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רעו פה נאאוד pm פון םים־ננעז גזר
22 לאקאל יוניאן דועטטאכער .

 סון באאיד עליעיזוטיװ פון זיצוגג א
 איז Snr,«s 22 ױ^אן :?איע• דרעס עך4

 אװענד, ריגסטא; געװארען פגעי־׳א־טען
 פון אפיס אין ,1934 ױני *ימען עם
 אוג־ סט., טע31 װעסט 16 ױניאן, ךער
 בײ־ ם. ברורער םון פארזיץ דעם טער

סטײן
 אװ באארד דעם פון נאריכטען די

 די םון מא/ טען21 פון דירעהטארס
 םאי טען22 פון טעגערזשערס <$הא

 דעם םון באארד דזשאיגט רעם פון או;
 םאר־ און אױםגענוטען זיעמן מאי טע;23

געװארמן. וזאנדעי־ט
 װערען באריכטען ראזיגע רי אין

 די פון םארהאגדױנגען די אימןרגעגעבען
 רער אין קאנםערענצע; פארשיירענע

 םארברייטוג- רי און קלאו?־אינדוסםריע
 גענ?־ םאר׳ן נעכמכט װערען װאס גמן,
סטרייק. ראי*

 סיט נעװענרט זיך האבען קאסיטעס
 עק־ דער און פאריאננען םארשײדעגע

 ,געהאנ די איבער האט באארד זעקוטיײ
דעלט

 די נעװארען אױםגענוםען איז עכ
 ילאגע אמעםיינער רער װעגען םראנע

 װי אזױ און דרעס-אינרוסטריע, דעי אין
 זיינען יאננער און םײנבערנ כרידער רי

 םײ כײם זײן צו נעװארען איינגעסןרען
 דיסקימירט װעט פרא;ע די װען טיננ,

 הא:ען די װאס הערען צו כרי װערען,
y:jm• דארױ עס װאס און זאנען צו רעם 
 װערע;, געםאן איצט סיינונג זייער <ױט
 פארזיצענ- בלוסםײ/ ם. ברורער חאט
 קור־ אין באארד, עקזעקוטיװ פונ׳ם דער
 װאס םראנען די אױף אננעװיזען *ען

װערען. באטראכט איצט דארפען
ערקי*עהרט, האט בלוסםײן ברודער

 איז צוריק װאכען צוױי םיט נאך אז
 באאײ עסזעקוטיײ פין םיםיננ א בײ
 רעי• םון יאנע רער מיט ישײבות אין

 רעםאיסט איז װאס קלאוק־אינרוסטריע,
 ארױםגעשװאו־ געװארען, אתםגערערט

 דרעס־אינ־ רער װענען םראגע רי טען
 גע־ ארויסנעכראכט איז עס רוםטריע.

 דעם םון צייט דער דורף אז (מורען,
 נערעגענהײט א דא איז סראױן־סטרײק

»t ארגאניזאציאנס־אר־ װיכטיגע טאן 
 אויד איז עס טרייד. דרעס םאר׳ז כײט

 דרעס״ רי הגם אז געװארען, אננעװיזען
 רי־ קײן האבען ניט װעט אינרוסטריע

 און קיאוק־סטרײק םיט׳ן ישײכות ו״עקםע
 װעט ררעס־שעפער די אין ארבייט רי

 מיר דארםען נעװעהנליף, װי אננעהן
 סן א אז םארגעסען, ניט םונרעסטװעגען

 דרעס־ אויך האבען קלאוק־דדפאבערס
 אזעיכע הײסט דאס חגפארטמענטס,

 און דרעסעס, מאכט םען װאו פ<עצער
 דרעס־ צאהל גרויסע א װעילען רעריבער

 מיט םארבונרען אינדירעקט זײן מאכער
 קיאוס־ דער װי אזױ און סטרײק, רעם

 5װײ< סטיײק, אונזער אייר איז סטרײק
 דזישאינט פונ׳ם טײ< א זײנען סיר

 באארר עקזעקוטױו די װאלםען באארר,
 ברי־ די םון הערען געוואיט טיטגרידער

 עס אזוי װי לאננער און פײנבערג רער
 דרעס רי אויױ װערען אױפגעפאסט װעט

סטרײק. פון צייט אין עעפער
 אײנליײ בלוסטײן׳ס ברודער נאף

 אנגעװיזען םיינבערג ברורער האט טוננ
 םאםענם איצטיגען אין דארף עס װאם

 דרעס־אינרוס־ דער פאר װערעז געטאן
 די אז נעװען, איז טיינונג זײן טריע.

 און ױניאן דער פ\ן םיםנלירער אהטױוע
 צוזאמענסוםען זיןי זאלען באאטטע רי

 און קאגסטרוסטיװע אויסארבײםען און
 פארגע־ זאלען װאס פלענער, װירסזאםע

 װען באיעבאטים די פאר װערען לענט
 ענ־ זיף־ װעט אגרימענם איצטיגער (־ער

 אז געזאנט, װײטער האם ער ויגען.
 גוט דארפען װעם קאמיטע דאזינע ןײ

 און איבלעז די אין ארײנטראכטען ויך
 הא־ צו כדי םרײ׳ר דעם םון אדאכלעםען

 רי אז אזױ, בילר סיאר א זיף םאר כען
 פ^אנען דערםאנםע די אט םון <ײזונג

 װירקזאמער גאנצער איהר מיט
 אפ־ װערען אננעװענדעט סענען קראפט

 םארבעסערען אוץ איבלען די צושאםען
דרעס־מאכער. די םון לאנע די

 םון ארבייט די אנבאלאננט װאס
עםער די ^רנאניזירען  צײט אין דרעס־̂י

 םײנ״ ברודער האט ק״אוס־סטרײק פון
 נע״ װעט דאס אזױ װי ערסלעהרט כערנ
 נע־ די ברעננען 4זאי עס אז װערען, טאן

יעזולטאטען. װינשטע
 מימ רעדעז זײן געענדינט האט ער

 װי ׳שנעל אזוי אז פארזיכערוננ, דער
 קלאוס־אינרוסטריע דער אין קאמױ דער
 רדשאינט דער װעט םאראיבער, זײן װעט

 פא־ א םאר װאם באטראכםען באארד
 װע־ ארויסגעשטעלט זאלען עס דעו,נגען

 אין אז אזוי סעזא; קוםענדינען דעם רען
 אײנגע־ זאלען דרעס־אינרוסטריע דער

 כאדינגוננען בעסערע װערען סטעלט
ארבײםער. די פאר

 ברודער גערעדם האט איהם נאף
 פארזיכערט אױןי ה*מ ער און «גנער5י

ם דער בײ אז באארר, עקזעקוטיװ מ

נאכדעם גלײף געלעגענהײט, ע״עטעי
ק״אוק־טרײד אין י*אגע איצטיגע רי וױ

באאמטע די װעלען ענרעיען, זיך װעט
די מיט צוזאמען באאיר דזיעאיגט פון

נא* און כדטג^דער נאארד עיזעקיטױו
צוואםענ־ זיף אהאלל אוגזער םון א-כיטע
פאר פלענעי אױסארכ״טען און קוטען

♦ ♦איגדוסטריע. אונזער
 םון באארר עהזעתוטיװ םון זיצונג א

 איז 22 לאקאל ױגיאן םאכער דרעס רער
 אווענר, דינסטא; געױארען אפגעהאיטען

 םון אםיס אין ,1024 #ױני טען10 דעכ
 סטריט, טע21 עסט1ו ltj יוניאן, רע־

 בלױ ם. כרודער םון םארדץ דעם אונטער
הטיין.

 ויך האבען ׳שעסער םון קאםיטעס
 םיט באארר עקזעסוטיװ צום געװענרעט

 יעצ־ דער און פארראנגען, םארישיירענע
 באטראכ• געהעריגע א נאף האט, טער
נעהאנרע^ט. די איבער ׳טוננ

 פארטיעטענריג טעקדאנאלד, מאריא
 נױ םון פארטי״ רײבאר ״אםעריקען די

 עהזע־ םאר׳ן אױםגעםראטען איז ׳•אי־ק
 צװעק דעם ערקלעהרט און נאארר לוטױו

 צו געםיהרט האט װאס אורזאך די און
 ״אמעריקען דער םון ארגאניזירונג רע־

 יעפרעזענטירט װעיכע •ארטײ׳/ לײבאר
 ארבײטער׳ארגאניזא* פאריפײדענע די

 םעהר־ די װי אזוי ױניאנס. ארן ציעס
 פארכונדען זײנען װאס לאקאלען סטע

 כאארד דדשאינט דרעס און קי״אוק פיט׳ן
 אכיעריקען דער אן אנגעישי*אסען זײנען

 םאר־ דרינגענד זי האט םאיטי, ײנאר1י
 אויך זיןי זאל ‘לאקאי אונזער אז יאננט,

 יזערפער־ ראזינער דער אן אנ׳שי*יסען
אסנ•.1״

 אויף האס באארד עקזעסוטױו דער
 אנצי־ זיף אײננעװיליגט פאריאננ א*רר

 לײבאר אמעריקען רער אן עליסען
פארטי.
 בא־ םון קאמיסע פראװיזארײשע די
 געזעל־ די ״ארט׳/ אפעייקאנער נײטען
 אויפ־ די געישטעיט זיך האט װאס ישאםט
 םלאכות בעל אידיישע באזארגען צו גאבע

 םיט םזרח־אײראפא םון ארבײטער און
 א אויס האלט און סאיעינען און געצײג
 םאר האנדװערקער־׳שויען צאהל נרויסע

 צוגעישיקט אונז האט יןינדער, טויזענרער
 גרינדונגס־קאנ־ דער צו אײנלאדוננ אן

 אדגאניזאציע, דאזיגער דער םון םערענץ
 זונטאג, װערען אפגעהאיטען װעט װאס
 ישעלבוירן, האטעל אין ױני, טען15 דעם

ביט׳ש. ברײטאן
 סינגאלאיױ דר. און בראמסאן דר.

 אמע־ סײן ״ארט׳״־דעיעגאטען די ׳סקי
 װע־ באריכט א אפגעבען װערען ׳ריקא

 סאסען אירישע די םון יאגע דער גען
 קאנפע־ דעם אױף דזרח־אײראפא. אין

 ווערען אויסנעארכײט אויך װעט רענץ
 טעטיג־ צוקיגםטיגער דער פאר פלאן א

 און ארגאניזאציע דאזינער דעי פון קײט
 פאר־ זאלען װאס באאםטע פאר װאהי׳ען
 םון ישיכטען םארישײדענע די טרעטען

 געמאכט װעלען אידענטום אמעריקאנער
װערען.

 בא־ האמ באארד עקזעהוטיװ דער
 דעם אין נעהטעז צו אנטײל ׳שלאסען

 בײלענסאן, ברירער די און סאנםערענץ,
 ערװעהלט ^ײנען פריזאםט און מילעי

 םארטרע- צו דעלעגאטען אלס געױארען
לאקאל. אונזער טען

 גענעראל ־דעם פון באריכט דער
 אפנעהא^טען איז װאס םעסבער־םיטינג,

 יוני, טען5 דעם דאנעתשטאנ, געװארען
 גע־ םארהאנדעלט און אױםגענומען איז

װארען
איבערנענעבען, װערט באריכם אין

 עסזעסוטױױ םון רעקאמענראציע די אז
 בענע־ קראנקען א אײנצוםיהרען באארר,

אונזער םון פעםבערס די פאר פיט־םאנד

חננאטע לעמעת א גאך איז לא?אל,
 געװארען״ גוטגעהײם׳נן אײדשטימיג

 דיסחױ מעסבער^םיטימ דער האט אױף
 ׳עעהד כיודער װאס רעפארט, רעס טירט
̂ץ  פון נאמען אין אפגענעכען דאט האי

 איגטעינע^אנאל רער צו עגאטען1יעי יי
האנױענ׳שאן.

 םון בא״שלוס מיט׳ן אײנקלאנג אין
 מט־ האט װעלכער מעמבער־םיטינג, דעם

 עק* םון רעחאמענדאציעס רי געהײסען
 סיק* א אײנצופיהרען באארד זעקוטױו
 די האט ױגיאן, אונזער אין כענעםיט

 װעלנע )זאפיטע םאנר כעגעםיט סיק
 רעקאמענראציעס דאןינע די לױט האט

 אײנצעל״ אלע אױסארבײטען געדארםט
 און בענעפיטען n צו באצדג אין הײטען

 צו אנהױנען זאי פאנד רער זוען אױף
 םון איז סאםיטע רי ,אט םונקציאנירען

 אינסטרואירט כאארד עקועיןוטױו דעם
 ארב״ט איהר םיט אנצוגעהן געװארעז

 םארוױרש־ צו ר>יטעגי װי ימנעל אזױ און
פאנד. רעם פון איינישטעלונג די ליכען
 װעגעז באריכט םאל׳שטענדיגער א

 די און םאנד דעם םון אײנםיהרומ רער
 דעם, צו גמכראכט ראכען װאס סאטיװען

 ױניאן אונוער אין זאי׳ םאנד אזא אז
 װא־ צוױי כייט איז װערען, געגרינרעט

 אין םארעסענט^כט געװען צוריס כען
״גערעכטיגקײט׳/ דער

 מעט־ רי אז װינישענסץערט, איז עס
 אלע טיט באיןענצן זיך זאלען בערס

פאנד. דעם םון אײנצעלהײטען
 םינאנץ־סא־ •־ער םון כאדיכטען רי
 טען3 דעם םיטינגען איהרע םון םיטע

און אויפגעגופען זייגען ױני טען10 און
♦ ♦*געװארען. םאיהאנרעיט

 כאארר עקזעקוטױו םון זיצוננ א
 22 לאקאי ױניאן מאכער דרעס דער םון
 רינסטאנ געװארען אפגעהאיטען איז

 אין ,1024, ׳ױגי םען17 דעם אװענט,
 טע21 זועסט lt< ױגיאן, דער פון אפיס

 ברודער םון םארדץ רעם אונטער ;סט.
ביוסטײן. ט.

 גע־ זיף האבען ישעפער םון קאםיטעס
 םארלאננען פארישײדענע מיט װענדעט

 איבער האט נאאיר עקזעקוטיװ רעי און
געהאנרעלט. זײ

 דרעס־פאכער איטאייענײשעױ דער
 אײנ־ אן ארײננעישיקט האט 80 יאסאי*
 זומער־ זײן םון ערעפגונג דער צו יארוננ

 דעם ׳שכתי ביטיש, ביײצנר אין הײם
ױני. טען28

 די האט כאארד עחזעקוטיװ אוגזער
 קאטיטע א און אנגענומען אײני־אדונג

 צו געװארען ערװעהלט איז םינזי םון
 ער־ דער בײ יאקאל אונזער םאיטרעטען

עםענונג.
 צױ א געװארען באקוכען איז עס
 אינדוסטריעלע פאר ריג רער םון ישריםט

 מיר אז םארלאננענדינ, דעטאקיאטיע
 קא:־ דעם צו תדענאציע א ישיקען זארען

 װאס און אײן רופט זי װאס פערענץ,
 רעם םון װערען אםגעהאייטען װעט

 קא־ נױ אין ױני טען20 רעם ביז טען2וז
̂סא־־, ,4ד-אטעי לאפביא דדשױרזי. נױ כעי

 עקזע־ פונ׳ם איז וױינבערג בױרער
 געװארען אויסגעקליבען באארר קוטײו

 קאנ־ בײם ױניאן אונזער פארטרעםען צו
םערענץ.

 ארײנגע־ האט סאיכער ס. ברודער
 מעםבער א אי*ס רעזיגנאציע זײן ישיהט

 האט ער באארד. עקזעקוטװו דעם פון
 איז ער װאס ׳דעם צוליב אז ערסלעהרט,
 יארק נױ אויסער זיין צו נעצװאונגען

 דערםילען צו אוגםעגליף איהם פאי איז
 אױף יעגט אמט דער װאס םליכטען די

ארויוי. איהם
 נע־ אננענוטען איז רעזיגנאציע זײן
 קאםיטע א און בארויערען מים װארען

 און םארביאיש- גרינכערג, ברידער די םון
 געװא־ ערוועהלט איז ראזען ^שװעסטער

 ברױ צו אנערקענוננ אויסצודריקען רען
 דער אין ארבײט זײן םאר םארכצר דער

 א אלס יאהר פאר לעצטע די ױניאן
באארר. עקזעקוטװו םון םעפכער

װאה־ געײארעז געמאכט זײנען עס
רדשאינט צום ־רעלענאט א פאר לעז

מאל אלע נים
נע־ האט איהר דאש װיםען םעקרעםער אײער אונז לאזט

 די נים ערהאיט איה־ אויב אדן אדרעס, אײער ביטען
שולד. אונזער ניט דורכאויט דאט איז ״נערעכטיגקײט״

 םאל אין דאם מעםכער יעדעו דעריבער בעטען םיר
 די אויםצופילע; רעגעלםעטינ, צײטונג די ניט קרינט איהר

:צד שיקען דאם אץ שורדת פאר םאלנענדע

Publication Department I. L. G. W. U.
3 West 16th Street. New York City

--------------------------------------נאםעז אייער
---------------------------------אררעס נײעם אײער
--------נוםער יעדומור און--------נוטער לאסאל אײער

פלאץ םאי־כאר׳ס נרוחנר אױןי כאארד
גע״ אױסגעקליכען 1אי קאץ כרודער און

װאלען,
 רובינ״ נרירער רי פון קאטיטע א

pc/ יאלאי* קאטערס פון טענערדשער 
1)jפון טרעז^ורער םי׳ש, נרורער און ׳ 

 איז ׳כאארד רז׳שאינט דרעס און קלאוח
 אן< כאאיד עקזעקוטיװ םאי׳ן עי״שינען

 איד םון םױי רער פאר הילף םאײאגגט
 פון סעקרעטאר געװעועגער יעוױ/ ראעל

 \ואך יעצטע איז װעיכער ,10 לאסאל
 איז םױי זײן גע׳שטארבען. ®ירצי־״ונג
 די אין זיר ריכט און אז4הײפי געכליבען
 א ווערען צו װאכען עטליכע קומענרע

טוטער.
 בא״ האט באארד עסזעקוטיװ •רער
 םאמאנ( דעם איבערצואוױיזען ׳שיאסען

 םולמאכם םיט פינאדדסאמיטע רעי צו
 םינאנץ״קא־ דער םון כאייכט דער

 האט זי װאס מיטיננ, איהר פון מיטע
 אויםנע־ איז ױני, טען17 רעם געהאט
געײארען. םארהאנדעי*ט און נרפיען

 גע״ עױועהלט איז װאס ׳קאםיטע רי
 ארנא־ דער פון סאנםערעמ צום װארען

 אפגעהאיטען איז װאס ארט",/) ניזאציע
 ארײנ״ האט ױנ/ טען15 דעם געװארען
כאייכט. איהר געכראכט

 דע״ די םון אײנער טילעי, ברורער
 אין האט קאנםערענץ, דעם צו י*עגאטען

 איז דארט װאס איבערגענעבען סורצען
 האם אנדעחנס צװ״שען פאיגעקוטען.

 קאנ־ דאזיגעז דעם אױף אז געזאנט, ער
 געװא־ געלענט פלאקטײש איז פעיענץ

 און *ארט׳״ םון פונראמענט דעי רען
 אננעהן סעבען ״איט״ דער װעט איצט
ארבײט. צוקינפטיגער זײן םיט

סעמ.#ץ, ל א ה נ ה ע •ש י.

