פ<וסם,

סם-ט. טע16 װעסט 3 פארטםענט,
 נא• אי־ך נ׳ען יזאז זתטאג 1אי שבת

 ,י *'! ט-עט= די ײטען
י .529 רוכ כקוי, אױר־ױנג

פ. א ש. פ־  שאמ־-א, ס־אלװין דז
ש, טייס פון ח ע ל א ט ק ע  לעלד װ

ען ד שו ץ ט  , י. װ. ג• י• א• א
. ג נ ח ל בי

 ־א״3 ־,,היכטא־יקע באװאוסטער דער
 קא״ ביטי םון ׳יטאנירא מולוױן פעכאר
 לעק״ כפעציעי־ע א ;עבען װעט יעדז־ט,

 נאי טענחןנצען מאדערנע די#׳ איבער ציע
J נעעיכטע׳/ רער

 װער״ נעגעכען װעס לעקציע די
 8 אפריל/ טען2 דעם םיטװאה
 אינטערגײ^גאי דער א*ן אװעננ^

סטריט. טע16 װעסט 3 דיננ,
 םוו םיטגאידער פאר פרײ איינםריט

M j\ymi .י. װ. נ. ל

̂ן  װער
 1אי 8
בי^ וי

דעלענאסמ ערװעהלס סו לאסאל ױניאן האםערס
סאנווענשאן דעד צו

םערץ,טען22 דעם בײטא:, •״:ת
 דער איז װאהלען פארגעקומען זײנען

 רע־ פא- ,i 10לאקא ױניאן קאטעיס
 אונ־ פון קאנװענ״-־אן דער צו יענאטען

אינטערנײשאנאל• זער
 באטײ־ זין י־אבען װא־לען די אין

 « מיטנלידעד. צאוזל גרויסע א ליגט
 באטײזינט ז*ך האבען עס װי כיעהר סך
 איר- קאנװעניטאן א צו װאהיען רי אין

 זײגען װאהלען די םריהער. װען גענד
אין האל, ארלינגטאן אין פארגעקומען

 א^ע״ זײנען עס #רײס. מארקס סט.
 הונתד® גײן ארום געוארע; געבעז

שטימען.
 האט ׳צטימען צאהי גרעסטע די
 דדניד דיױױד װײס־ירעזידענם ױמעז
^טימען. 747 באקרכיעז אטr ער כקי,

 יעלעגאםען ערװײלםע אנרערע די
סו״ סעס :זיינעז לאקאל דעם פון ®ע̂י

 0'1 דז׳טאזעױ נאגלער, איזידאר טער,
 טײןך אנסעי״ 9פײ*י ׳טענקעי, ב. ר»עם

פרוליננ. דוד עזורי, בענ. כקי׳וט

89 לאקאל אױ בעאםםע פאר װאהלהו
װע־ ׳ייל5א טען3 דעם דאנעױטטאנ,

 איטאליע־ דער אין װאהלען םארתומען לען
 יוניאן, דרעסמאכער אין װײסט נייטער
 א פאר זײנען װאהלען די .89 לאקאל

אן םאר ,6יאקא ךעם פאר כיענעדדטער
 דע־ םאר אזיך און באארד עקזעקוטיװ

 אונזער פון קאנװענ״שאן דער צו קעגאטען
אינטערטישאנאל..

װע־ לאקאל דעם פון מיטגלידער די

 טאנ. נאנצען דעם ׳טטימען יזאגעז לען
 אין אזהר 7 ביז דערםריה אין 9 פון

 אין עטיםען האנען װעט כיען אװענט.
 טע21 וועסט 8 ױניאז, דעד םיז אפיס

 IU( #םיסעכ דיסטריקט די אין כטריט^
 ת םיז אםיס איז באארד, דז׳צאינט
 Vl אין און למ ױניאז טרײד װאוםעגס

 אאנע• װערעז עס וואו סקולס׳ ®אבליה
 Sjrt(20 דער אויף ^אם״מיטינגעז האלטעז

סטדיט. טער24 און

ע צו ל ר א ע ם ײ כ ר א
 אין ארבײטער אידייטע רי צװיעען

 נע־ דעם מיט איצט קאכט אםעריקא
 ארגאני־ די פאר ײן1קאמ װערקשאםטען

 ווע־ פאלעסטינא, אין ארבײטער זירטע
 א ארויסנערושען האט עפ לעבעז כיעכ

 ארבײ־ אלע בײ אינטערעס פײערדיגעז
 מען רעדט אוכיעטום אםעריקא. פון טער

דעם• װענען
געװערס־ אידי״טע םאראײנינטע די

 פיהרער, ױניאן באקאנמע *טאפטען,
 איבער׳ן ארגאניזאציעס פראגרעסױוע

 אונטערגענױ זיך האבען ׳לא:ד גאינצען
 םאר דאלאר 150,000 *ג*אפען צו פען

 אויפבױאונגס־ אנדערע און נעצײג קויפען
 ארביײ דארטיגע די פאד כיאטעריאלען

טער.
 ארגא־ זײנען לאנד גאגצען איבער׳ן

 נאר ניט און קאנײטעס געװארען ניזירט
 אן געהט ארגאניזאציאנכדארבײט די

 אורטיײ נאר ערפאלנ, גרעסטען מיט׳ן
 קומען װאס יגעלדער די לויט לע^דיג
 געשא־ װעט העדה־װאדערס, די איז ארײז

 באשטימ־ די װי מעהר םיעל װערעז פעז
# סומע. טע

 ער־ ״טיין מיר האבען אײנמאל נימ
 פאראן איז פאלעסטינא אין אז עדט,5?
 נרויסארטיג אדבײטערשאםט, אידישע א

 אידישע פאראײנעטע אין ארגאניזירט
 װאונדערבארע די אט :עװערקשאפטען.

 נװאלדינ־ אונסער האס קערפערשאפט
 ארבײט געשאםען אושטענדעז שװערע

 װ.אס אײנװאנדערער, טויזענםעד די פאר
 אעצ־ די םאר ארײנגעקומען אהין זײנען

מלחםה. דער נאך יאחד פאר טע
 איז אײראפא אין קריזיס דעם צוליב

 פאלעס־ אין ארבײטער די פון לאגע די
 דארטען לעבען זײ שלעכט. זעהר טינא

 מיר און סריזים שרעסאיכעז א איבעד
 דעם צוליב נאר ניט העאפען, זײ סוזעז

 דעם איבעיקומעז תאנען זאלעז זײ אז
 עס װײא דעם צואיב אױך נאר הריזיס,
 אז טראנעדיע נרויסע א געװען װאאט

 קאאגעראטױוע און קואמורעאע אאע די
 ביז האבען זײ װאם אינסטיטוציעס,

 חחב זאלעז ׳א<יםגעבויט שוין איצט
וחנחנן.

 םוז שרײבט םעז זאך. א נ^ד
 איו װיגטער גאנצען דעם אז דארטעז,
 צו און רענעז, קײן געווען ניט דארטזןן

 צױ אויך נאך איז סריזיס איצטיגען דזןם
הוננער. א נעקומעז
 אונזערע, שוחןםטער אוז ברידער דיזע

 בײ בעטען געיאנטע און לאנטע8נע דיזע
 זיכער ױי װעלעז םיר איז היאו״, אונז

גיט װעט היאםס־רו!* זײער העאםען.

n וױיל — מרבר, אין קול א בלײבען
« . . ........................................................

 און שעיער םון אדבײטער אונז צו קומען
 mjyo ^יהעז זאלען מיר אז אוגז בעםען

 זײעחן אין זאםיוננען טאבען צו שעז
 םיך אז םודה זיך זײנען מיר שעפער.
 םוי- די פאר מענשען גענוג ניט האבעז

 איעע^ יארק. נױ פון שעפער זענטער
 זײ ארבײט. די אלײז טירען עניאנס

 זייןף דורך שעפעד די איז זאםלעז אאײן
 ארגא- וועמ א̂ל ביז א:ער בעאמטע, רע

 5םי זעהר דורכנעהן װעט װערען ניזירט
צײט.

^ע• אלע צו זיך פיר װענדען דארום
 נאנצען איבער׳ן און יארק נױ אין פער

 און װארטען ניט זאלען יײ אז לאנה
 נויטמע די פאכעז צז צוטרעטען גהײך
 ע•1ו דעם מיט און ;זאמלונגען געלד

 ארבײם גרויםע א אראפנעמען זײ לעז
 fun םון ארבײט דער העלפען װעלעז און

קאטיטע. קאמפײן
 שעפעד אלע פון הערען צו האםענדינ

 רעזולטאםעז, און ענטפער שנעקען א
מיר, פאיבלײבען

גרוס. ברידעראיכעז מיט
 קאםי- קאטפײן געװערקשאפטען

 מויזענט 150 דעש םאר טעט
אחײ• די פאר דדיידד דאלאר

 ארכיי- ארגאניזירמע שע
פאיעםטינא. אין טער

 ז פייץ, מאקס
משערמאז.

 וחד נעשיקם זא״לען נעלדער רי—ב. נ.
 טרע^פר סאםפייז נאציאנאלען צום רען

 תשענעראא דער אױך איז װעלכער רער׳
 :ױניאן יזעאמײקערס די םון כעקרעמער

 ‘1ני נראדװײ׳ 621 צוקערמאן, מאקס
יארק.

ט ל הר װי ױ אי ^ זי ױ ר א ע  ד
ג נ טו ל א ה ר ע ט נ ? או

 *ר רעם צו סומע) װילט איהר .אויב
 לעהחור סםוחענאןן, די פוז זאמענסונםט

 אמױמרםיםעט ארבייהער אונזזר םון
 װעם ווצלמר םענטערם, יתיטי און

 ם«ז5 דעס שבת, שטאםםינדעז
 רום דייניננ אין אוועננ/ אוהר 7

 סמל, האי איירװיננ װאשיננםאז
 מיט באתיימז ייד נלייר איהר זאלם

 כאפומען צו ם«נם. 36 פאר מימט
 עריוסײמאנאל םת אםים

םםרינס טע16 וועסם 3

*

ט ײ ק ג י ט כ ע ר ע ג

בושלערס כאגרארערס, עקזאמינערס,
וו2 לאקאל ױניאז

 װדאן דער פון יאגפע־עגצען י־
 אוג״ און אכית׳ע ;די נער־בתים ד• ט נ*

 אנ* קירצליף זיף רארםען טע־ײענ־גען
v j;kd’. נאטיריליף איז אי״עו הױוט רי 
 די װאס פאדערוגגען 10 רי פין \ פינלט

 אױסגעאר* האט ״איגטעלגײשאנאיל״
 אל־ אן נאך האט ראקאל אונזער ,טכײ

 געדױעיט האט װאס ריסקוסיאן דיטיגע
j ונקט גוטנעהייסען ענדליר םאנאטען• 
4

נע־ אױך לאקאל אונוער איז אגפאנגס
 האכען סיר «וני)ט. דיזען געי.ען װען

 וױ לאגע די ילאזען אז אײנגעזעחן, איית
 צױ א םאכען מעגליף ם-יגט איז, ?•

כאס, ?לײנער נײער יערער װאו
ארױסשטוסען לײכט גאנץ יענען

׳צטאני
 אײנ- גרױסען עלטערען רעם ב-זנעס םוןײי

 כעלי״ אלטע די נ*ס, געםעדעױעטען
 גוטע־ די םון סרייזען די האבענדיג כהים

 בשום האבען נאךדעי״כלחסח״יאוזרען,
 די מים קאנקורירען נעקעגט גיט איפן
 האכען װאס כאסאיאך באשאפענע ני־יע

 מינײ םאר׳ן כלױז ארבײטער געקראנען
 װאיט לאגע די םארחוקען סקײל. מום

 או דערצו, כרײנגען עס לאזען געטייגט
 אינגאנצען צײט קורצער א אין זאר עס
 אנשטענ־ אײגציגער קײן בלײכען דט

באס. דיגעי•
 אז געװען, אכער איז מײגונג אוגוער

 ענט- געניגענדער ?ײן ניט איז 4 פי;קט
 עס צוקונםט. וױיטערער דער פאר םער
 מיר וױילע. א פאר מיטעל א אששר איז

 און זינסאן בר• •רעזידענט פאר׳ן דאבען
 טענעתשער רוש. פײגכערג י. כר. םאר׳ן

 הגם װאס ילאן אנרער אן סארגע^יגט
 אויס ער קוקט םאמענט ערשטען אויפ׳ן
 אײנציגער דער אכער דאס איז קרום,
 אװעקצױ מײנוננ, אונזער נאף ,רם*טע

 נארםא־ א אויף אינדוסטריע די שטעי׳ען
 עװערײרזש ״אן מײגען םיר באויס. לען

•ראדאקשאך/ אװ סטןןנדארר
 אונזער כײ האט זינסאן ט. כד.

 די ניט אז אננעוױזען, מיטיננ טעטבער
 םיהרער־ ױניאן די ניט סעמכערשיי,

 פראנע אזא םערטמ אצינד איז שאםט
 וױכטיגסטע: ראס אויפצונעהמען. אפילו

 איצטיגען בײ קען אינרוסטריע אוװנזער
 סטענ־ אזא ביז װארטען ניט צרןןמןןנר

 כדי װערען. אױסנעארכײט װעט דארט
 ניט זאל עס און ריכטיג טאן צו דאס
 אט־ םוז ארבײט, טאנדעטנע קײן זײן

 אװעקגע־ צייט יאהר אײן װײנינסטענס
v װערען נעבעז v i צו צוערשט םראגע 

 ?ען אינדוסטריע אונזעי שטודירען.
 װערען איבערגעלאזען ניט יענגער אבעי־

כאאס. יעצטינען דעם אין
 אונזער בײ האט םײנבערג י. בי־.

 םורא, די אז אנגעװיזען באארד עקז.
 סקײל דעם אריבער קריגען װאס די דאס

 םארלירען צו געפאהר אין זײן װערען
 איז םארדינסטען, העכערע זײערע
 װעט ױניאז די איבערםריבען. שטאיק

 סײ־ סהײל׳/ ״אײן אריןי אײננעהן דט
 ״עװערײדזש דער זײן װעט דאס דען

 זאל סקײל דער אז הײסט, ראס סקײי׳/
 םארדינס־ די נאף װערען געםאסטען ניט
 זאצ סקײל דער גאר קלענסטען, פון טען
 דורכשניט דער װי װײניגער ניט זײן

 אזא אין ארבײטער. די םון פארדינסט
 ארויםנעהויבען זאל סקײל דער װען םאיצ

 עװערײדזש, צום מינימום םון װערען
 די םארפעסטינען ממילא דאס װעט

 װען םעהר. קריגען װאס די םון מכירות
 װאס סקײל דעם םון אונטערשײד דער
 העמד דער ביז צאהלען, םוז כאס דער
 ארבײםער שנעלער א װאס סוםע תר

iv< װערט כאסוםט, i0 t, דעם דאם װעט 
 און מאכעז נאריש זיף לויענען נים כאס

 דעם בײ דאלאר פאר די ארונטערנעםעז
 זײנען באסעס די ארבײטער. שגעלערען

 טאן װעלען צו משוגע נלאט ניט דאר
 העכערע די ארונטערנעמענדיג להכעיס.

 ארכײטער, שנעלערען דעם בײ סוםע
 וױיגײ מאכען איהם לעצםער דער װעט
 ארבײט סעהר םאכען פאר ארמים. נער

 גע־ םרײװילינ איטער באסעס די װעלען
געאט. םעהר כען

 אין ארגומענטען אלע די נעסענרינ
 אײנגעזעהן, יצאקאל אונזער האט אנט,

 גרוים אווי ניט נאר איז נעפאהר די אז
 אא־ אז םון אז ארן איהר טאוזלט טען װי

 אינ־ די װעט שטאנדפונסט מםיינעם
 פונקט דיזער ווען נעװינען םיל דוסטריע

ײערען. אננענוםען ײעם
 ארױםנע־ אויף האט לאחאא אונזער

 :םאדערונ*ען אאהאיצע 3 שגמנלט
 אונזער פון אנערסענוגנ סואע ש־שסענם,

 םיט םײ אגייםענטס אאע אין $ז*ל
n דזשא־ די מיט סײ מנוםעקםשורערס 

 הע־ באדייטענרע א צוױיטענס, מרס.
 איז 1919 אין םסי< אונוער אח מדמג
 30 געװ*רען כאשטיםט סקײצ אתזער
ר, ^י ורס סיט׳ן ין  איז רײז, גןווחור̂ג
 חוס אי.5דא 34 איצט סקייצ ימזאר

 גאניגאנמר קײן טט מאא ?ײן
דאחי ווןס עקזאטינער 1א סאר

 rzH :' כע- ;־,דט א פרייע־ פון דין
•j-:־n שסיק א םארשטעהן גוט און

 סהיי^ אינזע* אז איז, פאילט דער
 ברידער די םון כטאטיפטיק די יױט

 כיע• ריסטייקט יעוסטער און סלוצקי
 באא־ד, דזשאיגט דעפ םון נעדזשערס

 דאי-א־. 44.23 דורכיעניט אין איז
 העכער דאיא־ 10 וױ פעהר מיט ה. ד.

 אונזעיע האט לעבען דער מינימום. םון
 די וױ דעהר םיעל געגעכען פעסכערס

 1919 אין געװען איםשסאנר איז ױניאן
 אורזאכע די אױסצוקעםיםען. אונז פאר
 געדארםט םען האט 1919 אין ■שוט, איז

 □‘ראקאי אוגזער םאר ?אמף דעם פיהרען
 האט סיױיל דעי אנערקעגונג. ערשטע

 איז עס קאםף״ דיזען אין פיגורירט ניט
 צודאכען גוט איצס נויטיג דארינער

 אונזערע בנוגע 1919 םון םארזעהן רעם
 אוץ• אװעקשטעי־ען עס און םאררינסטען

סטענדארד. גארסאיען א
 צו זיןי באציהט פונקט דריטער דער

 אונזער אין בושלערס די ״בושרערס״,
 כיײדראך נעײען זײנען אינדוסטריע

 און צױטען רי אפנעהאקט דיאכען װאס
 *ר* רי אפגעביאשט און איגערײנעט

 25 ביויז געײען איז סקײל זײער כײט.
 אכער איז ״בושלער״ װארט דער דאלאר.

 שלעכטע םיט באסעס, םאנכע װאס אזא
 כדי םארדרעהע;. צו עס םרײען אכזיכטען

 מיד האבען סוו• א ,דערצו םאכען צו
 דעם אנשטאדט אז געפאדערט, רארום
 שםעהן: בפירוש זאל ״בושלער״ װארט

 א& האקען און ריינינען װאס םײדלאך
 סקײל װעםעס ארבײט די פון צויטען די

דאלאר. 30 זײן זאל
 האבען כייר געהען מאנטאנ נעקסטעז

 האנװענ־ דער צו דעלעגאטען םאר װאהיען
 ועהר איז קאנװענשאן קומענדע די שאן.

 דערפאר, װיכטיג איז זי װיכטיגע. א
 דעם פײערען םיר וױיל ערשטענס,

 אינטערנײשאנאלס דער םון יאהר טען25
 איז dv װאס אלײן דאס עקזיסטענץ.

 נענוג שוין איז קאנװענשאן ױכילעאום א
 וױ וױכטיג מעהר הײנם איהר כיאכען צו

 קאנ״ דער בײ וועלן צװײטענס, טאל. אלע
 פראנען װערעז פארהאנדעלט װענשאז

 םאר מאכעז קאנוחננשאן דיזע װעם װאס
 1918 און 1910 די װי װיכטיגער נאןי

 קאנ־ די םאלס גראדע קאנװענשאנס.
 פון באנײאונג רי ערב אױם ווענשאן

 אינ־ הלאוס דער םון אנרימענט דעם
 םיה״ קען װאס באנײאונג א דוסטריע.

 פיעל רעזולטאטען און קעםפע צו רעז
 אױבענדערכיאג־ צוױי די װי װיכםיגערע

 גענעכען האבען װאס קאגװענשאנס טע
װאך־ארבײט. און ױניאז די אונז

 איז היסםאריקער לעצטע די בײ
 (םון באםרייאונג די אז געשטעלט, פעסט

 קױ אױף װעס שטאנדפונקט) ױניאז א
 הםחר׳- דעם װעלען סיר װען דאן טען

 םאכען און אײנצוימען דזשאבער דיגען
 םון שייןזאל דעם םאר םאראנטװארטליך

 סחורה די שאםען װאס׳ שקלאםעז, זײנע
יאהרען לעצטע די איז ער װעלכע פון

תיכיען צ• טעט געױארען. רײף אזױ
צו pH װא־־יען י,א;־ געישטע די װאיט: א-ין נײט

ײ זא״ • אזא : פא* װיכטיג Th אוטנעדײעי לועגשאן
די פא־ט־אטען א׳; פין ײן װאהד־ז ;פטיגען צויזי דעם

 טען עיזא־ די פא״ אין ככלל טאכע״ קיאוי,
 אויפ־ א״; מעטכעיס אי־ע בפ־ט... ט*;ע־כ

י פאיפיייכ־ דא־יבע־ די;ען אױסגא־ניע

 די אין ז־ל :אטײליגען
ryr; יאקאר א*;זי;־־ אז •ייי י יינן• L m ׳ if |

 רערענא־ נעכטע ,ד ף
 ,פרעסטיז״. אונזע־ זאי׳ען

 היי־. ;עהעדיגער דע־ אין
טע;. כעה. אשפיז, י. מ.

ױאס
יאי־טען

 קלאןק דער אין פאסידזנגען זרכסינע
i לאקאל יןניאן אפעױיטאדס

 כיעטבערס די גוט קא; עס װאס דער
 אױי און באארה עקזעתוטױו דער םון
 אונוער פון מעסבערס אקטיװע כשהר די

 םערקען געקעגט לעצטענס האט לאקאי*,
 גא־ ערשײגוננ. אעטעיעטאגטע ועהר א

 גא;־ דער <עװארען. סענשען אגדערע
 געעגדערט. די בײ דך ד׳אט געמיט צמר
 םאר־ ערנסט, טעהר געװארען איז כיען

 טאגנע נערװעז. אכיסעל און טראכט
דערקענען. צר גארניט איז

 װען צװייק, מאנאטען כע,4עט־ מיט
 די דיסקוטירען אלנעםאנגען האט ניען

 עקזעקוטיװ דזשעגעיאי רער פון פונקטען
 :עקסטען אונזער צו באצו: אין נאארר

 כאצויגען כיאגכע זיך האכען אגרימענט,
 םיט אמאל גלײכגילטעקײט, מיט

 בא־ «ו:קטען די האבען אגדערע ש«אס.
 עס אז מײנעגדיג, r״סיןע«טיש טראכט

 דאס אז צײם די קומען ניט גאר ױעט
 דורכנע־ דארםען װעט םאמעש^אגעכע

 איז םראנע גאנצע די און װערען, פיוזרט
 וױכטיג־ קנאפע־ א םון זײ כײ געװען
<זײט.

 וועהרענר יעצט. איו אנדערש נאנץ
 צוליב דיססוטירט פריהער וזאט מען

 תכלית. םון יעצט מען רעדט י־יסקוסיע,
 ״גלײכנילטיגע״ די ״סקעפטיקער״ די

 זײער געכיטען האבען ״צװײםלער׳״ און
 װאס ״ביזנעס״ רעדען און כאציהונג

 אדעי *נ<ןם דעם םון געװינען םען קאן
 עס ? פונקט יענעם םון םארלירען

 םאר םאתעסיחיל דער אז אויס ויײזט
 צײםען צײםען, ערנסטע אנפוםענדע

 דורכצוםא־ סימל אויסקופען װעט װאס
 אלעםע; האט לײדען, א&שר און כען

 אז םילט יעדער און ארוםגעכאים.
 ניט םעהר שױן ויך םען קאן יעצט

 נא- פראזען׳ או( װערטער םיט שפילען
 ענע;“כאווא. און קלאר דין דאחי מען

 פא״ ניט זאל עס װאס אז זאך, יעדע
 מיספארשטענד׳ קײן זײן ניט זאל סירעז

כאאס. און ניס
V

 אונזע- איז װאכען פןזר לעצטע די
 םארנומען שטאדה געװען באארד עחז.
 אלסעז דעם פון רעװידירונג רער כיט

 יעצט נאך האבען סיר וראס אכרימענט,
 אסאסיאײשאן. פיאטעסטױו דער מיט
 אגריםענט דער זואס צײט, דעד פאר

 ארויםנעצײגט, זיך האט פונקציאנירט,
 אגרי־ דעם ;עמאכט האט םען װעז דאס

 פאראױס־ נעקענט ניט מען ד-אט מענט׳
 האבען כױר װאס פונקטען די *ז זעהן,
 םאר־ טײלװײז װעלען געװאונען, אפילו
 םעלט װאס דעם דודך געהן לארעז

 צװײטען א אין װארט, א פלא״ן אײן אין
דריטע; א אין און פינטעלע א פלאץ

םעםי םײלאוס, לידיס ־י צו װערםמ־ עםלינע
38 ל8לא? פון נערם

 זיר װעט יאהר דיזען םאי םען5 דעם
 אונ־ םון קאנװענשאן םע17 די עםענען

 קאנ־ דעם אין אינטערנײשאנאל, זער
 איר מאסס. באסםאן אין האל ווענשאן

 ארגאני־ דער פון םעמבערס די אז גלױב,
 פון װיכטיגקײט די םארשטעהען זאציאן

 אלע םאר קומט װאס צוזאםענםאהר דעם
יאהר. צװײ

 װאלט עם אז איןי, גלויב פערזענליך
 האבען קענען זאל מען װען נעװען גוט

 אונ־ אבער איז קאנװענשאנס, אםטערע
 אויסגע* גרויס אינטערנײשאנאל זער

 קאנען עס זיף זאל םען אז וואקסען
 םון לאקאלס באזונדערע די םארנינען.

 צואװארםען זײנעז אינטערנעשאנאל דער
 םון לײנג און ברײט ג#גצער דער איבער

 דא־ איז עם און האנאדא, און אמעריקא
 עקספענ־ גרויסע מיט •ארבונדען ריבער
 װאלם לאקאלס קלענערע די םאר סעס.
 און לאסם. גרויסע א צו געװען דאס

 צו זאכען סך א טאקע סוזען דאדיבער
 וועיל־ אז קאנװענשאן, דער ביז װארטען

 אונ• ניט קענען באשליסע םיעלע כער
 גאר הענען םיר װעחנן. טערגענוםען

 צײײ איז אײנמאל קאנװענשאן א האבען
 קאנ־ אונזערע םאבט דאס און יאהר

רויכטיג. םעהר נאך ווענשאנם
 באשלאםען האט לא<ןאל אונזער

 שיקען און רעכטע אונזערע אויסצונוצעז
 קאנ״ דיזער צו דעילענאציע פוצע א טאקע

 סיי א אז ערװארםע^ םיר װענשאן.
 אנריחרען וח^נז װאס םראנען וױכםיגע
 אינםעחד די אינדיחןיום און רירעקט

 דארם זאצען צאקאצ אונזעך סון ס*\
דאריבזנר איז עס .jrum מרהאגדעלם

 און בעסטע די־ אױסצוקלײבען װיכטיג
 דעלעגאםען פאדםרויענסװערטע מעהר

 סף א לויםעז עס קאנװענשאן. דיזער צו
 קאנ־ דער צו דעלעגאטען אלס מעםבערס
 איבער־ גום זיןי דארםט איהר װענשאן.

 שטיםע אײער גיט איהר אײדער לײגען
 אויםן טעםבער אנדער אדעד דעם םאר

באלאט.
 פון מעםבער אלס םליכט אײער טוט
 אינטעדנײ־ דער םון און לאקאל אונזער
 קוםען צו נישט פארפעהלט און שאנאל
 מארטש, טען29 דעם שבת, דעם װאוטען

 ױניאן. אונזער םון אפיס דעם אזין
 אזײגער 12 םרן װאוטען קענען ם׳װעט
 פארנעסט נאכםימאג. ררײ ביז בײטאג

 ױניאן אײערע זיף םיט נעםען נישט
 איהר װאו שאפ אין אז זעהט ביכלאך.
 זײן טאן קוכיען יעדערער זאל ארבײט
 רארפט איהר ױניאן. דער צו םליכם

 דעלענאטען )4( םיער םאר נאר װאומען
 גע־ נאטינירט זײנען וועצכע אלע די םון

מעםבערס. אונזעיע בײ ײארען
 אלע רי פון נעסען די זײנעז דא

באלאם: אױם׳ן קאנדידאטמן
 רעזנימאף דזש. באנאף נ• שוכםאן

 דרײזיז, נ. אבראמאוױטש, ם. נודםאן, ם.
 פאוסט. אינםערדאנאם ם. עדעלסטײן ב.

 מאי־ רזש. בערעגאװאי ב. כאזאנאוי
 ד. װישנעװסקי נ. וױלקעס א. םשינסהי

 דרעזינ־ ל. ראוד ראזענםארב. ה. סינעל
א. ראוז א. סלאניסס^ ס• סקי

̂ן  נעשעהענײ װיכטעע ערע1אנ װעג
מאל. צװײטען א צאסאל 4אומעו אק שען

במדער־נרום, כױם
סעהרעטאר. דרײזי?, וג

 װארט, ;ע:רי;יפ*על־טי א (‘פיא
װיל. טען װי ט״טשען זיך יאזט

 א נעבען געדארפט נאר האט מען
 פיר װאס ״דעסיזשאנס׳׳, די נרענמד

״איביפא-טײאי- די פון ;עקראגען האכען
 שארשידענע די איבער

 דורך ״דיסטשארדזשעס
 ״אינקאםפעםענץ׳/ רעארגאגיזיישאגס׳/

 דהי אן ״סאלדזשעדינג ״כײסבעהיײױאר״,
 שאפ/ ױניאן ״ירעפערענשעצ דזשאכס׳/

 נאך אין נאך און ״אינםאכארדיגײשאן״
 גע־ גלײך םען האט — פעלע עחנליכע

 זעהר זײן מוז מע; ראס חנדזעהן, ?ענט
 גע״ װערט אגרימענט אן װען םארזיכםי;,

 דארף פונקט יעדער דאפ און םרײטם
 שפעטעד זאל ער אז באװארענט זײן
אויסרעען. גיט

 פיט ציזאמען םיר זײנען געזאנט װי
 װעלכע שײן, טש. און רובין דזש. בד.

 אגרי־ דער אזוי וױ ערפארוננ די האבען
 דורכנענאננען געארבײט, האט טע:ט

 גע־ פונקםעז שילע און ױנקט בײ פונקט
 אדער צוגעזעצט כיאריפיצירט, ענדערט,

 סארשטעהט ארויסנענוטען. אינגאנצען
 םארגע־ װעלען ענרערוגגען די דאם זיך,

 סאנםעדענץ אונזער פאר ווערען לײגט
 סא־ רי דאס נלויבעץ, מיר און קאכיסע

 און אפשאצעז ריכםיג דאס װעט מיטע
 װערען דורכגעפיהרט זאל דאס אז זעהן
יעבען. אין

װאט

 טשעריײט צע״
װי פאסירוגגען,

%*
 םפע־ ציהען מאצ דיזען װילען פיר

 אונזערע םון אויםםערקזאטקײס ציעלע
 דןןלע־ םאר עלעקשאן דער צו מעמבערם

 אי:־ אונזער םון סאנװענשאן צום גאטע;
טערנײשאנאל.

םײנוג; די צװייםעל אהן איז עס
 וחנט קאמוענשאן דיזע דאס אלעםען, פון
 נעשיככד׳ג דעד פון װיכטינסםע די זײז
 דעם פאר אורזאכען ױניאן. אונזער סון

 נויטי; ניט איז עס און םיעלע דא זײנען
באזונדער. אויסצורעכענען ױי

:פאײטען פאר א בלויז ךינען אט
 װעלנע אונטער באדינגונגען, די .1

 דער ןיא ארבײטען מעםבערס אונזעי־ע
 דאחפען איגדרםטריע נארטענט לײדיס

װערען. אײפנעהױבען
 פארפעס־ דארױ ױניאן אונזע־ .2
 אויסערליך איז אינערליך װערען טיגט
 פיה־ זאיען אדבײטסגעבער די אז אזוי,

 װאנט אײזערנע אן האבען זײ דאס יען
זיך. גענעז
 דעי .3

 יארקער נױ
דערשװאו.

אורזא־ נעגוג שוין זײנען איײן דאס
 א זײן זאל קאנװענשאן די דאס כעץ,

 מעמבערס אונזערע דאס און װיכטיגע
 װער דעם כיט אינטערעסידען זיך זאלען

 קאג־ דיזעד בײ פארמרעטען זײ װעט עס
t װענשאז.

 יעדער דאס טיר, פאדלאגנען דארום
 זיך הוםען זאל 1 לאהאל םון טעכיבעד

 אויםער־ און װאחלען די אין באסײליגען
 קאנ״ דעלענאטען. פאטינסטע די װעהלען

 און, פיעל זעהר דא זײנען דידאטען
 צוזאכען װעט יעדערער זיך, פארשטעהט

 צו כרי אום היפעל, פון טערערעל ראס
 מען װי אזוי נאר שט״מען. די קריגען
 דעלעגאטען, 12 פון מעהי ניס דארו»
 פעכטע 13 די אױסיזלײבען מעץ דארזי

צעסעיל• גאנצען דעם פון
 שטאטפינדעז װעט עלעקשאן דער

 מאד אין טעיץ, טען29 דעם ׳שבת ךעם
 םטריט, מע4 איסט 66 לײסעאום, העטען

אװענט. אוהר 7 ביז פריה אוהר 10 פון
מענעדזשער־סעקר. לױוײ, ל.