 אץ קאנצערט דזשולײ טער4
 וױיםט די פון הױז ױניטי

דרעםמאכער. און
.)B 1״i •זן (׳ילוס

 גױיסען דעם םין ציםערען אי־ע רי אין
 אויס־ איז םי״ענט עיעקטריה דער פיאץ.

 ציםערען איע און געװארען געכעסערט
 רארף מע; נאכט. גאנצע רי ליכט חאכען
 און ישטריקעל דאס טאן ציה א בלויז

ליכסיג. װערט צימער אײער
 געפיאכט איז םארבעסערוננ א נאר

 בא- ניט םעהר װערט עס װאס ;עװארען,
 םאר װאכען. צװײ צו צײט די ישרענקט

 םיט אהין קוםען װילען ײאס םרויען די
 ראיטען ײעלען ײעקײשאן, פאל׳ן הינרעי־
 כלײ־ װילען זײ יאננ װי זייז קאנען

 קינרער און םרויען םאי ניט און כען.
 צװײ םון פעריאר״ ״טײם רער בלױז,
 גע־ אפנעישאפס נאנצען אין איז װאכען

̂ע װארען.  ארוים קומען װאס נעסט אי
 װי דארט זײן האגען איצם װעיוען אהין
וױלען. זײ ייאנג

 םארבעסערונגען, אנרעיע נאר װעגען
 םאר״ צו געװארען נעמאכט זײנען װאס

 באזו־ די פון יזאםםארט דעם גרעסערען
 צווײטען א ̂שרײבען מיר ײעלען כער,
.1כיאי

 די אין םאהרען װילען װאס ד/ אי*ע
 און רזישולאי טען4 פאר׳ן הויז ױניטי

 זיך נעכעםען זײנען ישפעטעי/ פאר אויר
 םון אםיס אין רעדזשיסטרירען צו גיײן־
סטרים. טע21 װעסם 16 ױניאן, דער

s ארער סמױק
סטױיה קיץ ניט

 אטענדען צו צײט די איז יעצט
 אײער*אײ■ אין ציין אייערע צו

דעפארטטענט. דענטאל נענעם

 יו־ דער פון טיטגליד יעדער
 צו פרױוילעניע די האמ ניאן

ך לןזזען  צו און עקזאםינירען זי
 געװיםענהאפטםטע די קריגען

פרײם, מאקם דר. פון עצות
 גאנצען אין דענטיסט, טשיע^

פרײ.
# «

 רעפארטטענט דענטאל
םענטער העלטה ױניאן

םט. טע17 אייםט 131
סיטי.־ יארק נױ

 םריח סנ סוו םעניױ :]»םים־׳פםונד?ז
 4 כיו םריח IQ — מבת ;*װענט 7 נח

. גאנאנו, וזנסיא גאכםי^

GERECHTIGKEIT—(JUSTICE)
 »צע םון *רנייטער

 ־”םארא (ענרער,
 די און אײו, נעט

”l װעט ױעלט t 
« ! ע ר ע ײ

 י8חחזק נצד?תי
ארפח. ולא

».) ,1כ״ (יױב,
if גןרענ«יג• םײן 

 V? איו קײ•
ןי װ 1 »י יםיאימ,

אולןזןן. וי« אידור

מלער צי אן אפי װ ארנ ר פ ע שאנאל ד ם •אינטערנע ױ ײ ט ל מענ אר ס נ קער איר אן וו ױני
P R IC E  !) CUNTSNew York, Friday, July 4, 1924. .1924 , .Vol. VI. No. 27דזשולײ טען4 דעם פרײטאג,

שאנןרס ד ה ח רעקאםענואציעס ד װייזעל^׳י
j גאװעונאר פוז s v d קאםיסיע ־יפעציעלע

 רי ױניאן, די — ױניאן, די ענטםערט — גארגיט ער ^0וףי אן עם נעמט איהר ענטװעדער — ענדערונגען. מאכען וױלען
 האבד־ ספעשעל גאווערנאר׳ם םון שלוס־אקט דער —.. v רעקאמע די אן נעמען אסאסיאײשאס פראטעקטיװ און אמעריקען

 עלעטענטען אלע צוױנגען ױעט ױניאן די — קאמיסיע. פון ענטשײחנג דער דורך געװאונען האט ױניאן רי װאם — םיע.
!אוםםארטיידליך איז קאםןן אםענער אן — אגרימ^נט. דעם אננעמען און ארדנונג אײנצושטעלען אינדוסטריע דער אין

אל א ער ענ עי אין סטרײה ג ע הלאוה ר ױי ט ס ד mאעדו ען זלמיסלעהרס סירצלי ער ן װ
 גא־ םאי םארהער עםענטליכער דער
 אלדער־ אין האםיסיע סםיטה׳ס װערנאר

 זיך האט האל סיטי םון טישײםבער נמניס
 ױנ/ טען25 דעם םיטװאך סארענריגט

 גאנץ זיך האט ס^סיסיע רי װי ^כרעם
 אלע רי םון טענות די צו צונעהערס גענוי

 רעם אין צררים םאראינטערעםירטע
 צױ זיך קאםײש*נערס רי האבען םכסוך

 צו סעישאן״ ״םריװאט אין ריקנע׳ופ־נען
 ,םארצױ פראװיזשאנס װעלכע באישטיסען

 סכסוך רעם אויםצונלייכען אום שלאגען
 אגרי־ נײעם א שטאנד צו ברײנגען און

אינרוסטריע. ?לאוק דער אין םענם
 קא־ רי האט ׳פריה דער אין םרייטאנ

 פון פארטרמםער צונויםנערופען מיםיע
 םאר און צדדים, פאראינמעחןםירטע אלע
 טיט צעטעל נאנצען א פאגגעלעגם זײ

 װערען צוגעזעצט זאיעץ װעלכע ^ונקטען,
 די טרײר־אברימענט. םייהערדעען וװם
 װעלען לעזער די װעלכע םונסטען, נײע

 ̂גע־ נוםער הײנטינען דעם אין מפינען
 מעג־ װײט װי באצװעסען רעכמיגהײט׳/

 איבלען די םון סאנכע באזײטיגען צו יך3
 ױ׳האט װעלכע אויף אינרוסטריע רער אין
 סאםיסיע. דער םאר באסלאגם שטארק דך
 אנ־ עס םארנעשלאנען האט סאםיסיע רי

א םאר באזיס א ישאםען צו אום *זנעהםען,

 סכסוך איצטיגען דעם אין סעטעיסענט
אינדוסטריע. קלאו? דער אין

 םארגעלייגט האט קאםיסיע רי
 די צו פונסטען פארנעישלאנענע רי

 םאר־ געװען זײנען װאס צררים, אי*ע
׳האל סיטי אין פארהער רעם בײ טראטען

 האט און באטראכטוננ, גענויער א פאר
 אגנענו־ זאל דאס אז אלעמען צו אפעלירט

 סעטלע־ א םאר באזים א איס װערען מען
צײט. יאהר אײן םאר גלענט

געלא־ סאםיסיע רי האט גלײכצײטי׳ג
טען1 דעם רינסטאנ, ראס װיסען, זען

מ י ל ו ן מ ס ־ א ס, די פון ש און סהוירפ סלאו
ח1 ע פ ע ש ד ע פ I

 און עגדענט0אינדע אםעריקען, *ראטעקמױו, די פון טשערלײמ די
 געבעטעז ווערען שעפער, ריםער און סקױרט קל#וק, קז^טראקטארם

צו ך  םען6 אױם׳ן עװ״ צווײטע 228 אין קאםיטע, האל דער צו םעלדען זי
 אין אינםארמאציע וױכטיגע זעוןר באקוםען װעלען זײ װאו םלאר,
אינח־םטריע. דער אין םטרײק גענעראל געפלאנטען דעם באצונ

 דער םון טשערםאן דער ברעםלאו, דזש. צו װענדען צו זיך
 טאזער, ב. און אראנםקי טשארלם טיטהעלפער, זיינע צו אדער קאטיטע,

אװענט• 7 ביז פריה דער אין ס פון טאג, יעדען טעלדען זיך קאן םען

יארק נױ פה קאונפיל דיסטױקט דער
!ארריט רער בײ שח

דזשולא/ טען9 דעם מיטוואך, פארקוטען װעט קאונסיל פון כױטינג געקםטער

פוזאנפירונג רער אין

 איז װאס האונסיל, דיסטריסט רער
 נעװארען ארגאניזירט צוריק לאנג גיט
 לאמאלם אינטערנײשאנאל אלע רי ון
בא־ װעלכע טרײדס, םיסעלאנױס רי ון

איז באארד, רזישאינט צום ניט :גען_.
 ארגאני־ צו ארבײם, דער בײ איצט ^וין

 םיסע־ די םון ארבײםער אלע רי ירען1
 גאר- לײרים דער אין טריירס |אנױס
 דער יארק. נױ םון אינדוסטרי מענט

 םיז םירערשאםט רי אונטער איז קאונסיל
לעפקאװיטיש. סעםױעל פרעזירענט (ױיס

 דינען סאונסיל דיסטריסט רעם אין
 פאלנענדע די פארטראטען יעצט #ױן
 אינםערניײשא־ אונזער םון לאקאלס 1̂

:יארס נױ אין גאי
 װאירלןערס עםבראירערי סװיס רי
 פון ױניאן קאטערס די ;6 לאקאל מגיאן

 ; 10 לאסאל טרײרם, םיסעלאנױס ךי
 •20 לאסאל יוניא/ מאכער רײגקאוט ךי
 רי ; 25 לאקאל ױניאן, וױיסטטאכער ך
 רי ; 38 לאקאל ױניאן, טײלארס יריס7

 ײנ*אן, •ליטערם און רעםסטיםשערס
 װאיר־ עםבראידערי די ; 41 צאקאי
 סאסטױם רי ;66 לאחאל ױניאן, ̂ערס

די : 90 לאסאל ױניאן, ררעסכיאכער
 און בעטראוב דרעסמאכערם, צושילדרענס

 ; 91 לאסאל ױניאן, ררעםםײקערם הויז
 ױניאן, מײקערס באטאן קלאוק די און

132.
קאונ־ ריסטריקט דעם םון אםים רעי

 אינטערנײישא־ דער אין זין געםינט סיל
 סטריט, טען16 װעסט 3 בילדיננ, נאל

 װײם־מיעזידענט םלאר. 1טע5 אוים׳ן
 אםיס, רזנם אין זיך געפינט מםסאזויטש

דעיםאנ* אלע די םון ארבײםמר די
 סעהד חאבצן וױלען וואס טאסנן סי

 טרייד דעם באצונ אין אינםארטאצימ
w !ױנמיי• m  W  M U .ג**םען

 דעם אװענט, םיטװאר סומענרען
 קאונ־ טרײר דער װעט רדשולי/ טען9

 מיטיגנ, װיכטינען זעהר א האכען םיל
 ארביימ ארגאניזאציאנס די באצונ אין

אנצוםאננען. גלײך גמפלאנם װערט װאם
 דעם םון םיטיגנ פריהערדיגען א אויױ

 געײא־ באשלאסען איז טרײר־סאונסיל
 זײנען װאס לאסאלס אלע רי דאס ׳רען
 צאהלען זאלען אננעשלאםען, איהם צו
 פערמןעפיטא א סערפערשאםט דער צו

 םעמ־ פער װאך א סענט אײן םון פעסס
דארפען װאס אויםגאבען די פאר בער,

 װערען געמאכם
ארבײם. דער

 מיטױאך קוםענרען מיטינג דער
 אין ויוערען אפנעהאלטען װעט אװענמ
 3 כילרינג, אינטערנעשאנאל אונזער
 ױע־ םיטיגג דעם אויף םט. טע16 װעסט

 רײרע גאנצע א װערען אויםגענוםען לען
 דער באצוג אין םראנען, וױכטןגע פון

 םרײר־ דעם םון מעטיג?ײם וױיטערער
 רי דאם נויטיג, איז עס און ילסיואונ

 פון סאונסיל טרײר רעם צו דמלענאטען
 לאהאלפ רערטאנטע םריהער אלע די

 זיך דארוי מען צײט. אין סוםען זאלען
 און ארבײט רער צו מנערניש נעהםען
 אר־ רי גינסטינ צײט רי איו איצטער

אנצוםאננען. בײם
דעפ םון װענען גענויערס

 טע־ װײטערער זײז םאר טרײר־קאוגסיל
 םאכען באקאנט םיר װעלען טיגקײט,

 קערפערשאפט דער םון םיטינג רעם נאן
םיטװאך. קוםענסט םון

 אלע רי צונויםרופען זי װעט דזשולי/
 ;רי איכנתעכצן זײ אםיציעל און צדדים

 )צו פאר שיאגם וי אס1ו רעקאםענדאציעם
 איגדוסטוײע. רער אין סכסון דעם סעטלען

 עקועקוטױוע׳ דער פאר פונתטען די
 ־ ק$כדמע. םטרייק גענעראל דער פון

 ■רעזידעגט חאט טאג כײ םרײטאנ
 ,־rtpy חנר םון מיטינג א געױםען זיגםאן

 קאםי־. סטרײק נענעראל דער םון סוטיװע
 גצקוםען אױך איז מיטינג דעם צו טע.

 םון לאיער חנר חילקװיט, סאריס גענאסע
 םאו־: םארנעלײמנט האם ער ױניאן. דער
 גא״ םון רעסאםענדא^ימס די םיטיננ דעם

 מר־ אױך חאט או? קאכדסיע, װערנאר׳ס
 |y>W>r םאככע באלויכטען און קלערט

 וחולמנ קיאר, נאר געיתן נים זיעען װאס
 דוחנר » p» געוחנ! חוםאלם גאך זײנען
 ;מארענ גמרארםם נאר האבען און פארם
ײערען. ריגט

 עסומסוטיוחנ דער םון מיםינג דעי
 איו און געענרינס, ניט םרײטאנ זיך האט

 רער־ אין שבת געװארען םארטנעזעצט
 עקועסוטיװע רער םון םיטנלירער רי פריה.
 כאזונרער ױנקם יערען צוגלידערט האבען

 יעדען געםאסטען און נעװאויגען און
 נאך און זיה נעפינט דארט װאם װארט

 די ווינען באטראכטונג גענויער גאנץ א
נעײארען. אננענומען רעסאםענדײשאנס

 תשענעראל דער םון םיטינג דער
; אװענט. םאנטאג קאכדםע סטרייק

 איז ױג/ טען30 דעם אװענר, םאנםאנ
 לײס<־ םאנחעטען םון האל גרױםען אינ׳ם

)2 8וײ אויף (שלוס

אינהאלט־פארצײכנים

21 נוםער ,נערעבטינקײט׳

 דער אץ טוכ ױם א חמולי טער4 דער
̂עסט הױז ױױטי פארק איןפ

שבת. םאראכטאנען גאריבאלדי״ אניטא ״װילא דער פון ערעםענוננ די

גרוי״ א זײן װעט רדשולײ טען4 דעם
 פין הויז ױניטי רער אין טוב ױם כער

 אין מאכער, ררעס און װײסט אונזערע
רער פענםילװײניא. פארה, םארעסט

 א רויר װערען געםײערט וועט טוב ױם
 זעהר א רורך און קאנצערט שעהנעם

אונטערהאלטונג. אםוזאנטע
 אויפ־ אמאל נאך רא מאכען םיר

 זײ ראס לעזער, אונזערע אלע םערהזאם
אזא געםינען ניט עומעץ אין האנען
 סאי־ צו םלאץ אננענעהם און שעהן

 איז עס װי זואקײשאן, זײער ברײנגען
 און װײםט אונזערע םון הויז ױניטי די

 ארײס־י וועלעז װאס רי און דחוסםאכער
 חרטה p'p געװיס וועלען אהין םאחחון

תאנען. ניט

 פארס פארעסט אין הויז ױניטי די
 דך םאר װעלטעל אײגענארטיג אן איז

 אינטערע־ איז װאם זועלטעל א אלײן,
 אננע־ איז עם װעלכער אין און סאנט,
 י־אס םארברײננעז. און זײן צו נעהם

 אונ־ םון יעניגע רי םאר םיר שרײבען
 הײ; נאך זײנען װאס םיטגלידער, זדרע
 װאס די װארים רארט. נעװען ניט מאל

 נע*וען, םאל אײן דארט שוין זײנען
 עם, װײסע; םיר װי נוט אזוי עם װײסען

 צו נויטיג ניט מעהר איז זײ םאר און
 איין רארט זײנען װאס רי שרײבען.

 פאח־ מאל אלע שױן װעלען געװען םאל
 זוםער־םלאץ אזא נאך װארים אהין, רען
 ווען געפינע/ ניט ערגעץ pא םען האז

.)16 זײ■ v»( (*לוס

2v t זײט
רזנקאםענראציעס די ג״ זייט (אוםיסמ. סםיםה׳ס
ב«ננעםי« רןם װענעז כײים װינסינזנ .4 זײט

וסיםוא* קלאיק ר*ר פח נײמס װיכםיננ
נ*װערנ»ר םח

*׳.ץשעהנרו י. — 22 ל«קאל םוו ם«גר ̂ײכמר ר 1»י א .17«ײל רי םוז לאנ* די
םטרײק׳ס«םיטן. סןנקראל רזןר םון א«םײלוננצו ארע םון חןנרתװאגמרם רי און םסר״ידהןולס די ש. זײט
.1 לאקאל ױנייו א«ערי'ט«רס קיאוס רער םון םעטינסײם יאחר m » זײט
̂ל אוםעםינע ראס ד זײט — nni'po( םייר i סעס■. ױםאה אײאגיר א סילער. ק. -י (נןריכם) םוחל טיר זײם ביםקא פ.
נאט' ניזיישן :קאםיםיע -YgnrmiP רןןר םוו ענםשײרוננ די ». זייט
קאםיסי*. םסיטח׳׳ס נאװערנאר םאר רערמ זיגםאנ׳ם •רעזירענם םוז שםעיעו װיכטינםגמנ ,ד .9 זיים
—ס«ריךאציע ארכײםער קליירער רער םון תאננרעס אינטמרנאציאגאימר מןר .10 זייט נ ב י.—שארא. אוו קורץ ה. ש

רעראקציא^^־^ — סםרײק 1־שא רעארנור אוםםארסייךליכיר דער ; יסיע ל«ר ק«ריז ױ*ר םוז מנסמיידרנג רי ױצען.

י—שארזי. אוו קורץ
־ תאיענראר אינםערנ«שאנאל נעײנם האט הרען רער n זייט

(•ויילער. ז. בלכויל אויסנעטראכםער אן
̂עאיש׳נ »« רי איז כאװעניננ ארבייםער די 12 זייט א — רןנרוןר אײרא

— (םעליטאס tKtJ/VD ה זעלרין א _

רעװאוצקיגעשםאנענע
ט םאסיליא. םאר םאנר צוס רוננען שםו׳נטעד קורצע .13 זיי
נוט איז װאס זאכאז 14 זײט ארוחןרםײזסנעםס

לעװינ׳ס איזראעל קװיםי־ װײםערק
װיםוןז צו

םענסס ארווארםײד אײנם דים םון שיוס .1» םארש״רמנינם ארװעראײוםענמס .15
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M פװ ועקאמענדאציעס ר,י צװיק no חשאכערס רי
קאמיסימ סמממה ססיטה׳ס

11mm ז״מ «•; כ ן«י

 פ־ן ריטימ * y-rtryj א§נ?־*יט?ן אוכ
 ?אכי־טע, י,י,הט* גענע־אי* ריז־גע- דער

^ט עכי־יכע םין נא׳*טעד.ט װאס עי  י׳
*ny.;# כ״כ דעי,; : yi ;*c*־ :*;y,"*״ 

W* לאכ-טע כסריײ־, " )  oyi p ׳#״* 
 א-ינדױיכפיי־. זע־- געױע; ך“*ייי•ו אי?
j; ;י:ע- -אט :גיטיט דעי : r : y• דעכ

ד א פױ אײנדיוי, כ ״  ‘9Nf*®c*|Vo:״® ד
y ײמ, i” K- סמי׳ײין א פ*; ;;כייטי ® יױ

קאטיםע.
 *vy: ;vD^H״y;SK ®•ז ריסיגנ דער

yi| רא־ נ״ידער םין פא-דץ אונטע-׳ן?•* 
V" ,;פון טענ^רזיעעי דז״צעגער®י• פ״גבעי 

 pc •ױיכ״סש^י־ראן אין באא*ד דזשאיגט
iy i לאכי־ט*. כטײיק נ*ג^*י־

גע־ דאט דיטינג פו; טשע־יטאן דצי־
גע׳ נעסעי אדע־ אני״״סוננ, *־ נעבעז
אינע״ ®יב^בײל »; ;y3v:yj האם זאנט,

*r ם#ינ*יןימען י*עצט?נס *יז ױאס ®P
i n חי־אוק ®p® ,n o o n r עכ װאס 
o®n סר״סרז גאױעמאד דעם נעםירי־ט iv 

 אונטע־זוכען צו לאכדסיע א ג*זיבאשט
o n ער איגדועסריע. דעי אין סכסוך 
t• פאדגעשטע^ט ד.אט f jr v fn נ״אריס 

i ?עפ*ן J f fm rw •יעל.אד*גדאציעס ד 
o פון n א םאי קאפיקי® גאוחןרנאר׳ס

ס*ס*י״סענט.
 פאלנעלורען איז דאב א״ת• 1אנ?

 ־y: 1יאמע y י־ואיס רyד.יעטyo האט
י א סאכט | \ pאױנ זעהן, צו *^׳ ®yN 

n׳״vo®:v| צו yiאנװצ דיגען יאכייטע •־‘ 
זמבד.

i לעזט ױגמאן ■רעדדענט #b 
רעקאמענדאציעס די

■ojyi’rn פאמעיעזען ראט זיגפאן 
on םאר ®ו;חט דאיילטעגס, גאגצען 

 געוױסע ;עפאכט אױך האט און «ו;קם,
iy װעינע צו ®רלמחוװגען, i לאט עױ׳ם 

צװעתערס. גײגערייג גאגץ זיך
 ;,פאיט איז דגפאז ירעדדענט װען .

 און פראגעז געשטקיט םען האט נוװאחןן,
o n w י;טע* זעדזי א םארגעקימען איז® 

yo:®on ^ד אין דיסקופיyדיסקוסיע ר 
 p® -yjiyi סך א נאטײי-;ט זיך ד.אנ*ן

 ניז ןyױגyפאי זיך האט סיטיגג דער
o y ir אין yi^ ריטיגג חןר א.יײן. נאכט 

בײנאכט. אזײנע- D3n:yy 1: זיר האט
 אינער״ כיען איז פיטיננ פון סוף צװם

 גרױסער א פיט און יצטימען צום נענאננען
oט,איארyפי•אסיכא איז טyאנ־ געװאיעז ן 

 גא־ פון oyיvדאJyיעקאס די צװעהסען
קאםיסיע. סכדטה׳ס וואינאר
 אױוי דיסליסיע דער פין םארי׳ױף איז

 ־v; ארוסצמדעדט בעבליי זײנען םיטיגג דעם
^ םון יעכYנדאyקאמyר די װאותן װ א  ג
 אמעיױ״• לי־אד איו oy און y’O’O^P נארס

o אויןי נעװארען זין n ױגיאן די װאס 
 '̂,y; jnyii םיײד פון רyט,יאיכ די און
רעם. פון נמן

י, ׳איז עס געװאר^ אנגעודזען רמ̂׳
 אין אײן יצטמי־ט ojy^yoyo דער דאס
 אוגוארסײאי^ע אן אינדוסטריע ^
 אונ«ארםייאייזןען ײז מיט ׳ינערי5מא?

 -,,אויסצוגי און אויפצונעהכיען ט״שערםאן
 םאר־ די צװי״עען סכסוך סאלט \ir\V' כען

y jn ’r אינדוסטריע. דער אין ץרריס 
 אסאסיאי־ילגאנס די און ײגיא; די אױכ

 אונ״ דער דוען אײגיגעז ניט דך קענעז
מ •ארטײאי״ע^• פ ר ע  דאן #זײן זאי* ^

y’D רי װעט ^ P אױס־ ט׳טעיפאן אזא
קיײכעז. .

 צופדי• גלײכע מאר קאמיסיע
אדבײס. פון לונג

 פא^ע״ םyד פאר |yop;i■ די איז
 לא־ די ערקדע-ט לאנטיאקט םyגyיאנKי

ת וואס םיסיע ״ ײ זאײען צדדים נ ײ  נ
 4זאי Dy אז רעםאדם, דער ען3ווע טאן

 מוז אדנ״ס אז װערען, ט‘יyעם^כטנעyס
 דזמאכ׳צ״ס אז ;י״ײך; ;nyn צוסיי^ם

 ׳שיקמן װעיכע מאנופעקט״צורערס אדער
iy קאגטראקטיגג איז ארבײט iy r זא־ 

>jy ײזעז גיט  סעדר «י*אץ אײן איז ̂י
 ?א* די װענינעך. ■לאץ אײן אין און

 זא* זןקסיעדטעך אז פאד, ^אנט כײסיע
 זי וױ סיסםעם, א סיט ארבײסעז י*ען

oyii רעפאלט א אז און :םאדיײנען זײ 
o -װענען n צױ עחס^ערםען די מוזעץ 

 *א׳ ע^זזטעז סיז nyoy#r ניט ׳שטעי׳ען
 6 נעקסטע די אין הײסט עס — נואר

 וױכ- די באסאנקנדיג צײט. סאנאטען
 די דך זאנם ®ראבי*מם דיזק פון מינקײם

 צוט״' גיל״כע א פאד ארזיס האסיסיע
 נא- קאסיסיע ״רי ארכײ^ םון לוננ

 ײניאן רyדיז צו סיסיאםי״פ זיך ציהם
געזאגם. דארט װערט כא^ונג״,

מג^דט אױך איז עס  געוואלזזן ארו
 c:yr:syoyD איצםינען חןמ אין דאס

 םעשש- לפא א^ע פאר מאי איין וחצרם
 :•ט סאר שא• ײתיאז א? נלעםאי״ם,

 אוז \vvrvn 14 פון וױיניגער ראבען
 איז הײסס, דאס אמרײםארס. 14

 אי• מסינעז var\* 14 נים זאי ימו§
כאוחד t« זא^ה וײ פון «א• א נ^ויז

:y; אג די איןr n י *ט*יוןy
 גןו^ר׳נן נעפאן Dvŷ ניז v* דאנ —

כ- א א־ן

 אינשױ לאימענג•8אגע« דעל
m דענס h i

ד״כהיכ-ע דע- פי אא-י אין
ט- r ; א זינדא א y : r t י־יע אננע 

כ ^־ גי י אז  די ײאכ נעילינכ דעכ אי־א נ
ט אן ••נ פ י אי •׳;; t די״ך : פ־ ײנ  א
; אז אי; ^io y,®־,o jy o ס ^נ ל נין  אי

י א; טארי דעב פיז א־; ׳פ אגי ױ ב י

 איז a Vi דיט lyogny נ-אך^ינ^״
 EHH אויף נעװאר^ אמעוױזען אױך

 רעדד׳זופכױ ^טרײמער ומד פון ®יגליט
 כאנ און קאגטיאיןטארס די פון רירומ

oאjופyט״(יyורyרo, סאכ̂י דאס װאס 
 ױי 1W1 ט*ײד אין אוגר^ליך ג׳דוט

̂ינמז •ױיטע-  -y>’^p די טעןלאײפלא ̂י
•y‘ v rm,אןרy,ד װאס בyרא^א״

oyi .טלײד
 זע-י א געײעז איז oy (iyy^p אין

 דיל ys® אין טינג כ י-vסאגטyרyטrא
w o n.

)
• >א mי u נ נ צו ר פון זי ע ע ד פי מי ג דעם מ א מ ד

 יאי* איז טא; iyy;H; oy־’ יינכםאנ
 oyi p© ססאן iv©ipytpjf אן ןyירlלyג

 רyטyטר-פא' םיט y-o^H^ oינאי׳yגאױ
pc די סכסוך. דעם אין צדדיס אי״ע 

w איז צי;ג ז ^ w m i אפיפ אין pc 
̂ײב̂א סטײט  אפיס אין ד^א-סכיץגט, י

 ינע־ א איז לואלכ?ר ״עינטא;, רי. פיז
c כו; n לואמיסי^ ;אױערגאר׳ס

 דינסטאג ןyטsהאyאננ האס זיצוננ די
oyi ׳ ניז סאנ נאג^ןןoy«y .פאינאיט

 אי״ע צונדפגעמפ^ האט y'ov^p די
 #בע־:עזא ױי אםיצי^ לאט און צדדיס
 vv lyjyii*0 ר^ואס*צדאצי*ס, די בעכעז

vo ד.אנען ריר «*pi כאריכטעכ פדיהער
 אז ,try^nv חאט הילקוױט yנאפyג
 אירזי האנען ;אך װעט ױדאן די חצס

yיטזטoאױ נ״ס רyטy•t״’ װאיט rדי ן 
w• םאריעידענע o w סון oyi -סארגע׳צלא 

:o;yonj® oyjy אויסאדנ״ס^ נײם און 
־y? און ״דויס״ די ^iy, די דאך געהטט 

 אז וױסענדיג, גטyאגי-ים רעם אן ױניאן
 גיט נאן vא yאסיסיp m םין אינײט די

 *,וױ טאכ^ ײעט ד אז און םארעגדעט
 א וױ oyi ;אך פy,Y;דאyלאכיyר yרyט

 גריגדליך װעיען רטעןyקפ■y pc גדויע
 איגדופט־ myi םון יאגע יד ןyרזלכyאונט
V'l.

;,א ױגיא; חןר pc רyטyא•טלc די
 אכדלד•־־ רער pc פאדסדעטער די אױך
 ,onyco;yy; ;יײך אײזא ד״אנען אפפ׳ן ל,אז
 רעלאםענדאציעס די אן p^y; די אז

ט זײגען און י  א אוגטערצױערײנען ד
" )qv צײט יאהר אײן סאר א;ייכלצנט 

̂מ רי ;גטלא'*טעןי 4?אי ױאפ  •ונרטע; אי
סאר. ״שלאגט y’oלאטי די װאפ

 םאריעטע- די דינען ̂,yoyiy ‘אביסי;י
 אױך אסם׳ן וvקטy*ראט רער pc ד,עד

 יאכ ^-קיערס, לאנ^ די צוגעמטאנען.
 *־אפ ;פונקטמן ;״ע די אן jyonyj ײי
 ny״r סאי jy;;na?^£ oy fy^yn ןײ

r^yoo^*,•* ױ װעי^ די דאס און  י״
 V:ycy! דyוױד 4זאי אסס׳ן iy״r אז קען

 וױיעי אין ז^*ארסכ^;ט יײנאר דעס
 כייט כאציהונ;עז לא״עקטיװע אגפאנג^

i n .ױניאן
iy םון פאריעטעהער די צוױזוען i 
 די געסרנען זיך האכען •ראטעקםיװ

 מאנופעקטישױ •ראטינענטע גדעyגsפא
•חנזידענט דילר דז׳שאבלאו, רר. :דער
r ;אםאסיאײיפאז רyד פון n. •רא«א 

 םון ^דפרמזידענט לוסטינ, כ ; ■ארט
i n רא•rDpyoמאחס ;אסאסיאײ׳שאן ו 

i סון כ״יער, n און 1עלב* ״א. םירמע 
y®: נאך און ר,א.״ iy i.
 מרוױילע װאס ׳איז סאגכylyנט,א

jy^n ״•!אםעקטױו״ די iyoyioi®e 
yט^ז׳ט, אניאז די װאס דאס, ובענעבעז 

פוץ כאל»טעהט r̂וvקטyאטls די אז

 -ןןא* יןױפען צו םאתו^ט װאס ױגקט
vro ־^;od;yo א איןycנoy ,מאחזעט 
y װאו אכט^דינ ניט v i נאlרyנOD ױײ 
i און /ען1געװא wnnv( נע; n ונ?ט®

OJWNU n» ז*נמ, n r  f ד,»• ז*י 
w זיך אייח j h o * n• / וי נ׳ ״  י
jr3«n| ,ײי׳נינ״ »י ׳נרמי׳ןרס ,o r•

 ג׳וי
«״

 דוײ«ן גי« «יי fy*P סרי<«׳**(ס״
{ דינסטיונ * }im i’O איז iraייר איו- *הן «נ«ד \,w>-ד«ןד1

d׳ •!iif אט.0ר<!יי וײ(ינ«ן מנד t k 
«י Di>f סארגיורס "  נ-וכר דר. י¥'*ו־, י

 י,#ן עי װיס י־׳ץ אז «ריוי׳נמו, נ«מ,
w, ׳«t ד,ד פון סיט׳גנ א א״גרופ׳ון 

 ורד אין אססיו !••ן פון •’רנעױ׳*1נ״
יל.’א 11!#ר׳ זיי )״, אןיןי iirfru נ-ר«ן

*n r ,n m\ ר^ק*רןי.-א• די 
pe s y v ער קאנזיס•״. דץר mr אנ׳זר 

 ױעיןן זיי «• ;אראנטי, «ן>>ן נעכען ניט
 «נ- עס ivsvn זײ •k סאי׳נען, א־יב

IfBflW.
 נ־ט דאס פאר׳פייטכ^ן, האט ׳ןי
 וײן װ«ט יטנ׳ור׳פטאנ וױ י1׳*•׳«ט׳

 Urn>D־j־Bjn V געכען אסאסיאי״^א!
׳ונטםער.
 ײ<&£ אי <טלז<*, איז, רעזויטאט ד«י

 «ס הי־׳ט דדטאבפרם, ד• אננאי׳אנגט
voi'H• וױ אוו• •ונקט ov נע- האם 

 ottr ro'oo נ*װערנאר איידער וזאיטען
י#• ד־ ;טעד’א«* און ײ״ננער־־פט דד

.V'O'O

אר א ער ענ ה נ ױי ס ד איז ס לי ד די כ ר א בו !או
oy ״״ ײ דאס קי׳א!, אי*זא איז• 

;iy^ אוספארסײדייה איז סטרײק #P 
iy i אירןדייך װעט סטרײק ;lytiiy װע־

|.yi
 fi,אlyגyג ׳ן1פא סא״עיגערי ;אנ^ די

ypv ),ijyoKPio p א•? כטרײ? ir* 
o פון איטײיונגען אי־ע נײיט. n איג־ 

 ‘ז״ נט1הרי;ס-דע*ארטכל טערנ^אנאי
jyj א אײנגע^ט^ניס, יעויןp פון סא;כע 
y האל די וױ ד/ o v w אג* גאר און 

y iy i נײ 1זאגא ׳עוין ז״;ען i n 1א• 
 אײנגע^ט^ט yאטגlאל,י איז אלץ )נײט

y גאגצע די און rm !װאדט ,טא״פיגע 
 ?אי אכטל׳ע די jyii ,4סיגנאי אדפ׳ן 1נא

 T דכעי זײט און ׳אנפאנגען. זיך
 *:*1 איז װעדעז lyay^yj טyװ סענאי

jy r j ̂ו יןױס ארן !מאמ^ט  די װע
ny דעם ארױסציה^ ױניאן iw־ pc 
 איגמ״עטעיס ניט ׳עלאכט די oyii עײה
jy iy^ די כיז ;yooyiy פאד^וגנען 
irfvv נאכyjגyכyז >iyijm

i פון פינו״ זײט אויף n צײטוננ 
fjtfyr ר דיyזעד Vi'tyi] ̂ען א  ייסט םו

y ^  pc די ױאו סללא iypi,-D0 ױעיען 
 סםרײק. pc >ײט אין ןyםלד•אD’או דד
y עב :" i״או אמעוױזען, אױך דארם ן 

ysyii oy; זיך :yj^cy; לא דיy *אנטיי־ 
i ו:נעזל y r r i  iy i  pc קאםײ סם־ײק 

y j.

p װערם גר״כצײטיג ir אױך דא!ט 
 סקױרס ׳אוקלק עלא די וױ אמ^ױזען

iyi•’? iy אח *y r iyo’i אײננעטייאם 
 איצט לזױן ק^נמן ארנײםע! די און

 ררעאען זײ להא װ^כען אין ׳;אכזעהן
i ײען ׳מאר©ירען דארפעז n סטײיק״ 
m װעט סיננאי  .linyii iyoy;y3 •סיג 

iviyn w: װעט גאל ivw צו iy i כײגוט 
n כ^ט־מם oyn דאס וױ y iiרזר םון ן 

y y v w v m דאר םון n״*y:yt ̂
 מר• 1דכע :vo \vv און yיטoקא סטרײק

 מא< עלא וױ ,4מאי oyi דאס װאד©?ן,
yn^io,,אוקלין די וועאען ־oאכly אײן וױ 

iy צו כײט1א די lycign מ$ןן i בא״ 
yoD'otrאין סיגוט ר ly^yii גע״ אין 

sr•̂אo;עy די אין סארישי^ דײהען 
 אננ^וי• רםyn oy וױ האיס, סטרײק

 אונזער םיז נוכלצר oyi אין ״שױן זען
צײטונג.
 םח אײנינקײט די \yzv̂ לזא לאנג

! זyכיאס iyo״r־w די
 אינטעמע• lyאונז עבמזל לזא לאמ

 פאהן וחצכיזצס אונםער ױניאן, א;איל6ל
 <fDKinMi וחולען ר.yאי<ןמאכלp די

 זײ כאסעסטינעז צו דאחמיחנן
 rorny: נ״ע זyםםyאױסק און
ly א צו iyi-i’c עןלזא in y r כזד אין 