 אין סטרײק ערװאדטעטער
̂אוק אג־ און מארלזעט ק

ר ע ד ד ע ט ײי ב ד ג א נ ע רי ױ א פ מ םי

 ר. א, פיץ ‘רעהױדסעי לעצטער דער
 ר. א. 615 בר. םון ארסעסטער סידפאני
 קאנ־ אונזער פון לײטונג דער אונטער

 דורכ־ איז ׳סטיט קא^םאן מר. דאקטאר
גוט. זעהר געװאיען געפיהרט
 טוזען ארקעסטער פיץ מעםבערס אלע

 רעהױרסעל יעדער צו זײן אנװעזענד
 באסיי- הענען ניט זיך זײ װעלען זאנסט
 װעלכער קאנצערט אונזער איז ליגען
טאי. אנפאנג שטאטפינדען װעט

 נאך מיר װעלעז טעטבערס נײע
 אפריל ן5ט15 דעם ביז ארײננעהםען

 איבערװאר־ דארפען זײ װעלען נאכהער
קאנצערט. דעם נאך ביז טען

װעל־ אירנענד שפילען װעלכע אלע
 מעלדען זיר זאלען אינםטרוכיענם כען

 פאבליק אין אװענד םרײטאג יעדען
 עװע. ערשטע און סט. טע4 63 סקוהל

אלטערסאן. פר. פאר םרעגען און



 גויר כען &װ האםערס
 פרעזענםירען שע״

רונין רזש. כרודער
• י יא י • י-אבען צי־יק צ״ט ףך- זfי

בען ;,קיאיק־פײנ* ךע- ײ קאטע־כ ר•
י י•■צא אין .:4 אי־וב׳ < ״י ׳* •י««ווײ* י  w»V*פאי
 די ױיידזשעס. אין .״עבערונג א א::טר

 ער־ דאס נע׳טענה׳ט, יאבען א־־בײט־׳ג־
 געװעץ װײדדצעס זײעלע זיינען •צטענט
y ;,,sp, געיזאט זײ דיאבען צוױיטענס 
 דעליבער האבען זײ ארבייט. װעניג

 העבע־ א װאך א דאי־אר 5 פאײאנגט
 ניט אבעי־ עס האס פי־־טע די רוגנ.

 י,א־ האטערס די און באװיריגען ;עװארט
.r#sB דעם פאריאזעז בען

 באארד דדצאינט םון אפיס דער
 שםערען זיןי נעקענם :יט אםיציעל האט
 כאט״צ קאטעיס, יד פון זײט דער אויף

 כיענעדזשער דער רובין, דדצ. בױדער
 ראט דדױזיטאל, פראטעחטײו דעב םון

 זײ, צו אטיע5טים פיר א־ױסגעוױזען
p װי וױסעגל־לג 'sP נעױען זײגען עס 

 א־־בײט װעניג װי און וױידזשעס זײערע
 א-ז רעזורטאט דער נעלאט. האכען זײ

 שפעטער טענ פיר טיט דאס געװען,
 קא• די רופען נע׳ציהט פירטע די ד,אט

 אויף העבערונ: די געגעבען זיי און טערס
װײדזשעס. די

 װאס עפעס, פאכירט האט עס און
̂והען צום זיך טרעפט  דער אין כיאי ער״

 זיי נעכליך, ?אטערכ, די פון געשיכטע
 אפײ אן עפעס פיט פי־עזענטירען זאיען
תאטערם די באארד. דזשאינט פון סער
 מי* א געהאט האבען גױרשעל בען םון

 פרעזענ־ צו באשלאסעז האבמן און טיע
 ■ראטעקטיװ פון מענעדזשער דעם טירע;

 *טמע־ בדידערליכער :ײן פאר דױױזשאן
 זײ און גענוםען, האט ער ױאס יונג

 דאנ^־רעזא־ א אנגענוכיעז אןיף האבען
ילוציע.

 אםיס אין /גדיציגען איז װאף יעצטע
 םון קאמיטע א באאדד דזשאעט םון
 פרע־ האט און קאטערס גױד׳טעי׳ם מנן

 גילדער־ א טיט רוביז ברודער זענטירט
 פענסיל־סעט. א און פאונטײן־פען נע
 איבערגע- אולף* איהפ האט האמיטע די

 װאס אנערקענוננס־רעזאלוציע די געבען
 םי״ דעם אויח געװארען אנגענומען איז

 פירםע. דעד פון קאטערם אלע םון טיננ
 ברי־ די םזן בא^טאנען איז האכײטע די

 אײ ראזעז, סעם כיאקאולי, דז׳טײמס דעי
קאפ. מאני און קאהען זידאר

 אפגעשיקט האט רובין דז׳ט. ברודער
 פיר־ דער פון קאטערם אלע צו דא:ק א

 האט ער אנערקענוננ. זײער םאר מע
^p דעם גע׳ציקט p קאםיטע דער דורך 

 דובינ־ דײװיד ברודער דורך אויך און
 קאטערס דעד פון טענעדז^ער דער סקי,

.10 א^Pרא ױניאן

ל א אנ ש ע רנ ע ם נ ר אי א ד ענ ל א ק

סקולמ«ן. ה. פון

צוריק יאהר 12 מיט װאך הײנטיגע

 םײל*רס לײדים םויזענמ דרײ העבער
 נױ האל, קארנעגי אין זיך פאדזאמלען

̂רק,  ®יז באציחוגגעז די דיסקוטירען «ו י
 דער צו אסאסיאײ^ן ב#סעס זײער

 פארלאנ־ צו באמלאסען װערפ עס ױ:יאן.
̂ם גען  צװינגען זאל *סאסיאיי׳פאן די דן
אויוד זיך בלײק און פירמע חןר

 אין און ■ראםאקו>ל דעם לויט צופיהרען
 דעיפון זיך װעם אםאםיאײ*#ן די פאל

̂ןן און ענםזאגען  פירמע, דיזע פראמזנק
דיזען אין סםרייק דזעענעראל א זוןל

װערען. גערו&ען םרײר
* * ♦

̂קאל  די אז רעק#םענדירט, 23 ל
איגמ ̂ליםעז זאל בןןארד ד̂ז  פײע־ *י בא

 אויך װערט עם םאי. ערעםען דעס יעץ
 זאל באארד דו׳יאיגם די ד«ס «*רגןףנלא;ען

 םים סארחאנזילוגגען אין ארײגגעחן מלד
אסאסיאײפזאן םאנופעקמזורערס ד/ר

* * *דזןם. װעגעז
̂ליהם 99 לאקאל  2 אנצואזםעלען בא
 ארגאניזי• *ו אום וורגאגײזער :•עציצלע

גיו »דן ®גײדער אלטערי״»#ז די רען
̂רק אוםגעגזןנד. און י

# * ♦
sy נומער ער*טעי יזןר ע^ײנם 
 ®ארלויייג רוסי*, אין יאגמזפא׳' ,נ^װ»

 א מאל אײן בלוי? *ײטוגג רי ?ד*ימט
 זאל זי »ז אבער »«? §ל»ן חןר

̂•םער. עד*ימעז

ע י צ ו ם י פ ס נ א ק
יי • • יו•  ̂ »♦ s «!>»>»• >-. > »1

̂יטזעצוגג) (פ
 ױגיאן־־רולס. פארלעצעז פאר ׳צט־אף די .2 עק״טאן

 פון לואמיטע גריװעגס דער פון ארויפגעלײגט
 לא־ די צו װעיען איבעמע׳צגיקט ען>זאי באארד, דז׳צ׳איגט דעם

באצאהיט. *עטדאןי די חאבען דיטגיזידער װעמעכ האי־כ,
.9 ארטיקעל

 מאנע; קענען זאל באארד דדאאיגט דער .1 סעק״טאן
 רעגולעדע די אטענדען צו אום נויטיג זיינען װעאכע אױסגאבען,

 אױמאכען אנדערע אילע באארד. דדטאינט דעם פון ארבײם
 אגנע״ די פון מאיאריטעם א פון גוסהײסונג ,ד האכען טוזען

יאקארען. •ציאסענע
 װערען געםאבט בלױז סעגען דאנײ^אנס .2 שעקשאן

 םאיא- א םיז ;וטהײסונג דער כדט נאארד דזשאיגט דעב פין
 אי;ט1״ידז דעם פון לאקאלס לאכע:ע2א:;ע״ די פון ייטעט
באאי־ד

.10 ארםיקעל
 אר־ י־ױט מיטען׳ זאל באארר דזיטאיגט דער .1 םעקשאן

 נױ־ איז םיטגלידער 11 םון קװאחים א .4 םעקיטאן ׳ס טיקער
ביזנעס. פארהאנדלען צו אום מיטיע דעם עפענען צו טינ

אפי־ ys» און מענערז^ערס דעלעגאםען, די .2 סעקשאן
 רי פון םענעדזשערס די און באארד דזיצאינם דעם פון ס^ײס

 דעם פיז סיטיננען די צו זײן אגװעזענד זאיעז לאהאלען
באארד. דדצאינט

סע״ עהזעקוטױו אן םאר םארשלאנ א װען .3 סעקשאן
 אוגטערשטיצט, צוױיטעז א םון װערט און געמאכט ורערט ׳טאז

 סאר דעלעגאטעג די פאר װערען פארגעלײגט שראנע די דארף
 זייגעז געטגעהײסען, װערט פ^ריצלאג דער אויב אג״טטיכיונג.

^v, דער םיט דעלעגאטען, ^םיציעילע קײן ניט זײנען װעיכע 
 די ב^איד, דזש^וינט דעם פון אפיסערס די פוץ אױסגאהטע

 סעק־ אין אויסנערעכענטע אנדערע אלע און ״אינםערנעשאנאא״
ו מיטינג. דעם פון אױסגעשלאסעז ארםיקעל, דיזען פון 2 ״טאז

 םון אבוועזענד איז װעלכער דעלעגאט, א .4 סעקשאן
 זאא אורזאכע, נעניגעגד־מר א אהז :אכאגאנד םיטיגנעז דרײ

 לאתאל דער און באארד דזש. דעם םון װערען אויסנעי׳שלאכען
 זײן אוױי אנדערען אן ארײנצושיסען װערען אױפגעפאדערט זאל

 צױ זאלען קרעדענשעלס, מיט דעלענאטען ערוועהאטע פיאץ.
 אבדזשעקשאנס סײנע אויב ״ײאר פאלגנד די װערען נעאאזעז
געםאכט. זײ נעגעז גיט ררערעץ

 ׳אםיסער וועאכען אירגענד גענמן לןאאנען .5 סעקשאן
 ווע־י געסאכט זאאען כ^ארד דזשאיגט דעם םון דעיענאט אדעו־

 םון דעאעגאםען 5 פון סאםיטע סי^שעא א אח שריפטאיך רעז
 אונטערצוזוכעז װעחגן באשםימט זאא לאקאאעז באזונדערע 5
 געםױ ווערם װעלכער אםיסער, אדער דעצעגאמ א קאאנען. די

 איז ער אויב אר*ער אויפפיהרונג שאעכטע םאר שואדיג נעז
 אויסגעשלא״ אדער אפגעזאגט זאל אטט, דעם פאר פאכעגד ניט
 ניט דארף באשלוס אזא באארד. דזעאינט דעם פון װערען פעז
לאקאלם. אגגעשאאסענע די םיז צושטיםונג די

 באארד, דזשאינט דעם פון דעאעגאטען איע .6 שעקשאן
 צױ :יט קענען צײט, געװיסער א םאר ערװעהאט װעיען װעלכע

 שריםטליכע סײדען אאקאלען זײערע פון ײערעז ריקנערופעז
 אננע־ װי ׳זײ גענעץ געװארען ארײגגעבראכט זײנען קיאנען
סעקיטאן. פריהערדיגען א איז געבען

* .11 ארטיקעל
״לאקאוטס״. און סטרײקם

דאן, װערען גערוםען נאר קענען סמרײקס .1 סעקשאן
 געי װערט דירעקטארס אװ באארד ךעי פון באיטרוס א װעז

 מענע- דיסטריקט דער האט פאא דרינגענדען א אין מאנכ.
 רעכט א מענעדזשער, דזשענעראא דעם מיט צוזאםען דזיטער,

 באארד די אינםארםירען דעם װעגען מוז ער אבער האנדלען צו
 װײטער־ דער װעגען ערקאערע! אױך מוז איז דירעהטארס אװ

האנדלוננ. דיגער
נערוםען גיט זאא סטרייק דזשענעייאל א• 9סעקשא

 עקזעקוטיװ. רזשענעראא דעם פון צושטיפוג: דער אהז זוערע;
 װארקערס גארםענט אײדיס אינטערנעשאנאג דער פון באארד
 ׳ מיטגלידער. אאע פון װאוט רעסערענדים א אהן איז ױניאז

̂אעז סםרײקם םון אױסנאמנן אלע .3 סעקשאן  אויס־י ז
 אין בעגעפיט באארד. דזעאינט דעם \m װערען געצאהאט
 די םיז ווערעז שצאהאט זאא שעפער אײנצ״זלנע אי; סטרייסס
 האט באארד דדטאינט די מיטגקידער װעסעכ פאר לאקאאעז

 צושטעלעז זאל באארד דזשאיגכ די בענעפים. אויסגעצאהלט
 יחןא־ מינ^איתןר, אלע םון איינםערשריםםען די לאקאלען די צ•
סטריײדבענעםיט. קרינען כע

1 ארטיקעל 2 
אפיש־סםעף. פאר װאהלען

 מאנאט אין זאל, בארד דז^אינט דער .1 םעקשאן
 ער־ זאקען אםיסערס צו באשליסען יאהה יעדען םון סארטש
 טערמין קומענדיגען דעם פאר ווערען באשטיםט אדער װעהלם

םארבארײםונגעז. די םיט אנגעהן דאז און
 מאנאט אין זאל, באארד דזשאינט דער .2 סעקשאן

 לאקאלם, באזונדערע 5 םון ,5 םון האםיטע א באשטימעז פא',
 דזשאינם דעם פון אפיםערס דזשענעראל די מיט צוזאמען
 זאל סםעוי דער גרויס װי רעקאםענדאציעס פאכעז צו באארד,

 דעם םאר באאדד דזשאינט דעם םון ביזנעס די אנצופיהרעז ז״ז
 דײ באשליםעז זא׳צ באארד דזשאינט די טערפץ. הומענדינעז

 אפױגנך אדער וואהלען די םאר אײדזשענטס ביזנעס צאהל
פע:טם.

.13 ארמיקעל
אםיים. פאר אפליקײשאנס

 די פון מעמבער גוט־שםעהענדער יעדער .1 סעקשאן
 ורעמעס םאר באארד חשאינם דעם אן אנגעשאאסען לאתאלעז

 דזש. דעם חרך ערוועהלם ווערעז ביזנעס־אײדזשעגםס לאקאל
 םאר אפליקײשאנס םאכעז צו רעכם דאס האנען זאלעז באארה

 זײערע םיז םימנליחנר זײנעז זײ אויב ביזנעם־אײתשענםס,
נאכאנאנד. יאהו־ צוױי פאר לאמאצעז

נע- זאאען אסמ אזא םאר אפליסײשאכס .2 םעקשאן

 ׳סק״ירט כ״ט, |׳?יאלר די פין באארד דזשאינט ־עם
ער ריפער אץ דרעס פ פא: אנ  יארק ני״ פץ דד

/ M 4 . וו א״מגעגענה און

 נ*#*ד דד?<וי;ט ד«פ פון פעקרעטע־ דעפ >װ װע־ע; נ־זזכט
v״״;״v: ״ דעם און עריעטע; דעבivoJ ,יומט«י׳ונונן ד• דז׳*ון 

) .■י דעפ *ון ם»רקוניע; יאי קוזנדיריוטען די פו; t< ניי . r 
 נ#• ‘#t ?<ונײטץ «ובדייצעחי:י»! זדן ̂וןz•נ־••’אנrעי די . ו

e •״אקאל ר-ר׳וקטאיפ, א־• :א־,־ די •;C •־.•טער; w i n m 
 ז1<יזי׳וקוט* תי׳וו #ון מ-ט:י־ד »•׳; א•; יעיזרעטע־ע א-עי

 art |tt אפיס^דס דז^ענעיוזל ד• ר־ט ציזאדאן נאא-ד
̂ען ,־ועיכע באא־ר. א-;ט1דז״ o■ א האיכען זאו i v וגט<ר* «וו« 

̂<f װ«ד נא^ט־סען און יאנד־דאט •עדען זוכען t ov יוײי#;«אן 
 נא׳אי׳וק ז״ער *ודיחוווא־ו״זען. ״ער«ז א־ן באיאט אױפ׳ן

נינדענד•
*ar װערכ« קא;ד'ראט«;, ד• םו; נערען ד• סעקש#ן

י  אנח׳פ׳דז^ן אוז עקזאר־ניי׳פאן רער פץ ;וטהײסוננ י
 נאוונחןר« די «וי ijr.vtt נעגענ«ן ען1,זא יאשיטע

lltfjm art פא־ נאטראנטוננ. זייעױ פאר :אא־דס עקזעקוט־װ
̂עז די פון )........( רעם ניז >ו״ט •ו׳ו־ען גענעבעז לאהא

.........( נ׳*;אט (
)..........( דעם ם^רקוראן זאיעו ־ואדיע; .4 סעקשאן

.........( נ־אנאט (
a דןס פון עיװעהלט קאמ־טע א .5 סעקשאן r# r n 

n םון מ־נאלידזור צא־׳ל ;י־ינע א פון בא׳עםעדעגד כאאיר, r|) 
r ד«ר פון #־עדדענט דעפ ט־ט צלזאטען אאקאל, n. נ<וארד( 

 חןר• פין פליכס די זיץ זאיל עם װאהיען. די אנפױזרעז זאל
 און «ייט די ;עררוק<^ ז״נען באיאטפ ד• אז זעה;, tv פאסיטע

 דסנןןהיימנזן יולע אז ט,tרט'•vד.•וg ױ*ה?ען די פון «לאץ
 )זײ;« ooiHii די אז ארן כאיאט או־פ׳ז ז״נעז קאנריראטען

 jpn םו;'ם •־עו־רעגט דער אנאנס־י־ט. און נ^עהרט ריכטינ
^וסיטע. nvT פון ט־פערסאן דער זײן ?at באארד

 *jh jta •וגיס^רס זיין כדוזשז נ»ל*טס ד־ .6 םעקשאן
̂כע *דעו א־טאי־ענ״ע, איז איד״פ עננאייפ, אין סט1דר  עס װע
«’t זיא •ואפ '*•יאר אנדעי ;C't־•״

 וחף ערט״!ט1אדו ivtto ׳פטירען tv ■ייעצער .7 סעקשאן
 עננלי׳מד, א״ז א־ן ן1א א־ד׳עער א"ן ;,א אםװיינינסטע! רען

v״t:to, נאס׳פ ,•ניאן״’ יער פיז י־עס אפיציעיע־ רער יפער1א 
װ»וזיען. ד• פ»ר אכען1י ציױי

 8 פרן ’,veif ז״ן זאי*עז ■־vv«‘,» •ולינג .8 םעקשאן
אװ«נט. *והר 7 ביז םריה אוהר

 דער אונטע־ ז״ן זא' *ראי׳ •ואיננ דער .9 םעקשאן
 »ן ווןחנן נאעט־סט עט1ו יעלכער1 ם׳פעיםאז, א fis יכט1אוים
יזאפיטע. עאןק^־אן דער פון ס׳פערמאן דעם

 ני« דינעז תץי?!/[ מ׳נםבעדפ, «לכע1א נאר .10 םעקשאן
 שפי• iv ערלוינט זייגען ד־ום ויאיבש; 10 װ• מעדזר םאר ׳עוילדיפ

 ,0* דך ם־ט נ־כיאד !ייערע האנען מוזען מ־טנלידער מעז.
 •tint״ רחןרעז נעסטעמיט כ״זען ב־כייאך ז״ע־ע און ׳פטימען זיי

y אײ נאארד די נענעפען. די װעי׳נן באלאטכ װע; טעד״ a,v•? 
 דז׳̂■ oin ;to נא׳עט־כיט מיטנל־דער די מיט אטעז1צו •שאגם,

yvv פאוי•;; רי א״-^ר זאאען, כאארד, 'i'■ נעיצלאסעז, װע-ען 
 יטא•11רע די ניז טא; דאס או; באיאטפ די »הלען אנםאננעז

באלגט־מט. !ײנע; טען
אקא•‘׳ באמגדערע ר• פא־ סטעטוכ די .11 סע־שאן
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ר א־ײסזע־; דע״״ע• כ׳אי־ טי־ני  די ו״

עטאי־ט  זי*ן י;;׳צ';ן.ינ פינ׳צ ;א;; אין ̂ג
 פא־אינטע־עסי־ט א׳״כזע־; *ו־יטע״

יבעכ עפעש ^אט גא;; «יד יי״י•  ע־״̂ג
 בא• גייט ־־ א א־ז ױאל .*ע;“טע; * *"

גט,  איכיױהינעס געי״ײעא״צעס, עועס י̂י
 נא־ דך לאי־ ע־ אי״־־ V* ז״ד כאױענגי

 כאני ־“*• r״׳K אװעקזעצען דט
̂ע .־ו• ז• זעדוט י״ט דעד פזן  אי

,dc-kv ;אי• כ^י פאױצענדע; א ;־‘יע 
r*f•< .א־ אי־ם ז*ך זאי־ עכ נײז, וײט; 
D4 איהר. ;עבען דך זעצען םאיגיוכטען 

 דען קענען ־ ז• ט־אנט ־ ■ איניעעצס׳
 או/־ל זיצען פענשעי פלעמדע צװיי דט
 זע־ זיך ד “זא ? ■«רש אין ניגח ®••ן
!אירי עכ לארט וראכ צען,

אוטרול•;. קיאניט האי״ז א״וזי

 יוניאן פאר׳ן נאל דעד
סענסער העלס
!) Z ״ מון (■לוס

 יע;- טע־71 דע־ אי; נ>$רסש, טען20
 עױע. טע4 א-ן סט. ׳>טע4 אדדאר/ טעגט
̂ע זײז ײעיעז כאי דעם אױף  vivopf א

 י־א־ ‘איגטעינײיטאגאי די םון טערנמרס
 אידי׳טער דע־ םין םד״נט Vs* און חוןיס

נאװענונ;. אדנײטעד
 אן פא־ב־־עננען ױיי־ט איהי אױנ
 נע־ גײסטיגען אכית אן האכען און אװעגט

 זײן צי םא־פעי׳ען ניט איהר טארט ׳גוס
 איז י־עבען דאס אז ׳;יט פוומעסט דארט.

 סאר־ אטת׳ן םין אװענט א״ן אז און חורץ
 איז עס סך א נאי װעיט איז :עדגען
 עס װאס ודײז דעד וױ טעוזד סר f װערט
 םון זײט באי*. רעם צו טיקעט א חאסט

 געהט און טיחעט א קױםט ׳קריגעיע די
 אםוזײ גיט דך װעט איהר אי כאד. צדס

<ir,] די םרן אײנע העיפעז װעט איהר אי 
 אינזער װאש איגסנדטוציעס, ׳זועחגסטע

געשאסעז. ד«אט
 ניאסהאראד א דין װעט כאל דעד

 דא־ H00 אויםטײיען װעט מעז און :אי
 א־־י;י:עלסטע א,ין שעגסטע די צו י׳אד

:לאטסען.
 זײן *ועי־עז ערזאנען& פאי״נענדע די

 רא־תע; ע; דוע װאס מאדיטע, דער אין
 ̂•4זאי עש סאבקע; װעלכע ^איעטימען,

ד־יעה־ ־:,’=־ דר. :פ״ײז א גאתוטען
 אב ;ס־;:טע* העיט לניאז פוז טאד

 דער פ*ן טדעזשורעי—סעשדעטע. ׳כארא,־י
 דז״שע־ פ״ננע־;, כי• ; אינטמדדישאגאא

 ד־עסמא־ און ?י״אוח סענעדז*טער ;עראי
דע:ע- ױלאדעק, ב. ;ױדאן כעד

 כיאייס ;״םאיי־װערטס״ פון •יזשעד
 לונסט איד״״עען פון דידעקטאד שוואױל,
 -;דאיזטאר 'יאנאױסח*, ש. אוז טעאט^ד

״געדעכטיגק״ט״. ד• פון
 דוי:־ אױך זועט 4באי דעם אויף
 פון באיעט שעהנער־ א װעדען געפיזזרט

 טענ״ טי־ופע א-הר דיט דאישו, כױס
צעריגס.

 פריחלינג, שעחנער ®ריחיינג,
 יאחר. פץ זדים כעססע

 ח>. איםער אויף כיײכ יית קום
סעהר. 0ני ין1ש םיר ענםויש

 פריחליננ, ייכער פריחלמנ,
 גליק׳ יעדעז פאר כרעננסם ח

 נלױכען. און חמפענוגנ, און
אומןר. קום שגעיער, שױן, קום

 סיר אץ מ 903 93*8
 פייער, ?ימןס אלסען יענעס אם
 *יים^ן. גאנגענע9פא מ פון

 ׳»םיג.9ח 9ע9וױ םיר םאך
 ינקעז90 וועלען ««ל איך
 ?עבען פון קוואי עס9 פון
ץ 9ע9וױ זאי און  זי
 אםאי• וױ פיחיען און
 זײן ?«י איך
ך. םים דגייי *
ליכעז׳ זאי און
 ח»פעז, און
אי און  כענקעז׳ ז
ו אך ױ«ה9ם און  ײ
םחי^ 9מנענ זיסען, א

■ןפןן
קאלמער

 לעבעז פון פונק יעחמ
כתסם, םיץ אין

 הדש. ער9יע נדץ סוים
 אכר״ ער9יע רען0פר9פ« קאלם,
 טעהר שױן 9סי סץ נ*ט«
 ליכע, קײן חאפ, קיץ
 לאננען.9פא קײן
 לי(ג9שםעטע 9יעגע וױ

 איך. כץ ליכם « אתם
 פלי, איך לויף, איך

»r םצכה א וױ כלײכ 
ם.90 אן אויף

 צירונג שעהנער ®תחלמ^
 נמנדה ®דן

 נדר, אױף מ מז קדס,
 כלאם. גרמעם *

רויזען אץ וודס נדך «וץ
לילעז׳ ןייז ײת

 םיך 9קליי0כ
 שעהנעם 0 אין

 .9ס״קליי3יהלי(9פ
 :י*(( וױחןר נדך םאך

 נשםה, נדין «עעל0ב
 ען.9נעח0ב און פארלימנען סים

 זאפלען ער9ױי זיך הארץ סיץ ל0«
 ליבעךי פץ לײז־ענשאפם א םיס
 ליבען, וועלכע אלע לען0« און

 לעכען, םיין אױשוױנזןן קזסען
 ביח(ען י9 וױ פתגןס

כלוםען. י9 פץ (עקםאר דעם
ר ײעל אן9 יי

 — ליפען זײ אױפ לײרעשס 0 םים
אפנעמח... 9*9 נשםח כדין

#
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 דעם פון ילניאן-פאדערונגעז נײע די
אינה־סטריע. דער פון שטאנדפינקט

 ••אבעז פאר א סיט יצוין לאבען ־־,ט
 pc ב. ע. דעל אז עללי־עללט, צןױיק

 אייכאי־נײ־ איגטע־נעיטאנאי*, אונזע־־
 :ײעם דעם פאר פאדערוננען רי טע;די:

 לועיעז :ע״טי־אכעז דאײ װאס אכ־-ידענט,
 בא״עבאסים, די אין ײ;יאן דעי־ צווייטצן

 בײיז זינעז אין גע־אט ;א־ :יט האט
 נאי א־־בײטע־, די פין אינטע־־עסעז די

 אינדוה־ דער פון אינטעיעסען די אױף
 אינטעיע־ די אז אגערקענענליג, טריע,

 די פון אלז אינדוסטליע רעי םון סען
 .ycsyr די און איײע זײנ/ןן ארבײטעד

 אז באדױפטונג, די געסאבט דיאבען פיר
 אאם עקזעקוטיװ, דזשענערא' אונזער

 ױאאטען ארבייטעי־־םױזרער, ערפאהי־ענע
 פאדע־ אזעאכע געשטעלט גיט ‘קײנטאי
 זײערע אויספיהדוננ די װען רונגען,
 אסיאו אינדוםטריע, דע־ געשאדט װאאט

 ארבײ־ די װאלטען כיאכיענט א פאר װען
 הא■ טיר געװאונען. עפעס דערבײ טעל
 באטראכטען צו ציגעזאגט אויף־ דאן בען
 *טטאגדפונקט דעם פון פאדערוננען די

 װעט צײט די װען איגדוסטריע, דער םון
 הויבעז עס אז איצט, און קוכיען. ד/ןרצו

 דער צװייטען קאנפעיענצען די אן זיך
עבאטים, די און ױניאן  גע־ עס איז בא̂י

רעם. םאר כיאכיעגט ריכסיגער דער װיס
A

 באב־ניאדפער־ טױזע:■־ #י: סיט יטעפעל,
: יערעי צלרערכ,1נ  סוז ;,:4ױעי ;י; ;-,אי

 ארבײטע־, צאיד קריינע־ ;־,ד פון אט
 ארלי:* וױ־עב־איז באיצעפטינט, ע־ ליאס

דאב פ־אפ*ט. ־,;,ביכ ראפ קױעט׳טען

 םא־ װיבטינסטע סאמע די פון אײנע
באגרענ־ די :ער&טע די איז דעמנגען

 און קאנטרא^טאיס צא-״ל דער פון צונג
 יעדען פאר מאנופעקט^ורערס ־ סאב

 די אז סאנופעקט׳טורער. און דדפאבעד
 װיכטיג ר.עכסט איז פאדערונג דאזיגע

 ניט איז דעם װעגען יוניאן, דעד םאר
 װא־ פארברײטען. צו דך פעהד נויטי:

 קאנ־ טעוזר װאס אז קראר, איז עס רים
 אר־ די אז האבעז, קען ױניאן רי טראר
 געניאכט זאיל כיעטבעדם איהרע פון בײט

 דאס ױניאךבאדיננונגעז, אונטער װערען
 פאר־ און ױניאץ. די איז ׳פטארקער

 קאנ־ איהר איז עס קרענעױ װאס קעהרט,
 זי פוז שװאכער דאס טראיל־פעהיגקײט,

 אז ל,2ש פ׳טוט׳ער א איז עס און זײן.
 צױ איז צוזעעט איז ארבײט די װען

 ם'אע שעפער, מױזענד י: אין עפדײמ
 איבער ארויס •פפרינגען װעילכע פרץ

 א אװעקגעהן קען עם דאס אזוי, ׳נאבט
 ױניאן די ביז צײט, ״&טײןער היבמע

 די קען זײ װענעז זיך דערװיסט
 װאיזאמתײט, גאנצער איהר םיט ױניאן

*p װאס טאיטינעריע, בעסטער דער טיט 
 אויסאיבען ניט ענםװיקאעט, האט זי

.6קאנטרא־ ריכטיגען דעם
A

 םאדערונג דאזיגע די איז דערםאר
 םאר װיכטיגסטע סאםע די םון איינע

 די אויב דעסמוועגעז, םיז ױגיאן. דער
 .ברענ־ געקעגט װאילט םאדערונג דאזיגע

 קיצאוק־אינ־ רער עאדעז געװיסעז א ̂נען
 ניט זיכער זי וואלט דוסםריע,
 מויז האבען מיר װי װיייל, געװארען.

 מעד* איז װאס דאם, װידערהאלט, אמט
 בל םװי מוז איכדוסםריע, דער םאר לאך
 װאס ארבײטער, די מאדען ברעננען םוף

 םיט איהר. איז באמעמםינט זײנען
 םאר־ ̂ובער איז םאדערונג דאזינער דער

 אינדוסטריע די װעט גאר נים העהרט.
 ׳פיל םוז זי נאר ליידעז, נים איהר דורך
:װאס םאר אט און געװיגעץ. פיל

 װעילכער איז אינדוםםריע, *ז פאר
 שטאדט אײן אין בא׳אצםטיגט זײגעז עם

 עם• איז ארבייטער, טויזענד 50 באלד
 ^עד־ פאלגיליך און אומנאטירליך, גאנץ
 צױ זיין זאלעז ארבײטער די אז ליך,

 א מיט ,nyiyr טויזעגד 3 איז שפרײט
 יע־ םאר ארבייטער צאהל קילײנעי נאנץ
 זיך װאלט צושמאנד אזא שאפ. דען

 אונבאדײטענדע סלײנע א פאר נעואסט
 •אסירט דאס ײעז אבער׳ אינדוכטריע.