! ;yoys סער

iy סאכט v
S r i o

 rojyorv ררײ
כ״א: סאב

 : זyנטyמyל
ונהױדזםישור

lyו5rטpyאנופ1כ l̂ס
r?nnn דזישאבעדס. און

 ׳שדי״ |J^y: צו םארלויר^כ^ן זyהאב זײ
yo, ײ1ד די אז vozvov'v] סאר־ זאילען 
 קאנ־ ylyכאזונד u> ׳אזוי ײ^עז םלטײ

v^ זyט1אלlט :w  \y\ מ״שריכעז; lyiyii 
.iyi:iT»o זײ pc \\ny' כייס

 ד• כײט limy; &ריאב איז אנחצר©
iynyon«c אסס׳ז. ס1דזס»:ע די פוז 

y אין אז ^iy^piy האבעז זײ i m־ 
iy פון yנדאציyקאר i קאמיסיy עזזײנ 

 ״קאלען וײ וואס יונקסעז אײנמע דא
 שייצ טיטאנ אדום איז fy::y:o:* ניט״
געײאיעז. א«נענראכעז זיצוננ די איז

oin;iT®o ״' האבען גזד ייר ז
rטy1 דעם נענען ■וגיזםמז, «וױי בעגעז יט

 סמיט׳ס גאװערנאר וואס פזנקטען נײע די
אגױמענם צום צוגעזעצט האט קאםיסיע

טױד קלאוק אץ
V* די דא ;ypni 1טי "i ys -ונק■ 

jyo סמיטה׳ס גאװעתאר װאס y-o^p 
 lycun yיכyזו און אױסגעארכײם, האט

Diynypi^c נײעכ דעם אין װערען 
:«oyw n םון בתים בעלי *לע די סיט 

 «וגר- *לע די אינדוסטרי^ ?לאוק דער
ivm  |yc^ i \voצו װערען עצט oyi 

ט האט װאס אגריסזצנט טײיד ! טי ס ^ 
o 1 ביז אינדופםריע דער אין nטען 

1924 ,Wrn.
:גטלפא וױ זיך |y?ys פונקטען די

: ס נ ײ פאײ אסאסיאײיעאז די א
 סיטנלײ איהרע עלא 1פא זיך םליכטעם

ŷ אפליטעז ןyfiיyװ זײ דאס ׳דער H -פאד 
o פון *שדיםטעז n נוד־ אין אגרימענט^ 
 זיך יכטעטלפא!פ יוניאז די און םײטה״

 ש1כטזל,פארפ יװיאן די .yro^yt דאס
ױע־ טדײד pא lyo^aiH די דאס זיך

 פאד־ די נאכקודען פייטה״ ״נוד אין
 טאן ;ysyr און נטyימlאנ פדן יפטען1*ש
r״iy נ^ױס^זאםם. ארכײט

״שט־טט אסאסיאײ״שאז די :י י ו ו צ
y אז ׳צ״ i.i^  ysn ס.1מערבע yzsyv 

פון טײי א עלא מאנוםעסטשו^
: זייעדע אין נא-כמצנטפ זײעדע " *v:v 
iyayr האכ זאי־״עןyאוז ישאסס. יוניאז ן
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yzovo v' די אז r :v׳רס yoftm ^קויפ 
i״y iy ארט;yאד נטסyזײ *ראדוצירזון ר 

Dini^pyniiicD y®: כײ in, װעלען 
 האל• וועלכע אז^כע מיט נאר האנדלען

.iysy^ ױניאן אױױ טען
 ״in>cwyDi:®ttow װארם אונטער׳ן

 װע<מ בתים, בעלי : iy:»Dtn®D װמרט
 איי־ זײערע אין גאר^נמס •דאדמױמן

:i® ,lyayr נענע מאנד :’i:p:yoyi״
yu>yii ,D in im iyc נא-רמענםם מאכעז 

v?״ םון iv i"*  y iy סאב־מאנד ;װארע^ 
 :עה־ און מנײדעז yo>y:i םעקט״שורע!□׳/

iy פיז :®!טזןנטס אױף n « ii װyיכM y* 
 מויר־ דעם םון lyonp רyאד כאחומען
 ״קאנם־ און ; ״iyo®trnw אדער ט״טאגם
 נאר־ אויף tyny: yo>yii ס׳/1ראקטא
 װאם װארע yנyניטtryנ ישױן םון ט^טס

^האיטען. זײ
אנ־ דיועז אין רמyii ״ױניאן א

נט  װאם ״ןאפ א איז פאר״שמאנ^, ריכ̂י
 ־,nyB® מא׳מין 14 :סyנסט,נyײ האט
 פח ארבײטער צאר% yyo'U די און ס1טא
jyo®o y®: די iy i נרימענט אן האט און® 

iy טיט i .ײניאז tnyn iv iy i ין® o n 
:i® «ויר y®: *לע D:yzyiy״: iy i ר*־•

 אי| ®גרימענט iyô® תם פון וױזיעס
/fB®sr \וניאן צו באצוג

: ײ ר  אױ־ די זyדורכצוםיהר כדי ד
y2':®־;yo:yoyiy:D ,דאחי םראװיזיעם 
 ®סאי תר צו צױשםעילען ניײך ײניאן יי

 םאמםעק־ אלע םון yoo* א כיאיי״טאז
yosyn ,Diyi:ro ^נריםענמ אן האב® 

ד װענינםטענס מוז זי איז איהר׳ טיט  י
y i ײאך »yr®f| װיסעז i n אסאםיאײשאז 

iy איע ::n n :y אין i n ליםםזנ 
®iy i וועיכע נעמען נײע די ײעגען fp w 

צו.
צופטור לײךג s^t די

ר ךי םון ליססא פויע ® ױניאן יער יען » 
oim ropyoii ם%גד איהמ וועילמ םיס 

װ ייסםא די בימעס. םיהרען נייחװ־ י  ד
n צונױמגעמסע^ם, אזױ זיח m ^ I ‘ י T /י , i* ׳.ו* U f *I |<!< J ־;

ען דעס ײ, ^ *וי .'1«24 ךז

 !vow רינטינע די וױיוען ^-יר#
 oiyuropyci©®: ®ילע פון lyoyny איי
 טעסכע־־ס די פון יעדערע! ytfyv, ט כי

 די אט ,D^yi:®i ®סאסיאײ^אן רער ®ון
y <יסטע? iy1 jyiyp DDP’cy: iyoi®i 

 די אין iyci®i \voyi נײע די און
װערען. אױינגע^יבען

 ®סאסיאײ׳עאן דער םון iyo^yo חײן
y*yiQ 1אדע ®ארביגדען זיך 1ן» ^t\ -די 
yj םאגופעסט׳שױ ® מיט ו:גע|1כיג1פא 

 :יט זיך געםינט oy נאט^ ױעדעס ףער,
vdov iy רעי איץ ji':y i® p ״ױגיאן םון 
3®cc/און ׳צו ׳צטעי״ט ױניאן די װאס ׳ 
id ניס זאל ®iyiN  ly iy n ה1סחו קויפמן 

 :^צעפטייכע איז עס װעיכע האב^ גרער
.lyii-j^pyDi^®: אז» כיט ®®רכיגדונגען

iy פון lyooŷ קײן :ר y י ם i סא־® 
y: זאל םיאי-^אן :y; י*עם ® אלבײט: 

 כײ ה1סחו קוים^ אד^ סאניפעפטמורער
iy iy®^ אילם i ך1דו זיך ט1דכע1פא 
iy אט ®ז אסאסיאיײצאן ךעי i מאגופעלר 

iy מיט ®:ײטענט ®ן האט טיעי־־ע- i ױגי־ 
j.] צוצױ זיך פארםריכטעט ױניאן ,ר 

iy ^עי״ען i אינ־ די אט ®סאסיאײ״עאן 
 ״פטונדען 24 םון םאײױױ אין !אידאציע

 אן, איהר כײ דך D.-yiD טעז וױ oyi אך1
 ® סון כיזנעס h פארראיםעז צו נ-ט ידי

®שאסיאײיןזאן. ד̂ע םון עככער3
 א ®ז ,iy:,Dy:on® װעט מען ,ױען
iy םון ניעדנער i ־1® גיט אסאסיאײיעאן 

 סאנופעקטישױ ט*ױ:יאןי: ® צו גײט
 גיײך איהם ®סאסיאיײעאן רי זאל ׳עד1

 םון א!בײט זײן יסצוצידוען1צו באפעהלען
 ניט ״iyinpopyni©«: גיט־ױגיאן רעם

 איז איכײט י1 צי oyi אױף ןונט־׳גנריג
iy כיז ׳נים צי ׳ןyם®ננyא:נ אןױן i מא:ױ 

טיט נטyמי®ג* אן טאכס 1י־ע1יעיט״6
יודאן, ךעי־

c אױסנע־ װעט מען פ®" אין :*ג,יי 
 ®סאסיאײ־ דער םין מעכיבער א ®ז ,^ינען
i® בײט1® ג־ט ןאן y i טיהיט :lyocytry 
זאי* ,lyiiropyDi^®: :יט־ױניאן א ןס

 אדיר• םאי yoviy דאס אסאסיאײשאן יי
 י1 .1צטראי'1נעי א ®רױםיײג^ ־לם
o פין םוצלע n באישטימט אחי1 אף1^ט 

vwc iy מיט בינרונג1סא אין וע־ע; i 
 און געשעפט דעם אין o>yp,in®t עי״ר
 מאכען צו גוט אױף הױך גענוג זײן אי־
i: *י sy װאס iy תרך ינט1םאר האט 

 ארויoyi 1 טיט ציזאפיען .oyji'o די וט
 ®י־ אן jyiyii ®רויפנעיײגס איהם ורײיי

זאי" מאל ןyצװײט צום אף.1'עט
iy פון ררעדען אײסנעמאאסען [ר i סא־® 

 oyi סים בינדוגג1םא אין און ויאײיעאן,
 y#< די אננעהטען אסאסיאײשאן די וי
זײ־ טײנוגג, 1איה ױיט װעלכע, ;,ysD׳

 םון oiyo^yo םאי־היטען צו נױטיג ןן
 די .1טיפעי ױגיאן :יט אץ ®רבײט נכען
 די שון זא^עז װעט כיען װעלכע ^פע,
 װערען ײגגעילענטi® זאל יטטראפען !ילד
iy אונט^ 1שאנ א ץ i פון אױפזיכט 
i® ױגיאן [ר n  P און אסאםיאײיטאן 
si י1 אױף ען1װע פא־גוצט oyD;yBDpy 
 ניט צו באצע אין אונטעתוכונגעז די ין

עעיער. \$ז
i אויױ : ם ק ע ז y i םיז ה^א,ע iy i 

iy פין םאר׳שטיעהעי א זאל :יאן i ױני־ 
iy םון 1שטעהע1םא א ט*ט i איסאסי־ 
 ־yi און oy:?'o די זוכ^1נטעיא [יײ£אן
|yo^y:i געכען דעפביער דעם שון ׳וידס

 מיט ׳ען1געװא מאכטyג איז y:xsp יי
 צ' באשטימען צו צװעק אײנצינען "[ם
 ניט אין טרבײט זײן גיט מעםכער ןר
1VJ ׳ יוניאןiyac. זאי אונם^זוכוגנ ®זא 

שטונ־ 48 פון לױף1םא אין אנםאננ^
 ײנקױ1א oyn y:*P>p י1 װי oyi נאר [ן

 אונט^י־ ;yiyn Din'cy: זאל און [[,
iyוועלכ בארינגונגען |עלכע i  y אום״ 

i אויף ׳®|oiyc^ טײאי^ער1| y i 
 yDi'Dyiyoj'HiBD י1 םון ויפםאדעמגג

באשטימ^. טyװ >ררים.
: ז ן בע i םוז מעםב^ סיץ י n

lyo'ip iŷ זאל ^סאסיאײ^אן i®  ly iy n
iy א פין נארמענטס i ,irDpyD,i:*D װy־ 

 זאל אויך ארן סטרײקען. איבײכןעך ןעס
i n  |i” yooya P'j מא״ אסאסיאײשאן 

il העל ארערyD1 ן® |yo®oא םאר בײט 
 ןyלכyװ געגען פעתאז, איז עס וועלכעי

 ביז ״ײק1סם א ט1?לעה1ע האט ױניאן \
 ־y: איז ׳DyD'’p ע1בײ אין סטרײק, \ר '

̂ט. העטע
y םון מעמבע! סײן : ט כ א i^ אסא־ 

^ זאל !יאײישאן שי ס מי  געשניטענ^ א
 האט iy סײחגן ס1אלטא1קאנט צו ןארע

שאפ. אינס״ד '
iy פיז מעטבערס yאל :ן י 'נ i 

 !עזײנ^ים האבען לכעyװ ןןואםיאײשאן
u n i זאל ס1עקזאמינעyאגשט ןyיױ לען 
שטעלעס. y:y' אױף לײט ניאן

iy' :ז ה y צ iy םון 1םעםבע iy i 
 פא-ראנטװארט־ זײן oyy ןס^סיאײשאן

iy פיז oiyonyo י1 צו ןיך i 1םא ױניאן 
 זײ װאס ארבײט 1םא ײײדזשעס זייעלע
 זײע־ װאס iyi''>p אוױי געמאכט [אבען

 םy:y' 1םא מ®כטyג האבען כאס^
iy מיט מעמכע!, ןאסיאײשאן i כאי 

iy אט אז |נונג i באגחד ױין וועם חוב 
 אין װײדזשעס װאך 1םולע אײן צו

םאי. ןן
V זײן זאל אסאסיאײשאן די :וי ל 
 אזי ד1באא דזשאינמ אוים׳ן אטען1־ט

 ט1יסטי1עס iyo!>jm ״פאגטרא< י1ודטא
 כייפםײמרן ך*ל און אינדוסטרי* דער

 נויםיג איז וואס סוםי צודער טײל
ian .כאארר

ט - י ק ג י ט כ ע ר ע נ
די אט אינטעױעסען. םאישידעגע די אין ^ ל ע װ ל ®סאסיאײשאן די צ  ̂ז

iv םיט מיטארבײטען i ינ־1ג און ױניאן 
 ®רבײטביאזען אן אויפהא״טען ®וז דען

 פון נענעשיט oyi שאר םא:ד ע:ס1:שויא
iy טעטכערס י1 i  pc .ױניאן iy i 1:םא 

 כיישטײ־ שין װעדען צונויפגעשטעי״ט זאי!
 און ס1טא:ישעלטשו^ע רי םון ערענען

iy® יוניאן דער i טיטגי״ידעי iy i pc ױ־ 
 בערי יpc 1 כ״שסײערוגג די ;ניאן

 :שורענסיא ®רכײטסלאזען צים כתים
 דעם פון ®יאצענט 2 כאטרעםען זאל 1םא:

h® ״•עיראר״ װעכעגטליכען  p -איבײ 
 םיאצענט אײן נײישטײעיען זאי״ען טעי
iy וױידזשעס. זײערע פון i זאל 1:פא 

iy פון צוזאטען, ען1װע םירװאיטעט i 
B i* ױניאן, ד• pn ®סאסיאײשאן voy־® 

yro כײ־ װאס פראװיזישאגס און ״מלס״

y 1זײע אײיננעבען זאי*ען עקססערטען i* 
 װי ששעטעי ניט קאטיסיע דער צו םארט

1 □y iקאטי* די אין ,1925 'א:יא*, טעז 
y'D גמנר אױש׳ן דעם נאר זאר pc דעם 

 ;:־,־עלאני באשטימטיע טאנען רעסארט
 ל־ך pc צוטײלוננ ני־ײכער װענעז ;סי,דאצ

y®: די או; ארבײט i y i .די שיאכ^^טען 
 אײה װעיען נעםיהימ זאי־ רזוכוננyאונט
ט ®זא y די וױ אי 'D '^ P ײעט oy ײ  אנױי
 י1 ע־לױבען זאי*ען צדדים ysא און זען.

1y i  pc lyo iyED iyאי־ אונטע-זיכיג; ־ 
D אין בינע•־ רעy״i בערצוקוק^ T ^ p y i 

y פון אנוױיזונגען די לויט i^ .האטיטיע 
 אונטערזױ דעי. םון אויסגאבען 1;על די

^ כונג א lװ קטy^yנ ז y־ ® אױף ען " ל

D'D®cyiױגיאן די טיט ׳ >oyv 4נ
lyvw א ;,א איײנטלעטען ytyP אירי״ 

^o:y
םארסליכ״ לידאן 'ד :ן ל v צ y ב י ז
 אק»1קאנט y:"P מאבעז צו ניט זיך טעם
 כעףyיטסג,®*נ א*ז oy װעי*כע ט*ט טעז

 חא* עט װעלכע *װ*ליעגיען“y 6כsyאז אײף
iy טעטבע^ס ר* ניט בען t 'i pc אסאסי״ 

אי״צאן.
עי :ן ה ע צ ט כ א ט !יז ®גײפא̂ן
 איף און איצט, אםט1ח איז איײז :עהט
צײט. יאחר pאי אײף

yi ״3 װ^ען צד!ים®yo*OL.|
 1באאל דזשאינט ,i :ן ה v צ י י ו ר
 א ;הדיעןיא:: 4זאי קאנטראר סאגיטארי אװ

jy:*o®i צײ־ זאל װאס לײבעי ,סאניט®־ 
 נעײא־ oo®sy: איז :®!דיענט רער ®ז נען
 כא־ סאכיטא־־ישע נױטיגע די אוגטעד רען

 ס®־ אװ 11באא דזשאינט די דיננוג:^.
yאז זy‘יyצושט זאי* קאנטראל ניטארי :sy 

 טא־ ױניאז צו &י־ײז חאסס אױף לײבעי״ס
iyo^yc iy' ערס.1ניפעסטשי iy שון iy i 

 צו ניט זיך פי*ינטעט1םא ®סאסיאײשאן
iy^ :® i ־1נא םיט טאן צו האבען אדעד 
 יע־ לײבעל, cyi ניט טרא;^ װאס טעגטס

 גע״ זא̂י SV3,,S oyi iy:yp סכסוך דעי
 איגיא־טײא'* cyi םין lyiyii סעט^ט

o שען iyro.!®
i ם  y און ׳קאם«י*ײנםס איע :ן ה ע צ 

 װעלען װאס oy־:M?p אחג־ סכסיכים,
yT י1 זyצוױש ןyאױםשװיט ’c ים,1צד 

 שארװי־ זיץ ןyלyװ oy yosyii אין און
iy® אױסטײטשוגג םון oy:®io סעלט i 
 םון פונקט איז oy לכעןyװ םון וננlנyאנ*ו
oyi ,י1 ער1א ®נײםענט l®Dהאנדלו:גy׳ן 

 צװײ yo^D^yn^^c ער1א ןyוננlיהcD,או
 װע־ yכלװע אנגעשסעלטיען, און באס יסען
jys אyEריy lא ױרעקט ןy lירעקט1אינ ר 

 זא־ to:yo'®נר םונ׳ם ©רנהטען י1 רyאונט
yאיבע יען rנyבען jyiyp םון שריםטליך 

cyi צװײט צום 1צ ענעם1י1®ו:צופy׳1צ ז 
i איז n  pc iyn iy :yD  iy i סאסיאײ־* 

iyrny:yo און שאן  iy i םון iy i ,ױגיאן 
lyDyioiHD yiy '̂T iy iif, ̂ען  צױ זאי

 ׳oy:nsP n אונטעמוכען צוזאמען ערשט
ni:yoא םאכןען און סנסוכים 1אדע ׳ 

אױסצוגלײכ^. די שארזוך
 ניט ײעלעז טענעדזשעי־ס די םאל אין

 דער 1אדע y:®ic די זאל אײנשטיכמגן,
 טרײל א צו װעדען |yoy;y:iyo'H סכסוך

uy ,11כאא iyoc’®o כי^בער אײן םון 
y'VHT':K:iK iיע פון y i טטענרי־ א און* 
 באקאנט זײן װעט װעלכיער 1ריכטע גען

 די רכיאז׳/ylייט רyo,ארטײאיBאינ׳׳ איס
iy אין םאראינט^ײעסירט ים11צ עיאי* i 

,,:i:y:yoyi אינדוסםריע, K̂,: אסא־ אלע 
זאל ױניאן דער םיט סיאײשאגס
 אויס־ זאיעז טאן, צו האב־לן צו אױסקופיען

 סיטערםאן אונפארטײאיש^ cyi קלײכען
 cyi נאך װאכען, צוױי פון םארלױף אין
 אגרי־ cyi אונטעחסרײבעז טyװ םילן וױ