*p אינ״ גרעםטע אוגזערע םח אײנער 
 עםװאם, עס איז ̂אנד, p* דוסטריען

 באטראכם. וױדערזיניג גאנץ איז װאס
 װערען געמאכט קען װאס ׳ארבײם די
 מיט שעפער, טויזעגד העכסטענס pא

 סאב־םאנױ און קאנטראיןטארס מויזענד
 װעלכע םין איינער יעדער םעסטשוחןרס,

 אנשטענ־ נאגץ א מאכען נעתענט װאאט
 צוליב דארפען ניט אוז ■ראםיט, דיגען
 ארנףיםער זײנע םון ארויסצאפען דעם

 ארבייט די — בלוט, םראוען חנדען
טױזענד 3 איז צושירײט טיר ואזמגן

r בע<יאו:;אטייי :פט הע א ז*:ע- א*ז
נאנק־־אטעז, אפטע צו פיהיט װאפ ;ע,
ייאלק*א*נ- ד• אז דעב׳ צו פיררט לואס

א*ן א״יבעי נ׳אי־ אי־ע :עלט דלכט־יע
;א־ ג*ט אז אזז/ :ע:ד, ; אלגנעניטע :״ע
פאב־ די ון א האנטלאיטא־פ די יידע;‘'־

די לײדען :אי ט :י סאנופעקטיעויעיס,
אאײן ט־יע אינדוב י 1 ;א־ ארבײטער,

איײ דעי ־ ;׳־,אונט •טטאײו ־זעלל
בעאי־נתים. אי־יע ו -׳• י ת Ufa י v*v י י י י ר- > W - > -

♦*
 נא־ װעדט װאס אינדוסטריע, א;

 אין ׳יע שעפעי, קדײנע אין טריבעז
 גיט־ ע־ינסטע די אוגטעד םװעט־שעפעי,
 ניט העז באדיננוננעז, האניטאי״טע

 זי וױיר זיי, ענטװיקיען און װאקסען
 דעם פון צוטריי דעם געניסען :יט קען

 פא־ װאם קוגיז. דעם פון קאגסױכיער,
 אײנצער־ דעי איצט ראט גאראנטיע א

 אז דיעס, א קי־אוק, א פון קויפעי :ער
ען דאזיגע די  קײז ניט זײנען איטיק̂י

 כייק־ געפעהרייכע ארעילײ פון :עםטען
 גע־ גיעסמע די זײנען װעיכע ראבען,
 דעי }רעבען און געזונד זײן פאי םאהר

 אנ־ ניט יזעץ מאנופעהטשורער גרױפער
 געפאכט. װעיט סחורה זײן װאו וױיזען,
 שאױ א נאר איז האט, ער װאס ארעס,

 איצ־ די אונםער ױ:יאץ די פענסטער.
 ־גא־ ניט זיכעד קען אוטיעטענד^ טיגע

 ;עטאכט ג><דפיע:טס, די אז ראנטירען,
 םא־ זײגען י־ענעי־, װערכע אין װער־װײס

 טיא־ צו מענשען םאר קלײדער סענרע
 מוז אוםשטענדען אזעלכע אונטער געץ.

 סװי בל םרױ קלאוק־אינדוסטריע די
 דארום איז עס אוץ לײדעז, שטארה
 אינדוסטריע דער פאר װיכטיג העכםט

 םאר־ םון םעגליכיןײכו יעדע אפצױטאפען
 װעל־ אונטער און װי ׳דעם װעגען דאכס

 ארטי־ געוױסער דער אומשטענדעז כע
פ־אדוצירט. װערט קעל

A
 װעגען ריידען ׳ניט שוין וױיען טיר

 אױסברענ־ א^בערינע אז פאר װאס דעם
 םאראור־ צושטאנד אזא געלד פון גערײ
 ניװעץ ד*ם װעגען דענקט׳ אבער זאכט.

pfc מענש״ פון ענערניע סענשליכער דער 
 נאנצע די אײנצוזזןהן אום כחות, ליכע

 װעלכער צושטאנד, א םון אונזינינסײט
 אםילו װאו דארט, שעפער 3000 פאדערט
 ביסעל א געװען אויך װאאטעז טויזענד

 נויםיג ניט כיאםענטאן איז עס םיל. צו
 ערקאעהרוננ, אן מיט זיף פארנעהסען צו
 אונ־ אזא צו געהומעז איז עס אזוי װי

 דאס איז, װיכטיצ צושטאנד. גאטירליכען
 ברענגט און עקזיסטירט צושטאנד דער

 דער־ אעדוםםריע. דער שאדען גרויםעז
 ײע־ אאנ^שאםט צושםאנו־ דער םוז פאר
 אפשאםונג דער דורר אז אמת, רעץ.

 גע־ ״למשל לײדען.־ אײנצעלנע וחולען
 צואיב האבען װעלכע דזשאבערס, װיסע

 פאנאנ־ חנם נעהאלפען •ראםיטצז זײערע
 װעיעז שעפער, דיזע םון זיך דערילאדיעז

 פראםי־ זייעדע םאכעז הענעז ניט געװיס
 קענען ניט װע#ז זײ װאם ׳דעם דורך טמן

 איזנײטס־ירײז דעם ארוגטערשלאנען
 אבער מיניםום. נידרינםטעז צום ביז
 די פאוזײנעדניט םענשען דאזיגע די

יקײנמאל זײ אכטוננ. םינדעסמזנ
 אינ־ די אנבאטדאכצ* אין גענוםען ניט

 אלכ אינויוםטרי< דער םון טערעסען
 געזוכט ׳נאר אימעף האבעז זײ נאנצזס

 יראםײ םאט^נ^אצע' זײערע איהר איז
 די װןוס ד#ם, צואיב אויב און טעז.

וגרע־ האנטראקטארט םון צאהא  ̂ב
 דזשאבערס אײל^ע װעלעז װערעז, נעצט
 קלאול־אינדוסטריע, די םארלאזעז םמען
 דער £אר בעס^רי ״ דאס ביזנעס, אאס

 םענען דןןן ד^ט זי ^אאװךאינדוסטריע.
 ד^פױדאקאנטען זאגען רעכט פולען מיט

שפטרני. ׳ברוך פסוק:
AHi

 װעגען ריבטינ אוידי איז זעלבע דאס
 װאס באסעלאך, קאיינע טויזענד פאר די

̂אכמ איז איצט זײנען  גע־ װעאען װז
 דער םון אויספיהיוננ דער םיט װיס

 די באנרעגעצען צו ױניאךםאדערוננ
 דזשא־ ימדעז סאד האנטראקטארס צאהא

 כאוסרשט־ זײערע אויםנעבען םוזען בער
 אודאי, דאך מײנען זײ ביזנעם. דיגע

קויאענען, דא זײ נעהט ױניאן די אז

״ 1 ז״גצן *t קװצדכטיג וױ אבער  י
 4י די גצחט יודאן די אז גיט, זעחען
 אײמגיר דיער םון יאטעײיז באטת

 דייר ןײ זיינשן באסעס גא־יששײט.
ױז  דײ ארת׳ן דעי־ אין :אטען. אין נ̂י

 ,ד םון ׳צקאאפען ביויו דאף זײ ;ען
 ,,ז באיזאנדאען ױעינע יזשאבע־כ,

 איז אמת דער אופן. עמכטען אױפ׳ז
 דאזיגצ די פון סעי־,רסטע די אז יאך,

 עמעי פיא זײנע; נאסעס זאנענאנטע
 װאא־ און ארנײטער. דיערע יױ ׳אפ

 װײטער׳ ניסע״־ע א זעהן געיזענט זײ טע;
 איע ריט ?ײ ױאאטען גא̂ן זײע־ ד

 אין ױדאן רץר י־עיפען באדארםט בחות
 ‘םא דאדגער דע־ םון דױ־כפיהרוגג דע־

̂ע וועט דאכ אמת, דע-ונ;.  זײ םון םיי
 װע* דערפאר אבעי• נאסעס, אױס טאנען

vs; עהר־ גוםע, ױעיען קענען אי*ע זײ 
 אנשטענ״ אן טיט ױניאךארבײםער, י״נע
 דארםען ניט און רעבעגכ־ױײלזיע, לינען

•רא׳ ,,6,אי־ע* םון שפײ־באא יע־ זײן
שטעחן דארפעןגיטעז< 1 «יײייפיט־יעגע־

י יא טא-עז <- * !עיײי
לער
פוז

 אבי־ אױסבעטאען דך און נפלח :צ;י
 דעם פ#ר זײן עס זאא אין א־בײט, כ־;י־

פאק* םון פרײז. דיזעראגערסטען
 דאך איז אינדוסטריע,

חאגטיאק־ יואײנעם לעם
 דער אומלוילדיגסטער,

 דאגעגען זײן עי זאי־
 איהם זיכער לועט לואס

װעא־ איז זוכיפ, דעם פין
ארײנגעקרא• בי־ינףערהײט

ילננ׳

• r י ■■r יי
 געוואאדין

אלז יט :

 לע טא־עי*
 עי־ענדסטער

 פאדע אזא
 אדױכינױעפען

א-ז ־;־ :׳;־
בען׳.

A
 מאנכען םון טסתמא לועט געלױס
 געברױכט םאנוםעיזטשורער אלן לזשאבעד

 םת אלגומענט באקאנטע• דעל ױע-ען
 ױנ־ די סען װי :םרײחײט פעיזעני־יכעד

 אר־ זײז געבען צו פארװעהדעז אילם יאז
 נאדיג־ אױוי און #וױא ער ררעכרען :ייט

 אויט אויסםיהרען, חען ער װעיכע גונגען,
 און איהם צוױשען אפטאף ״פײיען״ א

 איהם קעז װער קאנטדאקטאר^ זײן
 סדינה פרײער אונזער אין פאדװעהרען

 □n אויף אלבײט זײן םאכען י־אזען צו
 ? אופן ביאינסטען און עקאנאטישסטען

 םדייהײט, א אז ׳איז ענטםעי לעי און
 נעזונט דעם םא־ נעפעלרײך איז ללעי־בע

 טויזענדע צעהגדריגע די פון י*עבעז איז
 ■וב־ גאנצען דעם םון און איבײטעד,

 א נאר פרייהײט, ?ײן :יט איז איקום,
 קען לועאכער פארבלעכעז, נער

 איז װערעז ;עדוידעט ניט טא־ יז
 םאײ ניט ליעז סם נעזערשאפט. קײן

 יע־ צו דיאניסט דעם pc װעדען חויםט
 כאטש און עס, פאראאננט װאס ׳דען

 בא• דעם דולך לועי־ען פדאפיטעז זײ:ע
 דעסטלועגען pt באשרענקט, * דײטענד

 בא־ צו •אײנםאאען ניט הײנעם װעט
 סם־ דער װערט אןץידערטיט הויםטען,

 םרײהײט. זײז pd בארויבט פארקויםעל
 ױנײטעד דער האט לואך אעצטע ער״פט

 באשטעטיגט חאורט סופרים סטײטס
 װאס סטייט, יאדס נױ pd געזעץ דעם

 םר^ען, םאר נאכט־ארבײט םארװעהרט
 א האבען םרוי די און באס דער כאטש

 קאנ־ א שאיסען צו רעכט געזעצאיכעס
 באטראכט װערט װאס רעכט א טלאקט,

 דעם צואיב הייאינעס. עטװאס אאס
 דזשאבער קײן :יט קען נרונד זעאבעז

 גע־ הרינצן צו רעכט זײז אויזי זהבאשטע
 װען ביאינער, װאס ארבײט דין טאבט

 םון רואיגירומ די פראקטיש מײנם דאס
אינדוכטריע. דער

A
 מאגוםעקטשר יעדער װעם דערפאר

 אין זייגען װאס דזשאבער, יעדער רער,
 אויוי באויז ניט קאאוק־אינדוסטריע דער

 איהר םון אויסצוסאקעז אום וױיאע, א
 דאן און מעגאיד, נאר איז װאס »אץ,
 װארםט מעז װי אװעקװארםען, איהד
 אעםאז, אויםגעיןװעטשטעז אן אװעה
 פוא זײן איינםארשטאנעז מוזען װעט
 דער םון םאדערונג דער םיט נאנץ און

 קאגטראה־ די םח צאהא די אז ױניאז,
 םאר סאב־מאנוםעקטשורערס איז םארס
 באגרצנצטע, א זײן םוז דזשאבער יעדעז

 פאאשטמנדיג זײז זאא װאס צאהא, א
 םא- פארםיג קענען זאא ער אום געגוג,

 ״האט ער װא» ארבײט, נאנצע זײז כעז
 אװעקנענוטען איהם פון כיוז עס אבמר
 pאי ׳*ױםצושייאעז מאבט די װערען

 און צװײטעז, ' א נענעז האנטראהטאר
 אינ־ נאנצע די ױאיגירען אױם אזױ

דוסטריע.
A

 און ריכטינ, איז װאס דאס, אט
 װיכטינקײט גרויסער אזא pם איז ללאס
 װעגען אינדוסטריע גאנ^ןר דער פאר
 אזוי ױנקט איז םאדערוננ, עדשטער דער

 ױניאן־ איבעריגע אאע װעגע; ריכטינ
 זיײ םאדערונגען 10 אאע פאדזזרוננעז.

 םאר באדײטוננ נרזןסםער דעי פון נען
 װעט זײ דורך װײא אעדוסטריע, דער

 ארד־ די װארען ארײנגעבראכט ערשט
 האט ײעאכע אינדוסטריע, דער איז נוננ

 א םון נעיציסעז אנדערע, אאע וױ מעהר,
 זײ װעגען אבער כאאם. כלשונה׳דינעז

 אונזערע מעגעז דערװײי אוז שפעטער,
 נעזו;טערהײד םארדײהעז בתים בעאי
 װענען געזאנט דא האבען מיר װאס דאס
 סאמע דעד און ערשםער סאםע דער

ױניאן. דער פון םאדערונג וױכטינסטער
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 ti| «נרע דער iv נריק-װאונ׳* אונזער
 (-yuvo on הטיטען ריר טז סטרײק,

 עס fa גוג1;ו ג־נסט־נ ניט ר86 ניענט
a in «ו ?ױנען דף ’nae ר*• 
 דאדמ די anas ,on װעגען ־וערטער

 IV iJfMKJ «י»וט t*a עס ta ערקי׳עהרוננ,
 pioSan I'noa דער »•; nyja ׳»»עט,

װיכטינוןן״ זעתר a רaפ געוױנס דעס ד־ר
A

אוי^ ז^דט ס׳נטעימעגט רער אכת,
 lanv די .D'oa«־oap ׳*טיקער a וױ

 לוייפ• איחר o^a ^*ױסנע׳עטערט, האט
vriro 8 פ^דערוננ, sr40  a־סס•,רנ 

 M '1 האט אויסנעס־הרט און װאך,
ס קרינען  מ״נען, דאו םען jvp ,42 ניו

 oaf .ona ;עקר^ען נ־ט oan זי אז
 aon f׳a ר8דערס »ון נעװ^יט, ה^ט ד

 ea f׳a ײר• נארידיסען «ו װאס מיט
afa לויט נעד»ק, מין ivfjia ,מײנוע 

 חןט נעוױס .syrsae a רורר pa דורף
 *yer נעדארםם pa נעמענט ױניטן רי

-פסוגדיג^a pa 40 פטדערונ; די ?ען
osa״oD־an^ װןרט װ*ס o»’a די 

 syo*׳oia ysyma ySa pa םטדערוננ
pa װןס ^נחסט^יעז, פפרמיידענע די 

o זוונטער יפטעהען n פון ר׳פות .Syi 
s a ^ rv r y o j’a. סיינט דאס «נער ^  ;י

m  tm vovw n n *  iyo:ia ta די
ט ;jnysac יטז־נע ^זי סנ ױ * ’fjryi 

 jytio ,on “,yoao p« ,r;gj pg פור
 יח8ד׳ f*o rog: ;ycoyp *,yo״oig די

 ׳*וין ;yogn נייר וױ נ״ן, .fyoip װעט
yS't פ*א oifi rg  ,DsrySpsy די ניט 

a sytng pc •D'SgB;־vryo:״<.g;g 
 ng“' פון ניט oSgn SgjgB׳yjn»org די
:v ,סטר״קם o׳t רער OfO’apga yogo 

 װעדם lyjrnysgt vo'vovv: די םון
 g ge נ^י t’g oy ידינ אויסנ¥»יהרט.

a n  ivrvy; iv o” P0'Sjys ^סטריי 
ogo״t 0 ניט<gr ,;yoo'tj'r y'g pg 

n׳ynyo;'K די r jy o  T  pc fg:gB 
pc סvטיy.דפר »ז וױיס, ז• װ«ליס ן 

ly'nog זין g *n  pa־yo|,o־?*yvHo 
 יזפנד ;yjnjyos׳ g pg onyorgo נוננ

ga iycר pg v'vovn rf>g וי־נט־נ^־ע 
,^ ^נ טי rg ד*ס, tg pg פ  ogr יט; 

 V3g; o׳Sit ,ov־g Iyרgװyנ iyונgװyנ
enga״yp ,iys:yot?oig y:ys; ׳’׳ »יזci 

lycyae.׳ inyM ןyונKװyג
A

 vy\'iii\ דאס אפ־רו װען אר,cרyד
vriro«r42 g tieיבײםס־װאר ׳־? rg 

g y1 ׳yp’oe? ,קאמ»ראטיס *y ^ g c 
 ניט ,vooysro דאס r״g ניט oy נערט

 «*,gp ;yMg־o דעם סון װיכטינפײט די
 דרעה־דאמנר ב<וסטאנע־ mvw*\ ײאם

lyoogayw’ig |yogn ר1 דט און>" 
g איב־־טס^טונדע; וװױי pa נעװינם

nדv• ספר רyנינyײ װאןי a  ty״syo, 
 *oy,־i רוןר !,a טינט8¥בא?» rg װאס

 נא^ syoa כ»סט*;, אין אינדוםטריע
Kו̂נyנ«ר דאם איז םיינוננ ר r  g׳t*; 

 טיױ אוגזןי נאןי קטם«ראמ־ס. בארער
 טרביי«ר syjgoogo די |yogn נוננ,

n וױ סעהר, iy:igMy:װירקלױ ov  42 M• 
y r i חנם״ כ״ט ארבייםם־װאןי ogn ♦זי 

tyogn 8* «ו אױסנ^הרט » lamp 
yr:yo .ארנײטם־װטך ipn  ,lyo’t 

 .׳אנין ט»נ רעם װעיען זײ ײאם דעם,
 ארנייט חנר *ו דט jryj 1¥דארם ניט
i פון נים און n ,איז ארנייט S*a oy 

 װ*ט ח״נס, עטוניען. *װיי װי מןהר,
a די ראם ותרט, oy איז rn  iy jv»g o 

y ה«ונ«ז jyjyp |ySyM רyםאכ t  iga 
y:y«gj ט צװײyפריי פריי, נ Mac pa 

 trnmv^mum צתת, ײ5איער פיז פריי
 ומ<* םים ,rnyc'if' אוז יאנעני׳פ און
yo אין ארבייט די a r■ פאדנונ• איז 
a נאטראנט איהר pm V רען n  Dg 

 טכייס oim נ«סט«נער די pa נ^ױנס
r איהר מוזם «  Dip >g ,tyoym |»נ«ײ 

g וחנימז םיט זינ, נא¥נמנחןר P g, 
g׳yt, ײאס pg tvaSgny: jyogp ד«̂נ 

jy:ro װירהאיר .jrrySgor
A

lyum דער y די קוג־ט קרעדים 
 דינםypסטרײ די ריכטינ¥ר, ?ער,”םטר

i (וױי< n  pg אין דחנס־אינחסםריע 
 oy ;yrn אנחןר׳שװאו, זוי כאםטטז,

o מייסטענם n  pa oiyooyo jnynw 
y r’t yaSyM ,aiv^enn fyiyanyr; נזר 

pg oj’oayr .(זײ איהם jyagn נד־ 
oaoyp ,בר*װ yagn( זיו BtoSgpyj 

r ’lgi'Sgo ,ooya, און Tfj rg  Dip 
jyif הוייכדאורזאכע די iy«» pa זיג 
a איז n די װסלט waoyo, פמחיד די 
 evpjn נים נאר nagrnyin'c סטע

 סי^ קחמ־יט פוםט ראן אויםםיהרעז.
yaSjm זײנפז to \ t iw tv i ו י  ד

o n  pa ^נעפיהרס סון סאם orro 
f אזוי, נאתמנוג^ מים טאקט, t

sfSli t**f «<a m יןל רטרײמ a t
syi ro ירפפט,  w ״r♦* sytsy 

m סיגס׳מיץי iysn דם at»ya a,•
a< •׳•v ד• «; • n  •<n i m, אווי

ra i soap a m,~t׳ pM ,iyjyp m 
m r lyoo^ia11׳ ,aדי ׳ *so*״ 

m־ pa די -y'apa4 ױ•at ipyr ey-f 
a syfjta boip ,\m ־v״: m׳‘syw 
v;׳ia  sa;aa׳yn ,o׳^lyrfoayi ro u

pg *׳sjyo׳syiyiam yarara iy j 
o o n rra e»־ iyjyiyi ,soar ayi 

a* no y* א-כ rso i«»  y*^ i» r i 
a n  po no ,nurorsywia n r~ v j 

)ynyi ay ro •jyooo t ie n ra a 'c* 
■n a  )10 iyo nna ôiyjyrn

f*׳oo iyn׳־n  p*sj ayayv sno ,so 
ays lyuna ia m aano’y* m 

riiy סםי״ק j a n  u׳f |yaa׳pM ,j
גססת |pn׳i no |yjyo אמם אזױ

■;iaa lyao rayn  m  oan ■o׳׳ra  p
on •pg ׳• סיוcy»a iw־anyj aifl*

וaan pg 1 ־«;  pya)׳ pa au •no י
ya נעענר־נם, ll 10 Wro ay po• 

ig ,m״ a m  a v ia n a o n  sgo in 
r ר־ •יע; a״f iyo״r ia r s y p  |yi,(
 ,fyaoyp ״t agn iae iya׳’p ו״ •וען

a;־ ayj ,ynSP ,vom ivagp־־״a y׳n* 
inm, ני •no ״f ivro יע־ yi »,io 
r׳* ״siysa s׳ia אכטןנײנ ױט iy u* 

P׳a ״Myig pg י״טעז ig n s j*׳o;a, 
 iy Big ,fyavjyjo'ng iviyn •יעיכע

ססרייי). oyi *״ב־ענען

סין ססרייק דרעס־ססנער דער

n זיג וער א־ז נאר  pa~ נ־ט יוניטז 
^ נ«ף םאי־פטןנדינ, p a a ז״נ i׳a«׳y 

o ogn ,avoyo ?rga״ta ,tyj טיס i n 
'la rp jy rn ra  ly y ia y r  ,i  lit ss-i 

ayrngK'n, טיט yasyr •*׳typ figp 
o׳ia ,iyoryrya־a זיד n  oa.i *t a 

iv»*״ iy i b ib  |yr*y, סיט n ly i?  s׳
ysaana n פון m a  pa ova• i n 

t lyjyp ,lyiv't••דסר ״ tnti'BO'iM אנ״ 
ii ivo‘ anv׳׳.lyaynaypo y i y i  iy a 

ױ איז׳ סר ta ,m י a  wai tyjgf oy 
J* די ia ״),t גר״^יד typ עס i׳Sgi ia 

io o  oyi״o v i m i  iac  p,
f i׳a נאןי y r• ׳-yio'ia \nan  am 

 *yj a )ia rurpy די |yana iv ם־ײט
n׳lie gy iyo י pycwBO y י n y i• 

ign ,o-yuro׳o ׳ דיayn tgm יט; 
H נ-ט י,ען און ill ,nogp g iVDlgiijy

yaMni| ז«י ױ pg inyo n a  inyn 
i y i  |Pf •iyaa ,oiyaaoiga iry s 

 זיג. tyinsaa lyaViyo o pa אױסזיפם
oai ז י  װירען oyoga די agn ,sai י

lyiyoaonro'iM ,pg : T«־ lo jy r די 
yiy»y> a ib ױניסו, b  >gf •i ia ײם* 

p m צ-ט a n׳ig na p׳ifliya׳n |ya׳i n 
soap a. ,נה10 די נ״ן a n די ייי 

 proiP Ban ay |yn po ,iao ניט ־ונ־טן
i  i n׳o n  ,ojyogo iy ro a ױניאן די 

,o i i jy y j  iao soap o n  lyiny^piy 
m ;פענדיגט in .יי n y o  i n n  iyoa 

ii i n  pa fa ,ivayiiv jytio oyii׳p i* 
 ipoagayio'ia ױד*ן די ogn י־נהייט

g נמיםען iy;ianyj ogn pg ,sogp 
iyo סענייך ra ײסס איעס, iia  ijniyj 

ly די iiyaro ia•
A

a די iVyo־׳pc oyo סטרי־קפ־ די, 
yii oy i —  y iap 'r pa o n׳yl| דאןי 

r a  — ivaym y>g ױ קי  oio a* ײיי
yp ay .voegmyo( ניס אױד *no raa 

o n  , \ r w .  \m די •i t f i  aan (gnv 
*a o r io o jg o n  i:y׳jgp in iB  m״ 

a igto׳a iya1׳ .oiyaoyo n n•וײ 
m a n  iya ״■ נסיד!!ia pyaiye( די 

ioo״p ir  iyp טױסגססיחרם )y j'ip  w 
ya r׳i פװ rגתיס <׳ y>a ׳מיסדסס״ 

san ,iyayr n תחננען, r ’f (ta ײ  ז
aia״t ,a r a  (ya׳Sgo a iyona (y r״ 

y ru v o r( .איי ױניסז־קסגסרסי o n 
p *י״ן ir גיט • n n m ir t i »זינ 
vyi׳o ר ניס װײס נסו ימיסז די;סיז » 

oSn»ry»n ’H רו r ת a  ogr jem 
^a .(nanyj (yaianyj a r a  ra  p ir 

ayii y[ די וסן io o n j’r o m  yyjg 
o ױניסניזירס, jyiyn נים n ניס וי 

ra  »ynn זי ya’n n n  ay ayii'.( 
aiyaySpiaa o אנער n י גיס י ו a י n 

ioo i ו״מיגסית n  agii ,a n״ogn p 
yo pa .o a « in n  a r a  ra  p ir( 

ta ,(yjof a סיט מג a n  (ftno די
m  |’i r  pfrn agii ,(yogoiim

ruyo( נײינט rSga  (yagn ,m any 
jiM די וזרםפפ־ם־נם norag yo’ru* 

 pa pngMyj aaaoyi זיינפן ogn נון,
gjgp’r  (’a (g w  iyago*oni i n, 

m אױפזזחױסעז יום t i  sogp o n די 
yncaSpr נאדיננוננסז pa די ?gpn* 

.lyayr-oyn i*gJ
A

|y ;g i r a  ogn ,o n  iy3g >gf 
ojgtn n, נים tg ,inyn (yjgonga 

4a .oanayyj (o,(* ייי• r  pa soap 
י  »,ga jySw ״)f pa (g anya soap ײ
*it  yan ya«t oaana ago i n r  I 

ar v t׳m ,ig סויך Siy>g״ gfתyז 
*1 pa nay n  .nanpanynr 
®ia״iga jrinySny iyp p די ar׳tg• 

r a  a די ayiaa r a  agn j t r o r ’a־
wm n iw כארופעז און  w in

ר ע ן ד א י נ ם ײ א ר ג א ר י ® ע ד ג י צ נ ײ ג א נ ו נ ע פ א ח
ר ע ק ד ו א ל ן *>ר

̂וי דז׳צעגע* mm י״^גדאס ד
 איד אמזעי פו; נ#אדד ivmriffw דייר

י « ^ ײ מ ו ו  ^•צדעא׳ #גגעגוכרעז ן
vt\ סאננצ yt ̂ס אינ^ן רי ̂וכען װ ל

̂י אץ אינלוה* ד
 פאי- דזײפנינג אײגציגע *1 איז

 פון ארדכצולײינען איגד^מריע דצי
 די צישטאגר נאאמ-שען א״צטמען דעס

 ראנלפעקטשל-על די אין דז׳סנע^ס
 א;* ׳טלנל ײ״יכעגע- י״עד “®א יי*®^
 דעד •ר$וניאם ױני$וגכ דצר געלראן

 די׳ אין נלט אזױ •וניןט איז ור^גר^ס
m ,די אין איז עס יױ איגמצרעסצז 

̂נן  זיי- ללאס איכײטע• די סון אינטעדצס
שעיעל. זײע״ע אין כאשעפטיגט ג?ן

 םין דט ללעיטער די ז*גען מיי און
 ניט ;שטאנדפוגיזט ®״יאגסד^י״שען א

̂י* עס דערפאר ניויו  כייל אז ה״כען, ז
 אינטע־ ,ד װענען פאיזאדגט זיך וי^נען
 טיינצן נייר כתים, י>,כע די סון רעסען
 זײ אלײגצלנארען ojn סיט גיט אױך
 איז ז*נען מיל װ$«ס אר״ן. זאה אין
 פא-י-א;- דיל װאס ד$וס אטת: ר״גער דצי
 בעס- ד$וס אױך איו ארכײטער די פאד נון
̂ן קען װ*ס טע  ד• םאר װעדצז געט

 דעל אין אײנצושטצאען כדי כתיס נעלי
 וױיל *רמוג;. כעסערע א אינלוסטריע

 «ראג- דעם םון $«געהסעז דעם דולך נ*ר
 דע- אין לועדען אײנגעשטעי׳ט ק#ן ראם

 בא״ געזיגטע-ע און נעסערע אינדוסט-י
 אדבײ- די סאר איעמען, פאר דעגוננען

 איע םאר ׳כתים ,כעי* די פאר און טעי
 איג־ דעל פון י-עכען א ביאכען װ«ס ד•

דוסטרי.
̂ופ די וױ אזױ  אינדוכטליע יזא
 עכט>׳עי גאגץ עס איז איצטעי, שטעהט

 זעהר א״הל דיט האי״ט עס ׳חדיא טים
 כיעהר און כיעףד איץ לוערט ד ״שט$וי

 לועיט און צוייצעאט, און צונרעקעאט
 ײאס גארמעגטס די אױך אוטדכער״ אויר

 די ערנער, װעלען ײ^דוצירט װערע;
 אופן כיאיגען א אױוי געטיכט װערען

 וױרקונ; שאעכטע א ח*נצן סוז ד$וס און
 טוז ov ככאי» אינדוסטרי דער אויןי

 פאר שאעכט זײן ז$וא עס דעם צו פיחרען
n ,מאנו־ די פאר שאעכט ארכײטער 

 די פאר שאעכט אייר יייז סעקטשורעד
גארמעגטס, די פון קױפער

 פדז אײדען ארכ״טער די נאטיראיך,
 סון מקחר אײדען די אמײנסטען, דעם

 דער אין עאעמעגטען אנדערע אאע די
 און טאנוםעקטשודער די איגדוססריע.

 זייער באויז אינװעסטען דזשאכארס די
 געהט כיזגעס די ־אםייו וחנן און געיט.

ijm גום, גיט jp העאפען, אויף זיר זײ 
 אר״ דער געשעסט, אגדער »ז ז״ סאבען

 דעם אין אינװעסטעט $וכער« כײטעל
 סאכמן קאן ער אעכען. גאנץ ךין סרײד

עד װ$וס םאןי דעס בײ גאױז זאעני א
 גע״ סיעגיעל איז •יפיקעא דער ״)
 «דע־ עגגליעעל דער •אד געװארען אדיבען

jro ; געװען אויסען יויו זיגסאן ימנײמגא 
כ*- םי*'ז יויסערזג די מקאגען *ו

̂גראס 1»ונזצ •ון ראקמזןר װערא װןס ■ר
 במלעבאמים; די «ו ארויסגדייעל* »י«■
ז עראיגען איו #ראיקןןל מי י  אין ■ול י
 איחם •זן ®ײלזןן יזא װעיר״ ״וואוסענס ד•

ד זײגעז מז ױי  די ״*ײסז/ די יין *י׳יי
 גלוי- םיר ״■ריבױן״/ די און ״װןיו^ד״

 זײן אויך וחנם •רייקעל יץר דאס מן;
 ״גע- מל ױן ׳לצזער די •אד יינאערעסאגי

.V'mrivi ^•יגקײ*/־-די

 ם.$ד ריכטיגעז דצם איז ט$ון נמוױס ד*ס
̂נס  װען סןוס*נס, דעם אין ח. ד. ״ס
 װע־ גאװאינע? כעקעגט ד,$וט װ$וס *יעס,

o n  jjn קאםף. אויסנעםיחרםער אן זײז 
 פאר־ נים םינוט איבעריגא אײן וחנס ױ

 םםרײק, דעם $ו«צורופען ניט אום זאםקן,
 קענען נארניט מעהר שוין װעט װ^כמר
 #םאקע דערפאר סטרײקער. די ברעגגאן

 גים נ*ך גים ױני$ון די ףי לאננ אזױ
 נא־ איז סםרײק דאר »? סיגגא^ איחר

laaya *נריגנג iiu u ifn o אזלל׳ שטעדין 
דיי דער «ו ’nroi און פעסס אז ^ז,־ ^ 

 איז װי חאםםס״לוסםיג, און ס^יידאריש
 *ב*ר םסרייק. םוז ס^ג ארשםאן דעם

 ואגען צו אי^עריג זיף, דאכם איז,
 שײ אין קעםמזנרינס כראוחנ אונזעחנ צו

 אין ארויס זײגעז װ$וס די« קאנ$ו.
 װעאכע רי, סון דט ותדט סען ־־ מאמי
 און שאדען אײגענעם זײער צו ױ?/ןן

̂יכען שאנדע  ־־־ שעיער די איז ןוארב
 םארדיגען זײ דאס כאוױוען, ח^נען די

D זייז צוםרוי, םואסםצז ̂דעם ir איז עס 
 זײ ד$וס געפאהד, םינחנסםע די :יס*
אען  װעז שאאכםםעאד. פון •נםיױםעז ̂ז

אזען איהם זײ װעאען נױסינ,  — סא̂ר
 זעאבער דער םים — אנםאױםען ניט

 זײ װעאכער מים פעסםקײט, תחיגקײם,
 ד*ם םיט און ב»םר$ןטעז, איהם ח*בען

* * }o n  fin »באװאוסםזײז am הא־ זײ 
 נ$ור \\*ס *י**, ,Prt* נ*ס*ן ב*ן

ו5נממ ג*װ*ן ו ךײ ®אר י •M0 ז

y t ס ױ ױנס*ן. מן
̂יגי״עא;!וי), *yf;*R •׳ז u;y*,,*y־iל איגמ

גע־ פאך זײן אױנ און י*ט
 צדעטאגל עכטען4״." א ;,א ז״ד פיגט
אעבען. צו װאגען פון wru ;v -$וט

 דער כדי על^עהרונג, די ריייראכ^ן
̂ן, ז$ול עײיכ  פארשטעלען ר*ר אז זע

 שטעאען דערינער און לאגע, ד״ *יכטי;
 פ^דע־ אועלכע אינמסטי־י דעל גיט טיי

̂וב רומע;,  ,-irn שעדיגעה איהל ז$ול װ
 גאכקומען, יז*נען ניט עס ז$וא ד לו*ס
 $וג״ ז״גען אלכײטער ,ד אז וו״סען, טיר

 םון נאױז לעכען » מאכעז צו געיױזצן
 פאר״ װיאען טיר און איני״וסטײ דעי

סערען  אינ־ דעל סלן צדצטאגד דעס ̂נ
איגעדײן. אין דלבט״י

 ױ:י- דעי־ פלן פ$ודשטעלעל די נ*י•,
 טעמנע׳״שי^ לער פלן ;ע״עטיצט ׳א;

 מיר װ$וס פראגראם דעיי ר*כ גלױכען,
 גוטעד א איז אױ^געאדנ״ט האכע;
 פונדאכיענטא^ע די לײזען צו פאלזיך
 אינ- איגדוסטר/ ק^וק דע• פון איניען

dvs כיאנוסעקטשורער די לועיכע פלי 
ארכ״טער. ײ לױ גוט אזױ ■ונקט אײדען

ro ,לאגלאם, אוגזער דאס גיױנען•
 ארױס- לועט ׳®$ור שא^גען ro לואס.