 י1 םין פארלויף אין זײ זאלען כיענס,
 װעט איהם, אויסקרײבען ניט ןyװאכ צוױי
cyi א-פיינטען קאכײסיע ׳ס1גאװ^מא 
טשערםאן. דעם

 װערען באטיאכם װעס סײם 1ע1יע
 ־1םא ניט װעט טײל1או קײז ער.1באזונ

^yiyvyia אלס בלײבען iy פאל אין : i 
 !עזיג־ װעט טש^מאן טײאיש^1אומפא

':iy i םליכט, זײן טאן ען1אויםהע 1אתצ 
®i y i ־1פא טעט1אונערװא פלאץ זײן זאל 

 רים1צ ע1בײ די זאלען יג,1לע בלײכען
 lyטyש• ניט און גלײך ®ג!ימענט צום
iy®: אן אויסקלײבען טעג םינף אין װי i 

 װע־ זײ אױב םאן,1טשע טײאישען1או:פא
 אין טאן צו אסiy?.iyDi8p 1 1אבע יעז

iy וחגט נ,yט םינוי םון םארלײ\י i ים1סופ 
 אזא• ןyבאשטימ ?1יא נױ פון ט1קאי

מאן.1טשע
 פראצע־ אױסגערעכענטע אױבעז די
y in אנ־ זאל סכסוכים אויסגלײכען אױף 

:l)vיvנרov אױוי װעראן iy i און ױניאן 
iHP'iyo® i n מאנוםע?־ סוט און קלאול 

.?cnyiv ל אויױ און אסאסיאײשאן®y נ־® 
y iy i בתים, בעלי פון ®סאסיאײשאנס 
אנריטענטם. האבען װעט זי װעלכע פיט

 רעגולײ־ ״דולס׳/ vלx :ן ה y צ ם ו ם
 זיך פארעיען װעלכע ,iyi*oyD און שאנס
 און אגרימענט דעם ען1ורכצופיה1 אױוי

y^yn ניט דא זײנען ojycyiyiD’w נע־ 
 צװישען װערען באשטימט זאלען ען1װא
 אין קאגםערענץ א אין ים11צ אלע די

 ביען װי עם1 נאך סעג 21 םון פארלויח
oyii ײבען1אונט^מ oyi זא־ יכיענט.1אנ 
jys איבעי אײנשטיטען סענען נים זײ 

 רטyטyנעס עט ואל פונהט, א 1פא װאס
 אייבען ײי 1שטײ;ע זעלבעז אויפ׳ן ען1װע

 ־ysDyc צום בא-צונ אין נטyכyאויסנער
קלאנעס. און סכסוכים פון הענט

עכצעה  א דעוערייבען צו כדי :ן ז
:yo'n םון צוטײלונג iy i און ארבײט 

iy אין 1בײטע1א ®לע בעבען i י1וסט1אינ 
 זאל ׳כײט1א 1םא נענהײטyלyנ נלײכע א
iy װאס סאמיםיע די i האט גאװעתאר 

 גרופע א באשטימעז נלײר כאשטיםט
yo^yn lyoyiiopy אונ־ ®!בייטען זאל 

iy i  iyc םון אויםזיכט iy i ,אוז סאטיסיע 
 אונטע!־ ליכע1ינ1ג א |yo®o ?אל װעלכע
iy אין ןוכוע i די אין און אינרוםטו־יע 

םאוץױקעלט וײנען װעלכע •ריבלאטאן,

ם י ר ב  ח

נ א ט1ל י י ל !ם

 איך, וױל ס״גארעט א רױכער אייך ״װעז
 קען הנאה אמת׳דיגע אן האבען. הנאה

 אין דאם הװאליטעט. פון האבען נאר מען
העלמא!.״ רױכער איך װארום

 עם וױיל קװאדטעט, האט העלמאר
 טא־ טערקישען עכט %ססו ענטהאלט

 םעארעט יעדער איז דעם חוץ א און באק
 קארראן א אץ געזיגעלט און געפאקט

 צױ װערען פון זײ פארהיטען צו באקם,
בראכען.

ם ר א מ ל ע ה טערהישע עכט אבםאל־ט דינען
 עג־פטי׳סע אין עtrיpטער גראר מער העכפ• דעי פון ערם1צזאנומעהפמזו

װעלט. דער אין םיגארעטען

ELM.
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נאךעל-אינךןטטריע ran אז הי,לאנע
iJAפדלען*) איז

PH  זיר □gr 1924 יא־־ר ד^כ —
 ג»דעי־>ו*־ די פא- ^נגעדיױנען ®ױיען

 גמיסער g pc צײכע; ווו;טערען בייטער
 גרױםנ די אין ארבײטסי־אדגקײט.

 דעי־ ארבײטסי־אדגיץיט די איז ׳שטעדט
 די אין פ־אצענט. 50*60 ניז גאנגען

כיעי׳י. און •יאצ. 80 ביז — קלעגערע
אמס־ דאט ארבײססי*אױ;קייט די
 :״שט אויף ד׳אט pא םאנען אי־ע גענאפט

 לועיבע צוױיגען, יעגיגע די אויסגעטיטען
 ־osyrrgc יאר,ר •g« לעצטע די ראכען ■'

ארב״סס־ pc נעלימעז וױיגיג ניסטעסיג
 כיעגער־ די ביישפיל צופ וױ יאזעקײט, ־

דאניען־פרױואט. און פרױואט
 מערץ אגהױב און םצברואו• סוןי צום

 אוים^עבונג. ;עוױסע « םארגעקומען איז
 בסעם א״בײמסלאזיגקייט די איז איצט

םארשװאונדען.
 ארבײטסלא* פון חדשים יאנגע די

 דאס נעװען, ;ורם אבע־ האבען זיגקײס
 היג־ *שטאיק זײבען ארבײםס־לױנעז די

 יקרות, □in מבי געבריבען טערישסצליג
 דער־ שסעדם רײע גטגצעי א אין און

 g pc ארבײסס׳יוין דער איצט נרײכט
— 40 קױם ארבײמער קװאלינדצירטעז

 די איז ייױך װאד. א • to סילי^ 50
 זייגען לױנען די װאו שטצדס, נרױסע

 די לױט געװארען רעגולירט געװעהנליף ;
 •סם, סטאםישטישען pc אנװײזונגען

 יקרות אלע גישט לעצטענס זײנען
 אױם׳ן געװאיען. אױסגעצאײט הוסםות ,
 העכערען צו םאדערוננען די סון באדען .

 לעצטע די אױסצוצאהלען לױנעז, די
 אין פארגעיזוכיען זײגען חוסםות ײןרות
̂ע אין לױךאקצישס סצרץ חודיש  אפ־ אי

 *פט נאדו האכעז װעלכע טיילונגעז,
 דוײ י׳אמ אסייו סטרייקס, די חןרםיהרט

 ביז די סאר׳עידשנ׳טע. און ערנדיגע
 סטרײקס די pc רעזוי׳טאטען איצטינע

באםרידיגענדע. זײנען
 אז פאיאױסזעדזץ, גיישם אבער ם׳קאן

 לאננ א זײז *gf קאנױקטור איצטינע די
 אלנע־ די אויב פאריזעדט, דועתדינע.

ען אין אאגע וױרט^אםטייכע סיינע  ■ו̂י
 צו איז איצט וױ דיזעלבע בי״בען װעם

 ודעם גיכעז p* נאר אז ערװארטעז,
 ארבײטפילאזינ־ אן אױטברעכען וױדער

נאדעיל־סאבען. אין קײט
 צױ זײן םוזען איטײיונגען אונזצרע

 אר־ פיז כװאליע נײער א צו געגרײט
 אר־ דער כיט צוזאםען כייטסלאזמקײט.
 םאר* װידער זיר װעט בײטסלאזינהײט

 אונםערנצ־ די pc דראגנ דער שטארקען
 טרבײטס־מד די ®ארערגערצן צו מער

 גע* דאס טוזמז באזונדערס דינגרנגעז.
 באצײםענס אח טרבײטער די דענקען

זאר* ארנאניזאציע, זײער םאחןזמאחקען

I

 פון #ר*יקעל דעם איבער ײיקען מיר )#
 דעי וואס ןרײםרגנ * *רב״טער׳/ נאדעל ״דער

 הא* וואחיזן ®ון *איאײן ■ראיעסיאנצלער
 יין מאי• עסיםען דעם לכבוד ארויסגעגעבען

 די װי זעחן, דײטליך םען לאן ארטיקצל דעם
םערונגש זײייר םוען סתבלים רוי«ע"״  *̂ו

עז. אי| #רבייט  ויינצן לײם חברח די •ו̂י
דיזעלבזן. *יםצדום ח«נים

 אויפצוגעחטען פע**•; זיין זא: ד נען
א^טען )קאט״ •עװעיען דעכ  ד* א*יגצ̂י
ע״אנערי^ען. געיאיצט ביז

2
 אװעמ כ׳איז װעי־נען טיט ודע; דער

 װטד״עעװעד pc עי״רױטע׳׳־א§אדצ די
 די טיט־זעלפען :״פט קא; אנטײלוגג,

 טאג־טעגרײ זײער ןיא :אדער־א־נ־יטעי
 סאױעטאיקען נא־ לאן ער מ.דא? כען
 די שון ■אדציע די שא־סעסטיגען און

 קלאסען־ אונזערע *,,אוגטעדגעלניע
טו;א*ב.
מאי־טי;; י-עדע  !דאסעכי־ דעי א*ן ̂*
 ברעגגען יזייטעגדיג ריז באוועגו;; אגעלעל

g אױבײםער־אינטע־ די •:.•אדצן ;רױכען 
w רעכעז• r ב״ איצם אבער ׳פמאיטען 

 איז באדינגוגגעז וןאנקדעטע גענעבעגע די
 פטרברעכען, סלאגדאייצזער א ■״צוט
 P* שװער *אידעז מ׳םוז װעלכען סאל

 דעי בלל, אדבײטער דער גאר ביוםינ
אזצלכער. אילס י־אלעםאריאט8גאדעל*
 סאר־ דער סון בליטאילאך ער^םע רי

טוננ נצקדכיענער אצ •  װיחעע איז ^
p טיר האבען ir נעהאט• סאקע
 האנעז מענעי**רײואט־אלכײםער די

vw צוס ^v\ באקומען נישם סעברואר 
 מןרוו־ד ■ראצצנם 32 די אױסנצצ^ודזלט

 םעהר באוריזעז זיד ס׳חאט וחגן חוס#ה.
 כייט אדויס אדבײטער די זײנצן ארבײט

 32 די זײ או״סצחמוהלען טאדערונג א
 דאס איז םאםענמ יענעם צו •י־אצעגט.

w* געויעז יעױן םאך atyvty. װאר־ די 
 ארויסגעישטעלט חאם איטי׳^וננ יצעױער

 דואח»םאסען, אלע די איז םאדערוננ די
 סיסגאידער. אונזעדע ס׳אדבײםען װאו
 װידער בראצגע pc סאדאײן דער
 ארויסנעישםעילט פאדעלומ דיזעלבע האט
 ״ge און פיםגאידער *ױלי״שע זײגע פאר

פאראײן. אונזער פון אנגעיטפא^טענע די
 נייפט האבען מײסטערס •וירײטע די

 זײ הוספה, cnr קײן פון הערען נעײארט
 יע־ g דורכפיהרען געװאלט נאר האבען

 האט אפטײלונ: װאדלןעװער די דוקציע.
 אױסגעקעמפט סטרײקען מאנען 2 נאך

 בײ ■דאצענט. p 22® העכעדוננ יויז א
 rg געװארען, כטgא■נעפ אױך איז דעם
 דעם iv:'njyigD עגדגיצםיגצז בײם *ויב

 דער ײעט טg■ריװ םענער pc סטרײק
 ותרט סעהר באקומעז פאראײן בראצקער

 רgם אויך דעדילײנט אײם*מאסײט דאס
 אד־ סטרײקענדינע די ארבײםער. אלע

 םארװאצםוננ דער מיט צוזאמען בײטער
מז ^  צו םםרייא דעם בא׳פ^וסעז ר*\ ז

 םארהצלט־ נארמאאע בײ יליקוױדירען.
^ נעוױס רואלטעז ני׳שצז  טאר־ װאס א

 ■ראםעסיאנציצז דעם גאר ישטעהען
 דער אז אגעד^מעז, געמזזט קאכץי,

 באדיגגונ־ נענעבענע די כיי איז סםמײן
 זײז םארענדינט. נינסטינ זעהר ;ען

jjgao'ig צוצואײ^עץ זײן נודם נאר תאז 
 פארענדיגצז צו גיגסטיג מיטהעאםעז און

םאראיח. ט*זpc 2 סטרײס דעם אויך
 א ♦שפאאטער די אויף אבער הױבען

גע־ מיט מ׳װיא :געפיאדער וױלדעז
ארבײט דער צו דזנראאזעז נימם װא^ך

 איהר וואם וױיניגסטע דאס
פארױנען זיך מהם

 דזשולאי פערטען דעם סארברעננע; זנו איז
דעם אין — זונטאנ און שבת דעם טיט

WEST END HOTEL
s זדסס,ז h k J;Dr a k e

L u*״b  Station, Sullivan Co., N. Y.

װאוגדערבאר׳ איז לאנד׳טאפם די  
נןףפםאקפול און זויבער סריש, עםען דאם ,

י ן ד ע ז י י ר ג פ י ם ע ם  
באהאנדלוגנ םריינדליכע די און .

כלויז *וריק און הין רײמ די $6.10.  
האכעז נים חרמה קיין זיכער װעם איהר . tm וכ*ט>

J .  Cohen, Manager Tel. Hurleyvillc 9 P-4
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FALLS MILL HOUSE
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ח  סםרײק דצר װאו װאח»ט«גמז די י
ז ddiY ®אחמדיגט. יי d ס<ןאג\ ארױס 

 הגם — װ. א. א. גע׳צלע;ען [,1ר*ל
 ס׳גע• װען סטרײס, א כעת ׳צטזמדיג,

 אוגטערגע־ די ישפאאטען צו נאר ליגגט
 צו סטרײק דעם אײן זיף ם׳גיט און נ׳ער

 וױכ־ רי vsg פאחצטעהען םארענדיגען,
 אמעטײגעם םאר׳ן דעם םון טיגקײמ

סטרײק. סון אויסנאגג
 ‘םא־ דאס האט םאי דאס אויך
 םא־־ אונזער דורןי סט־ײק דעם עגדיגען

 ־,א איבעריגע די אז מיטגעװירקט, אײן
 קאטעגאײע טער2 סון מײסטער די׳עע
 נאנ;ע:ען סטרײקען װאכען 3 גאןי זאלען

םאדערו:נ. די

יױסנציןד איז ארנײםער די
װא־ S גאנ?ע דערפטר קעטסען צו מען
כען.

סארציהען דאס אז ׳זיך םאר׳עטעהט
 אױזי סיןאן ברען yogo אין סטרײק דעם

 po רצוולסאט א איז װאכען, 3 העכער
 איז װאס שפאלטונג, אין צױצפי־יטעױנג

 חוצית די פאןי. םyד אין סאױגלקוטען
pc כאײססק איז כײסטערס רי rטארק 

 װעלצן כחות די פרוא-וען און ;עלואקסען
 איצ״ דער טאקע זאל װעאען. געוױס זײ

 וואר־ אין סטרײק מעגער־«רױואט טיגעד
 ארבײטעד, ysg םאר װאינונג א זײן ־;,״.
 נאנצ׳ די אײנצולאי״טען ס׳איז ;לי^יג יױ

פאראײן. פון ׳צטאיקײט אין לזײט

מ םיג ױנ ם ו מי ען נ עג עפ װ ם פיק ר ד כענמפי נ » פ 22 ראהאל אץ
,4ױי טען1 דעם דינסטאנ הײגטיגען

 4יאקא ױגיאן דרעסמאכער דער אין איז
 אננעלױבען אין קראםט אין ארײן 22
 בענעפיט סיק דער םונקציאנירען צ•

 י־א:; :יט רזאט יאקאר דער װאס פאנד,
אײנגעםיהרט. צוריק
 איז פא;ר »זא םון איינםיהרוגג די
 ;;,אדיססואו:; װיכםיגסטע די םון אײנע

 ראטזאם, איז עס אזן ױניאן אונזער אין
 באקענען זיך זאלען מעםבערס אילע אז

 ײעט פאנד דער אזױ װי אופן מיס׳ן
 ז•• :רצען א פא־ װאס און ארבײטען

ציהען. איהם םון וחזלען
 ,י־ לאבען צזרײו װאכען פאר א מיט

 סדשלאבען 22 לאקאי פון מיטנלידער
 םיק א ױגיאן דעי אין אײנצופיהרען

 ײאפ מיסגיידער פאר פאנד בענעפים
 :*ט קראנקהײט םון פאל איז װעי^ן

 טובערקל־ א אח ארבײםעז צו בכח זײן
 לײ־ װאס םעםבערס פאר םאנד לאזיס

 גלינ־ו:; דעי כייט ^װינדזוכט. פין דען
 ללי װעיכער, פאגד, דאזינזגן דעם פוז

 סוגקציא־ צו אננעהויבעז האט געזאנט,
 אונזעד נעםט יוילי, עױטטען דעם :ירעז

 ;,אליפנאג גרויסע די זיך אויף יאקאל
 מעמבערב. קראנתע זײנע דזעלסעז צד
 גרויסעד א מיסיע, װיכטיגע א איז עס

 סעמבערכ די אן אפ העגגט PK אזיפטז,
 ערפאלנרײך אזוי פאנד דעם סאכעז צז
עם. פאדדינט ער וױ

 אלרזאכען סך א נעװען זיעען עט
 נויםײע: די ארויםנערוםען האבען וואס

 אץ אײנצופיהיען םאנד אזא דיגקײט
 זײ- זײ פון אײגינע ױניאן. אוגזער איז

נלז:
 סעבי״ אונזערע פון םעהרסטע די א)
 פלן וױינינ זעהר אק ®דויצז זײנעז בערט

 אדעד םאסייעטי א צז געהערעז זײ
 דער םאנד. אזא האם װאס פאראײן

 פוץ ם̂א איז אז ׳איז דצרפח רעזולטאמ
 הילפלאז ממש זײ זײנעז לראנ^הייט

 װע־ צו ארנאניזאציע איעציגע די אה
 ױנ־ די איז ודענדעז זיך קענעז זײ מעז
 אזא ניט האם ױניאן די װען און יאץ.

 מעמ־ באטרעפענדע די סאר סז\ פאנד,
וועדען. נעםאז וחזניג זעהי בצרס
 איצט איז ױנ^יז אונזער איז ב.

 ארבײטעד, צאהל באדײטענדע g דא
 ,23 יאלןאל םיז מעמבערס געוועזענע

 םון רעזולםאם g אלס זײנען װצלכע
 מממבעדס געװארען םאדאײניגוננ דער
 מעס־ דאזינע די לאקאל. אונזער פיז

 סיק־בענעפיט א נמהאם האבעז בערס
 צו באלאננט נאך האבעז זײ װען פאנד

 אויך איהם האלםעז אוז 23 לאקאל
 בא־ זײ ומןום דעם מים pH אז, איצט

 איבעריגע די איז פאנד צום יא לאננעז
באישאפט ׳נימ — אונזערע מעמבערס

 טענליך נ״אכט י־אם י־אנע, אזא זיןי
 כייטניידער סארטען פא-״:ײדעגע צוױי

pg *רױױלעגידםע : ױניאז אונזער ;,א
ניט־פרילליי־עגירטע.