 דעם םון איניוסטרי י׳יאוח די שיעיצ;
כען איז ,ז װאו זיס•  די אין םארק̂ל

 סיר מעחר, :*\י יאל־ןי. עטאאכע יעצםע
 אונזער אױב דאס ׳איבעי-צײנט זײנען

גלאם  װערען $וגגעגוסען דשט ז^י •̂ר
 זיניזען סעהר אאץ אינדוסטרי די װעט
 װעט צושטאנד איהר און זוס•, דעם אין

 איר״ געװען איז לאס װי צמער, װערען
 די אםיאו דאס און פיידעל, לועז געני

 ד$וס אםשר, סײנען װעיכע דזשאנעיס,
 איצט הערשט ײאס כא*ס דעם ראנק א

 װעאען גאיקעז״, ״נאלדענע זיי־ סאכען
 זײן װעאען ױי אז אויסגעסינען, כאי־ד
 עאמ־ אגדערע אאע םון צרות אױ* סעלל

̂וק דצר אין סענטען איגדוסטרי. הי
 מען קען רםואה אגדעלע וזעאכע
 אין ארדגוננ אײנצופיהרע] פ*רשי¥נען

 אונזער חמ א אלנמסטדי קיאױן דעד
 און ניט. עס זעהעז .־סיד ■ר^גראט?

 זעהען ׳דט טױנ יעצט איז עס װ״ אזױ או
אײן. *ל* דאכט^זדד

* # A«
 אע־ דער אין ?*גקורעגץ איצטיגע די

אוםגערעכט. איז דדסטריע
 דער אין חערשט ׳איצט איז עס וױ
 קאנקױ אוננעזונםע א אמדוסטרי קאןווק
 צו שאעכט םון םיהרען סוז װאס רענ״ז,
 ל.$ר דזשאבערס די איעמען. םאר עתער

 גע- צו טענדענץ א אריימעבראכט כען
 ארויס־ װי ״סקיםס״ סארשײדעמ פינעז

 אאס און נארםענטס, כי?יגע צוכדײננעז
 ■ראדוצירם װערען דערפיז ךעזויסאם א

 ם«ר- דאס ־גארסענטס. ערגעלע אאץ
 די און קױםער די םארקעם םון םרײכט

 דער םון שםאנד דער םאאט. ■ראדוקציע
 װיכאאד ארונםעדםאאען, םוז אינדוסטרי

 אין נ*ר געםיהרט װערט ק$ןגקורענץ די
 בײ אאץ ארויסצובאקומעז ריכטונג דער

 צו םײנט דאס װאס ארבײט, די אינעד
 גארמענטס. ערגערע אילץ •דאדוצירען

ס  אינדוס״ גאנצע די שאנד צו םאכט ̂ד
 אײן קויפער. די פארקרײבמ און סדי

 שטײגען צו אריבער זוכט קאגסראקם$וד
 גי־ אאץ ארויסצוברײנגען צװײנתן דעם

 אלץ זוכט מעז און ארבײם די אינער
 ערגערע ■ראדוצירען צו סקיםס גײע

 פון אישטויסען סוזען װ*ס גארמענםס
מויפע̂ר די זיך

 אוכד אזא אנהאאםען קאן אא;נ װי
צףפםאנד? נצזונטעד
 אאנג ניט ג*ר ר*ס וױיסעז, סיר

 אאע געםאכט טרויען די ר*ב*\< צורי^
 סאיײ זײמרע םאכען צו ^נשםרײנגונגעז

 םײאארס. אײדיס די׳ ײ2 ארדזנד• צו דער
 קױםעז אנגאטאננען ר^צן,גאכדעם זײ

האמןן זײ װײל םארםיגע
האײדער מורטינע די ;»ז *ױםגעטונען,

 זיך חאבען זײ װןוס קכזידזנר די װי גום
 און םײאארס, אײדיס די נ<יז נצסאכט

 ביאינער. סף א נאקאסט ‘האנצן זײ
 דעם םאכען צו סצן ?וכמ $ןבעד הײנט

 זיך אוינט עס איז עמער אאץ גארסעגם
 בי״ א םאר אםיאו תױטעז, צו עס גיט

- ■רײז. איגעז
קיײחנר, םארםינע די זײצען װארום

 געװארען געמאכט אםאא קיאוקס, די
הײנםצ װי בעסער

 דאמאאט װײ< חנרפאר, איז דאס
 מא־ ביי גיװארעז ןײ-טר^דוצירט זײנען

̂מוירער, ̂סע־ די איז רוב Dm נוםעקט  נח
 אוים־ דער אונטער שעיער, אינסײד רע

 גע־ ה*בען װאס בתים בעא; די סזן זיכם
 בײם אינסערעס נדעסערען א נומען

 דאס װי נארםענטס די ארױסברעננצז
 זײנען דאםאסט טאא. ךער איצטעד איז
פאר־ נמד״ר געוחח מאנופצקםסװתרס די

 בעהנרע אלויסצונלענגען אינטעלעסירט
 ביי אױסגעהסען ז$ואען װ^ס גארסענטס

n ,אײדעל קױפעל '™v ):" -w o\ 
 זאי*צן װאס גארסעגטס, ניאיגעלע איץ

 רעזלי־סאט דער אפשסויסען. הױפעל די
 ק^וק לי איז דאסןוייט דאפ געװען, איז

 א;טװײ זיך אלן געװאקסען אינדוסטרי
 לאט עפ אלן סע-ל יייז רסעל אלץ קעאט
 t» דעיםו;, ילײט ניט געהאלטען שױן
 פאר״ איגגאגצען טרײד קיןווק יעל

 פרוײ די ט״לאדינג. לײדיס די שאעגען
jv צן קאײלעל ;עסא:ט זיך ה^כעז װ$וס 

 פאר- קױםען ןו;נעםא;;ען לאכען $ורדער
 איז אינדוכט־י די און נאלסענטס טיגע

 אי;־ — .אגטלױקעאט זיך און נעװ^קסעז
פארטשריט. ג^יאנט לאט דוסטרי

 נאג״ן אלסשטעגדען די ז״ינעז ה״נט
 ישעפאר אינפ״ל־האאוק יד אגדערש.

 פערי דע- אונטער געװען זײנען װאס
 פאראנטװארנד פלן אױםזיכט זענליכעל

 םאך- זיינעז מאגיפעקטשילעלס ליכע
 אױןו :ניט$ו סעלר זײנען זײ שװאוגדען,

 געקוכען איז שאפ יענעם פין לאץ8 דעס
 -fit ׳צטע^ט װעלכע־ דזשאכער, דע-
 טון סאנופעקטשולער א אלס ניט פאר

 םארמים׳ א אאס ביויו זןןנדער קיאוקם,
 סאב־מאנוםעחט׳צורער די צוױשען אער

 ריױםעד. די און קאנטראקטארס. אדעל
 אינלוססרי חייאוק די זי^אז נעהט לואם
 קנאפצר א זײ איז עס גאנצע^ א אלם

״ צו אונטערשייד  סיט לאנדלען ז
 אגרערש. עפעס סיט אדעי, סלאוקס

 גע־ קריגען צו איז צילעק הױ#ט זייער
 אוז ביאיגעד לואס גארסענט דעם סאכט

 אן׳וי ױי #$ון װאם וױיניג זײ ;עהט עס
 די איז נעםאכט. װערט גארסענט דער
 םא־ קאאוק ביסעא לןיס וואס ׳איז צרה

 פאר- נא־ זיינען װאס נופעהטשורער
 יליאןןן זיי אויב סוזעז, טרײד אין בליבעז

 נאכטאג־ מוזען געשעפט, זײעל אנהאיטען
 דזשאבערס. די פלן טאנ״ז וויאדען דעם צען
 ךן- כיעק« ן״6אי ליעלט אינדוסטיי די און

!אינידט
 אן סאנע; צו ניט דא מײנעז סיר
 ילידער מאנופעקטשורעד, די צו אפיעא

װו גיױסע די אײנצופיהרען עי,־  שעי
ללײסען, כייד אסאײ. געװען איז דאם

 לױאען מיד אװעק. איז צײט יענע אז
 עס קאנען םיר װי שטארק אזוי אבעי,

 פון אױפסערקזאמקײט די ציהען ׳טאז
 דעס צו מאנוטעקטשודעד קאאוק די

 די ױעאכען אין צושטאנד שאעכטען
 ןןא איציי זיף געסיגט איגדוסטרי קאאוק

 לעם אזױ וױ לוענ, דעם אנוױיזען זײ
 װילען מיר אױסצובעסערען. צושטאנד

 נעשטעאם צלריק זאי אינדוסטרי די דאס
 וױלער־ זאל זי באזיס, א אויזי װערעז
 ללי זיך, אנטוױקאען איז װאקסעז קאנצן

 !ט״אמ’ סיט פאר דער געװען איז דאס
צוריק. יאהר

 די בײדעז, פון פאראאננען מיר
 זײ כלאנופעקטשורע־ די איז דזשאבער

נ מוז עס דאס אײנזעדזן, זאיעץ  -1אי:
 אין ארדגוננ בעסעיע » װערען שטצאט

 ניוזען זײ דאם אינדוסטרי. ׳קאאוק דער
 - ם ג א ר א ם ר ה ע ס זיןי אויוי נעהמעז

ט י י ק כ י א ט ר א ו  גארסעגטס די סאר ז
 סאר־ אויפ׳ן ארויס ברײננען זײ װאס
 ניט און סזיםער די צוצוציהען כדי סעם,

 געטאן קאז דאס און א*שםויסען. זײ
 װעיצן זײ װען דאמאאט, נאר װערען

 אין מאכען צו ארבײם זייער ארויסגעבען
 זא- זײ װעאכע איבער שעיצל, אזעאכע

אויפזיבט. בעסערע א האבען קאנען לעז
באגרײםעז, םוזען בתים בעלי די

M א װערען געמאכם םוז עס דאס od 
 אזעאכע אויסצוגעסינען יאגעניש דער צו

 נאר״ די אויף טאכעז װאס שאטקעס
 זײ צײט איז עס ביאיגער. אלץ םענטס
 געט#ן וחןרט דאס אז מארשםעחן, ?אלקן
 װי אינדוסטריצ, דער םון חשבון אוים׳ז

 אננעװיזען, פריהער שוין האבצן םיר
 װערט גארמענט דער ביל^גער װאס

 און ער איז ערגצר אאץ אויסנעםאכט
צו עס בעאנים דא זײנען װײניגער אלץ

I!ngm
אר• דער יף1א קאסט :רונצ~פוך

 די אריבער און גרעניץ. א האט בײט
 גאר װי זיין אנרערש גיס סאן נרעניץ
ע םײנעז זאא ארבײט ביליגע ר ע נ ר  ע

 אויפהערען דעריבעד מוז עס ארבײט.
 קאנסראק״ דעם נאד נעיענ װיאדער דער
 ביאיגער גאדםענט דעם מאכט װאס טאר
 בעםע- א האמ ער וױיא צװײטזנן, א םון
 ארבײט, מרנערע מאכען צו װי סקים רען

 אפשר עס זיך זעהם אויבען םיז װאם
 רויסען װאס די אבער אז,. ניט באאד

 נוט גא:ץ עם פיהלמז נארמענטס די
 ביאינע די אט פון םאנכע י^פעטער.

 צונױו* פשום קאעסעז סאנםראקטארס,
 אױםצר זײ אנשםאם גארכיענטס די

נעהען.
דזשא״ דער אויב װארט, אײן מיט

 גרעםטער דער איצם איז װאס בער,
 די אז ײיא אינדוססרי, דער אין םאקםאר

)10 זײם ױיז■ (שלוס
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שטאק. נץ גע גא טען ט ײ א־ב w פעי־
ט ;;,פ װי אב ט % י־א: אזוי אז אויס, ׳ט IMM1 ו ו

טס א איז סי  סאראן אױף םיייאדזדפי
s םעפ, דער אױף , ,n ט, װי ס או װ א  איז ב

א פי ^ ד א ^ ט־טאר־ א געװען איטער ם  סו
ע׳ זיף האבען פאןי Cjn אין און קעט פ  ס

 די סײ און א־־־נייטער די סיי ציאי׳יזירט
ױ פאגופעקטיעורער. אז  דער אבער װי .

א פאר םאריטװאוגדען געװען איז סוט
ײט א האט ׳צ םי ^ ד א  דעהר גמייטען םיו

*טטאדט. אנדע״ װעי*כע וױ
 עס באלד וױ זעלבסטםארשטעגדריף־,

ט טרייד, אין י־עבעדיגער א*ז עי טפינ  זיף ׳
עיבע ראה ױך ז  ױגיאן. דער אין אפ א

^ פעניבערס די הל א  יטולדען זיייערע צ
 זײ און גוט״טטעהענד, װערען צו אום

 האי־ א כייט געטעקסט אויף זיך האבען
 דער געבען צו אום װײדזיטעס, טאג כען

 דעמ אנצוםיהרען פעגאיכיױיט א ױניאן
ק, ײ ט־  א געגען םיהרען טיר װעאנען ס

 אויסגע־ האט װעיכע פירכיא, געוױסער
ק דער ארבייטער. איהרע עראסען  סטריי

ט על װאבען. עטי^כע ytftyp די םאר אן נ
 אין ױניאן די האט דעם אויסער

ײער אאגעסײז טעטט פר ט אפגעא  ׳רעם מי
 רי פון געװארען פטור איז טען װאס

טען, אליס אנד  קוטען פי^ענען װעאכע סק
 אין סקאנדאלען פאבען כייטינגען די צו

״לינקיזם׳׳. פון נאטען
אן די האט זין דעם אין  דורכ־ ױני

װערען א געטאכט  האט כיען קריזיס. ע
ײ ג קײן נ טינ ם םי ט ני  פארהאנד־ נעקענ
 ״לינקע- רי טרײד־פראגען. קיינע לען

ײנקס ױיםברענגען פילענען קר  אימער א
ט האבען װעלכע םראגען, אזעלכע  םי

ט יטײכות קײן ױגיאן דער  נעהאט, ני
מבערס די און  םון אװעקגעהן פלעגען פע

טינגען אזעלכע עד םי ט ס א סג  ני־ און די
ען. ס דעךפלאג א  צו געפיהדט האט ד

ר אז דעם,  געצװאונגען ;עװען זייגען סי
ײנעם ,2 לאסאל רעארגאגיזירען צו  פון א

 װען יעצט, יואקא^ס. גרעסטע אונזערע
ג א צו צוזאפען זיף קוניט םען טינ  םי
אן, דער םון ^ט ױני  דער צוריק הער

ײסט ײט, פון געםיהל און ג  ברידערליכק
עם םון רעספעקט און ײנ  צװײטען. צו א

שטעהט  פאראן זײנען םאל פיל זיף, םאר
ײטען שידענה ײנונגט־פאר  נעװי־ איבער ם

אל אלע איז דאס אבער םדאנען, סע  ס
 גראדע גיט עס און זײן װעט און נעװען

 װי לאנג אזוי כײטינגען, די צו קאיייר צו
 װאהל צום געצילט זײנען פראגען די

 איל־ אין ױגיאן. דער פון בעסטען און
 םון כיאראל רי אז זאגען, םען קען געביײן

עי גע־ א געװען איז װעלכע יוניאן, ד

ױ מ. פון ד מ א
cי ױגיאן ד•;*־ ן ר ג־ע:עדז*»עי / ״ייטי• • •• - י״ / (ג

נרודער־קריג, ,yv,־!* c ריב m צו ;:ע זונק
ט, בען אנ עבר ײגג אר הא ע״ י;ק י ךי ׳ 9# י ‘כען

:יט<». פעהר ױניאן דער אי יעצט איז
׳־»־

פיהרען די^רטאנט, ןyאויב P יטו ײי
געוױסען א אין ק םיי יס א יעצט ײיר

רע־ רי אז כדאי ײן oyp ז Dy אין שאפ,
ט׳ קיי םינ כ ע ^ נ בא־ ;yזאי״ , ןי• yp פון זער

ײטען ײנצעיה פון א רי טיט ט nypלו קאנ
ק. ײ טי ס רעם

ײק יעדען אין וױ  ׳באט דע*־ האט סטר
ך, אטידלי ט נ עזונ  א אבער סקעבס. ג

ױרדיגע ם ייאגנ האט עד !זאך פערקו  ני
ט ארפ אר נאי^ד ריז האט ע־ : זוכען ב

ײנקען״ צום נעװענדעט  אין לאגער ״
 רױטע פאר א געקראגען עי־ האט רארט

עס צ  סיזע־ ארויןי זײנען װעלכע ׳ארפי'
 די פון אײנער צאפ.י יענעם אין בען

 דער און האטץ געװיסער א איז סקעבס
 דער קעסלער. געװיסער א צװײטער

ט תאט קעה^ער זלעבער יאהר צװײ פי
ײכט־ דעם אין געסקעכט אויך צוריק  װ

ײקערס ה. פ ײ טי ט אבער ס  קור־ א פי
 אפגע׳־ זיך ער האט ״טפעטער צײט צער

ט בל׳  םון װאסער הײליגעז רעם אין סו
 א;* גאנץ א געװארען איז און “״י^יגהיזפ

 רײ־ *זײערע ןיא ״קעפםער״ געזעהענער
 צו־ האבען פאריטוינען צװײ די אט העץ.

אך זיך צו געצױגען  פען און עטליכע :
 .צױ ... !געבאטען האט גאט װי סקעבט
ט זאפען  די אם טרײען באס דעם פי
 קאנ־ פארישידענע אויסצופלעכטמן חברה

עס  ארום פיקעטס די גענען ספיראצי
אגאר האבען די *טאפ. ט ז אנ פ ע  א ג

ט א נענען אפ״ ״םרײם טענ ײרד א עם־  ביזנ
ק/ ברודער ױניאן, דער םון ס ם א  װעל־ ד

 געװא־ םארהאלםען װאף לעצטע איז כער
 אגדערע בײל. דאלאר 1,500 אונטער רעז
 גוטע אין זיצען װעלכע ״לינקע״, די פון

ײטען, און יוניאז־׳טעפער  אםט קופען ארב
 באגעגע־ און יטאפ סטרײקענרען דעם צו

ט זיף נעז  מען סקעבס. ברירער די פי
 און יטלום־עליכם, ברײטען א אפ זיף גיט

ר ע ה אנ  אין וױדער זיף םען זעהס נ
ױס פען ארביייט צוזאמען און אבענד,  א

 אנצופיהרען אזוי װי פלענער װײטערע
ײק דעם  דאס ױניאן. דער געגען סטר

 זײנען כע4װעי םאקטען, אלעס זײנען
ער בײ געװארען באװיזען קלאר  אונז

ר דזשענעראל לעצםעז ע ב ס ע ג. פ טינ פי
ג זעלבעז דעם בײ טינ  אויך איז םי

 זיצען סקעבס די אז געװארען, באװיזען
־ י ט ש ארבײטען און שאפ אין  ק

 װיײ נרעסטע די און ,ט י י ב ר א
ט, פען װעלבע דזיטעס אררינ  22 איז פ
באוױזען האט דאס !װאף א דאי־אר

 האט ױניאן די װעיכען ױניאן־פאז, א
 ראלט יאט און יטאפ אין ארױםגעשיקט

 ראט א^ין על װאכען. צװײ געארבײט
 די וױ םעוזר פארדיגען געקענט ניט אויף

 זעהר זײנען ורײזען די װײל אגדע־יע,
 שטױנענדער דער װען דער׳הרלעטע.

 געװארען ארויסגעכראכט איז פאקט
 זיך פילע בײ דאס האט פיטינג, כײם
 .4יטכי אויש׳ן לײגען געקענט ניט גאר

 ‘1 אופדסט םאר סקעבען הײסט װאס
 זײ אז ערחלעיט, אנךערע אכער האבען
 :־,ל די דאס קװעלע, געוױסע םון וױיסען

yp אין בענעםיט ־ סקעב יז-יגען סקעכס 
ױניאן. יypי:‘י זייער

jjc %
ך לעצםען א װ ט ייאי פ*ר ןyn^n פי  נ

שענעראל א ג^ױםען ג *yמבyפ דז טינ  פי
עכען צו שפי  אין yלאג א^געפײניע די בא

o װענען אויף און טרייד y i ײק  און סטר
ײל, דעם י אנט ־nyj "yp;,s״ י
iyDsyr c אין אירם. אין פען y i טאנ 
עי װען :נ ד טי דDyטטאטג’ האט פי נ  ן,yו

y2^p| ׳, דיyp j'sײט ״ שפר  ים־4’ א פאר
ט די jy*j'״v̂• טyfcי ײ  פאר־ אין רyארב

ypױך און ט דDאוי ,1האי בײם א א  ־yפ
u y p,: פ דיyס ר ע ב ^ צו פ פ און קו

^ מ ר טו ג, oyp ש טינ  זאי* iyo אז פי
סsשyאויסג די  :־,s״ y:yא

ypױניאן. דעד אין ״
 די םון פלאן pyp ׳זיך הטyפארשט

 זאל פיטיננ דער אז ,jyiiy: איז רינ?ע
::^py| טופ איןy,אפצוציה כדי לyדי ן 

 װע־ מעמב^יס די םון זאפקײםpרyאױפפ
 D]n אין מעיטים עעהנע זײערע גען

 רעם כײ אז זיכער, װיסענדיג סםרײק,
 װע״ שטעלטyארויסג זײ װ^ען פיטיננ

גסטאלט• ריכטיגען זײער אין רען
 שוין זיר לאזט עולם אונזער *בער-

 דער און ,pyD't אויף נעהסען סעהר ניט
 זײנען ןyשראג די װי דעם נאף פיטינג,

 אננענומען האט געװאיען, דטyרyארוסג
: רעזאלוציע פאלגענדע די אײנשטיפיג

 DPyDcyo yלטyםאיזאמ די מיר,״
 יױ ססוירט־פײקערס און קלאויר דער פון

 בײ לטyםארזאם אדעלםיא,£םיי םון ניאז
 פיט* פיטינג, רyפעמב דזשענעראל א

 נ. 232 אין פארטש, ןyט19 רעם װאף/
yo9 ,פאלג די אן נעהביען סטריטyנדy 

: זאלוציעyר
־yםר די אנבאטראכט אין נעהפענדיג

 פון האנדלוגג סטרײס־ברעבערישע ׳בע
 פיס זyנטyפŷיy ״לינהע״ yנאנטyזאג די

 רער געגען ׳טטעלוננ םארעטערישער
 סטרײס Dyp פיט םארבינדונג אין ױניאן

 א^בוס׳ן בײ אן זyפיהר פיר לנעןyװ
און שאפ, אין

 אנבאטיאנט אין אויר
 פון געװען יטוין איז פארדאכט א אז

 אג־ ?ײן זונען^ניס לינ^ע די אז לאנג,
pyT ב^ויז װי זאך v y iy v\ אר־ אונזער

\ m  /p y® *עז  »

 צײגען םאײט־ון די וױ און גאדזאציע,
̂וט ארױס טאקע זיף  םטרײח דעפ אין יע

Dpyr ליגקע׳' ,ד װער אפת, דעם פען// 
 ײ•1 פיט באצױעקען די װאס און זײגען

סטרײק-ניעכערי/ ־yנycא ער
 אז באש^אסען, דערפאר cy ״זײ

 און ?יאוק־ דער pc טעפבערס די מ*ר,
 זײער םארדאסען ױגיאן ס?וירטס־פײחע־

 דיזען אט ביאנדמאיקען און האנד^ונג
 סקעכיזם, *שוט׳ן אי*ס ״לינסיזם״ סאי־ט

 םון אז באשלאסען, אױף Dy זײ ״און
̂ען אן צטyי  די״ צו באציהען זיף פיר זאי
?py כא־ זיף זאבען1 פיר װי געזינדעל 

 םארשי- די צו צײטען אלע אין צױכען
vivi ,האכען פיר װעלכע ױניאךברעכער 

טרײד׳/ אונזער א*ן נעקאט
 װעלכען ענטסע^ דער איז דאס אט

 די «ו גענעכען האבען פעםבערס די
 אױוי און ■אסקוױל זײער ארין• ״לינחע״
האגדלוגגען. נידערטלעכטיגע זײערע

v י ■■ ̂—....... J
 אײד ױ ר»גראם6ױדאן־ דער
 קלאוק דער אר6 האפנונג ציגע

'אינרוסטריע.
)9 זײפ פןן (׳®י-ס

 זיך זאל עס פיאגרעסירען, זאל טרײד
 דאן צורי?, געהן ניט און םארגרעס^,

 עס אזױ װי םאיטיאכטען זיך cy ז1פ
pאנyאפ; זyשאDאיצטינע די װערןןז ט 

 געלײזט קאנען Dy אזױ זוי ; ןyאיבל
 אינ־ דער פון זyפy6פיאכי די װערען

דוסטרי•
 כאארד ע?זעתוטױו דזשענעראי רער

 אויס* האט אינטערנײ׳טאנאל רyאונז םון
 גיט װאס םראגראם, םולען א געארבײט

 אנגעװײטאג־ אלע די אױף רyנטפy אן
 ; איגדוםטרי קלאוק רyד אין םראגען טע

 קאנען עס װי װעג, א אן וױיזט װאס
 ס׳קאן וױ פראבלעסען, די װערען געלײזט

 שלעפען װאס איבלען רי יוערן באזײטיגט
 יראױ די אפגרונט. אין אינדוסטרי דער
 אין געװארעז וטירטpדיס ברײט איז ראם

 האט פעמכערשיפ די און ױגיאן אונזער
oy .װעט ■ראגראם דיזע גוטגעהײסען 

 די אויף װערען םארגעבראכט איצט
 און װניאן אונזער צװישען קאנםערענץ

 ?לאוח דער םון ארכײטס־געכער אלע
 דאס #האסען צו איז עס און אינדוסטרי.

 אין •ראגראם די אױםנעהםען װעלען זײ
 נע־ אונז פון איז oy וױ גײפם, זעלבען
yc»tM; ,אב* דער פיט נעמליף, געװארען 
 אלגעמײנעם דעם םארבעסערען צו זיכט,

 ;אינדוסטרי סלאוק דער םון צושטאנד
 םון לטובה ארדנונג פעהר אײנצרטטעלען

 אין באשעםטיגט זײגען װאס אלע-עז
 םון לטובה אױןי און אינרוסטרי, דע־

גארפענטס. די jyc'ip װאס די
 פראגראם אונזער װארט, אײן פיט

 שטערען צו ניט געװאד^ jyDH^y: איז
 אויםצוהױבען איהר נאר אינדוסטרי, די
 האפעה מיר און שטאנד, העכערעז א צו
 שװער אנסומען נים אונז װעט עס אז

^,’Vpya'K צו דאס  בוזים ליyב די ;
 פיר װעלכע צו lyviypyc^p די אויף

אײנגעלאדען. זײ האבען

ץ ר ו ן ק ף או ר א ש
ג. ב. י. פון

 םאקםעז, ט׳שיקאװע םארישײדעגע די חוץ א
 ארוים׳ ברעננעז םענאט־אונםערזוכונגעז די װאס
 איז עס לײכט װי ׳קיאר װײזען װערכע און

 צו שכמ ביםעל א נאר האט װ*ם איינעם, סאר
 אכער זײ טוען ך^יאר׳׳, לײכטען א *םאכעז

 םיט באקענט מערעז טיר װאס ר*ס, נאף אויף
 וױרקליו איז װאם נארערי, ראנס סארט אזא
 װי סאיים־םטײמאז. קײן אין געפינען צי נים

, איױ, נעםעים ^י  דער וױ פאר׳שוין, אזא ל
 האגט, רעכםע בוירנם׳עם דעטעקטיװ םיגם, םר.
 אינטערןסאנטע אזערכע דערצעהיט װעיכער און

 אוז ,ראנערם טישיםס, זײ:ע װענעז זאכעז
 Dyrn װעגען איהר רענקם װאס און בוירנס?
 כדשיקאװע א ניט םםינזאז, םיס איםנה, סםיט׳ס
 אינםערעסאנם־ רער אבער ? ארש\יז8<וײבס־

וואס דזמענינגס, אל. דערװײל איז זײ םון םםער

 נאםיגיײ האררינגם נעקויפם ד.«ס מעז װעיכען
t«r אל. דאזינןר דער ■רעזידענם. םאר yrn* 

 עכםעי או באװײזט, נאםעז זײז װי איז״ ניננס
 נזד אםמר זײנעז עיםערעז זײנע אסעריקאנער.

 זײז איז אט אוז -מאיםיאוער׳׳, דער פים קוכתז
 אז טרײדרויבער, א נעװען איז ער יחוס־בדיוי.
 ארערינער, א נעװארעז ער איז ראן ®רעסםאנט,

 בא* זעהר א ער איז איצט עױאננעליסם. אז
 ■א־ דעםאסראטיעער אײנםיוסרײכער קאנטער.
 ארויםאײ ראם זיף לעז אײנער װי ליםיעזז.

םריגר.! םערrנעבענ אונזער אין ביימעז

 םאננאט אויל נרויסער •ijn סינקלער, הערי
 םינים־ אוז *רעזירענטעז םון הויםער ד^ר »וו

 א םעיות, נרויסע איע די חוץ א איז םארעז.
 אננע^זטעיםע. זײנע פאר באס םוסםערהאםםער

 בא־ האם ער אזוי װי ^רזחנרלם. *ר װ*ס אם
דזמולאי .איז רוזימים: ארםמיע ומוגמים

mn ldif סיד»ר Mrotn* ח«ם ׳ח»»רמ א <ױט מםאפסראםם. ותר איצםינ«ר דער 
>P3| b>»b נעסאכם גזבראכם נייװי, דער פוז סיפועס^ו jmjnrin א םים .1923 אי? כיזנ^ס

 נעטענ* רוזװעלם, אדםשיע ברורער זײו םיר צו
 באמעםםינוננ. נעבעז איהם זאי איר אז רינ,
 געהאם נים האס מאז ױננער דער כאמש און
 אוגז, םאד װערם א ע*עם םוז קענטניםע הײו
 נענעבעז אוז אננעמטעלט ראר איהם איד האב

ש אנדער ?ײן װאם געלענענהײטען״  ה*ם מג
 װעם ער ראס האפכוננ, דער איו געסראנעז, נים

מז ײי  הא^ איהם. װענען ערגוארטוננעז מײנע !
 םון צװײנעז םאריעײרענע בײ נעםרײט איהם

 ערםאיג. אהן פאי יןרעס אבער ביזנעס, אונזער
 איך האב יאר?, נױ איז זײז נעױאימ האט ער

 אויםרענדישעז אונזזןר איז ארײנגענעבעז איהם
 נעותז ער איז רארט אויר אבער ארםפענם,1דע
 צײם, ד?ר םאר נעהארם רוזװעיםס דורכפאל א

 איז, אננ^םעלט אונז בײ נעודעז איז ער װאס
1919 אוינוסם ערמםעז רעם םוז םאיגט: װי

םוז א ראיאר ^ ה א  אוריי ביז 1920 םעברואר י
 יאהר. א דאיאר םויזענם 6 — 1921 ׳סו.םען

 סר,םעז, דזיטרז ביז 1921 םא/ ערעםעז רעם םון
 םון אוז יאהר, א ראיאר טויזענט 10 — 1922
מויזענט is — 1922 דזשװאי ע^טעז רעם

 איז װאו איוי״ םרענ נײאלר, יאהר.״ א דאלאר
 זאי װאס באס אזא נאך דא איז װעים דער

 גרויס־ אזא םים אננעמכמיסע זײנע כאהאנריעז
 םים אגנעמטעיםע. נים אײד׳ םערקט אוז ? מום

 נאר זוומרידעז״ איז מעז אויםםואוננעז ויעםעם
 א םויגמגיכםסמז. אים ארויס זיך וױיזען װערכע

 סינקלמר. וזער' דער םענש, װאונדערבארער
 אג,גײםעז it םז< רעם האבען װאס ד\, it יל1װ*
 סאיעײ איז העכעמננ א םאר װאס !איהם םאר

 טױ• םינף םוז איױ׳ םערהם עס! קרינעז זײ
 א tic מ^ד דיט איז םײזענם 15 אױ* זמנם
!װאונרעדבאר װירתליך יאהר. ■*ר

 םארינעז אין װי םעהר, םיריאז האלנען נאגצעז
 יאהר רעם םאר &ראשיט נעטער זייז יאהר.