 און ״פטודױם סארזיכטעען א :אר
 דער טיט באקאנטישאפט גרינדליכע

o צוב ;עקוטען טען איז פראגע r r( אז 
 םאנד אזא אזוי דוי אי:; בעסטעו־ דער

:®איגענדעד דער איז ״שאסעז צו
ױנ־ אד;זער סון טעדנערס איע )1

• װעי־ען יאז  כיעם־ ײערזח אױסאטאט̂י
 טובע־קדי*אזיס־ אה טיק־ דעם םון בעיס

 צום צאהלוגמנז די פאגד. בענעפיט
 ביאנאט. א סע;ט 35 זײן ײעיעז פא;י

 די װאס ;וצען, די טיט פארנלײך אין
 צי־ דערפלן װזןיען דעכיבעיס קראנקע

 צאד־ לךעלזןן די װאס סודע, די איז הען
אוכיכאדײםענדע. אן גאי לען

לוע־ פא:ד דעט צו צ^הלוגגען )2
 ױ<י ערישמע; דעם םון אגהויבען זיך לען
 פאר באצא׳־זלען מוז מעכיבער יעדער און

 פאר־ אין סטעמפס בענעפיט סיק דדײ
 דעם םון טצטבער א לוערען צו ביי אױפ
 דאזעע די פאנד. בעגעסיט סיק

 נא־ אלס רעבענעז זיף װעלן סטעטפפ
 פאנד סיק־בעגעסיט דעם אױף צאהלם

 און אוינד^פ ױלי, סאנאטען די סאר
טעטבער.5סע

קראנ־ צז סיין־מןנעפים צאהלען )3
 דעם אנהויבעז כיען ײצט סעטבערס קע

זםעז  מעמבער קיח און איזםאבער ע̂ר
 קראלקעך צו בארעבסינט זײן נים ־ורעם

 האד דחזט זי אדער iv סײדעז בענעםיט
 סילרמזנצפיט- 6 פאי באצ^הי׳ט בען

סטעםסס.
לחום אטיי^אגט נײער יעדער )4 1

 pc וועדעז עחזאכיינירמ טוזען פריהער
 אדײגנע־ װעט ער אײדער דאקטאר א

ױניאן. דער אין װערעז נוכיען
 n *ח דדיננענד ®אריאננעז טיר

 סון טעטכקרס אקטױוע אוז טלשערלײט
 פאנד סאר׳? ארבײסעז צו שעפער די

 אז זײז זאל ער rg זעהז, אדן
 אױםצוללאזזרען םליכם זײער איז עס
fH די וױכסע װי סעמבערס די Bp 

 באק^ונט זײ און איז אונטערנעהטוננ
 ר* װאס iyu'Dy:ya די סיט מאכעז

ןױהען. פאנד דעם pc וועלען מעםבערס
ז rg דיאמעז, צי איז עס  Vs* ו̂י

 וועלעז באקאנם נענוי װעיעז פעכלבערס
 <א* אמתר pc אויסטו נײעם דעם מיט
 אנצודאל־ זעז־זץ זיכער \ײ וועלעז קאל,
 ngc Tr.Dng אזוי און סאנד דעם מען

 און קדאנקהייט pc פאי אין זיכערען
 ארנא״ אונזער פארל&טאייזעיעז דערטיט
ניזאציע.

.wo. ץ, ל א ה נ ה v « י.

ד 8 ױי אן ס ני עד יו ם ־ אין סתוהיל זו או װ ה ת ב
ר א כ ײ ש8ה ל דז ע ל

 דעם םון גראונדס *טעהגע די אויף
 גע־ גיבעז אין װעט קאלעדז^ ברוקװאוד

 פאר סהוהל זומער g ווערעז עפענט
 פלאז דעם אויוי ױניאניסםען. טרײד

 ארן מענער מענשען, נרוגע g ארבײטען
ממז װאס פרויען,  א־:ט% נרויסען g ̂נ

 ,.לײבאד שאר באװענונכ V? איז ועב
אםעריסא. איז עדױסײישאן״

 װעלען אננעלעגעגהײט דער װעגען
 דיםקוסיעס און תאנשערענצען םארסוםען

 דעם םון נראונדס ראכטםולע6 די אױףי
 דעם סון קאלעדז^, לײבאר בדו<ןװאוד

די אין טעז20 דעם ביז מען7
 זיך װעליזז דיסקוסיעס אוז קאנםערענצעז

 לעדער סיהרער, ארבייטער נאמײקיגען
 ,oyrny^gp איז םקרחלס ארנײסמר פון
\t יאנםט אין w m אינטערעסירען װאט 
 אמע־ אין עדײקײ^»אז אײבאר םיט זיך

̂י אין ײהא. י ®ח םארלײ  pc ײאה די
o 20 ב̂י םען7 רעם nוחד דזמו׳לײ טאז 
 אינםירעםאנםא rmvngc דארם ל?ז

מר ריסקוס*אם ^fvrv׳ אי tn m דביײ• 
PN ,|VCf< 3 טזןר ip i ml

 איז אהין קומען צו נעלאדען איז עילם
 װיזיטארס סאר באטײלינען. צל זיך דעם
 PD רײסס די אויף רעכענעז מען װעט
באארד. פאר ט^נ א דאלער דרײ

 קאנםערענצמן די pD צײט דער אין
 g װערען דורכנעםיהרט אױך דארט װעט

פראנראם. כלוזיקא^ישער

 זונ־ קאנםערענץ ספעציעלער
דזשולאי וםען3 טאג,

g זחנרט קאנםערענץ סםעציעלער 
 טען13 דעם זונםאנ, פאר אראנזישירט

 ײעחנן קאנםערענץ דעם צו דזשולײ.
 און פמונאד ®ראכוינענטע ערװארטעט

 און באװענתנ אד־בײםער דער םון סרויעז
 וואם סשולם, ארבײטער סון לערער אויך

 אנוועמנגד. זײז צו סארשמראמזז האבעז
 wm ^אנשצדינץ דער אויןי דיםקוסיע די

מר פארקוסעז m אי ro nm: 
 אר־ און טארלוומם ארבײסצד׳מאפם די

n לצהו־אז־ די pc ווארם^ם  pit ל'יה*ר 
אינםטיםוןחןה״, ?דייקי^אז

̂ולײ, ;^ןך^עם־^ען w דז m.ט י י ק ג י ם כ ע ר ע %Fג

יװלמ סטהילקערס הי וואו האלס ך\
:געפינען דה

 האיצ pc גאםען

 ה^י #סטאריא

האל ^ןרלינגטאן

טישערמאן האל נומער טעי״עםאןאררעס

 העצאוזיער ל. 8045 סט.דרײדאק טע4 איסט 62

פעריםוטער 2585 פל.ארטשארד םארקס סט. 19

שאײ טט. טע5 א. 2נ0 האל בעטהאװען m ארט a קוױן,װערמהײםער

 האל נךײענט

האי קלינסאן

 וועיארדי און מעץ 8927-8926 ברײנט יעװ זעקסטע 723

 גאלז־*ווסקי 8927־0«12סט.דרײדאק קלינטאן 151

פישער ארן פרעס 2587 ארטשארד סם. קלינטאן m פאלעס סענטראל

װארשאװסקי 8165־9924דרײדאק סמ. םע2 א. 214 ה*ל רענלגטאן

סאיאםאן 0219 דרײדאק םם. קאלוםכ^א 92 האל דזשעפערנ^ן

ױ״ עװעױו 10^ האל לאפאיעט יױיסםאן און לעװין 7923 דרײדאק ,

בראם און סםודענמ 7845-6612דרײדאק סם. םע4 א. ליײםעאוםסס טאנהעםן

אײדעליאנד 828(? דרײדאקסם. פים 62האל םאקסידא נױ

ק^הען םאקס 8047 דרײדאק סט. סאםאלק 143 *איעס אריענטאל

שערםאן פריםעט, 30<?4 סםיױרעסענם סמ. טע15 א. 7סקול וענד

גאלוב און גאלד 2588 ארטשארד עװ. סעקאנד 140 קאםינא סטײװ.

שעכטער3234 יעדדערסיטי סט. מע606 א. 63 סאצ. חארלעם
;• סענטער עדירק.

ל^טיטע פיקעט לעקסיגגטאן 1629 קלאוקמאכעך
העדקװאםערם 1887 אטװאםער עװענױ םענטער

:םטעג עװ. םאנטראז 106 האל װיענא
לעװין הערי 4589־ioie9־2030

_ לײמ*!־־ בראנזװיל
^ 0882 דיקענם םט. סעקםעז 219 לײסעאום ז קעסטת ד

ארלינג־ אין כױטען װעלען דעזײנערס און פייקערס באטעגהאל קאםערס, א״ע
פלײס. מארקס סט. 19 האל, מ*ן

װע־ — קאנטראקטארס, א̂ו אינןעפענדענט םר^טעקטױו, שעפער, ססוירט אלע
םטריט. טע15 איסט 7 סקול, רענד אין סיטען <ען

vsk סטריט. טע5 איסט 210 בעטה^װען אין מיטען װעלען םאכער סעםפעל
, סטײװעסאנט אין מיטען װעלען שעפער ריטער אלע עװ. סעקאנר 140 קאםי̂נ
 <ועסט 242 עװענױ, טע7 488 עוועגױ, טע7 500 פון שעפער פראטעסםױו אי*ע

̂וס, און הינדום סטריט, טע39 זועסט 205 סטרים, טע39  סא־ ר. ברארודײ, 1364 גר
 — עװענױ םמ5 און סםוײט טע52 תא., און היקסאן און בר^דוױי 1372 דאפםק',

עווענױ. טע6 723 האל, ברײענט pא מיטען װעלען
 >טמ 305 עוועניו, טע7 333 עוועניו, טע7 352 םון ישעפער פראטעקטיוו ארע

 484 עװענױ, םעדיס^ן 105 עװענױ, מעריס^ן 112 עװענױ, םעדיסאן 136 עווענױ,
 םע33 סטריט, טע32 סטריט, טע31 סטריט, טע30 עװענױ, טע6 450 עװענױ, טע0

̂, טע38 און סטריט טע37 םטריט, טע36 סמריט, טע35 סטריט, םעז34 סםריט,  סכ
סםריט. טע4 איסט 66 לײסעאום, מאנהעטעז אס םיטען וועלען

 טע22 םמריט, םע20 םטרים, טע17 םםרים, םע14 מון שעפער פר^טעקטױו אלע
 און סט. טמ29 סםרים, טע28 סטרים, טע27 םטריט, טע26 סטריט, טע25 סטריט,

̂ל, אסםאריא אין מיטען װעלען סלײס, ױניװערםיטי 60 םון כענדאוריץ, א.  א. 62 ח
סטריט. טע4

ysg ,װארשאטסתי דוש. אײרזשענט ביזנעס םון תןוגטר^לירט ווערן װאס *שעפער
 טע36 זועסט סמרים^ טע35 וועסט סטריכ^ טע34 וועםט סטריט, טע32 איסמ

 עויע־ טע7 םטריט, טע39 װעםט ססריט, טע38 ססריט^װעםט טע37 װעסט סטריט״
םטרים. םע2 איםם 214 האל, העניננטאן אין םיט^ן װעלען כרארװײ, און ןינ

̂ע בעצאהלער, ל. איידזשענמ ביזנעס פון קאנטראלירט זײנען װאס *שעפער אי
 פון איז סטרים טע32 װעםט םטריט, םע30 װעסט סטריט, טע30 איסס םון —*

סטריט. טע2 איסט 214 האל, העניננטאן אין מיטען װעלען עווענױ, טע7
האםםא.י, אײרזשענט ביזנעס סון תאנטראלירט ווערען וואס •שעפער ארע
 טע28 •יועסט סטריט, טע27 וועסט סטריט, טע26 איסט סטרים, טע22 איסט

 סטריט, טע31 װעסמ סטריט, טע30 איסט סםריט, טע29 וועסט און איסט םמרי,
 טע37 װעםט סטוײם, מע36 וועסט סטריט, טצ35 וועסט סטריט, טע32 ווצסט

 טע6 ברארװיי, עװענױ, םעדיסאן סטריט, טע39 װעסט סטדיט, טע38 װעסט סטריט,
 214 הא,, הענינגטא; אין םיטען װע^ען — עװענױ, טע8 און עװענױ טע7 עױענױ,

סטריט. םע2 איסט
̂ע 'םו ־־־־ ^<י׳ים אײרזישענם ביזנעם סון סאנםראל רעם אונטער יטעפער אי

 םע3״ איסט סטריט, טע31 װעסט און איסט ססריט, טע29 װעסט סטרים, טע29 א*נט
&א.אם, סענטיאל גרײט אין כייטען װע^ען—סטריט, טע33 װעסט און .איסט סמריט,

סםרים. נטאן
 םון עלחין, אײרזשענט ביזנעם פיז האנםראלירט ivum ogn ^gcyr רע
w ,סענטיא גרײט אין םיטען וועלען — עװענױ טע7 עווענױ, טע6 עװענױ
,9 vm97 _ סטריט• סלינטאז 6

^טע7 וחןסט םון סאיןם, ב. אײדזש^ט ביזנעס סון קאנטראלירט *שעפער לע
נרײט אין מיטען װעלען — סטריט טע28 װעםט און םטרימ מע28 איסט .

אין מיטען לען1װ/ — ־עאפ אדלערים און װילקס pc און סטייט טע20 װעסט סון
סטי־ט. ק״־נטאן 90 פא״אפ, סעגטראר גרײט

 קאנטראלירט װערען װאס שעפער א^ע
 װערען - סטריט ט/(25 װי;סט פון —־ ׳ני!אט

.די.״ עװעגױ

נט ניזנעס פון  ראזענד רדצ, אײדדש̂ז
8“ 10 קאפיגא, ראפאיעט א*; ט־טען

 מיטען ורעי־ען — סטי־ט, טע24 וועפט ןיא איסט פטריט, טע23 וועסט pn איסט פון
״רי״, עײענױ 8־10 קאשינא, ראפאיעט אין

— גאלדבעיג, ה. אײדזיעעגט ניזנעס פין קאגטי־אי־ירט װערען װאס שעפער, אי*ע
 לאפאיעט א*ן ווערעןמיטען עװעניו, טעריפאן אין סטריט טע22 וועסט און איסט פין

סטריט. קליגטאן 8--10 קאסיגא,
 און סטיא סון — מאזער, ב. אײרזשענט ביזגעס פון קאגטראדרט ״שעפער איע

סטריט. קרינטאן 151 האי*, ק״ינטאן אין מיטען װעיעז — סטריט, טע21 װעסט
גא^ד^װסק/ ס. אײרז׳שענט ביזנעס פין קאנטרא^ירט װערען װאס שעםער אלע

 וחד * ׳סטײט ט׳;20 װעסט און איסט און סטריט טע19 װעסט און איסם סון —■
סטריט. קרינטאן 151 האי קיינטאן אין מיטען לען

ysK כענדער, דזש. אײדדשעגט ביזגעש םון קאנטראלירט ווערען װאס *טע&ער - 
̂ינטא• אין כייטען װערען ■ - כטייט טע1̂ װעסט און איבט פון  קייג* 151 ׳רהא קי

סםריט. םאן
 כערקאװיץ ה. אײדדעענט ביזנעס םון קאנטרארירט װערען װאס ישעפער איע

 אין טיטצן װעייען ־־ סטריט טע17 װעסט פון — דעפארטכיעגם) •טוסטער׳ס (םון
סטריט. קליגטאן 151 האל, קרינטאן

ראסעגבצת, א. טענטיאײדז ביזנעס םון ^אנטראי־ירט װערען װאס יפעפער איע
— pc װן־ — סטריט טע17 איסט און סטריט, טע10 װעסט סטריט, םע15 װעסט 

סטריט. סאפאי־ק 143 האל, פאיאס “אריענטאי אין כייטען לען
— טיי״ער, ם. אײדזשענט ביזנעס פון קאנםרא^ירט װערעז װאס שע&ערי אלע

 יחד ■- עװענױ, טע4 פון און סטריט טע14 װעסט און איסט סטריט, טע13 איסט םון
סטריט. סאפא^ק 143 ,4האי פאי־אס אריענטאי״ אין מיםעז לען

ysn ירט װערען װאס יטעפער מוטשיגראססי, אײרדשענט ביזנעס פון קאנטרא̂י
 טמ21 סטריט, טע20 סטריט, טע14 עװענמ, טע5 עװענױ, טע4 סטריט, בליקער —

 אריצנטוול אין מיטען װעלען — סטריט טע23 איסט פון און סטריט, םע22 סםריט,
סטריט. םאפאיק 143 ׳האל פא^אס

אראג״ םישארלעס אײדזשענט ביזנעס פון תאגטראלירט װעחנן װאס שע&ער אי*ע
 עוחננױ, טע6 171 סון און סטריט, טע12 איסט און סטריט טע11 איסט פון — סקי,

סטריט. אטביא4קאי 92 האל, דדשעפערכאז אין מיטען װעלען ־—
— סאם*ר, אײדזשענט ביזנעס פון קאנטראלירט װערען װאס שעיער אלע

 קא* 92 האל, ®שעםערסאן אין כייטען װעלעז — פלייס, ױניזוערסיטי סטריט, םע10
סטריט. לאםכיא

<ןא«לא|, אײרזשענט ביזנעס pc קאנםראלירט װערען װאס שעפער אלע
 כלישער סטריט, גרין בראדװײ, װעסט ברארװײ, פלײס, װיעוערצי ססייט, טע9 פון

וםכיא 92 האל, דזישעםערסאן אין םיטען װעלען — ססריט, פרינס סטריט, ס̂נ תא̂ל
— סאלאמאן, אײדזשענם ביזנעס ׳םין האנטרארירט װערען װאס שעפער, אלע

 דזשעפערסאן אין מיטען װעלען — סטרים, פײס און סטריט העטהרין בראדוױי, איסט
סטריט. קאלסביא 92 ׳האל

 pc — דעסטי, איידז׳שעגט ביזנעס פ\ן תאנטראלירט ווערען װאס יטעפער אלע
 סטריט, טע9 איסט סםריט, טע10 איסט סטריט, טע11 איסט סטריט, טע12 איסם
סטריט הריסטי און סטריט ברום סטריט, גרין סטריט, טע3 װעסם סםריט, טע8 איסט

סםריט. פיט 62 האא, טאקםידא אין םיטעז ײעלעז —
 כחן4 איסט םיז — אײדעלאגד, אײדזשעגט ביזגעס פון תאגטר-אלירט ישעפער, אלע

 גריימ םטריט^און ספרינג סטריט, טע8 ־וועסט און איסט סטריט, טע3 װעסט טסריט,
סס. פיט 62 ׳האל טאהסידא איז מיטעז װעלען — באוערי, די און סטריט דזשןיגנס

 pc — םלאם, אײדזשענט ביזנעס פון קאגטראלירט װערען װאס שע&ער אלע
 סטרימ, קענאן סטריט, קריסטי םטריט, קלינטאן סטרים, אטאירני סטריט, דיװיזשאן

 סםדיט, םיט סטריט, לודלאװ סטריט, גאערק סטריט, םארסײט סטריט, קאלאםביא
 איסט סטרים, עם4וױי סטריט, סאםאלק סטרים, שעריױ סטריט, סטענטאן
 איסט ״בי״ עװענױ ״אײ״ עװענײ עיווענױ, טע2 סטרים, גרענד סםריט, האוסטאן

 םאװ־ אין כײטען װעלען — סטריט, טע7 איסט און סטריט םע5 איסט סטריט, טע4
סטריט. םיט 62 האל, סידא

 עריד םאשעליסט הארלעם אין פיטען װעלען יטעיפער בראנתס און הארלעם אלע
סטריט. טע106 איסט 63 סענטער, סײשאנאל
 עירענױ, מאנטראז 105 האל, וױענא אין מיטען װעאען שעפער ברוסלינער אלע
ברוקלין.

וילער אין כייטען װעלען שעפער בראנזװיאער אלע  219 לײסעאום, לײבאר בראנ̂ז
סטריט. סעקםאן

 איסם 62 ענעקס, האא אסטאריא אין מיםען װעאען *שעפער ניכדױניאן אאע
סטרים. םע4

מ די ענ ײד ש אר מו פ ײלונג פ פ ער פון א ל ד א ר ע נ גן
:סאםיםע סםרײס

קאמיטע: האל
 עװענױ םעסאנד 228
 0713 םםײװעסאנט טעלעפאן

 טשערםאן ברעסאאו, דזש.
מאאיסאני. מאזער ב. אראנסהי טש.

:קאםיפזע ארגאנײזײשאן
 סט. טע5 איםט 210 האא, בעטהאװען

6406־6405־6404 ארטשארד טעא.
 טשערמאן דובינםהי, ד.
 םעקרעטאר רינגער, ם.

הײעט. ל. ה. שוסטער,
קאםיטע: םפיקערס

 סטריט, מע4 איסט 231
 5217 אעהםיעטאן טצאעםאן

r ם. n. ,טשמימאן אשפיז
אנםאניני. לואידזשי פר־ירמאן מ.

:קאםיםע םעםלםענט
 ברארװײ און סט. 43 האטעל, קעריאאלן

7100 ברײענם םעא.
 םשצרמאן פײנבער^ י.

 םעקרעטאר נינם^ ס.
4רובי רזש.
:קאםיםע פיקעט

 םאײם׳ מאדקם סט. 19 האל, אדאינגטאן
2709־2628 איטמארר טעל.
 םשציםאז װאנדער, ר״
סעקימטער• סליצקי, ר,.

:קאםימע לאא
םמריט, טע25 איסט 130
 7600 ססװער םעוײסאן טעא.

משערםא^ אאנגער, ל.
ק^םיטע: אוט־אוױטמון

סטריפ^ טע16 װעסם 3
 2150־2149־2148 טשעאסיא טעא.

r n. ,םשערםאן האאפערין 
 סעקרעטאד לוכינסקי, ה.

סטאנקעוױםש, רזשא.
:קאםיטע רעליןש

 טישערםאן. איװײ, אואיס
םאליסאני♦ ישעהנהאלץ.

קאםיםע: םעאנס
סטריט, טע25 איסט 130
 7680 סקװעד מעריםאן טעל.

םיש. דזש״ באראןי. אב.
:דעםארטמענם נאן־װניאץ

סט. טצ4 א. 62 אנעקס, האל אסםאריא
^045 ררײדאק םעל.
טשעיםאז. — ישאהן בערנארד

 אפימ^® לאקאל ארן דיםטריקם אלע
 אינסארכ»יי*ןא אלס זײ(ןעז װעיען
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m יאווו א mקלווק־ חןר »ה
ו ל*»ל ימיא, *עױימוס ‘

וי#ייק
i סיןייײ די 1 i 44v vtf׳oirj י* ' VJ* 

iy ר^נץרט iyn צו i n ,מד׳  3#v די
i n v r f i n i  6■*t * ראנצי צו י־^כ^ז 

a n עז ^כ ס ^י כ ר נ נצי• דו * י n * ,1ר
iאי נ*ר n  f 1*ג-*סט *%p i $m n

ly f jiit • י01 1*1 נ^ר *ון מצרנצדשי * 
DJIlirtfi p«f' ײד^ן די sHf סקײי

 * nn דןרעי#1יימ* -ijif עב .5װ^ד&יץי
y )ניױ^ יי׳ײנ^ r w 'י־*! r#  m  p«f* 

y *»ן סטרומצמ: i- כ נ * mm י  ns יײ 
V# *#•מ״אי ־־"* ״•אײ•• צו ד^ן r*

P* m m  ov יץי* yrrf-רײזעי די ־• 
*vtr# די פון :i.־

סטיי ד• .0 ^iy ?אי־ אעדי v rf i# o 
 די ״V װ#כ*ז םיז ײ1צ* באשטימסע *

 ,נא^אנטייע ״r זאי װצײכצ ארכײסע/
ד ד#נע« צי ^כעז}י אנ״נטענדינען אן ײ  י

o n .יאדר
 אן ,װצ•* אײנגעפידרט זאי־ עכ .7

 iv ,-פ^יד אידעוחתק ארנײטסי׳אזען
 נײט־*ג^ jvs#f כאי־עכאט*ם ד• װאי^נאן

ויאצענט. גרעכטען דעס  א ױעלעז ט11*»ימ*&י זאיי עה .8
y rm o rM O אע*ע• ;זא ארנײטכ־װאך 

אעדוססײ.
?y .fײגגעסיײש זאי ס* jnjru א 

,‘׳ ד נ i ײ y n w זאי ivfio בוונוצט yv־ 
m אויזי vm ,ור#דוחטען v r w ״yoi* 

*»v rvוfאטyאענאנצע:, ן #i y i ׳,ט ״ ^ 
am ̂ו ױאס און סו־כשנט  נאצײבצנ׳נז *,ז

̂נראכט איז נאיסענט iym אז fu• ג n 
ארנײטעי• ױגיאז סון ראן

 זיינעז ®יניזטעז #גגענעמננע איע די
uyj» עט^יכע ביי אי״דיטיג און n v in 
pm •סysy’vv דיסחוטיי״ט כײטימען -yj 

 ח*ס נאארד עקזעיןוטײו די װ*ראן.
סיטימען ivzovo אײגנצמפצן ניײד
W אױך pa צװעי, m*»f?on ו*ר l  iv 

 ?יגמין גדוחנד איז נדסימצן גמסכאר
iv ivoiwri אראיאחןן m  m i נרײס^י 

• ^י סנ mו די סא m sm m .דנהטאן•
̂ס •ר^רא□ דאד  אנ- f’H nyviW( אי
o סיס ;jntfiw גממכיען n פלז אויסגאס 
fy עב ײעיכמן אינ*ר ,4 •מקס r ’f 

r געװארעז ארויסגעזאלס w o ; ; i j ’’D— 
v דאנחײסאן. n ס יזכלןט  ד̂׳

 דיסיווסי^גץן, װאריסע ארויסג?רופען
 nגיא איז דאס אז נמינען, טיר *ב*ר

 לי 0דא ^ינט עב וױיל ׳זאך גוטע א
 איז פאי־אינטע^עסידס זײנעז כאוסנערט

זארען, די־״ד ניט ^אזען אוץ •ונקט
̂כע  :יט איגגאל^ז זײ פאי דינען וואי

̂כע סון imn &ר,9  דס ?y^n וײ יועי
 *רער !יוײט5סי די באגרײפען םי^וױיז

 אן װאס ^טאנדפתיזט, א סיז מײסק״ם
•r אנדארער

n ראםעקסיװ דעם םץ רעוױזיע® 
אגרימעגם.

 -דיסיןוסירמ; באארד, מקזאתוסײו די
o n  jn ,דער װאס •ראנראם y jy rn- 

 פארלע^יא- האס נאארד עקזעתוסױו ראי
IfJ נא¥ונ איז iv אנײ- נעקסטעז אוגזער

^vj ניט אױד האט טרײד, איז סאנם c 
 ײעיכען אנדיסענס, איטען דעס אן סאן
 אסא״ !ראטעיזטױו דער סיט האכען נדר

ti עטייכע טעvיע די סאר טיאײמאז w 
p* . נקארנייס. האט ער אזױ וױ

 yo- אונזעי פו; פאײאננ □in אױױ
 נאאדד עקזמחוטױו נײכ vn נעדזמער

 סאכײןאסי- ד• דאס נקװאיען באשלאסען
 רד רוש. נרידער די אײגלאדען זאי טע
^, ביז, קדז  קאס•- פײז, מש. און םענ

trw יראםעקטױו פיז קאױיק יײנט «n- 
j אינעמע-ז צוזאכיעז איז מענט׳ n r 
 איע דוינלוסעז אנרימענט, םון אמקט

 װאס אזיסםײט^ומעז, און אנט^ײדונגען
 --,איספא ד• pfi נעקדאנעז האכען סיר

 א^ע די אדיך יזי טשערילײטע, טײא^ע
«v 'v t  n n j 4וײי ײאס סכסוכים, סון 

̂״ דיזעץ אונטע- פא-געהומעז נעז  אנר
mm נויטינע רי מאכעז איז מענט ru v 

 פאײירלז גיט זאי*עז טיר דאס אזױ, גען
 תרך ט^עדײייטע), אוםפאלםײאי׳שע (כײ

 ױנקסזןז, די אין אפיא אויסטײטשוננעז
 נעדדאז״ אײנגענטי־ך האבען מיר וחזיכע

o יויט כיאנוםעסם״פודעיס די בײ נען n 
 פאד- ׳האמ סאנײןאמיסע די אגרימענט.

 דעד iv סע;1נענ זיד *יײד זיה ̂וםעהט
ד׳ פח חענ עמי׳יכע :אך איז ארכײם סו  פ

j n םיז 9רײ א אייענעביאנפ זי האט 
 ז7יעל כטעט איבעי מןקאכימנדא^עט

a םט יינקט n אני-יטענט
 דיססײ זײגעז רעיזאסמנייא^עט די
אוז באאו־יד עי,ז. דעי נײ נעײאװ־עז טירם
 האב קס םיסימלז. םעםבער בײ ווויד

 א געײעז אײ עס אז ארױסנעצײגט, ויך
 »ר- נױסױזמדמע איז װיכםינע האכסט

̂ע רי און בימו מעז אי  זיינלז ענ^יו
n נמײאיעז איבערנ^פיקס ייך5נ  ,v- 

n n y o w ,דאײ ירעס דדקי״כע קאסיטק 
 כדם יןאגפעדידע״ p» אױסאדכײםעז •אז
 אוז אסאסיאיימאנס סארמי^נע ד•

נאוי- בײם מאנוםעאםמויתדס איעמינא
■naa יוגריסעגס ov ונ אײ»rאײ ר

y r n iy y i  w i  ipn w  j w m
w m׳ M h א,! ‘HI i n
M 1"1* ׳ייכ^:ט f M  1MWHWTJ1Jjm־K

׳1 >11 ד-ס-יט^ז '
gry ■ |f

ר ״אחי־ע; ע » ^י «ז I• י  VIWHVS

W; •8 ד llprmfi ne sr-v׳ ײי י
י ״W נ׳וי)»ס^, יוןוסא^ י י י ייי ו

<#K|' י/י<<
«י)י. ד׳ ײ*ס

«)*ני•0 ד• ג«ט*נט נויוזן-ו
 ״y/ f'H 5y "• ijrjjio'•׳
y*׳ » y «  « ;ye* ,»נ•* ר>«ו׳ 

i(( t>« 5y־cy)s» ׳ 'y**iiyj i; 
j ‘9i»f(»y ■n jm tn״*(,W 

yj'yn״<)«*' r׳«««f»r׳y 1» »ו>ך ײ•  ,yo 
w ז<ןי/ן ry ayT fy-^-tj-in»׳w ר  ד׳ »

vtwnyj י#י!»י*
j'o ױ«ז w w  *i(*•׳׳׳ yo'9*y ׳«t 

 ס*ײ )10 איג״מ ד«י ty «ינ«טר«ס«;
iy׳j*oyfp« *ח דזפ«ן i די yorj*oyj

n י)אלד-ד*ס«;, r » ^  n f«nטמ• ׳  נא̂׳
ijyn ;1 ד׳ סי•« iym a,(׳•׳#«״ t׳r• 
»ז י1 ײיז י nנs׳ y, ד הyנ  no »•,yי
irom ׳««ל«יט<•1ד ד«ס yfw ,נסיײי 

atn ג״ע עי־«<ל«ן  ,w iy iy iy  ;n ״  ז
f*־ya‘9 *(> k j»j, ו«ינט«ט« a n  fio 

wwyynyo^K iy,?־r«־« i  no u jy i 
w ג׳־ט m m i" 3  11» a n 1*יי

 *uny די iy |ynyj a« *11 אייפ«*וס«;
 אוניע־ יואלרידאס«;. ד• פאר ד-ד^ןיגג

va-oi<n ניט ד,*ט *l»jyj evyfyjo'i 
 אײ ײ»ז fywfliyj*‘*' נ«אטט« yooכyיו

yo^uyjyiyjג )׳  w א tyj(T« ײי
yi< .^נאי-איזט

 ואלד׳דאטען ד• ױ♦ אנ«.* גאנד«ס
 די חאט ל«ױאר׳ט, «ין«»טידרט דינ«ז

j ר» ya’oyy, ו*ריסס, א רדרך» fjm 
a n  ,|»o*n otfryi 7 אyy פאלדידא׳ 

j,(» »״נ«ן ײ«ינ» o ip»jifB|» פאר i n 
 דט װ«י«| ,yo'oyp אנדי'*«ק׳*סן

*ip h c ’i i אױף o n ,״ וי׳יי נאיאס  ו
 כ1ניי׳»? ד«ס אױסגסאיגס נ-ט הסנ«ן

נאאיד, ivoip»rp« ,«ר פון
ל׳גס. די 1« ץ׳ך נא«י־ט װעינ׳ל

a n דאט yonyjo*no| ״  ד«ר נ
n’oipyrpy נאאדד (* *^,,P jn ’iBtyoi 

vtt u װײי rn * r  ym נאס־אנט vj־ 
6 |yi«nרעכ־ די אי) אר״ננדוך אן אי 

iw p it  no n׳ro * ;n o יו«י־ אײן
oy n י י  r 03׳H oy (if* ײסנ«1א י

n  im m m  tvutfw ״n jn o ro׳i»e״ 
a n נאיעיוס ic| רער iy vo'one p ru 
ivom ד«ר tpy po iy jyrn .נססרד iy 

*iy jy ו *ייס י i י n סיסיגו i n  (io 
n;־iroipyipy ?ir» J» i נססרד tbo״» 

ins j׳i אין tnonyj לאממן ' 0 ' n r 
yjisriy r *  vo-onp iy fji«  iya‘ yn; 

*8 n,יסט אײסנגם mi ow o 3  i n 
oioii i»6 io iiy»iB,( בדי m לסלאי 

ivrip ׳סי־ p n n אייססנס־ יסלאיע די 
ען סליין »ין םיס די מפי  וואהיעז די וז
ivoo;y iy ב«אסט«. יסמייס סאר i 

Horn ii'Dipytpy u n y jy m  i n  no 
איז ועינעyo, 1־ooP ד• ®0י נלװלז׳ .איז

OTVi’in B  o n  (is oyoro•" tf'W,
 tvopmpvii* זינט־נם30נ« נ*ס ײסס

io( ײ סל po o* י sn  ysiyn u y r v 
pyu* i ססיױסיסוגנ, זלי׳נסט n  io i 

 יענינ^ די דסס ),nor ױ )oiiyo סיז
n סנטמיסנס זיינעז ומילס o  tyionyj 

סתאדזא״ אויססיידינע «װ יסגנעז03
yaljni ,oy« 0 די’(y;iyo׳oToe> בא 

 oeosnyBiyp, סיסײזױס) סיס סכם1ס
 סכיט i״p jpoynoB ל«נסז ניס זס׳׳סז

ro זיי תייא ,‘*סליד tyaon סױס־• נים
or>ro3 o נעפסינס n סיי m דזיטענע־ 

ארד.03 ןקזעליסײו יסל
 ססו־ הסם, גסאדד לז«קוסיײ7 ד•

סיינ״ נ«י«נט ניס סייך ייד, ׳סמהם
o בייס ׳ססימז n 03 סוז סססנדיונקם- 

ivowytpy in םיז סייס y ; y m  m 
y ד• סיז נס״יד, jo it, יכיסר נסר סיז 

jnoiiyT 03travn*e ו  !ז׳שענעדסי• ס ז
מ )ib כ״םיגנ ממנעי־ «iי t .■ד• יסלס־

 ״03 פו׳׳קן Dn אויסהסדס;דמ ר׳זטנע־ד,
מז, יסכיז נס.’1 ס סי  וױ סזױ יסס ני

 סימנ׳מם־דט נ*ם ײסס יסלסי סילזסר
”o 3 די סד) האגדימנ חזי סים ii״yiB- 

i » אססיירס חסס סיז זידענס׳זז n 
n’Oipyrpy lo iysym ,סזײ סין בססרד 

noo3 n*oipytp» lo די ויי iy jy rn 
oi>ro3 o :•ם הסם n  o i p j w i, פסלר 
 זוס irvpyBo יסקסי u״ro יסי ייד

i ״we ווסהיסן yr• p ייז לסניילנ׳פסז n 
i זסי נססיי עהלקיטײי n n”> נ־ם 

מסניתנ׳ססן. m נסד נ• סםססםינ^,
iy «י ;y י ס*ז סײס  M’Oipyipy ז
nooa• ײד־מססען. 1» פיז כססססנקז

”t דסחי oy יוי .2T< סנסםסם T it. די 
o סייאמ n  *w סיז in y j, תדך יסס 
r  o n״i ײס» »”iyj מם״ יסהי ס 

כ ד — נזו in ײי om o  w n - m w 
— m ooyjo 'iio סיו v 'bppvipv i n

ג מ * ז י מ ג ״ י ף »
n  i f i 2 סון קװאטא פילאG אױס־ ?אל 
i ו^ו״יט r v i i רי נין n jyoip עיעיד 
0 W, עקזעקוטױו סון איז ד^ס 

אלד  םיס ועװארען. דזרנסופיחדט נ̂ו
nyii #n» אר״ די פארעגדיגט ®אמסי׳א 

p נ״״ט i ד^ר Dipyrpv’ םאר װנאארד 
^ו יאיזר. סײגימ^עע□ י

כ ד ווארמ• ?
div יין דאס ׳זאגען מיר וױיעז סי(״ 

p*ovrN יאחר סארגאנגעגער דע• איז 
yf |ynyjאוגזע םאר ׳עװערער א ^דn 

yioyo,׳ולעכטער דער דס iv׳i;HD«f 
אד״ יאנגע די איגדוסטי/ אמזעד אין

אנ• םאר^דעגע די
 די םון פאריאננעז און ivomj ר/(י/ן

 מא־ נעקענט דט חאנעז װאס נ*/(רבוויס
װערען. רטyאיענטפo ר^סאי

̂ע די  יד.אכע װעלכע רעזyוי־אכא סיי
Tf טע די פאר אנגעזאטעייט^  ■אר י

 אין צאנקערײען די דא^ און *אחר,
ײןן vv דײנמו 'v iאסטיװע אונזערע ן 
 םוחות ,ד נעעננערט םיי חאט טערכעדב

באארד. עקזעקוטיױ דעי סון
o ׳עט^ײעז ריד v ’H ^ערנ־ אז םא

 עכ װען וױ עמסט^־ סיל ׳o**v טע•
 יױ אװזעי םון נסיכטע אין א»ז

 מאכען יאי־שען טיל ױען ,d״v א דאזל
 כיעכטיגער, איז ״שטאריזעי ױניאז אינזעײ

ייעז ריי אז די אויפדאיטעז קענען ̂ז

0)4 3P^
rvn נ«מסונ«נ« m  BIN oyyroo -ד«ס 

 אוגטער ארנײמאן |y)yp ואמן נערס
 טעדע״ א סאכ^ו און חאנדי^אנען מניאן
יענען. ?יכען

 סא״ װעיכע אױפגאכען« דינען דאס
jjnyi סיט״ אח קארוארא^ע םולע די 

םאן״ ױגיאן יעדען םון וױרקונג
 n דאס האםען מיר וױיען דארום
 נע״ חאט n>vn אואטיע טײיוױיזמ

oriyn ניז ’ovy כרײטער דער םון 
 נע־ אנטימ אקטיװען iv םעטכער^יו

 אװעת״ װערט ארנ״ט יודאן אין סעז
 יו״ קײן און ױסאן קײן װײי געפאלען,

 אויםגע״ ניט קענען שאנדי^אנמן ניאן
i אחן װערעז האלםעז n r אײנעסס 

נעחסען. אנטײל וױרקזאסען
 אקטיװע די דאס אױך האםען סיר

 •D"V וײער אויםגעכעז װעיען מעסבערס
 זץ• איז אינטערעסמן נרוסען וױיייגע

 דעם סאר ארבײט דער טיט אפגעבען
װאױיזײן. אלנעמײנעם

 איץ גיױכען אונזער אױך איז עס
 אינ״ po קאנײעד»*ז די דאס האםנונג

געםי״ וועט ױניאז אינטערנע^אנאל זער
 tnftm אױא \וענ ריכםיגעז דעם נעז

 צו וועחזז נעפיהרט זאי װניאן אונזער
 אום מעכטיגמר און ^םארקער װערעז

 גענמן מאמא אײבינען דעם אנצוםיחרען
 מאבען אױך איז קיאס בתים בעלי די

 םון יעכען רעם ^יכטינער איז נריננער
מיםגלידער׳פאםם. גױיסער אונזער

סטרײק א דערקלעהרען מײקערס קעפ
 םריח דער אין זײגער א 10 טיטײאה

 נינדגע- ,ד םיז כיײקעיס חע• איע זײנען
 די סטרײק. אין ארױס ׳עעפער סעט^טע

 םרא־ איהיע טיט ױגיאן טײקעדס קעס
Dy^vn אםםסלוס״ און אײניגקײמ סון? 
 זײנען זײ און גערוםען, וײ ד׳אט טיגק״ט

 םון קריגס־רוף דעכ אױף געקוםען אלע
אמאניוא^ע. דיער

 דעם םאר סארכאר״טוננען yםvלע די
 דינס־ געװארען געמאכט זײגען סטרײל.