 דאיאר. םיליאן loo באיד באטראםען האט
 איז ׳שטאל־טראסט רער װאס ישאר, א בנאםנות

 אכט* רעם אײגצוםיהרעז נעװארען נעצװאוננען
 װאלם גרעסער װיפיל ארבײטם־םאנ. ישטונדינעז

 ׳טטאל־ארכײטער די װעו סראשיט, דער געװען
 צװעיף זײערע געארבײם ארץ נאד װאלשעו
1 מםונרעז

 װײבער־צירקעל אריכטאהלאטי׳טער אוגזיער
 נענעז אױפנעכראכט מטארה איז יארק נױ םון

 סענט־ אי: נםט־צענטער1ק א כויען צו פלאז דעם
 םון צונעהטען װיל מען שטײט׳פ, פארק. ראר
 ישטיקעל איינציגעז רעם םארס אריםען דעם

 אטעםעז. אביסעל נאך קען ער װאו פלאץ,
 נע• גארנים איצט ביז האב איר בנאםנות.

 םוז אינטערעס דער איז עס ׳שםאר? װי ואוסם,1
 םארק׳׳. ״אריםען דעם איז קלוב־פרויעז אונזערע

 נעםעהרליף זײ זײנעז דערװייל איז״ דאס װי
 ■ראטעס־ שי?ט םעז םיטיננעז, האיט םעז ׳ני«י
 די איז ברױולאר ׳שרייבט מעז אלבאני״ קײן טעז

אזוי אוז זיױ, קהלט ־טעז הכלל״ צײםונגען.

צײט־םארטרײב. אינםערעסאנםער זעהר א דאס

 אויםנעכראכם שםארס איז נאםאערס אונזער
 אםע־ איז ראםעדגרו«עז םארשײדענע די גענעז
 ׳שםארה־באגרעגיצ־ א נענעז ?עםםעז װאס ריקא,

 די נראדע אז זאגט, ער און איםינרײ׳שאז, טע
 באוױיזט «עז1ראםעדנר ראזינע רי םוז שםעי!ננ

 װאס א םאר יטװענדינקײם1נ אצסאלוםע די
 איד איכיגרײשאז. םוז בא׳שרענקתנ נרעםערע

 רי םון ישטעלוננ די װארום ניט, 1אםיל זמה
 םאר באוױיז״ קלארער אזא איז ימז1ראםעדנו־

 נאר, איםינרײמאג״ םמהר־בזד*רענ?םע א איץ
 אז קלאר, אבער עס איז זײז, נים זאל דאס וױ
 ראסעדנרויעז די םאר נאםירליכער םיל איז עס
 איטינרײ* שטארק*באשרענסםע א נענעז זײז צו

 נעװעז אליין איז מאס אײנעם, םאר װי עאז,
 אז נײאלדמז. אזעלמ םאכעז it איטינראנם אז

 זיל ל«*עז,1אר״ננ איהם ה*ם םעז װי נאכחנם,
 אריע• גיס יתחר קײנצם חײנ*ם, מויז םעו

ל»זט

 םאר• זיר האט װאס קאםיט׳;, םעדצעהנעי די
 ;•pcrit רי םון אונםע-זוכוננ רער םיט נום-;ו

 רעם יארק גױ ארויס גיט יארק, נױ איז רעו
 יןורק 1ני אז ערקרערט, זי אטעסטאט. כעסםעז

 •בןר מעלם, דער אין שטאדט רײנסטע רי איז
 — ״אבער/ או דא נאך איז איטנריק צזם —
 אנב»םרעמם װאס שטאדט׳ רײנסםע רי איז זי
 אין זיר מארםט ױאס זיני״ זינר, ע נ ע ם א

 ׳1לאגד» 1אי לכדןל, ׳איז ראס וי1 אוינעו, די
 פאר• רי אנבאטרעמם װאס אבער «אריז. איז

 םארנאהאלטען, איז װאס זיגר, רי זינר, דעיןםע
 יאהר ■אר לעצטע די איז נראדע זיך זי האט

 א ר«י איז ראס נאר, נעמטארקט. בארײטענר
 ז«ל םמו אז איז, יים*זאר1ר רי הלײנינקײט.

 באריכםצם קאםיםע די זינר. רי זעדן נים
 זײנען הײזןר אוםארענטליכע סילע אז אויד׳

 גײע א ד• #יז ראך נעװארעז, אונטערדריקט
 אה טעחר אלץ זײנען טעקסי־קעכס רי ׳ :צרה

אבער אונםאראלישלײם. םוז קװאל א םעהר
 אױ ל«נים אבי קל״ניגק״ט, א אויר איז ראס

 דער איז שטןןדם רײנסטע די םאדם יאדק נױ
װעלט.

 עװאלד no טעאריע דער נענען קריג־םיהרער
 ■חד ®לס האבמז/ ״צום איםער נאזי איז ציע,

 א tnyt ער מאלם געװאלם זירענט־סאנרידאט.
 ד«ר no סיחרער אלס ער״ ױי םענט׳ איגנערעז

 ווצם נס אױב נאר #ארםײ, דעםאקראםישער
 בארײם ער איז דאן אנדערער, קײו זייז נים
 יז ם«ל אײז םארםאלעז׳ זייז. צו םהריב זיך

 צי אוז אירעאליסם. אז שנתנדינ אידעאליסט,
 םארםינ ברײעז אלםער רער נאך איז יאהר 04

מ די איכערצונעהםעז ױ ר  ז״ז it no לאסס נ
 סיהרצר סם״םס, ײנײםעד די םוז ס^זירענם

 מצנאעז אזא סאר מירגליך, ■ארטײ. ז״ז םח
ם.1ה 1ם" ציהעז איך סוז

 געזעצנזנבער נזצרמ1א זיינעז אלבאני איז איז
גע* זײנ*ז איז סארטםײמם. מרעסלױ

לי די כיז װאמז, דרײ בליבעז םנ מ  »ח •
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oy rn .m סאר סאנצז נייס rn א ע«עס 
 כליס? א*ע אײף ארנ״סע? זײ מאס ו־אונדער,

r גאגצע די גיס no ז א r m n i)) םיז ofor 
 •yi דיעי #אי סא־נעס*ױ*ז roo וי♦ יירק גײ

ostir^j צ«ימל1«לינס* און ?

 pir o«n ארנײםצר״רןגירוגג ענגליסע די
 סטײיש דעם דעגס, איחרע אױןי ססרײק נײעס א

 זײ .yo'poryiwowjo* tut קאר״ רי םיז
 און דעכערװג, וױידוס rrrn א ■אריאגנען

 יו0 פיי׳ןיאנ יעדצז סון אינעזאנם זיו רסנצז
i די אי־ניסרײסיז. v ' i w /וױ אדנײנתר ov 

Bin jit i /0אוי ועחס w m ױעיסצי: 
 מײנס״. «ון די װי ל»מ. אזױ תײ, דסס ,#נײר

 דוז אינײיתײרצגירוגנ, »ז ד• 1אי זס זסז לי
ז  ivp איזי י<9ױ ױזר, אױסניצעז. נום איהר מ
 ®איאור* ד*ס װלז *■ילו, כײסירלז, נים ?ײ

 דצקדסניל̂י סטסצגסצז pirvr סא;מ זאכם
 רי אוינ װאריס, סיוכינצס-גןנססצז. זיינצ ײיו

o איו זסל ר*(יײ(נ n גיס •רם into ריניו 
סצלטrjri װסל^ דסז ארנײסצי, די

n די װעדןו f n r דאיוי ױסס צו טו סרסולן 
ו ? איז נאד איד-ר מ מז ג ני

 די וײנצז נסרינם, • לױם לסנדי,0?ײים איו
troo rm ארױס ססנסרכימתז j צױ חןר סאר

in ם צ ^ ^ו ר א ס ^ ס ^ ק קז צ ס י די  ?וסצסי^ז נ
v< ײ1 1װ?ימ סוז דסחל׳יזיסזי, : n rירױס* ו 

it i »י« ov *נלר זעןר״ אלס ^היסזוז n r 
^ דײס׳ית ד*ס »ז נלױנצז, ס  לס הי סװצד ס

תל T! ז«י לײדם, מז װי מנ אר  די נ«ןי ס
on סון #סל״ז־טע• to.װצי דסד׳ אח ״ W 

 אוגםזל׳ זיך צי*ם ד״**ד1חיסס יוו;ז?ד איו
m צו #סעלצז m ו זו יו ני נ

nrott o ײןרס1מ iro די ה*ס רױם n 
 חסם נססיריױ •א׳ייוס. סח מנויססססנ

י נ ײי ס  צר אח /nrrooMo די ממוולמו •
ײסמנראגס מסס i ײ n ,  :Pnnn i r m 

or ס1צדל איז  סיד סו לאנד א אידמוד איז ינ
n א*ז סדי״חײס, ססר קאסיי׳ז ס ליז  orר 

י מ ס r סיסז מ r t  to מזיססירס״ 
mװ*ס • ׳ imro o n  tro

9 froי 
m  m n m  tw o  ♦o

i

h כײז א- t * m'i• א־לײ ן4א‘ yznm\
;עי*טצן, Tf ,,נ

y'r*v%n*"* t דעד פין געײי 
'1¥| v i n  o w w איז כיען

V* ײײע *mv v m ,געמאלי־ען Donyj 
m »*צײינ * אן ד״
**r j * r  : w v * 4*V. דאר אט און

 וױיכעד ויך *אזט
M דט לען װען דאן M 

y ר*ס ^ r c לא^נע, פאר״ן געײ 
iryn,חעל ױך אנול א״חד •יונט ׳״- 

̂ויי סיר  אײ- א(א^רי*עט^מ** ד
 סון דא^אדס נ״יט װאי^טע,

אײר חןרמח^ון יד
"*VM ר - ײ״זע^ פ *י ^ד'  אחינו נ
iroor/w yuî אז גד wn -מא
און ,jr5«* י־ינ יא די גען

 דאיאי דעכ אין גרױסע. טאקע י־אכ
̂ן  -,נא — יעמון יאכ יײ עכז>י יד ריאנ

 רען יכ1א ! הײפ דע- \ וןn יייס
 ד*ז צי סטריח זיף זי/ ®ון פאי^״ט

 r-m איו נ^פטען, ריט m אױפ׳ן
 •לאצמנט ״צעמנעם א צאדיען זײ נ**ן
 מען סוי יעכ חמ א אין מרח* *m פא•

 וױפיעל נידנות, א•/־״ גיײכ/זן
*ויס, דצר פ׳מייפ
 ®אח- ivvi אנע־, עכ איז י1nm1f -גא
 איהױ זײגט אײראיא/ אינע• רענדע

 ;עאגראסיע. ד׳יכות אײ ׳צוואך יגיסע^
 אז ;עטדא£ען, ayr״o ףיז חאט *ט

ro אינער •אריז יןײן פאח״ענדינ Mi- 
 ;ענוסען, אנט אין נ״עט עי -,אב אגד,4*

 פיז עיד די״ט׳עער דעי פון P*yr א או
 םון ®יאנצױחנז סון ח,״ץ א אקופירס,
 א נעםיאסמז ד לאט אויד נעמיעד

 מון נעשסאי״ט דעד אין יני׳ן שטיונגען
 האט װעיכער זשאנדארפ׳ כעלג״שען יו
*rנ־אבען דעפ םא- נאשטיאםט ס 

 נעאנראסיע כואדעממ- דמי אין ;רייז
 און גיענעץ יצי נײ אדעסס אן ־*- טיט

M צוריקנע• ככוד ז״ן טיט איד□ וזאט 
w קײן מייי 100 ערך אן שיהט n 
 סארשטעלען דארם זיך ואל ער ייאנד,
 איחם pc או« האגסוי נעלגישען דעס

 *ן •אס«איט. אויס׳ן וױזע א נעד׳טעז
n^w׳rryo y ! ד  געװען ז,יײ זיכ יי

 דער ?יך האט נעטיאםען וױיל דעדני/
א(ײן. טיר טיט טאקע גכ

 לyכ̂• א אפ ויז טען ?•ד«יט *זן
oyi צאין ײח מארדדאס '*cm ' v i 

 צױ דעכ און אױעסט אור;עיוס«ע-סען
 צו אז זיך הױבט ט/ןן און רייושיקאנץ

*'ivv'i ד״ט טר״סטען  □yi זו ם1״ 
 ־yלy; א בא?וטע; האט |yo וױיי יטונח׳/
 יזפר״ דעד אין אדוטצוקוקען דך נענהײט

 י^טא^ט״y^.איז̂ דיינמעי ייכעי
 פא־ ph קירכעז 1התיא ריט ז v כ א א

 קונסט, איטעײיכ^- מיטעי פין יאצע;
 cm אהן װאלט מען וועלנע שטאדט, *

Domn נײ mד rv:mu קײגמאל אפשד 
 די װערט דאן געזעהן, גישט lycr‘' אי;

 פאדביטעדט וױדעל כאלד טדײסט
 א ״פינאנ״ױיאייטײר. ביכעי* * ד׳*לד...

y'onri נע קינסטלע-י׳סע םון :סזןיעה- 
3'oi^oyi |yo אײ אױג דאס נאר זיך 

 הויבט דינס. זיד ^טyפאד טאגען חןי
 יעדער םא־ צארזלעז צו אהן לyאב *יהד

w ^״;עח״ס .m ;in כיs,איmאוץ ז 
 דעד- דאז מארקען, דײטשע זyכיייא;
 pyc’V'iytn די אז יי׳וצים, איהד פיהלם

 מאדאײנעען ;עאד אזעז^-טyװ om מון
דא״ אינ^תאצ״אנא^ אין אפייו זיך

JZZZ
כ ל א  י
 א־לר

די

y גאנץ ;n vr- .סוטע א צו
 -אט וואס jy*V לעפ פא־דאכ׳ט *
^jy^JV ג טיצוגוז״וױידyא:טינ 

 דעײ איצען- אץ ב^עדיצ H סיט און
 ראתיצײטען די אין ויך ‘איל ראהגט

im כי♦ c זא׳ז pH אץ נדאדװי/ איסט 
m pH־־ >V 'r * w i, װױ iyo ווערע 

ט ע J( ד׳ fr a T V כי  ױען ׳ihi nirvo- י
iph מען ih3• נHצאדולy״ניר/,. דעכ ן

PH זץ- סען סוט׳צעט אוױ ph •דע 
 pH ^עגערע טױזענט^^ -yr-H מ-אגט

;mroyi ,צי מומס מען כ-ז יסוייס 
לאגלאן, עײן im און ■אריז לרין נשלום

י ו י
 פױ סטעליע די rn דאפ ־ • riH״•

 הירע^׳ פולם צענסעל ״yד ײעלט, דעו
םראגקרײנ׳ס MW'* W* האט ,1IH

 כייט׳ן ׳הוגא וױקטאר דיכטעיי* ;רויס^
 רעלואיױ h פיז £ייד י^ואליציאנע״ען

 די אבגע״עליכעז ע־ לאט צ״יט -ציאנעדע
 זײן איז װידער א-ין ־,yjpyi־,״ י־אדגע
 א*ז nyi'ii -• געײא-ען ריױ□ װארמ
 •y; ררעי״ט רyר pc -yo;yv •yp פאריז

 *y; ױך ןyלאב צײטען ד• mvz* װאיען.
 ר y ד ן ו ם ד טע ; y צ י־ ע ד !ביטען

יעלט ז ז י h ע צי p h ע ד ו י ר  •א
ן ן ע ר א װ ע  יןגעט פלײחײטכ די ג

" דא־ט איז ײאס *v m v v it] 150 מיט 
 געװאדען פא״װאגדערט איז צור-ק, יאהר

\•yo*) * ]'* iVJO^HO-CHP די סו;
ױםט ;עלד פאי״ פרױ. ך, ױ פארח אין ד

 ״שױיהײט, pc *ליגצינקן הײליגע יי
 יחןי• טיט כײדעױינק״ט׳/ נל״כלײט,

ir; איז ד כע v ia y נעװאי״ען.״
oom ױ״»ט •אײז .r4* PH, ־4כוי די 

 |ih טאג נײ ׳עםענדינ, זייגעז װארען
 כ̂מן |.yr:yo טיט פארסוי־ט ׳נאכט ניי

 די םון פרעהיאף. איז כ־ען ייין אכט>י
 אריז1 כייזיק. חיזינגט ?אפ^לײזער

 שםאדט yנצHג ד״ טאנצט. !,•אר לעכט,
 גרױסע ד״ טיט דען,yאטyט ynn’H טיט

■3yVH>H ביו i^ H די צו |̂y îyiyiC 
nn א&יצי נישםy v̂ כ,פדעהלy חייױ 

 !אריז nn; װארט *"< מיט — ?*ר
טאנצט. ש״כור׳ען im^n א כאגצט
”yj רyצyלi גדױסע די r; סאד־ ססש 

 D'ny; ייכט. מיט ים א !,H טרונחען
rn פון שטאדכו ייכטעסםע די «אײז 

 oiyô’ װעיט די ;yrniv און ^יראפא.
opyii ידייבעי־ב ד«yâ ocryן Hםtrנאי ר 
 ayorwviHH^ בי*אפעגדיגען סונ׳ם
יארק. נױ םון בראדוױי r,iH ליכט

ph אט שטאדט ליכט-נע די אט ;y-
 tfVH’ רyד pc לy;טyצ •m ױארעז

 -ynŷ םרעהליכ^ די אט פינסםערגיש,
 הײנט איז שטאדט yטאנצענדע דינע׳
jyono y’jp די פאר ’^yopH אי־י סון 

 גרוײ פון imH*>iy: כימבאל רעל י־אפא
.y^pnm דיסיאטישער זאם^
 אױס־ ןyרyװ ^y; פלאגצויזיש פדט

;yD^ny; די D״ "iy;H*״iy,"m סון 
 רומעני^ ז,y,Pאvכא־סי־אyc,ט ײל^,8

ph .סי־אנצױיגש מגא״סיאוױען iv m-* 
 y;ב*לד און טדויען די ארנאנייילעז י*לן

 pc ■ױערים״זיהן און ארבײטע- די אױס
 פאר מלוכות W'*v%*m*" נײע ,ד

 פין װארט זyצטy‘י ןyויטtי סאלדאטען
vv*-*: און םלחםה־טעכניק 'vw -םאשי 
rmnjnvriyj אינ די דעדהאלטעןyרליכy 

 זיך כדי מלובות, V:" די אין ״אדדנונ;״
wvonv cm ph אז פאלזיכערזןן, צו

= ~ 5 =

ר ע ד י ל

ראדוצקי. א. פון
;aa.־g.g.־S=r-* r --- -  - :X̂ ss^ a gagsg

ברידעד מײנע
 כרידער םײנע װאונדער א

 !םתים דוי אוים זעהען
 תהלים, םיים זיך שםאפען
 טעניתים. רק פאסטען
גמו איבעך שוױצען

 — קלאגעץ ארן נאר װײנען
 אכילות. אזעלכע פון

 ״װאנדעד/ אױפ׳ן אימער
 זײן, נױם דער אץ אעזער

 זײן, שטארק טאקע םעז ק#ן
זײן... רױט םאקע מעץ קאן

דיכםער. נעטא דער
 געבארעז׳ געטא דער אין בין איך
חןר איהרע האב  געחערם. יי
 פארלױרען. זילבע אימציגע קיץ

נים קלאנג ם׳קיץ שםורם דיים׳ס
צחפטערם.

 עחלױגען, ליבע םלט םיך הןןם ך
מױם. איהר אױף םיך געצערםעלם

 געזױגען םרעח איחרע חאב
או־ױם- ליחןר אץ זײ גיב *ון

y jyp־אר ׳צע- רי א-״ס־צי־א;•;; ״עט כ: 
H ניט חײי־ זאל ױע־ט״ט^לכיל, דיע־ 

~'^j v׳jy-yp  u v *בא־ £רא;צי־ז״־.ע ד 
; ; לו ע ט כ ען לע= דורך די ט פ;י צ־--י * א  פ

. און בי־ױט נאך גע״ורײ ט ״ ו י ״ ד
ז י ט” א״׳ 0׳•',,,נ׳ נ  ״y2א*״׳א י<* א
: א״״עעד א ד ״ » ט ״ : י ;*־טי:עצ־ט א
פ פאי״ן א־יז ט נ*א*לכ אין צ א טי; ־ א;  ;ז
ע ״אס ט פ או ױ א ס נ ־ א  ־אהא אי אז ױ
אן צ״ נאי־ י y״ ״יאזאקי׳ -y.; ט ײנ  ל

 •*:א־- א פך א א5-א’א־ ״y2*H ־^גט
ער *m :יצױערד פ־^־ער ע־ אג צ־ אי ע ר

איגיפע־־אי־זפ פ״אגצױז*״;׳;־
״,עניאי־*אט*לyד ־ ע ס• זv•־2 : ג ע ל

a־ א ל ג א ע כיערב ;,א י־־אט yו ס א ײ־  א
^ן  פין צאל-זם, פון ט*א; דעכ םאיגיכ

ט טען מעי־כען א ע• ׳ פ א־ װ ע איז  א•; א־
 א־ן ־אניאגאײ. ב:י די yaiT^'H סזרח

א- ״צאל״ דעל אני  -y; א כיי־ א איז ;,סי
y3*ppnyc״y* ׳,ph*hpא סאי־ /׳ אס  ױי איי־

ײטע־. דער ',*,ניחא צױ
- פ־אגצ*•:•••:•; ד• ־;כ זי*;ע; װאו  א
? בײטעד

 y:yp*'°> jy;yv י־עזט “אי״ אויב
ע ; ע ט י * י - ד צו ט ״ נ ־  אי| "y*'o־KB ־ א

א פ א ײ ט אי י y״v א־ל־ ^ c;ת.־א;ק־ א• ׳ 
ײך c 2 ר y -  pn o*:pyrHCט א- ־  נ

iy2'iH yoHD cyד - דײטשי־אנד
T H זאכ^׳כי•* א זא״ געײען 1יב: 

 pc ;y־Hpy: ןyפי;ע־ איז nyc^yp ט*ג;,
כ, ז־י אנ  ;ענעזידעם iy*־ooyoH*fi צי ױני

ת סיו : דע־ •y:y; אוז י ־  יטס*י־אזי-יא
ט. ט זײני^ז, ױי-יאנפ די קיי ק ע ט ש אי  פ

^, pk צודיסילז אײך ׳דיז ט  צו־צפאי
עי ב ז * י y או i.̂ זיך ד׳אט ;גיפ^*זאמי 

ט ;אר ש ט- ־yT ז־ע־־פיז״ געטעלקט ני ס ױ  י
!i y n m איז :yv.v\ ז r דער ,״ א ה ו 

-^ ש ד ױ צ אג  זײז ‘נא ארץ נאט«<־ט פל
; נ טו נ י ט י א כ זיר ל עי ט א ״ א־ א- ציב : ר  נ

^פט ײטינג. ט נ
y'C'P,ײ«וז»‘יי״יפיעייטאנ.־"m

DyD טט ק צ־צ קו סל־ו ױ *- די אין א מ  ;־
ט8* טי^זע ד;: סנ *רי  די א*ן און &זיל

y:D, iH,׳J׳*.*,jy ־ ד* פלן^ ײזענד  כ*א־* ט
־ ט־ט ארבײטילל זאמעלמע ^ י דיי- ז  זו

ײסען r ה ‘̂ ;H*c״yK; טyיכy2ט א טy״ : 
ײ ע נ מ ע צ ײנ עס. רי טין א צד י
ט, א*ױ jyp און ל ^ yv: י־ אז ד :n עג^־ניע 

^ ד ג ע װ מז א ע רי פ ױניג מ ם או ארו ײ־ נ  א־ב
ד אויפ״ז טעל ^ לאמוי ;.־*,ברו ש ױ  ׳ז*ך צו

ט אפ ײר כ אי .‘ניויי א אן א ט ײנ  •yp א
 םוץ טיקי די נילשי־אסען *;;; ;yor^p זײ

ט ײ כ ר y; טyר־סאײ*לא־יטyא i  jy;y־, 
^ אזי שו רז ע־ו:: א דוארט כו ט כ -^ ״ ^  ד

פ•yד א־ילאפא. נא;יז ט‘יMל
ט־;׳/ די אני ט ױך האט ורעלכע ״לי

ע די ט ס ע :י א־ פון *:ע א פ D ;y:y־u ;
־‘א ^י • ד ש ״ג ט ס ײ א צי א צײט|ו;נען ס

ס ע ײג א ״ א פ ט ;,וױליכ א י p opyp א
ם פינוד פונ׳ mv:'-:vo 2 " i' דעד ארום

- hc ע ט רעס , ר• ס ע י א ־ט ז ־ ע י טי ר א ד

דער »yp"L“0 ^ ־ך־ 
םין גורי דער

צער ■״m פיז אנ נ
א׳ ב • י < . -V .* <י Uי«-ץ1י •

ש אליכט״ג ײכטען, צי  ד• •אט ז־צז־גא
ע אזא אביאל ס ט א*ז צײטיגנ, ג־וי :  ײי

אן ד/*ר מ ר א ־y־ p.c א ע י ע י צ י פ  
שר ^ ײ קאמוניסטי  ,-in פון א־ז ״אדט

עי כ רוי אכע ״עזעי נ  פאר״ גײטט איז ט
ױך "V2H רזעלפט. רי בײ״פעז  די פון א

i r״y :'p  DPyc; ע די ט ס ײ ט  -pypH װיכ
:jy;:H:y. ם־ ״^פיציעלע״ די פון טוני א  ק

yo; זיך האבען yD^M Bry:is; ״נייצט־ 
y:yo>Kny;D'in/ ײס ׳ ט, ט־טא ר א פ א פ א  י

 ז־ט״דנא• ע״שטע די צו בע^אנגט לבערyװ
ט ס ד םױאנקרײך, אין זyיי אי ס א  און פי

y; רעyא;ד r r גילב^יבען זײנען ;*עטען 
כ yoDy: ד• דדויסען. *'[ ע־ ײב  פ.*ן שר
v די q zv i סאציאל־דy־אטעז,’כ^  וױ א

^ י ע ד ו א נ ע ט אנדיער׳ל, pH י  ןyארב'י
y״v yרליכyבירג בײ ::t3...|

ט רין א װארט אײן מי !חו
ײ צים װאהלען י• אן זיך [yp'.p אט א  פ

ך װעט oy לאב^גנט.  א: ד
ײך, פון נורל  דע פראנקד

ד, שלאנ ײט  4נירי דער ד
iביא yיגyײראפא, ר  ו א

ײך. פון הערשט פראנקר
ע די ע טי ס אלי צי א אס ס  נענרנ איז yט
־ זאגען רy.אב ױ װעט גרויס. י ־  א

? ט ר א ט כיעז װ דר סיזונ  -y: א ,yjyp ײ
טען ײנינ ײס װער און װאהל״בי׳אק א  ׳װ

ס די צו ע סי קו ס שט iypyװ די  יע-יע*'ד :י
אך — ביז !... V iysn«p די נ

פואנקאחז. נעװע־יטינט דערװײל
^ דאם הל שvסראנ די םי  ארב״יםער, yויזי
ד די פיהלען דאס ע ט ״ ב ד פון אר אנ־ חן נ

;p x  o j

 איץ טאנצ^ ןyבולװאר די םרעהליר,
 ־ע־־גיט ;[,ריכטײהט אדבייטער די אין

ברוחנר־קרינ. רyד
 איץ זיצען וױרער איך װעל באלד

 מיך וועט :w^y^: רyד אײזענבאהן.
 איבעד גיעניצע;׳ דורך טראגען װיחנר

^ ̂רmנyל ב  פערשקיאפט*;״־ דעי *י
 פעיװאג־ Dy װעלכער אין אײראסא,

 בלז גיללעבטער yc^nype דאס זיך דעאט
p די y tn n i אין בולװאדעז yvcp; און 

pntDmp ניאסעז, יאונטערדרילט^ פזן 
 טיליאנ^־פאסעז פיט סלוכות *יבער

אב *לבײט״*ר, טע^ װ  פאיײ פאר׳ז צי
 אי׳ע נישט 4זאי ער אז ״צאריזם׳/ זער

כיאבען. קאזאקיש״
pH אױב Dpyp*»m oy אוגז ביי זיך 

 דעם אינםימעז האםנונג םון שםראהל א
 פא״ איבער װייל דערםאר, עס איז חו^ך,

ו לאגדאז — הייז רyאריב \vd סוקט ריז
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 שױן איז ״נע־עבטיגלײט״ ד• א•;
 cv טויב און ני־יגד װ• א;גע.יױזען, נעװען
 פון טאגופעיזטשורער דרעה די דיגען

 פון פ^ודערוגגען גערעכטע די צו שייואנא
 ,ד ארבײטער. רי םון און אןיױ: דער

 מיט רעבען זײ אז בייינען באפעס ד^זיגע
 וױיען און צוריי־ו, י$קר 50 װאסערע א

 שעפער זײעדע אין אױםהארטען דוקא
 צײ־ אנזאריגע יעגע, םון פאראדקעס רי

 פייט רעכענען גיט זיך װירען זײ טען.
 דורכ־ װירען זיי אוכישטענדעז, און צײט
 אין זערבסט־דיערשער די ביײבען אױס

 מיט ױענע:ע:ריג ניט זיך שעפעד, זייערע
 פיט און צייט׳ דער פון םאדערונגען די
 ארבײ־ די פון פאדלאנגען גערעכטע די

שעפער. זייערע אי; טע-
 מאנוםעק־ יענע דופען ױאס אױו*
 זיי פאכט װאס שיהאגא׳־ םון טשורער

 פאר ארבײטער זייערע צו׳׳באטראכטען
 װאס מיט און ? שקיאםען גידעריגע

 אונסערן לאי־טען צו שטענדיג זײ דענקען
 ארבײ־ זײערע דעספאטי און קנאפער

i טעד
טײא־ װערט דעם אױף עגטפער אן

 שי־ םון אױםנאבע אן אין גע:עבען װײז
קע־ די אונטער ״פארװערטס״, קאגא׳ער

 און מאנופעסטשורערס דרעס ״די ״ :
 םיטארבײטער א םון ארבײטער׳/ די

 בעאבאכ־ א אוגטער. זיך שרייבט װאם
 װערט אפקירצונג ידליינע א כיט טער.
— :געזאגט ,ארטיהעי יעגעם אין

 דרעכמ^כער דער װאס צײט דער ״אין
 דרעס־ם>זנושעקט־ די ח$בען ,19 געחש סטרייק

 במװיזען םיר, פיינען גרעסערע די סווערס,
שראכשען זיי ®ז  לס9 ®רבײםער זײערע ̂נ

 איבײםען דארמעז װזןלכע *קל#£ען, זײעיע
 די ז״, װעלכע בןןדינגונג/ן, או;*ער זײ י9®

̂סעס,  וועלכע װיידז^עס, פאי ב^ישימען, ב
״  ווי וײפ פיל אזוי ארן חלען9צ װײען ז
 ר־9 די ה^לםען צו נויטיג פאר געפינזגן זײ

*עוער. די אין בײשעל
 לײגען און ארבײטער די קוסען ״קוים

 ארבײםער די װעיבע באזיינגונגען, גײע *אר
 קענען זיזלען זײ חיןבעז מוזען זײ זאגען
 מענעליכער, ארבײטען און בעסער לעבען

 :אכצו־ נ*ר ניט באסעס דיזע זיך אנפזאגען
 זיד ערקלערען זײ נאי שאדערונגען, די געבען

 אז זײ׳ ז$גען אןיטאקראטיע אןן דיקםאטארם
 די מיט שא״האנדלען ניט זאגאר ױעיען זײ

 באשטיםט האט ױניאן די װע^בע בא^טטע.
אינטערעסען. איהי־ע שאיטיעםען צו

 ו־1מא דרעס די װאיום אודזאנען ״די
 זײנען שטעלונג דיזע :עהמען «ע?ש«ורעי־ם

רע. י ש
 דעסשאטיזם זײער זײ בזיען ״עי־׳טטענס,

 מעהרסםענם האנען זײ װאס פאלט דעש אויןי
 סאר־ שון פיויען באיטעפטיג•?; זײע- אין

̂ם :אציאנא^יטי-ײץז ׳•ידענע םאש א א רעז̂ו

W. M ,  y J L  •7 |1S
 ג*א:ו־ דיעש א־דישע ד• געייגגט דעם ןיש

 אוי־ די פא־־ביענדען צו ;יאדע שעקט׳צורעי־ש
 ארן מײדלאך :יש־אידי׳לע *,,,צ א פון

 ני־ײבען זא־־ען זײ א־בײטעל,
באדינגו;־ אונמעי ישעפער זײעיע אין י|פד

-״ * ן ׳« j ״,ן זי ,, - ̂ ,

י *י *
I H 4 * •» nI* ־

י • ׳> י♦••4•
כעש.

 אײג* באסעש דיזע זיך ראבען ״צװײבענס,
 איבײ־ די ציטײיען לענען זײ אז ו.עיעדם,

 רײ::וגש*שארשירענהײ• געװישע יב£צוי םעל
 דער אין פאיגעלומען זײגען װעיכע ׳םעז

ארגאגיזאציע
די *,אוי זיך זיי פאייאזעז ״דרימעגס,

̂פיש. ו

גגענע געדו זײעיע פון יט געװאי
זי 09װ חילף די ן או װס י ,אט- 1 #י̂ 949* סשײטס פון ן און פאייש די

אוין״ שטיצען זיך 4 Of «44K0 ני\ :אסעס
זײ ון א א-רזאגען, Mt̂• ♦** ײ*•• H *pr V םי״< 

י-9ז>ל ציל זײער *\ <* חי»י עררי :
זײז װעלען כער 9דרעשם :דע

 אוישצו־ אנמ׳סיאשען ^זוי און קאםפלופמיג
 אין זײנען זײ װי םארבעסעױגגען קעםפען

סטרײק. דעם
 האבען באשעס מאנכע אז אסת, איז עס

 אונװיסעגדע און דומע עגדיכע אײנגערעדט
לען זײ םײרלאך קריסםליכע  אר״ בלײבען ̂ז

̂חל דער מיש ׳בײטען.  חיך זיי װאס ̂בער״ צן
ײ קעגען נען,  פעק־ זײערע ביןםר״בען ניט ז

 ע^ענדע עםליכע דיזע *ו םוזען זיי ם*רים.
 ארן •רעסערס און קאםערס ה^בען «קל»פען

 זײגען זײ װאס דערפאר קײגע, נים חאבען זײ
 םיט צוזממען אזמעהן װעלען און סטרײק אין
 איגדוסטריע דעל םון אלבײםער אנדערע די

זיגען. װעלען זײ ביז
ײא  זײער םאבעז בעסעל נים אויר װעלען ז
 ס»ע־ און סלאגערס געדונגענע די דורך ל»);ע
 סטײםס אדער ^עליפס פון טאליס שעל

̂פיס. אפוירגי׳ס  סשרײקענ־ די ם&רקעחרט, ן
 איצט זעחען מענער און פרויען מײדלאך, דע

 ב#סעס זײערע װער איםער װי םעהר איין
 ארבײ־ די געכען םוען זײ וואס און זײנען

 געארביים םםרײק ביז׳ן חאבען װעלכע םעד,
 װי און רײכםימער, גזר«»מעז »ין זײ ם»>ר

̂סעס דיזע װײניג  די םאר זיד קיםעלמז ב
 אר־ סוף כל סוף װעלען װעלנע ארבייטער,

זײ. פאר גוריק בייםען
 ײ אדער םלאגער, א װאס םןןל, ״יעדער
 ברו- אומםענ^ליר, ב>>זזאגדעלם פאליםמאן

 ה»ס דעד װערם סטרײרןער, א גראב און ט^ל
̂סעס די צו  אנט*ל#סעג־ די און גרעסער ב

 מןןנשליכערע בעםציע, אוישצוקעםפען הײם
 ײיכםיגער, נאד ס׳איז װאם און ׳ב*ידינגונגען

 ארבײט, דער אין םרייחייט און רעכטע מעהר
 בז)םעס די און ביטערעי־, און עםארקער ץ4**
vt ןגט־ דרעסםאכער די זײנען ם#רד#נקען? 

 ניט קען מען #ז זײ צײגען צו ע^אסען
 א•6 סלאגערם, דורך ארבײטעי די צװינגען
 בלײבען צו איגדזעאנק^נס און ליסלײם
אימער׳/ אויף עקלאפען

דרעס־ די פאד באייבט עס ׳אלז.א

 ̂עצ־ א גענע; צו *•:•קאנא אין סטדײלע־
 זײערע פון דעספאטיע דעי *טטויס טען

̂ע סאל אײנטאר אין בתים בעי"  טאר א
 יעאפ־ישחלאפערײ דער םון באפרײען זיך

 אין געהער״עט סט־־־ײק ן’ביז האט װאס
 איטע• אן •עוין איז עס •עעפער. זײעיע

 אװעל״ ניט אלײן װיא טיראגײ קײן כיר׳
 דעם־ װײזען איהר מוז כען געהן,

 די אז ׳האפען ז־יך װילט עכ און װעג...
 עס זועי:ען *טיחאגא םון דרעס־סטריײןער

 עס אופן״ נעהעריגעז א אויף טהאן איצם
 קײן בי־ײבען ניט ׳שענ׳עי יענע אין זאל
 האט װאס ^*•־•:;קלאםערײ דער םון זכר

 ססריײן דעי אײדער עקזיסםירט דארט
 סטרײקע־ די געװארען. גערוםען איז

 מאכען געװאילד איבעי :אך אזױ װעלען
 מעג־ ^טיקלאך פאר בתים ,בעי* זײערע

 ךי אויף גורר דער געםאי!ען איז עס עען.
 ‘ביסעי א געװאלד בע-יא סטיײקער

 אלט־םרײניןישע זײערע אויסצורעגיעלען
 געלאזען האבען װאס באיעבאטים,

 דעספאטי־ דיקעץ, א זיך אויוי אניויײכען
 װע־ איעראציע, דער נאך יטיטעל. ישעז
 בעסער אליין זיר באיעכאטים די לען

 אין אנקוקען זיך װעיען זײ װען גלײכען,
צי־ט. דעי »ן ״צפיגער

* n :K
 קיאדק־טרײד צושפליטערוגג די

 הײנםיגע און אםאליגע די
בתים. בעלי

 ^יקאנא, אין מאכער דלעס די פון
 ללאוק- די צו אריבער זיך מיר כאפען
 מאכער דרעס די יארק. נױ אין םאכער

זאגא פון  צו סםרײק אין ^ױן זײנען ^̂י
 מא״ קאאוס די ׳לאגע זײער םארבעסערען

 אפער זיך דארםען יארק גױ םון כער
 םארמד צו אויך סםרײק, א צו גרייטען
לאגע. זײער סערען

 היצאול־ די טיט מעהר דער איז װאס
 אא- ב״ה ױיגען זײ ניט, גאר מאכער?

 רע־ אײניגע באויז דארױ כיקן נאר ׳רײט
 א ?ןאםען זאא װאס טרייד, אין שארםעז

 אינדוס־ דער אין ארמוגג טעהר ביסעל
טריע.

 קלאול דער מיט מעהר דער איז װאס
 מעהר ׳נישט גאר אויך אינדוםטריע?

 זי איז יאהר עטליכע לעצטע די אין ניט
 איז עס געװארען. צױ׳טרױםט כיסעל א

 צו־ א םארגעהוםען א״נדוסטריע דער אין
 די צו^פאיטערונג. גרויםע א ברעסלוננ,

 אינע־ זיך האבען ^אפער הלאוק נרויסע
 אנגעילא־ זיך האט עס און שאפקעט,

 קלײנע ^יעור א אהן טרײד אין דיעט
 א םון בתים בעלי גרויסע די ^אפקעס.

 םאר״ ״דזשאבערס״ אין זיך האבען טאל
 מאנופעקטישורער :ייע די און װאנרעלם

 מענשען טענשען, אנדערע נאר זײנען
 גע־ זײנע] דאס וױ שניט אנאנדער םון
 דעם אין בתים בעלי אפאליגע די װען

טרײד.
 דער אין מעשיש א'צט זיך טה,״ס איז
;עשינטע. דאזינעד דער װענען פיעסע

 שר^נען צײטונגזן די פון *צרײנער -י
ר^דאקצי״ די און רעס װעגען ודטיקלען

די
 חןדאמצי די און רעס װעגען ארטיקלען

 ד» ׳קיאוק־סאכער די םרן פאריאגנען עס
 אוץו פאײאוען איגנאנצען ניט דך זאיען

 זא-ען "1 ;שריינער ®ראםעסיאגעדע די
 ויך אײזען, און שער גאדעל, װארפען
 j שרײבען אלײן און פעדער צום געהרען

 rv װאס דעיצעהי׳ען אלײן זא^ען זײ
 זײ װאס און יױלעז זײ װאס פעלט

 קריגען עס טרײען טען װעט ראיםען,
?ײ... סאר

 איף אױסען. איך :ין דאס גיט אבער
 ייואס דעס׳ אגטקעגען דערצעק^ט עס דאב
 pc צײט א אונטער מװ־ זיך רוקט עס

 עג-4״•י האכען װער איך ״■ראסנעריטי׳/
 ם#ד •ײוערס די םון אױסצושנײדען טי״
 אינטערע״ מסתטא און אפטײלונג, דער

אױך. שטאוי סא;טען
װען, װאס, אײדער אבער, דערװײלע

y םאר איך האכ f חכר פון ארטיקעל אן 
 ״םאר- אין ערשינען א״ז װאס ׳לאנג ח.

 אין מערץ, טען9 דעם זונטאג װערטס״
 דעם װעגען גערעדט װערט עס װעלכען

 ארטײ דעם אין רעדט לאג; חכר ענין.
 איז װאס צושפליטעױנג דצר װעגען קעל

 ער און טרײד קלאוק אין סארגעקומען
 די םון כאראקטער דעם אױןי אן וױיזט

 איג• ללאול דעי אין בתים נעלי :ײע
 אין װערט אגרערעס צװישען דוסטריע.

-־- :געזאגט ארטיקעל דעם
 גע״ מיעפ טיײד אין נו«וליטערוגג ״די

 גרויסע צקחנדלינע די פון װאס װעחנליך,
 חונדערטע געװארען זײנען ׳■עפער קלואוק

ו חונדערטע די פון װאס קלײנינקע; ן י ן  )ו
 געװארען זײנען נאראקטער, פאבליק א םיט

 חויױאר• פון כ#ראקםער 9 מיש טויזעגדער,
 די פון ר״דזגן ניט דא מיר װעלען בײם.

דעס; צו געפיחרט ח*בען װעלנע אורזאכען,
 דאס װי רײדען, גיט אויך דא

 *רב״טער־אעטערע• די אויף או זיך רופמ
 אװעידיטע״ דא איז װייען, מיר װאס ;סען
 פאמיליען טויזענדער אין פאקט׳ דעם לען

»i אןין״ «עפער פון *■ליטערונג די חאט r M* 
 אוםגעחײערען אן *רויסגערופען קעלעד״

״כ^עבאטיא״ א׳ין ״ביזנעס״ צו אינםערעס
nקײט

מא• די פון חנתים נעי׳י די זײנען ״װער
טרײד? וק9קל אין יקעיער"9«״ קלײגע סעז

! ארבײטער ״געװעזענע
 י?־9?ל יעדער אין טאקע איחר ״װעט

 נאר װעט איחר װעלכער צו פאםיליע, םמכער
 װעםען׳ באגעגענען פינגער, 9 אוי^םרעקען

 ׳רבײםער9 אן געװען ער איז נעכטען ײ^ס
״באס״. 9 אויף זיך ער ׳•נ״דט חײנם און

̂ור,- *יז ״כאס״ 9 חײנ« װערען ״און  קל
ז  זעחר אום׳יטעגדען די אוגטער פרײדיאי

 ײאס ׳בערס9דז׳י פון עלעםענט דער לײכט.
 פריחער־קאנצענםרירטע די רפען9צויװ ם9ח
 פיעלע אויןי ׳■עפער גרויסע אין רבײם9

 מעגליכקײטען די גיט ״*#■קעלעו׳/ קלײגע
 ל9ייט9ק קײן איצפז י־ף9י מען דעם. י9פ

 מזזנופעקשעו־ ״קיאוק א זײן צו חאבען ניט
רעל״...

 י9® ם9ײ אױא־דיועח, ב*־ע איז עס׳׳
 איצ״ דער אי?; מען נופעקמ^ורער״90״ 9

 קײן גיט איז מאגופעקט׳פורער קלארק טיגער
̂ס ̂עב  והענגיג9 איז ער ;אײין זיך פאר כא

 אויפ״ יבײט9 איחר גים עש װער ׳דעם פון
״גע׳פעפטס״• גמגצעל זײן אין צום*כעו,

^oo«8גxכמeכcc8כK8כ0מr8גמco^
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װהילער. ז. םון

 םון קומען װאס באריכטען, די אין
 אונטערזוכוגגען די װעגען װאשיגגטאן

 הא- םקאגראלען, אויפגעדעקטע די םון
 םוסטער אויסגעצײכענםען אן םיר כען

 ליםעראטור םון אונטערשײר דעם װענען
 פראםעסאר בעסטער דער לעבען. און
 צױ געקאנט ניט װאיט ליםעראטור םון

 װי בײ׳מפי^ען, בעסערע הײן טראכטען
 הגם און אונז. ניט אלײן לעבען דאס

 ״טרוט אז װערטעל, א זאגט װעלם די
 דאס םיקשזאז׳/ דען סטרענדזשער איז

 אינ־ איז מעשה אכית׳ע אן אז הייסט,
 אױסגעטראכםער, אן פון טערעסאנטער

 םעהלט עם אז ׳פארם אבער איהר םיהלט
 װאס קינםטאער, דעם םון באריהרונג די

רעםאג■אינטצ שאט־דע פוז זאל^סאכע

 איצט קוםט װאס ׳דאם אט װארים
 ניט שויז איז װאשיננטאז, אין םאר

 פאליכדשען א םון פעגסאציע א םמהר
 שוין זײנען פאסירונגעז די םקאנדאר.

 זײ םאללםיס. םון גרמניצען די אריבער
 מדרגה דער צו דעינרײכט שוין האבען

ליטעראטור. םאר סאטעריאל םון
םרוי, ױננע די װען םאסענט, דעם אין

 םיניסטער׳ם ױסטיץ דעם םון גרושה די
 םצע״ דער אויוי אויםגעטראטעץ איז חבר,

 םאריירעוועט זיף עגיז דער האט מנ,
 אײראיעאיש״פארלאםענטארײ םחן *זיו•
nrr ,דעם אויוי ריכםיגער, עכױיניר 

 וועם עם אז און שטײגצר. «י»גצוי<ישעז
 אדער זאלא, אמערי<ןאנער דער קוםען

 מרוואנדלען וועם און הונא, וױאמאר
orv קינםטלצרישען א אין םיסעריאל 

ru x sw r{ ,איז ער וועם ראםצן 
fO< ט מטינצן סםינסאז f|ס ״ וזן

 ראםאנטישערען און שעהנערען קײן
 צ\־ געקאנט גיט אלײז גאר ער װאלט

 •אסירונגען די םאר און טראכטעץ.
 דער םאר חוש א האבען מען םוז אלײן

 באנעהםען זײ קאנען צו װירקליכהײט
 סינ־ און טראגיזם גאגצען זײער מיט

רעאלחם. סטלערישען
 אפגע־ טעג די האבען צײטוגגעז די
 רעיובליקאנער םיר םון בילד א דרוהט

 גענוםען איז בילד דאס פאליטישענס.
 זעל״ דער װען טאג, דעם אין געװארען

 פרעזידענט געװארען איז הארדיגג בער
 טאקע זיף געםינען בילד דעם אויף *ח
 זײנע םון דרײ מיט אליין, חארדינג ער,

ל. דזשײסאב — םרײנט אינטימםטע

 מלד־קאלטים־רעכם
טראגישער ;דעך :װערעז באצײכענט
.־'• ־. קװארטעט.

 נימא ׳יאהר םײר קײן נאד איז עם
 גע־ איז בילד דאס װען טאג, יענעם פון

 האט מזל דאס װאם און געװארעז נוםען
 שמײכ־ גליקליהע, םיר די םון געםאכט
פאליטישמנט! מעכטיגע לענדע,
 דזשײהאב נעפאלאן איז ערשטער דער
 די םםיט, ?צארא םרױ, ױנגע א העמאן.

 דער- איחם האט סליםעניס, זײן םון םרױ
 ארויס- ?יד חןום םשפט בײם שאםען.

 «א־ רעסיעקטאמאר־ דער אז .נעװיזען,
 ^יאיעלםעז א נעפיהרם האט ליטישען

 סלארא, די אם אז און םאםיליעךלעבען
 (;נווען א<« יםרױ •ליםעניס׳ם זײן
 געתאט יי^טאט װעםען םים צװײטע, די

 דמאדי W באציחונגצז^ אוםגצזעצליכע
ר תאט ד ויגדינער רי מן.גיג ײז מ # ב ײ װ

 איז באפײים, זי און מארד אין שולדי;
 םויזענט צעהן געקראגען נאף האט זי

פארםענען. זײן םון דאלאר
 טראגישען דעם םון צװײטער דער

 סםיטה. דזשעסי געםאלען איז קװארטעט
 װאס דערשאסען. אלײן זיף האט ער
 גליק־ דעס אט טרײבען געקאגט האט עס

 א איז זעלבסטטאיה צו מענשען ליכעז
 איהם, האט פרנסה קײן הױם. עד סוד

 אײנזאם און געפעהלט ניט זיף, דאכם
 געװען ניט אויף אוים, װײזט #ער אין

 מד איז דאהערםי װען שטארק. זעהר
 דזשע־ האט דזשענעראל, אטוירני װארען

 אין ארײנגעקליבמן אויד זיר סמיטה סי
 אריינ״ דארט האט ער םיניסטערױם.

 געםאכט זיף און דעסק זײן נעשטעלט
 גע״ זײ האבען װאם טענשען, הײםיש.

 אזא און ליבע אזא אז דערצעהלעז קענט,
 מע־ צװײ די צװישען װי םרײנדשאםט

 די האט דאהערטי, און סמיטה נער
געזעהן. ניט לאנג שוין װעלט

הארדיננ, פרעזידענט דריטען, דעם
ועלו1 !אנצע דאד

וד
 םון פיטען אין סענש א אויף זיף הויבט

 און דערהויבונג און גליה העכםטען זײן
 םון םײל טויזעגט דרײ אװעק םאהרט

 צוריק איהם ברעמם מען און הײם דער
 גע־ איז הארדיגנ װאס םון טויטען. א

סוד. א אויף איז שטארבען
 מאקע- הערדי םערטער, דער און
 איהם עמיצער איז דאהערטי? דזשאה
 אםת, איז עס ן לעבען 1זײ אױזי םהנא
 סהאנדאלען םון צעםעל איצםיגער דער
 ער ערשםער. דער נישט איהם בײ איז
 געװארען ערצױנמן זאגען, צו אזוי איז,
 גאגזחנר זײן אין סקאגדאיצען. אויוי

 כםדר ער האט יאליםישען אלס קאריערע
 האבעז וואס אלע געגען חעםםען געםוזט

 אין און כאכאר אין באשולדיגם איהם
 אויס״ אן געומש מוין אמ ער שוועחנל.
אא• פארתארטעוועטער און נעדיבענער

n• לימימזנן, r u קאן pro ערמלזד גיס

 גלײכגילטיגקײט, און חוצפה זײן רען
 װערט עס בעת ארויס צײגט ער װאס
 סקאג־ אײן אויםגעדעלט איהם געגען
אנדערען. נאכ׳ן דאל

גרוי״ א ׳זיף םארשטעהט האט, ער
 דאם האט ר ע זיך. םאר םארדינסט סעז

 פרעזידעגט* םאר הארדינג׳ען געםאכט
 דעריבער און דאס; וױיסען אלע און

 װי לאגג אזוי אז דאהערטי, ׳ער פיהלט
 אין איז אדםיניסטראציע איצטיגע די

 — װײל אװעקגעהן, גיט ער טאר טאכט,
אדםיניסםראציע. ן י י ז דאך איז עס

 װעט קװארםעט טראגישער דער אט
 גרוי• * םאר םאטעריאל געבען סםק בלי
 עטליכע אין ראםאן רעאליםטישען סען

 שטאןי דער װי לאננ אזוי און בענדער,
 גע־י אויף שוין זיף װעט ׳דא שוין איז

 דעם װעם װאס קינסטיצער, דער פינען ,
 באארבײטען. קונסט־װערק א אין שטאף ן

 װע• רײכער םיר װעלען ארום אזוי און
 ליטערארישען דעם אויף ערף אן אהן רען

פאר וואם רעכענענדיג ניט שוין ״געביט
m
וית.

 טראגעדיע דער איז סאמישע דאם
 תרוח, שפעטערריגע די װען זײן װעט

 ראמאן, שפאנענדען דעם לייענענדעען
 םיר װאס זײן, סקגא ז נ ו א װלען

 אינטערעסאנ״ אזא אין געלעבט האבען
 זאנ״ און טראגישע טיט םול צײט טער

 וחד י י ז בעת פאסירונגעז, דערבארע
 סא• דער אין ארוםשפאצירען זיף לען

 נעניצען און געזעלמאםט טוניםטישער
 זײ לאגוױיליגקײם. םון אויםגעוזן און

 דא, םיר אז װיטצן ניט נעבאף ײעלען
 •גים דאם מײזצן זיד שעחםעז איצםער,

 נאוײמ אזא אז םײנ*ן, און אײטען םאר
 נמו סײגמאל םאג׳יצז גאןי חאבען *ײט

איבעמעלעבט.
p נאלאעט דאם אכער ir חנר צו 

 1ייי לימעראםור צװיאמנן םיגח נפתא
 םנמוו חזידי בלױו און ויירקלימײט
צס« םאחפםעחעז

r?f׳’W ftrf
l ו« u W ׳  L ju m

1-linn) ױן *י••׳/ 9 י'« ׳ד *ג׳ני
״( ״ t «11׳i ״נ*•״ $ , n .•ײי 11« יןק ו

i וון f f; |)1"י י«1 וייי «״ K
j , J3yn ;•װיי «עז װײחייצ r j ויץ 

 *«9• איצניגעי דער לויחן״איבײוזצמ יי־ן
■ «j ypfn V* ו?״^רײד9?י א־ן ,':אס״

 יןור• 9 *י* נדיען איז vj ,ױי או״ :;:•;י
jע• בעי9 ארבײצעי; ״ס9 צוריק צ־־ג• •;־ 

 װעיעז א,ין אװי^צוארבײסען זיו דאך י־אפט
י9פ איין עי נלאנצ — באס״ א״״-ײציינער

דייצע;. 9 *־ן צוייײגען, א א־ן ?■־
:אדאל נאך .

 ד,י דעם, װעגען ניכ 9ד רײדען ..:;•ל
 •דן אינגיעיעכען די ׳נעדיגט צ׳צצאנד יע־
 יועועל די אין זיצען װעלנע יזעגדער«.־ י•

 וןעגען ני« אויר ;לויחך^רבײסער א־ס
 וי •ון ויך רוי|^לנײ«ען9 דער װיס ׳ד;ב

 צווי; פעס,9ב נלומר׳אצע י*ס9 הונדעלמער
 ירײג• די t9 ױן איגדוססריע; די צעיש

אי« זיך ען9רבײ9*ירו9 י•90 דעם צו וט9קל
 9 איז דןס ו9 נער9 איס«י׳יע;9עג רײן 9

װערען. »די«ען99נ 9ני קען פןל*,
 און דיױ 9 •רייד ?לןוק איו 9י ״?ײנען
 ורן- דעי װעגען אונמערנעחסעה *יערערלײ

 •ונ׳® רצדען צו גיצ אוין — גווא 19ד:?צי
 װןס ריניזלער דעם חוץ $ ו.ע׳ועפ«ס-#עלד.

 און יעו׳׳9״נ oyi און /0יח9קל סארקיי•*
 סי« רוס9 געחען 09װ ן'/9סײלסמ׳׳ דעם

 איז —׳ ״רייײלער״ ר׳ן9» בא׳אאעלונגען
 H 19 eonyj װןס בער'/9״דז* דער דן

 ■290״ דער גען;9אויוצוס נא׳פשעיוגגען
 «1רבי9 די 19 נעחס« װןס נופעקוףיורער׳/9מ

 דעי און דזאןבער; ר׳ן9® נען9א,ייפצומ
 דער װעסען נווערןפףןורער׳/90ב-9,סאב*ס׳

 '90אויוצו ״,ייס9 גי^ ורער9נזאנומעק« כא:
 בײפ רבײ»9 גענע9גע*י זײן וין 9 כען
נעי9דז׳«

 ״חר■ י׳נער09ג9ע? גןוגצער 9 איז עס/׳
 ג•9וי מעז יון נדעל«9ח סען און ;גדיח״
 אידײ דורך ?יך דרעחפ לץ9 ס9י און דעלט;

 געװעוענע ®ון *ײל ט־ויסען צוס ׳הענט *ע
 ער.9י1רב9 ױן קינדער דער9 אי־בײטער״חענד,

 קײן אויכ 19 וזןחן/ צו op ®ון איז עס און
 די אין װע» 19צי9איסיגר אידי׳יע גױיסע

 רביײ9 די װעלען זײן, ניט חרען9י ליםעגדע
 אידען. ק״ן ?ז«ן גיט טריוד וק9קל 1יי צער

 ׳9יןרי*ע9ם איבערװעגענדע די לס,9יעדענ«
 יידײ דורנױיס קײן זײן גי# ודאי9 ילע»
יןחרען. לעמחנ די אין געװען איו עס װי ׳גע׳

 י^9< איז וןס ■רןנלעס 9 י9® ״רראם
ין לענען אידיאען א־יגעמײנעם  און נד,9ל י

ד  ויד איז «דײה ®ון גס9מגי די ®ןר ײי
וײן. «ן ם׳יער גי■ י9ג

 מי *ין װ״לצ 9 •ארברײנגען נו ״געגוג
 19ױגי םיגים רעיתנע9® די ארן »19געזעלא

ojnnofP חן״ 09וי •ןראיעחעד, ױניןז ייון 
1W •9 סיס׳ן טןן צו בען JH Hאין יקץחר 
ין »ון צחן1ײגצו9 09י אעיעו, די  דער י

 סציק• op איבער אטוינען צו צײט זעלנער
•רןצעס. װירדיגען

 קוסען קןםיסעס ױניןן די אין און¥
 די חײסען.«ון די *ין ;גען.9יקל9 י9ג ד9ל

np op v םיליען9® איבײסער n גצער9ג 
 לויס■ אװןגןר 9 איגטערעס. מי׳יער9נ9ע־
 און אװער צו — op^o ין ׳גער9׳יוי 9 צי

ו *ע9® 9 ׳#װיגער׳  דבײ«ען9דוי#גצ9 1י י
 9 םי■ אװעמתר 9 «ו — רpברו 9 זוחן׳

 •®ור גס9ריP 9 9 איז עס — געלד :יסעל
 ״09״כ אמיקצל » װערען «,9׳® ®ון װערען צו
 לײ- חעליען, 9צלי סעז ל9ז ׳לײן9 זיד י9י

״ ז. א. ׳װ. ?. m געלה ביסעל 9 העז וז
 פאר שרײבער דער מאלט אזוי און

 דער אין םראבעלם די םון בילד א אונז
 אזיף אן וױיזט און אינדוסטריע קלאוס

 שטעהען װאס פראבלעטען שװערע די
 כדי ׳לעזען צו ױניאן אונזער םאר איצט

 אין אדדנונג בעסערע א אײנצושטעלען
 אוצושמע־ מעגליך וױיט וױ און טרײד,

 שאפקעס די םון זיך סלאדיען דאס לען
 איז דאס אכער .אינדוסטיייע. דער אין

 רע״ וועלען םיר און ענין, אנאנדער שױן
i p מאל. צװײטען א דעם װעגען

w

ע צ װ שסועסעז ק
 רעדאקטאר דעש ¥וױ׳»;ץ

:: <עזער די א;ן ::
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W
׳ ני י א jy? *”י••־1ר־ װ j\ נאר אי־ו ר־ר 

 1כרינ r’*נ א־-ער י>נ;ז ־,,כ יאס ענשפ׳<־־<ז,
*r גי;*;־נטי; נא־פ״גוע-יאײ א־יע־׳; ;y j ע־יאר־ 

 ,;,K ריז א״* די th די;:־;;, כ•־ ;*,אב כע;.
 י־י;רען. אונטע־זיכט ;ט“י יי ־,א *וע־עז טעדי־נט

 א"ד ריי ױעיעז סיר, נרױנע; דאז, אין
ע;טפער. א־עז‘'־ גאדל א נ^בעו

P, .רידער צוגדעיקטע איע פח — הייזלער 
 ד*ס איז 09ז* אין אײגפ, ניױו אוגז געפע*ט

?r ן  אױף סאנט עס ױאס אײגדרוק, דעם װע̂נ
 זײנען אגרערע די ט^אר. ראניגדראנאט ײך9

 אײנצינע דאס ופגאר •נער רוגתע'*. virt ׳זעהר
 ניט סיר װעיעז ,9' אי;ז ג«»<רס װאס ייר,

 א״נ־ רעם אױס אוז םאר^נפענטײנעז, קענעז
 אי־ איז רyBDר9• אוגזער וױ*? נרמד, םאכעז

 ױער נעהסעו ?אן עכ אוז וידער, סיט נ^רפייט
צ• צוהיסעז -־,ט ניז צייט וױפיר װײס

אײע־ס

די ניט אונז ry'VBVJ יyיי•ד • ■ .0 ט.
̂גע־ע־יטע צױי• yצטyי  זייי םי>נט oy ײרער. צ

״ פ*ן  Iיc געסאטערטי״ט אלא ׳צוױ־כ, אזא ז
כעסערס. פױאסy מיר ^וארטען «ן״ך

VD;, .פערזען פיר ע־׳עטע די -- עלטאן 
̂עכט. גארניט זײגען  רyנ9 אײנפאף, jy^•; וײ יע

 ;כיוטער־נעפיחר דעם אויס ק*>ר נ»נץ דריקעז זײ
 ;9 יעױן הױנם א־הר װעלגע אין א-נערינע׳ די

m־c און סילאזאפי-^ז״ y םיהר ?יעױחty איכער 
 yטrרy רי איבערדרופעז דא יאריר .yDrרy רי

״;p,׳ : lynyB םיר ?y אויגyא^l,טאנצ װעײכע יyז 
 םון גועב ŷרyD;ס,ם רעם נארײכםען פרײד, מים

 ארצדינט זוכעז װאס המנם^יאד״ ללײגע ל״ד.
jy^o זײ יײכטער, אונז iy^ o נריננ. אונז 
v:"W ,ײ ניר, רויפעז װעיי־כע ®ימיאד  ןyטראנ ז

 בעקעײד/ קלײנע זיך. פיט פרײד און iy3y? םיל
 לו׳פעז ליכע סיט וײ זאי ניען נעםזז, זיי סולינקק,

״.iycy*j אוו

 ®אר אונטערנעמונג גדױסע א
צוועק. וױכטיגעז א

̂וכען וועם זזויז ױניט' די  טע״ « ה
 «וװענט, פרײםןונ אונטעדגעהשוננ אטער

28 onסונםט־ אידי־זוילן אין מערץ, טען 
 עװ. םעדיםאז און סט. טע27 טעאטער,

 אוננמר־ דער סון ■ראסים נאנצער דזר
 סיג• אידיזמ די טאר זײן וו«ט ;עהמונג

און וװעט־רו£ל«נר1ס אין דעײהיימען

t״ ___________ _ n i בא״ די
 םאלער, ערנסם פון דראמא ריזזםםע

 נ«לעכם«ר). נ<וםינ«ר (דער ,היגתעמאן״
inn(זיינען ס־סאאםייזער און חנרים rv 

דנען *ו o םאר ניאעגתן םיט זיך מאר̂ז n 
 קרימן ^וי] ם*ן ניאעמן אווענם,

 עײ., 1יעק»ננם* 135 הויז, ױניטי אין
םטו׳ים. םע29 נענעז

אױפמערקזאם! קלאוקטאכער,
מן oirn ארביינמר, 9*ל מ  נזסיר־ י

 חי־ און םסרים, ס»6 איסם IJflP, 67 און כאיארסקי םירםע m ניי נייס
n«* באווןוחיט נעײוזמזז גים ניז r 

מן ווײח׳מס, v זיי y r m n m אום־ 
® ״ o ױ ייד ײיי n  m  tn fto סמיס «ית חײד »m  r ,סימאד 88 יתיסז 
f אזוי *ו׳מױ. j r> כאנייד. ווי j םהױסע

vm rrm  ■wpnyjyo •ייס*

̂עכט נעראנק, יי־טער — .1הײמא .0 אױס־ ׳ש
iyp oy .or’^yi וחןרעז. נעדרוקם ;ים

נאוױגע, אזא נארניס איז oy — קלעצקי. ב.
 ■ראקםיקע רyד »ין איז נמיסנק, נוםעז 9 09װ

 לס9װ oy װי אויסצופיהר!!. ?ײגפ אזוי גיס
 צױ ווױסעררינ? of ז״ג*ו י999 יס.9װ1נ זיר

jn jior, !®מ א ײיג ױ ר צו HnytDr נ
 אין ny’jo די »יז ל909 ®ארוױרקי^וננ. זײז

 די זײז עס דארפמז װעלמ נו#א׳ \voifo די
 jyp ׳י9«ס יוו נןדינק׳ ■m פון ר9»ױס«יחר

 היד מיסוו1נ א «יו ײייז ד»נק1נ דנר *יז «ײז,
iro .ooovn זיכם m n נאנץ ?ײז דארוס דירא 

D אויםסטו גפהס iro tvn נ^ולדינ׳ m .נייעס 
 באחיגד• 9ארױכםינ9 נאנץ א סארדינם דיצ דאס

>w ?®ריםיחיר® vn סאל אלע ניס דוומס 
 א איז זײן ימז קריסיק די כ*סש •לאץ. אם

 ססרזיכסיג. זייז iro דארף דסזי כארעכסיגנמ,
 •yr מםארק ױ1א ניס ifp קריסײן אױנ ױאריס׳

p איז װאס דאס׳ דמנז ir ,האט װאס סםאריז 
 לעכענס*נן• אכער ז״ז וי סעז ׳1רציע9װ

T?^rB חוינם װאס ײס׳ י9® נײי׳ ס9י סאר 
19 om r צו ir m, סים איז אזױ אטעםעז. וו 
 וזאס ׳»לץ סים 1אי אזוי איז אידע^ njnr׳

 or כדי םארדערם, עופליע ױנגע די ױ;נ. 1אי
 בא־ ®ארזיכסית ^הר ׳זעהר א יעבעז ir;rp זיל

 אלײענס נידעל די אז ניט, םאיגעסס האנדלוננ.
 די ערמם שטעלם זי זאך. ױננע א זעוזר נאו איז

yotry .איז װיס7ג סריס or ,אונזםארמײרייד 
 אזזי ניט אוז סעסט אזױ ניט געדז זאל זי אז

 ריכסינ, pyj אנחײבעז קענעז ואר זי כדי נראד.
 א איהר יאזעז צײם. \V2fi איהר איהר םוזם

 איהרע איז װערעז לדעמטינעו מםסרקעד, ניסעל
v מרײעז סנהויבעז רyאנ נלידער. w א; םוז 

 עופה׳לע דאס וױיי ׳נים טוינ קס אז ,19 אנג9
■ocny ortn, רויט איז, נעהז״ ניט קעז אוז 

ליונ. נים העככם סײנונג, אונזער
 דויו דאס ארנוםענם, רyאײ — כערסאן. פ.

 צוױי m צוםײלם ױניסז די רסyװ 4 ■ונקס דעם
 איז nryo די יןרו^ר. א זעהד איז ?לאמז,

 דער אין זײנעז איצם, 1אי עס װי ק»«ויר. •ונקס
 בא־ רyוױינינ אײנער קלאמז״ זוױי n ױניסז
 כא• םעהר דער אוז גמהר, *וױיםער דער טיצ(^

מר צ  אם oy סארדינס װאס דער׳ rwnj איז סי
 ר.pרypר9עם דער® איז ער וױיל װײניגסם^ס'

 סוץ״ זyנלײכ א רyבoyo' unŷ «אד גיס 4 ■וגטם
 DDorysar סלאסעז צוױי די 1ומרע דערסאר אוז

^ װ»ס װידסר, ר ס א כ o סנ n ארנוםy״ נם«r* 
 1די װעט רyארנײם ljnpyxr njn ד»ס רען,
 19ױני רyנוס א ?ייז צו נרתד קײן iroon גיס

o •ראקםיס װי*ל סאה n •נים נסד ױניסו ד 
too אר ארנוסזןמ נוס^ר א איז איחם, «אר® 

19 ao'm w פיהים װסס pjn  fwסאר ג»ו ם 
Tf. סזס rjyo א אימרהויסם *זר ייז p r*כ 

 «ײנע? ײניסניזם *וו ?גסאיזם ױניאדסאן. נתר
י .troom גיס irpin זײ §סר. קײן ניס  ת

no imrti^v m uon ח ססוסססהו« ^»■iy 
or r» 3 דא ססס זײגעז^tror»rorrד װסס ׳» 

r>rem no\ הןמר rr*r no .סיימגי no 
r3»*» nits rno 0 asi? נומז׳ יײמנו no 

n o  am* נסר on ססר art ומוייוײז ®n 
i9״ ooo• ,Tfvnooul nי i«o pno on v i 

ד  י9סנ •יגססײז. סין סיז דסס יתיס?. מ
 סני״ זמר to ניס, fyoun זײם, ד9»ונז no ם*ר,
 nrn* דער no ניס סרס^יסירס סדגײססר <סד

m  m  itmo ײײי״ סממאי סנײסי  י״
ױ « m «״סיו ס  m ז י ײײ ננזחם ניס י

l i n r — /נ איר® חסס ®9ײ (יy^ײ®לyז pm 
l9 ” r)yjo ,װייגינ. מחר וסחר po נ־;פ* די 
m " f  yo נעסאנט ם לו קױם, 09ה h 

ד; ער ejrn ,4 «*נ?ט oyT ביט ׳איצם לעכעז״
9V י־יכע״ גע א פיט (אדאגט־־ט
ריט 1 • U • ••I . n / * 9׳ 09י יוי־ו 1כ׳<9ו.־

ג• ־ ד־ל־ כ־יט א״ז װיידויפ דיגעז
CV א- ראס :.,דענ א ,י־ גן׳ י״עב

ג־;. ז״ן נים iyp;9vxt י v נעז
־־>ב םא״ט, oyi י9נ ־:־, . •* ̂  « ttf P 4 m

־נאג 9 ט*נער כ*י;כ א ש־ז ־ ;׳,טעפכ

•1* י ו<וו»ו1|

nyfy- y׳jio נ־י 'VUV2V1 VI איז צ־יטיננ y, 
אינז א טיכ (•ט״ ,אי; ־ע:9* ד•
11ד*כ ••• ני א ,••;;;’י ד־ ,,;,ז•;

* 0 j י DiJi/ p י

vi;א• ־־
zy ;״c ,‘א:־ ד»ש ד;ז9ל דארום י־י;;י;ז ניי* i  
א־• ץ א דא־ז ׳;;•א־סט־׳עעז.....
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טא;.

ש. י!י!פן  א־ז א־דכיעגט א•־•;־ אויך — פי
 h ־;?,נ•;־ ̂־•־׳ט עש װען ריכטינער. קי־ן נ־ט

 געהיגס םעז יט9ױ סיז•!, א כלויז פוז פראגע
lynyo, ז• oyi װיינ־ג זערד ראדף ארבײטער 

^  אנ־ איגױסטריע, רער םון צומוגסט די •י
 סעהי. .־ע!י־9גי ■•ר א סים רy סאכט א־צט

 •*•־ קלײגער גאגץ • אז איז, סבוןר םאקם רyר
 איו 0F093 קר^ער, tynyii רy•נoומ9קי צןנט

 נלײנעו ,־yorsn?^• ©•חרסטע די װ. •?.
 זײ איז ל׳לכעז, iyy;9i רyזײ רyנ9םpקל•ו
 דעם :•י ;־ם אנכאטראכט אין jyony: טוז^

 ‘;,ד פון ־ן-קזאר oyn :•ר ׳oiyo9o איצט־נעו
 ־,,איר onytאי״נעריין.^ א*ן y,טרoאי;דו‘̂ו9ל̂ל
 םאנ- דזם דזמאנע,־, רעס אננסטרעפם 09װ

״ jyiyn פעקט׳עורער, ר יענט ו  אז ,iyi9’ »־'
 א•;• רעי rם ׳*ילזאר ד־;ם סאר ;ים א־ט זיי

 א־ן נעים, פאכען צו איז ציל רyזײ דוסטרי^
 ב־י סאכען עס זײ iy:yp .o>yi רעהר 09ײ

 סנהױנעז ביזגעס די oyn עס. זײ טועז רלסויס,
 עו׳גב צו נערס־;ז זיד זײ װעלעז ״.־יעכט, ג׳;הז
 ליען9באצ כעסער זײ יר1 װעס װסס >rרyא;ד

 א*ע ירעבען זאנען ניט oy iro typ :אטירליר,
 אמת זינער איז דסס ny39 ׳oרyורrטpycפאנו

lyjyii יתס׳ ;יט איז צאהל. נרויסער נאנץ א•*? 
n 1אי ריי־עסםײט, איז y jvo• ביזגעס. א;דער אז 

 די וזענע; זאנען נים סבער 09י לענט איהר
im נרױסע o .א־־; ור^א:ער9יל א •רכײםער 

 איז הלאויםאכע־. א מויז ער בלײבט ל,9כי
 פיז רורצז־כטינ ,»nyi נעײעז עס לם9װ דערפאר

 איז כעלסז. א*יז םה 1ביוי דענקעז צו איהם
 כידז אערוסםריע רyר פוז •ט אז סארנעסעז.

 חױגוז. ע ג י ד נ ע ם v זײז ציהעז <ר
 צו נײםינ זערר ^הר, איהם םאר איז ■•רגריר

 איזזר -ir^yn אינדוסםריע, דער iy)rv. טראכט^
 איד״ וױ ־,myo נאגצקי־ם און נעזונט?ײם

 דער פים ססרכונדעז איז װסס ׳ר9ר9)»ד גענד
yn o on ro. לססל, געחסבג oyi ,!•סיילסס 

״ן iyp m קלסוקס. פארקויפס 09ײ  האט ׳ז
on Iו*ב אי« נסר f װאס סססעגס איצטיגעו 

 סיזאז, ironip: 9 איז כס9ס ny רס9דסי סעהר
 ppm םיט “•y םyװ סער90 ׳אי בעסקר. דסס

 סאר* נו זי,־י םאר אונםענליןי lysoo ר^9ם70
1pb*ip קלסוסס iy*wroip on רועס ׳ז9ס*ז ny׳ 

^*opfy ipb סזױ oo ,irosno iy  ryp אד 
y םסמו דסרם און )« i .סארמיססען

 nm ניט ר9ם <ים, iro ער3וטסס9®ל דצד
 גאנצעז זײז ם3לײnif 3 סיז ער גתן.3םרא

יח*אינדוססריע.9קי P® ••חעננינ רעכעו
 צו יז3 םוס, ער ם9װ סלץ, 1י* יno 9 דסרוס

 װסויד דסס typi איו tyson נראד נרויסנז ס
 םיר^ד-•* אינדוסטריע גסנמר דער םוז (®הן

®ir, איצם אז orii םאר• בעסער ׳טויז איהר 
p( םyד סםעהן ^ y, ה«בען םיר װעיכעז צו 

tysym צו־יר ױסכען ■•ר א םים אויםדרוק■ 
jnyn איז io .גסםיצעז

פזרון״יײינ, איז oy — נרינשטיין. ם
o נעדרוטם lP39n ס*ר װעז ri דעד איז רספאז

א־־כ £־; י;א־
 ל׳;־פ־; ־אגט

 ••.־'־: ,,־:•;,יאג
v• דעב 
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די ־י
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 א•־•; א־ז
 י י «׳:׳;־,

 •-‘א־:ר;נ
זיר ־*ט

®כע־

•א■ ־•

־:׳־sc א•; י ־אדא  ̂ a - a- *
י־ - א '_׳א י ב ■ * א • ־ • א• ״־ ,;״

ז x ־־־ r ך • • י ־
נא;ץ ,א , 12 8 א •::־;־:

*»דא; ד־;־ אז ?2 1 u י י*
v • ז • א ;:י ס ־ די ־ ־•; ־־א;

־ע־ט״׳רענטפ H" ־ א•; ״נ־;;.
א־צט "־•:־נ m 4י י̂  צ:־שכ■■;‘־;

1«♦ ,נאגצ•; אי: ז • א נ :־ צ ־
 א־גטעג'*כל־יט. פ־־־׳ט׳; א נפ־;ט oy איז זי״םעז

 *jy'־,*;•• דע־ אריזי ••׳;ן ,אז •נע־ דעגיי;ז פיר
:*ir או *״:יא;,9פ א ••־;־־;: א־״נגעניאכט 
 דער יזx ;ז,יױעי םאיג־עכע־ט *•' צ״ט*;ג רי

ר :ין ;y־;.־v, ,גציצט— או:טע '9ל ®•**צי׳אג  ̂ד
 דער ••עט דא; דעיענאטעז, רי ־•c ר־טעט9דא־

 ;אכ־ר־ .כ״ילע; :אא־ד ”;'־,•׳;ייט' דזיעענע־אי
 ז־־םעז ו *וגענעבענ־; ר־ט נע*ו־ס פאינעז. '־ל,
••**jyo רי-ק׳;; ;י--נ־;;9 געיאנט כ-יר k זעהר 

 אי־ ײעבענט״יכ׳;; א א••־־ גקנ׳;: ־אפאז ניטען
 א־ן א־ב״טעי־כאי'־;גי;ג ;■־,ד נ׳;ריא בערזיכט

 :כינע”■ לקדי א;רי;־ע ;א־ און א״געםײז,
 ;ים ־k: ס•־ י־,ע;־;ז אנ־;־ א־צט ..פינמורס*׳.

y טראנטעז irr; דעב

 די פא־י רוה פאלשטענױגע
 אײנעד יעדער ;פאציענטען

צײמעך באזוגדער א אץ
y דער - - דעגױע• r : p־ .״ א ט י : א ש

 שאגיטא־ אידישעי גרעסטער רP ׳רױם
 באש־־אסען, האט וועילט רער אין ךױם

 רענװער דער װאס געגײדע, נײע די אז
 בויען אן גיבעז אין הויבט סאניםארױם

 *ע־ װארדס, לןײגע האבען ניט םעהר זאיל
 האבען קענען זאר עד כדי פאציענט, דער

 א*ן נעסינען זיר װעט רוה, פאלשטענדעע
 װע־ העכסטמנס אם ציםער, באזונדער א

 צ־טער, א איז זײן *אציעגטעץ צוױי ילען
צוױי. װי מעזזר ניט קײנמאל אבער

 נעבײחן נײע די וזעט נאר ;ים איז
 r’K עס נאר .ױארדס, קײנע האכען ניט

 נע־ נײע די נאר וױ אז זיכער, װי במעט
 n װ^עז װערען פארטיג װעט בײדע

 וייערען איבערגעבויט געבײדען איצטיגע
 צײ ®רױואטע י־אי*ב און פרײואטע אין

מע^ן•
 פ*הדם טאניטארױם תנװער רער

 נאגצצן איבערן ײז5קסכי א אן איצט
 װאס פאנד, דאאאר מיליאן א פאר אאנד־
 אויםצובויען טאבען סענאיך איהם װעט

 אײג־ נײע םאכען און גענײדע נײע די
פארבעסערוננען. און ריכטוגגעז

pאננעהויבען זיך דאט י&מפײן ר 
 און שטאטען װעסטליכע נארד די אין

 אין יאדק. נױ קײן זיך דערגעהענטערט
 אםיציער אנהױבעז זיך עד װעט יארס נױ

 דד. .‘אפריי פון םעג ערשטע די אדום
 באזוכען פעדזעני׳יך װעט ספױואק חײם

קאט^ין דעד ױאו שטעדט, די
פארקומעז. װעט

אידיש די
ר ע צ ע ז ט פ י ן ר א י נ ו י

 אמעריקאן ־ : י נ י ח
נזסער ן,9ױני .9םיי

ן 9 י נ ו י סונזערע
ורינמינגם _
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? פאלעז
̂'־,ע;־־:־ט<י £׳ יעזוײטאט״ פ

 pc זיך באציצען צי באנ״־־ו;: :־;־,כיע;׳*::
g ̂ע־־  באנױ ר,־ך יז*א;י־,-ײט •;ה-רעכ־י

yy• ען. ;אטי-ריבע  יױדעי׳צטאניצ־ג״ט̂י
 אױי.;עפו;ע;, ר*:ען כיענשען !ײטיטיװע

 עויצסען אז ג#ך ;עזינט װעיט פען אז דאש
 •־:ױן כען איז קראנקרױיט, א pc *;;ך-ת

 ‘וױי ;עיען באיציצט פעי־ע סטע ג*י ד־ אי;
 ״טייז דאהעד ראגעז די אנג־־יסעי. טע-ע
 אײד בען—*נגע־ צוויײ־ן יאײ 2ססס, מיט

 טיטכיענ״עעז זייע־ע אי,עז6 צוישפייצען
 און געזונט, געװען זײגען זיי װעדיעגד

 עכ “זאי נאטור די ניז געװאייט :יט האבע;
 באדיננו:־ די װעז צייט, א אין טאן ;,,‘אי
איסגינסטע. זײן װערען גען

 גע־ איז פאקען ;עגען אײניצפריצונג
 300 כינא אין אינדיען אין נעװארען טאבט
 יד ויען שפעטער, קייכמיס. פא־ יאהר

 אײ־ גאך איבע־־גענאנגען איז קרא;ל,ד\יט
 טיט אייגשפריצונג די אויך איז רא£א,
 נ״ע א דורך ערגענצט טיטנעקוטען, איהר

 ״םארקױםען געהײסען ראט װאס מעסאדע
 אין באיטםאגען איז ביעטאדע די פאסען״.

 גע־ כיען האט מעניש נעזונטען א רואס רעם,
 קדאנקען, א כדט באריהרונג אין ברא:ט

 נע־ ;אכדעם איז כיעניש דיזער אױב און
 דאס סיכין, א געװען עט איז רעבעז, בריבען

ביײווכיען. קראנקהייט די קען ער
נע־ איז אײנשפריצונג םארצײטיגע די

 פאקעך דאס װי אגדער״:, ניסער א װען
 ערסוגדען, האט דזשענעױ װאס שטעי־עז,

 אויך זעי*בער. דע~ אז פו־ינציפ דער אנער
 באװאוסט דז׳צענעד׳ז פא־ יאננ ישײן איז

 פאקען ־ הוה םון אנפאר אן אז נעווען,
 קראנקהייט. ־ פאקען פון ט צ י tr א ב

 אײיז זיך האט ער וױ דדטעגער, אכער
 אײנ׳טפ־יצײנפ־ ״ד; האט אױסגערױיקט,

 כדי פעלז״, א אויף פאו־םעסטיגט םעטאדע
זינע.־־. אבנא^ט איהר טאכ̂ע צו

®אקען־יטטעלונג אי־נעכיײיע איירע-
אויט זײ:ען געװארע;, אײננעפיה־ט איז

 ‘דריטעי אײן אפיטאצו;נען םא״ײכטיגע
pc פא־ אויױ געװען ה־אנק כיעג״טע; איע 
̂ע פון צעהנטעי אײן און ׳סען  טויט־ אי

 די־ פון ;עװארען פא-אידזאבט איז םעי*ע
 די זיך טיעשט ד״ײנט יחראנהדײט. זער

̂טען פאיעךחיאגרדײט  דאק־ סך א ;זעי
 קײן געזעהן ניט קײ::״אר האבען םױריב

 “אײג״טפרי די װאו אין ; *אהען־ר־־אנקען
 ט־ע־ ׳א:;עװענדעט ״טטעגדיג װערט צתג
 דיזעי פון יט־פעיעיט יױין ניט ז־ך פען

̂ענט פאקען ה־אנח־ײט.  אטאריגע אין פ
 חינדע״־ א א״ה װע־־ע; פאטיאבט צײטען

 קינדער־ א אײך יעצט זיא אוז הראגי־רײם,
 אײניטפריצזנג די װאו דאי־ט, רי־אנחדײט

קיג־ עד״טטע די איז פאד:אכי*עסינט ווערט

 אגדיקולטור אידישע די
סאסייעטי הירש) (באראן

uc*yn ציריטעז אײס־ ײד ױי אוז ,םא־ט־;'* ״זנע; יזינםסז אייכ־ םיט םא־מעיס *וי?ו;שטי;ע cפא־ם א-־ע־ קויםם א־ײ ײעז •*ײינדיע־ס, יז
א*ני. טיט זיר בא־אט י־־k איירע־• דע״אײטכ

k;־t שי־יכט םי". אבהאי־וט א*ז טאט אוז ראס »m׳וסס ־* r'VB־•':
 ,5 :יז (! i*c שנ־ן אייסע־ טענ־־יר אזעז

א*ח.־. 1 נ־ז • זיגרוונ
jrmisn Ar.mrui.il R4f *or.irrv. .;י\ז

ork Cityו ..t? 101 ו)1ו K. I.

אויםטערקזאםל
 אונזערע סיז סעקרןםערע די כעטען סיד
 צו אונז םיםנרירער, רי א<יד אוז יאהא״ט

 ,?יידים רעם האבעז ז״ אויכ סע:, י־ ?אזע;
m יאהר דעם פון ײ^יקער״ סןרםענס s. דיר 
הןובקן. נויםינ זזוהד עס דארפעז

םקור־ ה. צו כתלעש*נ*רט «דער שרײבט WEST 16th STREET, NEW ) t*R K lUTV 3ױנ*א!, װ. נ. י. א דעפ רער*רר םאז
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ד־ ד*;ע• חאנען ב־-־צפ-י א־־ב ־־א־־ע
״: י'א• *;•;*,פ־י־יפ ““א' רגי**פ1ס*׳ א :
 ר־ איז אג; ־א־־׳;; • * :א.־־;ב צ״־י,
 געי־איען- ־;פ־;ט שא־;א: ־״.־צדי£איי;
:רעט אױ־ג־־גע־יטעז •;י־־־־;:־*; א־ ״אט

X I I < ) ן<
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;,:א־א־־: ,ר א :  ציינען ־צטאטע;, :

̂קען־יעטעי־עז ױאו גע;ע;דען, די  װערט פ
 פייאצענט ;פיקי*י': א פ־אלט־צי־ט, ;עגו;

אײן ־ טערירעגד : ט—פאהע׳־י־־א;
 באפעי־<עי־ו;;; טױזענט פער פ̂א צעהגטעי־

 טױ־ פעי פעיציגטעי־ ;,א־ *א־יה ;ױ
 ה^אייביא אװ דיבטריהט רע־ אײ זענט,

 די טויזענט. פע־ ־־•:רע״טע'* פעיצעי,־
*צװא׳ איז פאקען־יעטעלוגג װא• ;;,,׳צטאט

 : געיציבטע אגדעי אן דע־צעי־ ר׳ני;
 ױא־ ;טויזענט ״־;־ M<־ א־ע;א•

 .-0 - הענזעכ א־ן ׳l./i״ *ציגנטא־
באפעי־יזערוגג. טי*ז־;;ט פע-

 אן ביז װא׳־טען טאגכע־גצדײגרעה
 עײצט דאן ארן אױפ ב־־עכט עפ-דענײע

 פאקען־ pc געאײרענײט א דאוט װערט
 די 2א ״עטעיט דאפ אײגיצפריצ־נג

 צויו’ האה ך וױ :אבדעפ קראגחהײט,
 האט און ;,4טױט־פעי פיר פאראויזאנט
גע־ געזונט זײנען װאפ די ״געצײכענט״

־ או ס, קל אר ט  מעמ* אפע־יי
ס  ׳ו לאקאל פון בער

!אויפמערקזאם
 רעוױן טאקפ - פט**הטיד -א־־גיא״

 אין ׳פריה דער אין זונטאג רעדען װעט
עהאגאטיע יד׳׳ : איבער ־א־־, קי־נסאי

געזעלשאםט׳/ הײנטיגעד דער פון
:דיםט־יקט ב־אגקס

̂אב די אין רײרען װעט פ-;עא דר.  קי
 װאיציננטא; 1581 ,1 יאקאל פון רומם

 ׳פי.יה דער p« I0.r<0 זונטאג עװענױ,
אױ ארבײטעױ ״רעי• טעניא דער א־בעי

נעזונטזי
.1 ל^קאל באארד עקז.

ם ר ע ס ע ר פ
ם ק ו א ל ק ן ו פ
 ברעט־ וױיער יי דאפ װיםען זײט

 בע־ ארן װעהװעט פרעסען צו ראך
 איצט ביז האבען מיר װאס יױויע,

 יײ־ צוגעפעכטע די כיס ;עטאכט
 האלץ אױןז צוגעיצ^גען אדער װע;ד
 אוג־ PD געװארען ערקלע־ט זײנען

 אויד־ םאר פעקטארי־דאקטאר זער
 םיז גערוך דער דען ױזען, צו געזונד

 צופא־ די און פעך צואװאריפטע די
 ?א:־ צו ברענגען קאן האלץ רעטע

םאספ״צאז•
 פעטעגט נײעם אונזער נאר ױזט

 װעליע לײװעגד, קופערנע די מיט
 די פון געװארען אגערקענט איז

 װא^יגג־ אין עהםפעיטען גרעסטע
̂ס טאן װײ־ פאניטארישע העכסט א
ברעטלאך. ער

די בײ באקוםען צו

 פלאש אמעדיסאן
 פרעס־ װעלוועס און

סאםפאני נאאר־
יארק נװ עװענױ פינפטע 123

.2220 אשלאנד טעלעפאז
 לויםעםט די אויך פארקוישען פיר
םים םשים טרוקענע סטימעיס. סטײל

גאיאגטיע. א
 מאשינס פינקינג אויך האבען מיר

̂קעט. אין בעסטע די ־— מא

 950 מנר»נ« און דעגװער, אין ן אין איז צוױש טאנאסעז 18 םיט װא־ען
 /!.8טויט-פעי 288 און ?ראנלןהײטפ׳פעי״ע םאקעך א אויסנעבראכען פיטי יןעניעס
 א שטענדינ פאכען עפידעריעס אזעייכע 350 פאי־־אורזאכט ־אט ײעי״כע דגפ־,

 יאיזעד געכען וױדער^טאגד דעם צו no ;טױט׳םע^ע 123 או; ל-א:־־-־טפ־םע״ע
rn• אטען :יא -he א אי  -yom שטעי״ונג ן אן pH א פאי — גערײגדע דער 

צײט. סעריגעװ I אויסנעכראכען וױדעי ען״ױעכ״ע א;*־;־

ערס, אסינ ם, עקז ר ע ד א ר אג ס ב ר מ ש ז נ
י. װ. ג. ל. א. ,82 לאר,אל ױניאן,

ן ע ל ה א ר װ א ן פ ע ט א ג ע ל ע ד
װערען געהאלטען װעלען קאנדוענשאן, קושענדער דער צ־

1924 מארטש, מען31 דעם מאנטאג,
אכענד. אוהר 9 ביז 5.30 פון

סטריט וטע4 איםט 231 לאקאל, מיטיננ אונזעד אץ
אפיס) אונזעי צו דאר (נעקסט םלאר םען5

אנטײא נעהםען קומעז זאלעז מיטנלירער אונזערע אז זעהט טשערלײטע, מאס
װאהאמן. די אין
.82 לאקאל באארד עתזעקוטיװ

פענעדזשער. «שפ*ז, י. ם. ■רעדרעגם. :רײפער, ט.

און קדוכים אײערע םון זארג גרעםטע די איצט איל ױאס
היים. אלטער דער אץ פריינד

ד שויז איז עס ל א ח נ ס פ
̂ט אײע־ טיט צו זיד אײ^ט םרײנט און קרובים אײערע צו איבערשיקונגען גע

הײם אלטעד דער אין

פסח אױף נעלד דאס קױנען זאלען זײ נױ י
 ,ד קריגען װעלען זײ און צײט ריכטיגער דער אין אנסוסען ױעט היי,־י יאי־יעד
םי-ע^יכען א םאישאפען די װעט װאפ םודע א־בערגעשיקטע גאכצע

̂ט אײעד שיקען זײ װעט איחר אױנ -ױם־טינ דער דודך גע

ז א ק ־ ־ ע מ ס א ע י פ ס ק ־ ע נ א ״ ז נ א ק
 םיגאנס־ אינטערגאציאגאלע אכיעריקאנער ;רעסטע און עיטסטע רי פו; י;עיא

 סארבינדונגען און װארשא אין פארשטעהער ספעציעלע טיט איגפטיטושאנס,
̂ע אין אסיסעס אויך וױ לעגדער, שכנ׳ישע אין פײלען גא;ץ איכער  וױכ־ א
װעלט. גאנצער דער איבער און ױראפ פון צעגטע־ס ט־נע

 די פין טיט^ען אונערשעסליכע די און ארגאניזאציע װעלט־כרײטע די
איהר ערטעגליכט לאמפאגי,' עקס«רעכ אטע-יהאן

ער אױסצוצאלען אנ ק מערי ס א ר א אל ד
ד ־ ל ײ ע ב ־ י ר ־ ע ד י א נ א י מ י ע ד י א

גא;ץ איבער

 ליסהועניא נאליציע, פוילען,
לענדער שננ׳ישע און

ו

אין אױך װי
אנדערע און רומעניען אוננארה עסםרײה דײטשלאנה

װעלט. דער ®רן טײיעו
 אײער איו לאם«אני עי-פ«־עש אםעדילאז די פוז אפיסזןס די ;,פ איינעם אץ 1ארײ נעט

 צונ שרײנש אדזנ־ ׳«ז רא ציינעז םיר וזאס אפיםעם, רי פיז א־ינעם אי? ארער שם*דט
אפים. װעיכען אירגעגד םון םענעדזשע״ ־־;זירענס

AMERICAN EXPRESS COMPANY
ײ 65 װ ד א ד ױ ב ק נ ־ י א י

is סקװער טשאטהעם
כ־אדץיי א-כס ־ו־

•'*1כראד! 2131
 :ט. טע180 און £ארק רא־־ש
טט. טע125 ״עסט 1

םט. טע23 ודעבט 17
ע.-.-ע;־ו ..עע י.»־

 םט. טע15 װעסט 22
H  סט. טע39 װעסם 8

עװענױ דריםע 1251
טטריט. טע41 און עװענױ טע3 — י. נ. ב־ץקלץ,

ש. נ. נואדק, סטריט. בראאד 8?6 — דז

ע ע ײנ קאן א ע אין אםיםעס עקספדעס אמעדי עד ד ט: אנ ע ט ש
סט. טשעסםנאם 1אסל ,א8 פילאדעלפיא,

.vitnv שעיטזן »־.7 סא., פיטסבורג,
ײ סאלט םע|2 װעסט m ױטא, קסיט/ י פםרים. ס«ום

נא אטיאגטא
• • - ז י

בירריגג, סר׳לעאודבעאוען
סטריט. ע“שע־ 47 i טד.. באלטיכיאר, .tj רםינגהע□, סםרים סעיעש ייעסט מרידאז ס 2« אינר״ נדיאנאסאליס. םסרים• סםאוס urn קאל״ נװער,1ז סטריט. »שמ איסט אאג .א ליװלאנד ססריש. װ*שי:גס*ז MU , כיאםס אסטאז. כטריט םע19 ג*~ט 4 אלא ̂ב

n« סא סיטל קענזעס r סםיים. םע?*;י o r M l r f. ,.קענ., :זאנםרעןוה, זװענױ. םיויסױעם «ו» , םינ כױניאמןןקיס סם. *יױו ס. 724 קאל n« נילײנג. ה#טער *ס“םשא טס״ נרײװיעד 7־«» 707 . לא ןורליענס, גיי ב־אךװײ. ,15װי ט״לוואק/ םתױזר. םילי*ס

־־-־ יה » n.
וא ‘2 נענזו

ססריט׳ ס«רמם  סםרים דדעת mi צ&אז׳ סםריםס י»הוסם ױו סםע .״םםרים.
iaai -י., ססרים .דזשי pro סםריםס אירי אוז 

, a .סםרים *ײבארו נ 
 סםײם ה«מרס iaoe סםריםם• רײס pm סזנ

ססרים ם«רם 25 ״ p» ̂ר »י op װאו *כתרס*ז, im שס«דט יער  oiniopF חדיװעי ^כתריהאז »? m אויזי «יז ד«יס םסייש•!. חנייוחני א דא
in כגמם i ' t p t םיו jnn 03 װי מחרjrp #?•9 pm noMOO איתר tm*w --------------------- mom •r»ory.'* ____

Wmiu•ױ iiu i
קאנסטיטוציע

ft• •t(• )e «״• '
י ז'ר ליה־ע ״ * סט"ח יר׳״ידינמ י * VJtrc 1« ײעו י

ײ םאי׳ו ״*•טעיזט « אנדער ?יין f»׳ ג
 "״ר<טי דעם ׳אי••^ »ו נס,1«ר׳*ט׳ ,1סייד« •רדער אץ ;■ט
t v׳d» d צו פ*י׳«י•( » דדי»«ס 1פארזזינד*« *ו ניט 

tin* «וו פעיגמנם׳ דןנאט׳ו די יע-סען n m םאר- װע־ינער 
I( עריצטענם צום ז<ול ׳עיוןנ t tH t f lH .דד״ ער׳ענמ די װעוען 
i כיו־פל^ס׳גו ו#יען n n וומאכע <וחן oj סיידעו דענאטען, איי 

 נא׳פט־רטער » פוןר ד*ס «ן1<וווװיײ םטרגסל^וגןן ויערט עס
i *••ט. n 1 ד«נווט*רט צ״ט די ״עןr w.)

עו » ט«ור־*ל»נ » .3 סעקשאן ט ^נ  פויחערדינע • נוו
• יייעי *,רעי•^*  ױגטער״.יטיצט »יו מנמכט נאר IVP ײיו

 •no דער ריט מ׳פט־מט ח<ונ«ן ײעינע מעמנערס, פון װערען
 נע- נעמאנט ייז ס*רשי*ג «ורידנ׳ויער דער װען י«וי־טעט

װארען.
 צישריפט א אז (עפטיערט, װערט עס װעו .4 סעקשאן

in נעלעזען ז«ל n זאל ^נחשעקטענ^ אױף זו«רט עס יון 
̂*סעז דאס וײווט. • דורך וי׳זתז ב»ו׳טא

 םדאנע װעלכע אימ«;ד אויף פ<ו<״ ״ו*< * •5 סעקשאן
 םו»ר• נטטרד חןם pb רעסנןרס jn 5 װערעו נענײען זאל

ד»ם. ייזננען
׳טטי־ װעלכע דעיעגאגמן, די פון נעמעז די .C סעלשאן

־ מ ־

״׳ '^ ־ ״ י' ײרר ®ייג« • ײיי• 1נײ י ? ״,n «י י«י«ן '
 אױפיצטעחן iv סח רעדט םעמנער 8 װען .7 סעקשאן

 דער אױוי בלױז רײדען און טשערסאן, דעם אדרעכידען און
וכע; ניט זאל ע־ דעכאטירט. װערט ייעאכע פיאגע/  אונטערכ̂ר
 םון ט״צערמאן דעם םון נענעטען װערט “ע יוען נלױז װערען/

ל רעכיכער א ט*מ.’ט י־עפ  רײדעי צו װערען ערלױבט ניט ̂ז
 ערלויגגי״״! דער ̂הן פ־אגע אײן װעגען נ״אי ציױי װי ניעיזר

pc מעי״דען טעמכעיה טעחר *דע־ צװײ ו-־ען ט׳צערכיאן. דעם 
̂ל ײ״ן ייײױ זיר  כאשליסען טשעיטאן רעױ זאל ׳יעיען •v כי

̂־ װעלכער פריהער. רײדען 4ז
.16 ארטיק/ל

1 *Htypyc. בא־צכעלן טאנעס־*רדנו;נ דער pc
̂ס : פ#מענ-ע ד

קאריטעס. אויסלערען .1
דע^ענאטצ;. פוז לאל ראל

®ראטאקאי״ען. לעזען
, צױצריםטען.
̂ימיטעס. מון סאילאנגען ק

 כאריכטען. לאסיטמ סיעשעל
 דעייעגאטען. נייע אויפגעחסע;
אפיסערס. פאר װאהלען pc כאשטימוגנ

בעסטען. און װאהל צום

ט ך» ר רן רי ס ־ שי ס ״ א

 סהעע ?אלאטכיא
פשאי .װעפאטשנ״

םהעע ליר .־דדס ,
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
טיטינ;. pc שלוס .10

ליבערםאן עליאס
ע־ אי ל
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יאהרען סיז סשד א פאי מניאז םאכזי יױ־סס או? רר«ס די םון םעגעדזשער נעװעז

ער םעמפעל אכ ו קלאוקס w מ ע ו ד ש
י. װ. ג. ל. א. 3 לאקאל

 סאנװענשאןו צום דעלעגאםעו פאר װאהל
1924 םעח, סען29 רעם שנת,

עװענױ זער,סטע 725 האלל, כרייענט אץ
ד 12 פון װאוטען קאנט איהר אי כ ס ע ג ױי דער פרן געהט איהר װי א

נאכםיםאג. אדיגער 3 כיז ארכײ^
 אײער אפגעכען און צײט אין סומען צו אױםגעסןודערט דארום זײט איהר

 לאקאל אונזער פארטרעטען צו מענשען פעהיגסטע און בעסטע די פאר שטימע
̂ון־. כײם קאנװענש

ג לאקאל כאארד עקזעקוטיװ
גין, ד. םענעדושער־סעק. רו

ק או ל ס ק או ם ײ ר ע פ א
אױפטערקזאם. ,1 לאתאל פון מעמכערס

!װאהלען די צו אױו»

שאן עןעלעק ט א עג על :ד
 גאר־ לײדיס אינםערגעשאנאל דער ®דן קאגװעגשאן טער17 דער צו

ױױאן װארקערס םענט
שטאטםיגדעז װעט

1924 םמח, םען29 דעם שכת,
םטריט טע4 איסט 66 לײסעאום, מאנהעטען אין

אבענד. אוהר 7 כיז ®ריה אוהר 10 םון
 זיך און קומען צו אויױ אײך םאדערען מיר !אסערײטארס ברידער

 װײל קאנװענשאז דער צו דעלעגאטען 13 פאר װאהילען די אין באטײיליגען
 קאנדיציא־ די באשטימן אין פאקטאר וױכטער א זײן װעט קאנװענשאן די

הרען. קופענדע די ארבײטען דארסען װעלען םיר װעלכע אונטער נען ̂י
 ארגאניזאציאן אונזער פארשטארקעדמן אויך דארןי קאנווענשאז די

מיםגלידער. אונזערע םון װאוילזײן דעם פאר
דעלעגא־ בעסטע און פעהיגסטע די אױס קלײבט און אלע קוםט דארום

םארםרעטען. אינטערעסען אונזערע זאלען װעילכע טען

 איאנ־ איז דואס פראגראש עדױקײשאנאל דער איז פאלגענדעס
 מערץ זינטאג, הײנטעען פאר כאארד עקז. דער פון געװארען זשירט

:טען30 דעם
:דיסטריחט בראנקם

 וואשינגטאן 1581 ,1 ייאקאא פון רוכיס פלוב די אין רײדען וועט סיגעל דר.
ארבײטער ״דער :טעדא דער איבער פריה, דער אין 10.30 זונטאג, עװע.,

געוונט״ זײן און
:דיסטױקט ט»מ דאון

 אין שארפ. אוהר 12 זונטאג. דיזען צעקטשורען וועם לעוױן מאקס
̂־ די :טעכיע דער איבער ,47 רום סטריט, קלינםאן 161 האא, נטאזי6קי  עק

געזעלשאםט. חײנםינער דער םון נ*כייע
אטענדעז. צו געבעםעז זײנען מעממנרס אלע י

.1 לאר,אל באארד עקזעקוטיװ
י׳ענערז-צער-םעס. ליװײ, ל. סשערםאן. האראװיםש, ל.

ם ו א ק ס נ ר ע ק ײ ם
י. װ. ג. ל. א. ,20 לאקאל ױניאן

ס ער כ מ ע ם. ,20 לאקאל םון מ א אױפמערקז

ן ע ל ה א ןװ ע ט א ג ע ל ע ד
קאנװענשאן אינטערנעשאנאל דעד צו •

װערען געהי"טען9א װעט

1924 מערץ, םען29 דעם שנת, <
פארנאכט 3.30 כיז םריה דער אין 9.30 פדן

 פעהיגסםע די אויםצוקלײכען םעםכער יעדען פון פליכט די איז עס
קאנודענשאן. דער בײ לאקאי אונזער םארםרעטען צו םענשען

שטראף. $ 2 באצאהאעז מעניבער יערער װעט שטימען נ־ט םאר — ב. נ.
י. װ. ג. ל. אינט. ,20 לאקאל באארד עקזעקוטיװ

סעקרעטער. װײנגארט, א• מענעדזשער. פאלינםקי, ט.

ר ע ג ט נ ױ
4-V

 ראדיקאלער שםארקסטער און נרעםטער דער אין
װעלט. דער אויןש אררען ארבײםער אידישער

$2 — םארמאבט ,500,000.00
ער ד לי טג  83ססס, — מי

ס ע ש ט ענ 740 — בר

 יע־ שםיצט רינג אדב. דער
 עקאנאםי־ װיכםיגען דען
קאםן״. ■אלימיעען און אזען

 קול־ דער איז רינג איב. דער
 אידי־ דער אין צענטער מור
באױעגונג. איבײטער שעי

 אידײ אײנצינער דער איז ױננ ארבײטער דער
 םאניטאר־ אײגענעם אן האט װאם ארדען, שער

מיטגלידער. קאנפאמפטיװ זײנע־ םאר ױם
ביז 18 פון עיטער אין ארײנגענומען װערען מעמבערם

יאהר. 45

!אן נלײך זיר ׳עליסט םיםנליד, סײן ניט נ#יד זיים איתר אויב

:װענדען זיד אויסקינפטע נאך
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 די םיט סאנפעוענצעו
ה ו א י  טאנופעהפשו ה

אנעפאנגעו שח רערס
)ir וס* t • 1 יייט י(

 ז ־;־ : דעב אױ* םע־ען
* ט*%' פאיג־־יך או; ;  ־

 :־*:* פא־־יזינ-ד רענץ
 י׳ג־ אסבין. דע־ פין

פא געױארע] באיטטיכיט

• * ;• k ׳ > " ’ ‘ "
̂ u • • • י — * •p m *r■ * k-. W >
» IM ץ <lp ע — + פאר־ ־•

דעב וויאך,
אסטא*. ־אצעי־ ;,א כיערץ, -־ט/גןזייי

 ידצאינט פרן נ-ע•;; דעב אױןי
ײן די םון באא-ד א ך אין ײ ־ א: ־ : : ; ־  י
j ױניאן, v d w s ױיגען אװענט, םרייטאג 

 פון עגטפעדס יד געװארען םאמעי״עזען
 אײצאנס אכאפ טאנופעקט^ורערס די

o,*,־־v ראט באארד דער און s י־אנ־ א 
ױ״ ־י סא־ט־עטע• צי קאטיטע סערעג״ז

• V»M4 > - • ך יץי• טע־ט p̂מיט )̂y כא,:, די גיאן.
פי*; י״ן < — ;• •r י ̂רyעידזyגyט נעיאי*
*־קט י im W••חץי י■ ̂ע i א םו; D־yii’nyjyo די
דער ץ̂• • )-•י דעפאיט: און ̂ופיסעס
דעב תי• *׳יא״ױז | - r W - י< < - הױפט די פון ;ױניאן
צוױי י * אין ־ טיש־׳גרטא רער כאארד,
יעק־ די אױ אארר ב cyi םון ; yרyטyרtלyס
אײן ז*ך ט ;,;עפ oy װע״כען ין א ט*דס,

:,א ׳־א: »קאיל, יו יעדען םון יyנ*בvב*
 די פ•; און בא׳ארד רעם אין םארטדאטען

 אי־ע די פון כעהרעטער־מעגעדזיטערס
ס. אי איו ג

 פא־- א*ז אינטערגיי״שאנאי אוגזעױ
 פרעד־ דורך קאםיטע דער אין ט־אטען

 סעק־עטע־ דער און זינכיא; טאריס דע:ט
 ם־עזידענט באראי*. אב. טועו״צור^/

 פאר ספאהסטען דער זיין װעט זינטאן
 קאנםערעגצען. די בײ קאכױטע דער

 נאטירליך װעט, דעיעגאט יערער אבער
װאיט. זיין זאנען גא;ען

 קאנפע־ די האט פאי־טיטא; טאנטא:
 אפנעהאל־ ױניאן דער םון קאטיטע רענ*ז
 צוױיעען קאנםעענץ פרעאימינעדי א טען
 אוגזער פון רום קאנסיל אין אליין, דך

 ארומגע־ זיעען עס װאו אינטערנעמאנאל,
 האט עס םראגען. אײגיגע געוארען רעדט

 אדויסנעװיזען, מיטינג דעם אױף זיר
 &תוגראם, אאגעמײנע די חו״ו א ראס
 אויס־ םריהער ׳מױן האט ױגיאן די װאס

 םארגע- װעט עס װעלכע און נעארבייט,
 א אלס באלעבאטים די פאר װערען לײנט
 זײנע; אגדימענט, נייעם א םאר באזים

 זואס פארלאנגען, אנדערע פאראן נאך
 שטע־ צו האבען לאקאלס די פון האנבע

םאך. ספמציעלען זײער באצוג אין גען
 איז ^נמיטע דער םון באשלוס דעי
 הא־ וראס ל^אלס, אלע די דאס געווען,

 זאאען םאך־םארלאוגען ספעציעלע בען
 קאםיטע דער צו צױטטעיען גילײך עם
 זיײ זאל עס םארם, גע^ריבענער אין

 די זײנען עס װאס אלעםען ?לארםאר
 װעלכע זײערע, םאדעדונגען כפעציעלע

 ניט שליסט ■ראגראם אלגעמײנער דער
 לאקאל־םאדעױנ- אלע די זיך. אין אײן
 ער״ זיגםאן פרעזידענט האט כע,

 דער םון באקומען װעלען — קלערט
 אויםטערק־ םולע רי האמיטע לאנםעיעגץ

 1באקוםע דארפען זײ װאס זאטהײט
 זײער אויט און נאך זוערט זײער לויט

וױכטיגקײט.

ס װניאו אינטערנעשאנאל די נ מ ו | ע י י ו איל ניםא ע ד ע ־ י נ ע װ ד א
נײנ־ םאדערנער א פון ש ז ד י י ס ן נ ע ג י י אינסטיסוציע יזינגא

ק נ א נ
ױ ק א א ם ח ע ד צאהלם

וד־ וון סוםפ װאס צופױדענהײם די
אן םיס האנ־קלט איהד אז סען Z L  Iו ע נ ע נ ײ ע א י צ ו ס י ס ס נ י א ^ /  I
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Pi 1 • אינטערעםם
ן ו ו א צ ר ע ך ד א נ פון |

האנסרא• און ארנאניזידם באנס א ל י ר פ ארנײםער, ארנאניזירפע פון לירסא
I j o lצו פראפיפ פונ׳ס סײל א ניס װעלנע

1 שעד די צו װי פונהט דעפאזיסארס 1 .האלדערס.m)m או̂י I •׳♦♦*»■

ווערען וואס
II כיז דעפאזיפעד 1
IP! H *
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International Union Bank ל י ר פ א
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I P P D S &
סענסער העלסה ױניאן פאר׳ן

לאקאלס מאכעד ה־עס און קיאוד, די םת

ט ע אל א פון טענץ כ ש אר ה מיט ד ע אי־ אני אספ ק
צוטײלען װן^ען דזשאדזשעס פאלנענדע

soo$ םאסהען שעהנםטע די פאר פרײזעו אין
םענטער. העלםה ױניאן פון דירעקטאר פריים, ט. דר.
אינטערנעשאנאל. דער פון םעקרעטער דזשענעראל באראןצ, אב.

״פאחוערםם״. ם,־ן טענעדזשער װלאדעק, ב.
ארץ, מארים װ טעאטער. קונסט אידישען םון דירעקטאר ש

ױניאן. דרעםםאכער און קלאוק טענעדזשער םײנבעדג, י
,נערעכםיגקײם״. דער סון רעדאקטאר יאנאווסקי, ש.

מען צו טיקעטם לאקאלס מאבעד דרעם און הלאוק אלע פון אםיםעם די אץ באקו
ת און ב ^ באר,ם אין אװענט ש ערי פון אפי ארמארי. ד

ת נ ש ם ע ו
אװענט

ש מארט
1924

ארנ»ױ הטעו אין
עװ. פארה און סמ. טע34
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 אין וןרנ״טץר
 ##ראײ׳ י«חןד,

 די אין /1ייײ נמם
איי«ר«! זײן װופ װע׳ש

^ ק חז ה תי רי צ כ
• > (ײ• פ ורא אי
.)0 כ״ז, ׳יב (*י

געי־עכםיג־ םײז 19
זיך איך לט nr קײסז

װעל און
s .אפיןזזען ני איחי

ױניאן וואױהעוס נארםענם לײדיפ אינסערנמשאנאל וער פװ ארנאן אפיציעלער
H('K N T 9 ! ׳ « ( ( ; .1024New York, Kriday, April 4, 1024\dl. VI. No. 14 אפריל, טען4 פרײםאג,»

דאחעדטי a חענױ
V

r
־

מי אױס קאניגעט-מידסטער, אױט ױ ט .4דז״צענעראי א
אי־טע:טיג< דעם ארױסגע׳עסיסען עגדליך האט יןולידו״א #־עלידעגט

Jאטט, גלױכען זייז פץ ״
m; א און y ט ציפרידעגהײט םון ץ אײעד אן פיי אי ן :ד

רע, האט טײ;ו;ג. עםענטריכע עהרליכע די געזיגט דוןןך האט עגדליך
 פאר־ ארגעטײנעם דעם נאכגענען געמוזט ״עטאאטען םא־אײגיגטע די פלן ן-עדרעגט

 דעפארטטענט דעם םארװאגדערט האט װואס סאר׳עױן, דער ראט ךיע;דה ,קאגנ.
 טיט ה;אט װאס ד/גי, ;ק^־ױפצי^ן ערקסטער דער םון ;עסט א אין דז״^כטיס *װ

 און אײזענאהךארכ״טעד־סטרײק, גרױסען דעפ אונטערדריקט חיצסל איגער־ערטער
;ysD ןט^־יקאנער דעם »*ן דך א?*ן פאיפ^י־גט האט װאס ׳רע־ ;

;*v iM P W W ^ y i, וױ tmy די yרגסטy ;ג האט װאס ׳די<ד פא־רעטערy* 
 זײ־ ײעז גנכים׳ און רוינע־ איערלײ כאיציצ^ צו אטט גיױסען זײן דורף וז^־פען

y־y :'r . v^־jy ג;כות אין jy:Mf גע־ ער האט ע;דליך ־ ־ מירי^גען די אין געכי«נכען 
ט#רה, yטrםארד דין ל־א;עז

ד

ער ט טעל־יעהרליכער אכ  פזן מ־טינג פער
אל ר ע ענ ה עקזעקוטיװ ג או א ב

4,
,ס

ר ,אי״ yכטיגקײטyרyג רyאײ טױיאיטםירט, אדז rצוחרידעננעיטטעי־ט. איז םיהר
 געזעץ פין נאניען אין האט װאס ,cyi iy;y3 נקטה סון *rvDyj אי^י אױך ב^י-כט

םיס. די קיט כטyר און געןעץ jyoir^y; רענט אין
m,yzH טריאורל *״ער דט איז ^y^yo טריאוכיף אײעי א-ז און ? פריה צו 

נארעכטינט? jyv;Kj אין
דז׳טענעראל״; אטױרגי זײן צו כריף Dy'PfTftP o:yrty«- נטŷײ

 טײערען זײן אװעק *טיקט קוײידזיט נטyדדyרB או םאקט, nyi אנכאטױאכט אין גערט
dvd געטאז האט iy ױײל גיט, דז״עעגעראי >טױי;י v̂ iu  □yey, יט איז װאס:

pat ר ריט אײגלילאנגyנ#ר #ױ^ר אין כט y ,Diypiniבריוי ז;ין אין איהם זאנט ר 
 צדליב ניט, מעחר ג*ר עחריציכקײט׳/ ?ײן אין דט ״צוױימעיט עד אז ^,ןוויסדרי^

̂ובעץ צי איח©* מאד באקורעם סעדזר ניט עס איו אוגט^נרזוכונג מר'אנגמחעגדעד  ח
oŷ דאס כאטראכט קאכינמט-סיניסטמר. זײן אילס *דהם, K, מוזען וועט איהר און 

: " *v n v i, אין אז iy i די טריאוטפירט ניט דא האט וױרקיליכקײט you ד ׳זאךyר 
yײטסpכט^yרy; סארג^ױאידיגטעד rםvר םון זילyר y j ^ m v^ ,פיטוט, נאר טײנונג 

ק, האט ^ואידדפ ^ ײגנ  נאר ניט דז^מכערא^ אטוירגי אאס דאחערם/ חענדי אז א
 װערען צו y^^o* yc^D'^B זײן עאד^ סוז נאר ׳איהם םאר ניצליך זײן ניט קעז

o^nyiryD*w אאס Bרyדדyנ די פאר נטyקסטy ג א כײם און יאהר. םירyםון פיהיל 
jyB̂ פון ^ארדרוס, D מוז ׳שמערץ ny אװyשיקיקyזײן ן )V'nvyן .iv :n

A
 איז יDרyדאה היעגדי אז ;|V3y:w איהר מוזט #גוט oy איהר כאטראכט און
jm; װירתאיך yא ן :nyri iy"iov, די באיטיצט האט ער yD’na רױבyגנבים, און ר 

̂יב ניט דולא מר איז אגעד  גא״ yרyאנד y^n פון װארעזyג ?וױסערװעהאט an צוי
<oiy ד אטוירני דער דין צו אום יצאנד, איןy nנy?ראל

 גאגץ און טיא םאררינט גיט וױרלאיך רyרויכ גרויסע דאדגע די jyi זyהאב און
̂ובען ןyהאב זײ װאס •פוץ, תם r: רyזײ iyiw ניט oy איז ? געחר fy האט װאס 

? גדואה איהר צו רyובאיקאנByר רyאיצטיג רy;אגצ nyi סארלאאפען
 און סיאיאנילז זײעחנ• lyonyj ? זyהאנדא *:רערש רטיyדאח געקאנט האט װי ׳טו

״yג דיכטיג ivw( דאס װאאט ? כאנדיטען און רויבער אאס זײ ראן
v; באטרוג ערגסטער חנר jyuya ניט דאס װאי״ט האנחגיים? :v\ ?ײ  װאלט און ז

 האנ־ רy װען ■ארטײ זײן פון זyאויסזיכט y6rאליטיB די רואיגירט גיט באמת אר
 גרױם׳ל די צוקונםט רyד אין םיהושן קאנטyג פארטײ זײן װאלט װי ? אזױ *לט1

? ד^־צו םיאיאנ^ yנױטיג די געגוסען ?י װאאט װאו ? $»ספײ;ס
A

 דאהערטי׳ס אז ערקר^^נדיג, ^כטyר גאנץ קולידזש נטyזידyרB האט זין םyד א•;
 זײנע געטרײ ערפילט האט רy צװײםעא. יעחון רyאויס איז ,עהרעגהאפטיגקײט״

ויײל גנבים, און רױבער נרויםע די שוץ ?ײן רyאונט זyנומyג האט רy :פליכטען
 האט ער אפמאך. דער unnu איז דאס 5וױי< און באצאהלט, נוט זײ ןyהאב דע״פא־

 איז דאס װײצ גרױס־האםיטאל, געגען yroyp וײערע איז אדכײטמר די "פא־פאמט
^iKgjn םyד םון הויפט־צוועחעז די פין אײגע  װאלט דאהערטי דדטאסטיס. אװ o:yt־

,y:ytyn אטוירני קײז זyבליכyג ניט טאנאט איינציגען קײן  זיך װאאט ער װען ^
u ^גגענומען y i אד ?ריװדע, ארבײטער׳סyםולען אין װירסליך, װאלט ער װען ׳ר 

v די פא־פאלגט ׳צר;בט o w כאטריגyשװינדלער. און ר

״
 דען עי װעט ̂רyאנדער אן המעןyםארנ טyװ פלאץ ס^רטיyדאה אז איצט, אין

אבער ניטא, מעהר שױן סאקע איז דאהערטי !נײן ? ווער^ האר א אױף
 רא־ אויף זײן ניט װעט oy װער זאטעל. אין סטyD זיצעז כלײבט דאהעדטיזם ע־1

̂גר אבער ער טyװ םאצץ, )זע־טי׳ס  די זאלעץ נײסט. דאהערטי׳ט איז חאנדלען איכ
 באהךמאל־ רעyזײ געגען סטרײק אין ארױ^מהן װידער מוזען אײזע;:אהן״ארבײםער

 א oysy זאל דאהערטי. װי פונקט האנדלען נאכםאאנער רטי'סyדאה װעט נאטען,
 קאט־ ylrאליטיB די צו בײטראנ גרויסעז א געמאגם חאט וואס שװיגדלער, גדױסע־

 עי נעהז• ניט אםטראנ איז רyט^יכyװ ער און טראםנא, אין זyאײינפאל ׳ײ:ס8
דזשאסטים״ א.ץ חןפארטדענט דעם םון מאכם נאנצער דער מיט ותןדעז בא־שיצט װעט

A
 אזוי ניט ׳סאקס ̂,nyn סיט מאן עס װעט נאכםאלגער זײן אז ז*ין, קעז עש

̂זם זאא מען אז דאהערטי, א װי האדעטנע,  רyאב חאנ̂ד דער בײ באפען הענען אי
 פוס־ זײנע אין געהן מוזען ער וועס נאכפאאנער, דאהערטי׳ם זײן ניט זאל עס זזמי

 סארומפירט און םאראוםרײנינט האט וועאכער דאחערטי, גיט ?יכער איז עס אדיט.
cn אסטיס, אװ דעפארטמענט א דזשאסםיס. אמ רעיאדטסענט  גע־ איז װאם ד̂ז

 אנ־ זײן ניט הען ^רעסעןyא»סעךאינטp םון םונמםענם פױלצן דעם ̂וויןי ^ינדעט
 מענש עהרענהאפטער אמת דער יעער,Tאםת דצר מםוצינ. און אוןןרײן ווי

trJ קרל• כת אסוימ^דיצנעראל״ ןיין ןיק נים ותם און זײן

<7j  /4 /1/
 י׳ ׳/ ני.
 י ן פון

 )װע;״:א
דא־פען

 אטען דעם ׳פריל דע־ אין ׳טאג
y זיך ט :y tv\ דע־ yr - y js- 

א״,דז ןים נ״ט־נג ־ײ ״;;י;י :
;־,אינטע־; אינזע״ פ\ן ־ד

נ  א־ן םארקוטע; װעט \;
 נ*יט*;ג י־עצטע־ דע• איז .

קאנ־ :עיזסטע אינזער פא־ ד .
טינ; דעט אויף טאחע און טי
 יעצטע די װערען אבטי:ע:

 קאנװענ־טאן. פאי א*א:דדטטע:טכ
 רי א^אינטעט װע־־ען טיטינג דעם אױ־

 צױ דאדפען װאכ קאגװעג״-אדקאכײטעכ,
 םא- נױטיג איז עס װאס אי*ז פערטיגען

 א־נאגי־ ;רויסער אזא פין קאנװעניטאן א
 4אינטערני״טאנא־ אונזע־ וױ זאציע
יוגיאן.

;,טיט דעפ אױף  כאאיד דעב פון ;
 קא;־ דער װערען ;yty^yr^C* אויך ױעט

 פאיפער; װערס ץואס דעפארט, װעניטאן
 סעקרע־ און ׳זיגטאן פ־עזידענט םון טיגט
v באראף. טער i* אנט־אי־ט רעפאיט 
 א־־ אונזער אץ טעטיגקײטען די זיך אין

די יאהר, צ^^ yצטyל די אין y;אניזאצי

̂יי״זי•י־עצט םון ציױ׳טעךצײט אנלועניטאן<»ס1יו י־לז
 טיט יצטעי־ט ראט או; איצטינעי, דע־ ביז
 פא^־ידענ־ אין רײנען זעהר א פא־ זיך

ר׳אגװעג׳טאן־ טאטעריאי אדטיגען
 װיכטיגער זער,ר א א^עטאי־ איז רעפא־ט

 א״- אן פון י־עבען דעם אין ׳־אױניענט
 זואס אז ׳גינויט איז עכ א-ן ׳גא;יזאצי<

ײן זאיז אריין, רארט געהט עס  קא־עקט, ז
 אין פאקטע; רי אפ׳צפיג״ען ריכט־ג זאיי

כעקרע־ ארנאניזאציע. דער פון יעבען

ער

 ראבען באא־רד דער װעט דעש חרן א
 ;ע־ די פון טאפע א ט$;־ארד:ו;נ אויפ׳ן

ד וײינליכע  א־נאניזאצ־אנס־ אין טר״
 ענטפעד אן אויח װארטען װאס פ־אגען,

ט דער אין  װעט טיטינג דער װען צ״
ײן יטוין ;עויױס װעלען פארקוטען,  אײ־ ז

 מאנוםעה־ קלאוק די פון ענטפעיס :*:׳<
 װעס עה און אכאסיאײ־טאנס׳ טיצורערכ

.)7 זײש אויף (שיוס

,פארי־. י רע״יבעױ װעט 1בארא,־ טעד
אײרעד באאדה פא־׳ן ט עפאי י דעם
?־טאט, פ> ביך אין וקט אפנעדר ט װער

:רי זײ; זאי־ דאס ויב א ׳קא:ען זא״
קאיעקיצאנס. טאנכע ען ניא:

t r e p m
ען ערונג אד ר פװ פ ע ד

 מ^רים אץ זעמאן פרעזידענט דורך איבערגעגעבען װערען מאדערונגען די
 פינכט בײ פונקט באמראבםען װעט אססאסיאײשאן די — הילקוױט.

ענטםער. אן געבען גיכען אין אין

׳טערץ |yD31 דעם אװענט, כיאנטאג
 םארגעקױ פ^סילװײניא לyהאט אין איז
jyo ̂אנם א >yרyםאר״פטעהער צװישען נץ 
ynyD און ױניאן nyt:m םון ^tcפון ר 

 כיאנױ וrקטyפראט סוט און ״קלאוק רy/ד
 ױגיאן די אסאסיאײעאך/ רסyטשורpyם

 פאר־ נעװען נץyרyאנםp םyד אויף איז
 ?אנםערעגץ־ ,־yיבyז דער דורך טראט^

pאמיטy באג זיך האט ,װאסyגyפיט :ט 
 אסס׳ן דדטאבערס די פון רyהyםארשט די

 באריכט פויעז א מיטװאך. םאראכטאנען
u םון vw קאנפערענץ y^u; לעזער די 

 צײטוננ. דער םין 2 זײט אויוי געפיגעז
 נאנצער דעד אנגעגעבען אויך װערם דארט

קאנפערענץ־קאטיטע. דער -פון רסאנא^yפ
 געעםענט זיך האט ?אגפע־ענץ רyד
 דעד פון פרעזידענט דדטאבלאו, מר. מיט

 ע־ טיטערטאן. אלס אכס׳ן, פראטעקטױו
 א טיט קאנפעיענץ דעם געעםענט האט

 האט און רעדע, פרײנדליכער הורצער,
 פארצױ זיגכיאן פיעזידענט לטyצטיyפארג

?ײס. ױניאנ׳ס דעד ברײנגען
דעד?לערט האט זיגטאן פרעדד^ט

 פון אונסערהאלסונג
 און סםו־ענטו אובזעדע

לעומדדעפשמז ;
 אפריל, טען5 דעם אװענט, שבת םyד

 און צוזאמענ?ונפט די םאר?וטען טyװ
 די און לערער די פון טו:נ6אונטערהאי
 אלע פון פריײט זײערע איז סטודענטעז

 ־־עם פין און סענטע,־־ס ױניטי yאונזער
 אוניװערזי־ ארבײטער אינט^־נע^אנאל

 פארקו־ װעט אונטערהאלטוני די טעט.
 װאיצינגטאן די פין רום דײניגג אין כיען

 צװי־ פלײכ, אוירװינ: היײסגא*, אוירװיננ
 רום ךײנינג די סט״ טע17 און טע16 שען
 דעהארירט 4ספעציעי װערט ס?ול דער םון
 צו דארט פארגעגיגע; א זײן װעט עס און

פארברענג^.
 אוג־ און ציזאביענהונפט דע־ דודך

 דער װערען געפײערט װעט טערהאלטונג
 ד.עם אין אדבײט^בילדונג פון פראנרעס

 דער־ רyבאזו:ד oy איז אונז פאד לאנר.
.)10 זײפז אויןי (*לום

t * ויו ״ • ihir■ זיו  tfiM nrlii“ *T -^iiiTri'iaiii mt־‘

\v w\ נערופען איז קאנפערענץ ד״ װאס 
iiy i־^y;טראכטען אנצופאננען ׳ךי4נעבײ ׳ 

jy iy ii מרײד־אג־ דעם םון באנײאוננ דער 
y האט עי אוז ׳ריסע:ט i^,, .אנגעוױזען 
yDPyu פארבעסyגע״ דאיפען עס רונגען 
D^ אפצושאפען אום װעחגן כיאנט 'uyi 

ך האבען װאס איביעז  אין זyאנגעקליב ד
 איהר טיעפען’ און ?ראוק-אינדוסטריע דער

ײ האט ער אפגרונט. צום ארונטעד ^  ד
 אויסגע־ האט ױניאן די דאס ערקיערט,

 װעגען טראכטעז יאנגען א נאך ארבײט,
 קאנ־ א איגדוסטריע, דער אין לאנע דעי

 באזײטיגען צו װי פראגראם סטרוסטיװע
ביעז די  װאס דאס — ׳עד זאכט — אלז ׳א'
 אזוי פונקט איז פא^ יטלאנט ױניאז די

 פאר װי ארבײטס־געבער, די פאר נױטיג
no "־:־ אייף (שלוס aאינהאלט־םארצייכניסP
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 קרי־ בה — דאהע־ט• כל הע;־י ו. זייט
רע־ לאנםערע;•,• רער :2 זײט

אסאט־א־״־א: דזשאכזזים די אזן
רעפארטעי. סטעף  .״ ,.א ־י.קכט דרעסםאכ״־ דער .M זײס

צושטאנד. בעסםעז איז
 ־,ד•; םיז :אאיד דזשאעט סוז סיטענ «. זי״ט
 ע יואיס - ױניא• דרעסםאכעי אין א'ה“ה

 ײניאז, ריםערמאכער דער אין יאננער
נאמיצעז. עדױקײ־טאנאי הע?ער. דדט -- לו יאיזא־־

 איטפיז. י. ינ — םראגעז ראגײענשאז «־. זייט
— 90 יא־אי־ ױניאן, ררעסטאכער יאסטאט די
. י. י ק ס ד א ^ ב
 באארר עהזעקוטױז םיז ;;עזימיט דריי .0 זײט

 אינטערגײ• עעהנהאיץ. י. — 22 יאהאי
 סקוי״כיאן. ה. — קארענדאר שאנאר

 — (ערצעה״וננ) טי־־ער צו קאםט עס .7 זײט
י. :הום - מעדיכםו שיי• שמואיזאן. מ.  ',:אג״״־בײ; רעדאיטאי׳כ םון .8 0"1

 אונזער םון א־בײט קאנסטרויטױוע די .9 זײם
מאםענט איצםינען דעש אין אינטערנײשאנאר

אראף אב. — ב
 יאט ױ;י»ן די ו*אד כיעם*רא;דוש דער .10 זײט

̂איה די םארנעיענם םאנוםעיםשורער. י
 ג ב. י. — שא־־ף אוז יורץ

א*;־אפ*טאל א־בײט שטאט־םינאנם־;/ it זייט
פ.'אנק. הערכיאז רר. —

 בא׳רא־ ?. — רענעז ;,ש סוד דער 12 זײט
דעד — ישעריעטאז) נאדעז א ארז דוייז.

 שםועסעז. סורצע .13 זייטמבעדיגער.
 ױיטען. צו נום זאכעז .14 זײט
םארשײדענעס. .15 זייט
נײע̂נ ױ;*» .16 זײט
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