 ^או־^ער־ די פון סיטיננ א אויא סאג
 ער״ זײנען טיטינג דיזען אױף י״ט.

 ענטוױקלונ־ vטvיע די נעװארען קמחרס
 עס און סםרײק, □in ערכ סרייד אין גען
 נוי־ די נעװאיען איגאנידרס אױך איז

o פאי כאאסטע גרווע טיגע n ,קאמף 
 איז איכײטער די נאגענענען זאלען ײאס
i n זײ זאילען און ״ןעפעי די אין פריח 

o וועגעז טעידעו n .רױטער א סטרײק 
 איז געײארעז פאד״טפרײט איז סידקויאל

 האט עס מעוער. ״;עסעטעיטע ניט ד♦
 װאר־ צו ארכײטער די רטnאDאױםנע

 זײגער א 10 ■װיזט ארבײט וײער סען
 העד־ די אין קומען איז סדיה דעד אין

 סעפ דעם אין ױניאן דער פון הױ^דעדס
סט. טע5 איסם 210 ילײסעאום, טײקעדס

 ױניאן דער םון םאדערוננעז הױפט די
 דעם אין געװארען מדקילעהרט נעגױ זײנען

םאדערען: סײקערס ■yp די סטר״ק״רוף.
דורכםיחרוננ yננסטyזטרr די .1
 אר־ ניט טארעז כאסעס אז וונהט, םון׳ם

iy סון yאי אז און ^Iyם,כי i אר־
 םון בלױז ײעיען מאכטvג זאלעז כײם

ר.nםגלי,ם ױניאן
ארבײטסיא־ אן םיז ׳פאםוננ די .2

 זאאעץ באסעס די װעיכעז iv סאגד, זעז
vאהיyרא אגעוױסעז ן■yvזײער םין נם 

i אח ■מי n נעםינען זיך ?איל םאנד 
םון קאנםראי i'iyo^: אױסמייסליך

i n .ױגיאן
 דורכםיהרוננ שטלעננסטע די .3

 אדז»- אלויסגעבעז ŷאיב קאנטראיל םון
 סאב־מאנוםעקם׳שױ םון ארבײט קױפעז

in ^  o m ,אײנמליסענ־ קאנםראקםאלס 
i אז ■ונקטען, דיג n n מאנוpyDט^וnר 
 װ־ דער איז רעדזמיסטלירעז סוזמן זא<
 דדשאבערס. און קאנםראקםאלס אילע גיאז
 םע־ זאל ױניאז די אז ■ונקט, א אױך אס
iy די אונטערזוכעז נעז r a אום nvooyo 

i ׳טטזןיען n  ,v ליכםיג װעלט אנלימענט 
דורכנעסיהלט.

4. Dא^נרyסערטy סעקױוײ• קעש
 גאראנטירען iv אום סyבאס די po סיס

אנלימענט. םיז׳ם דורכםילוננ ריכםעע די

 דער םון סאדערוננעז לי זײנעז דאס
o םאר ױניאן.און n ספריי״ די װעיעז 

oiyp ״ אגפיהרפן?iy .קאפף
 דעם םארםײדעז iv וראבע ל^טע א

D איז סםרײק ^ y i געװאI n סםײם םח 
 עיפנ״• במרארד קאמי^א^, לyי1אידאסם

n חאס ’PV־'mT פרעדדענט טאג. y 
 צוריקצוריםצן נרײט איז iy אז ?לערט,

yi□ ?איז אםילו אײעל סטלײ i n לעצ׳
 נאנד װעלעז סyבאס די אויכ מינוט, רyט
1 \viviםא יnױנגyםון ז i n ױניא|ס 

i n שאנער גאווענדעפ אן1 זיך האם ^ןי
i צי n אססץ״ ס1דז^אבע האלסײל

 אץ אסאסיאײמאז yo״nv די איז (דאס
i ' ' iD “»yp.( .יאם^ םר i n סו( חויפם 

iy i געהאלםען זץ־ האט אסס׳ז באסעס 
 ׳*jr< אלץ חאם ער זײניגע. דאס בײ

viwםעםבע זײנע אז טעגה׳ט,  o i\ ניט 
 pא םאתורונג^ ױניאנס י1 זyכyנאכג

ido  i n״p נעװארעץ. דער?ל*רם איז
n י1 סיז 55 vo yn ,ייאט ׳סיסער 

ly^oyowa וראןחןנט 60 אתם n  po 
i האבעז אלבײטעל, 'i r .נצמםןןלם S n 

 אנ״ די ביז אנגעהן איצם װעם ײ?1סם
n n 1צ געצױאונגען זײן װעלען באסעס 

̂לעז  נעס״ ?אלואריחסאן וײ ביז איז סעי
in יסנעראטען1א ײעלעז ט^ז yn.

ס ל ױ ר ו ה י ן א ע ד ע  א װ

ן ע ז י ם י ?ס
 דיזןזן {)חן ערימ קײן גיט ם«כמ

ביכעל.

«זן !וז .inMiipP ״װערזןר k :ם*ר ז̂י D>?or 9 םראג«ו, נעװיסע אוייי ענםםערעז קעגן סי« 1םצ »ז ויייס, קר ׳»וועי. זעהר כירנער. ?ײז גיט ער װערט 5 ״ r< מז כ«ים ואכיז ״ײערי יו יײ נ»סור>ייזיי«*ו די ה«ם ױועק דיזיז ם#ר וו■ *£ס •גנענ«במו איז כיכעי דיזיז אי? סיםיזעז׳ *םעריק#נצ\* .דזזר רייסם װערכער נימ^ נײצם rw י *רויסנענעבעז ייענ איײ־
״ ®״ ן א י ײ י ן •״•קרם. ײיסיזעז ןוװייטמ אוז ןרסט n •דײסניכמז י

̂־ימ, איז נקנענמז איבעו זײנ?? #ראנעז יי •*■ירז םיטיזעו ןןדומזנעמ? נעהעז וחזלכע יקנמע, די זוו אי« נע׳מטײם װערע? וועירע םראנעו׳ ו בימי דיזער קנםהאים ורעם ןויסוו מ§ר*ר. ?נגײמןן די נענונ יט1 װ«י« י'. ס»י ניײיאמז] יי״*’* םי r»>m n» איד״ע עננ אזי oaofpo מנם n םאר יומיקעז tr׳*4T םזןיו ביי op'airjiv האכעז עס וײיעז זז*ס ד ס*נס. U איז כיכער םוז ■ר׳־יז דער *דר?ס: ם«יגענרען ז/.ס
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 ארייג־ זיר האט װאס מיירעל. ר»ה
 אקעגעגאי־ הױז, אין םיר צו עצוי;ע;ג

 או־ אן זעהר געױען איז ׳טיר מײן יעך
 אויפ^טעהן פ^עגט זי םײדער. םעטיג

 טאג גאנצען v און םריה דער יןא דלבא
 די בײ זיצען ׳פעי*ר אויפ׳ן ארוםנעהן

 און װאסעריאף ^מאי־ע די פון נרעגעס
 צו אהײם אוײן געװאוסט נים סײנכיאי

 lyoipyj :יט איהר איז כרען ביז סו^ן,
װםען

 םיטעל־ א געורען איז מײדער ראפ
 ־yv.JP א מיט און פלײישיגע א װאױזסינע,

 האב איהרע טיים די אן ; עריט ןען
 אויף הטyג זי אז ךערהענט, איהי יךא

 תנאפ זי איך ראכ רערען טרעפ. ריי
 שוױי־ א זעהר jyny: איז ד - געהעיט
כייט גערעדט האט ך ;נעגרינע

 אויפגעהױבען האט זי אז אײגען. ךי
 דער־ אויגען איהרע האבען כרעטען, די

אוםעט... ^יע?ריכען א פון צעהיט
 איהר אויף איז איכיעט ל^ײנער לעי
 פון געיעגען. זיך באיעהכיען נאנצע;

 ה^ט ^טילקײט פאיטיאבטקײט, אירר
 אזא יטװערקײט, :י^רנע א געאסעטט

 אונטער׳ן מעגיטען סן א יזב ריגט װאס
י״עכען... ז״עי פא־״זווױיגט און האיץ,
 נאכנע־ איף האנ צײט י־עגנע־ע א
 אין סוד דעם :עזוכט דײדעי, ראס קוקט

 געהאי־טען האט זי אכע• אױגען, איהרע
 פאר־ איהם און אראפגעי*אזען ברעטען רי

 זי װאס טו־ויע־, םים׳ן ציזאטע; שטעי*ט
 גע־ הארץ איה^ אין ױננ אז״ האט

טראנעז.
 צי דרײסטע'־ וארעןיגע בין אין אז
 איף װאס געװאױנהײט, פון בי־ױז איהי,
 באנענענען, איהר מיט אפטעי זיך םיענ
ען זיך גענוטען שױןי זי האט ̂ט̂ע  אפ״
 א רעדען כײר פיט פארבײגעהענדע און

יחורט
 איהר האב איף װ$ס טטעיער ראס

איז זי םארװאם :נעװען א-ז געסרעגם,
 :יט אםאר כ׳זעה און פארטדויערם אוױ
?... ליפעז איהיע אויף •שכיײכעל קײן

צ^טײבעיט. אומעטיג זיף זי האט

 םון אװעק איז זי אז אװעגר, אי;
 געזעהן יטפעטער זי איף האנ ׳הײם רער

 הארטענ־ קארן, אונטער׳ן הארט זיצען
 װי אזוי הענד, בײדע אויף קאפ דעם דינ

מחיטכות. אין םאיזונקען
 אגנעריהרם רײכם איהר האנ איף

 :העגד םײנע פון םינגער יטפיץ די םים
 םיןי כ׳זאר לאזען, װעט איהר —

ײף* נעבען אװעקנעזעצען ,א
 אײנע וױ נעטאן רyצים א האט זי
:קערט םון ציטער א ג־ט װאס

> ניט װאס םאר אײף. ovyr יא,
ijy אװעקגעזעצט, םיך האכ איך j־

 נעבעי און האנט איה״ פרײנדייך סע;
:טע;

אײך. כ׳בעט שיר, רערצעהרט
 )אומעטיג אזױ זייט איהר זואה

ס מיר זי האט ^י צ ר ע : ד
 האט — חתן, א געהאט האב אץי

 גע־ תנאים קײן ניט — אנגעהױבען, זי
ױ גאר שריבענער,  בחור, װאוילער א אז

 א געגאננען... איהם םיט כ׳בין װאס
 jyoip פרענט ער ױנגערםאן... שםײ*ער

»y l אוים׳ן געהן און סיר צו אװענד 
 איצט כעה איף װי אזוי ׳םיר טים פעיר
 אזױ טא?ע מיר איז געהן דאס ;איײן

איהם... נאך בירושה געבײכען װי
 ניט םעיר םון נאר ער איז זומער

 און נאכט האלכער רער גאר ביז ;אראפ
 סיט נאנגעןyארוכינ ער איז יעגגער נאך

 ־y: ניט יטיעור קײן גאר ס׳האט םיר...
 װאסערען... סערער, געיטנער, זזאט...

עבען זײן  צו װאםער... — געװען איז ̂י
 צוגע־ אסאל כ׳בין װאש װאסער, יעדע;

 א געטוזט ער האט ׳איהם טיט גאננען
 ראפ געזער־ין האט ער אז כיאכען.. ברכה

 נע־ איהם בײ זיןי ס׳הארץ האט װאסער,
 געטוזם זיןי האט ער אןז װארפען נומע;
 טיפקײט די אויסמעסטען באדעז, נעהן
ײן םיט װאסער פין שוױמען. ז

 סאל םך א דאס ׳זיף פאר״:טעהט
 און איהם בײ אױםנעגוםען איר האנ

 זיף 4זאי ע־ אז ׳איהם בײ נע^פיעי׳ט
 איז טאי דאס אח בארען... כעי־זן ניט

 רי טאג. הײסען א נאף געװען נראר
 איז הימעל רער צט,yryנ זיף האט זח

 װעי נאר װאלהענדינ, ביטעל א נעװען
 װאריכד די V נעהוסט איהם א*יױ חאט
 געבריהט. איוזם האט װאסער פון קײט

 איד האב רענסטטאל און געלאיצט־טעט,
אייך. אפרײרען ojypya ניט ׳שוין איהם

 םײנע פון נעריסען זיר האט ער און
;העגל

 איך אז ׳L:״yo אױס זײן כ׳װער —
 ,ױאר*ם אזא אין בארען ;״עט םיף װער

 װאסער... בא^םעקט אזא אין ױאסער,
 אויפנעפר״טט װי נײטט גאר װײסט רו

 אזא פון ארױס נ׳געה אז בין, איף
 בין איף כיענ^ א פאר װאס װאסער...

.:אנרעם . . !
 יאב — נאבט, באי*ר ס׳װעיט —

 הישער דער און — געבעטען, איר.ם איך
 ס׳יועט און :י׳עם... אויף סיױ געפעיט

או אױף... יעגען א געהן :
 װעל נא:ט, װערען ס׳װעס ביז

 פאיגע־ האכען װאסער א״ן יטױן איף
 זיך פון און געי^אכס ער האט — ׳סען

 גענוכיען זיף ,1רעהעי דאס איאפנעצױגען
א אן עט*ואס אװעק געה — אויסטא;.

•V *׳״ > זיך ׳ jy;:x ;y;pyvx בין איר און
ציני^טאבט בױס, א אונט^י ט vyr

רי־יעז ק צו הכיט :עש זץי אב1נ׳  ...jy::אױ
אז נא־ ׳אויס זץ־ טיט עד װאו ,1 י1א
װא־ pcys אין פי א  o iy n iy i אב1  איד
אין c ״ x :y jL ' או זיך איף האנ ׳. yc־
טער אי: פון אמיסקוקען l i y n y i ס  היא

.cy,sx ii: י1
ר' ג^שניטען טװאוטילן, iy גע• איז
*טםיר :y^y־ פי׳ א װי jy גי־ײר iy װאי:
הי־ צופ פניפ בייט׳ן גן אױסנעצױג; געז

 טראנען געי־אזט בכינוחה זיך און טעי־
 אננע־ כייר האט ס׳הארץ ישטראפ. פון

 ע־ איז ־גע א פא־ ?וקעינדיג. קװאלען
 Lדא .איז װאסעי, אונטער׳ן ארונטעי

 עי אז און םארקיעשט, געװארען הארץ
 ייײכטעו איף האב ארויפגעקומען, איד

cyi iy;'wy:Bx .זא־ אשת דעם אטעם 
r i :y jג ̂יב איהם איף האב ׳ŷאט  אין ד

'v:v ,ז איז ער װען טינוטען  אזױ געלע̂ג
 האב איך און װאסער, אויפ׳ן רוהיג
 יטװי־ ישעהן זײז סון נע־־.אט הנאה םעהר
j n וױ iy אד אבעי ;אפיטר אלײז 
 יטוױ־ זײן פאר האטyג כיורא אויך האב

^y?נאןי אפשר טאל דאס און ׳ ̂>iry 
 װאס נאכט, דער צוליב געהאט םורא
 אונטערגעאײלט אזוי oyey זיך האם
 גע־ איז רy װײל גראד, ןyוםpyאגנ און

 די םאר אױןי איז ;װאסער אין װען
 זײנען װאס היטער, אױפ׳ן װאיחענדיאר

 דשאבעס וױ געדיכט, נעריכט, נעװא־ען
ארומגספרוננען. ױאיטען

 װארים א קאפען אנגעהױבען ס׳האט
in :y3yi, רע־ דערסרישענדינ װײף א 

זוטערדינס. א :ענדעי,
: איהם צו רוםען נענומען האב איף
 װא־ פון אי־ױס cip !ס/*ענענט —
האבען!... גענוג יוױן װעסט דו סער...

;y־y־ט. »ai»M * •ויי LX M ־ | c ־אט iy
jyc'iiy;! א"] יף ז האט  y: » י■ • 0 י 1 1 • א אין
■ פיי־ן א •ו״נטעי־ V 1 — י יײ^ײ־י־ײ א , וױגט^ א

וױלד א ױי נעטא; *שטער א יד ז ראט cy
אויז t <ייזי* *׳:ג א T אטא״ ז יט y־ i,* : - ' — י-< - 1 ♦ # ̂יײ אין :y־־טט פיטי־אף ד״טטע ט ײ; ס י-

צי־ ך זי עס האט ־ פ׳ז לעיi .. אײ
קארטש^ רפיען גענ זיך yny;cהט, 1 4 ייי
ײא־ אין איײן ;1װאסע אין ארײן און
^.עז, ׳׳ 01 ;ענוטע cy זיך האט טע
אונסע־־ cy יט ט׳װא װי זוי א t פי־ען, צא

נ־ך״צט...
א־ן אין אױפגילשפ־וגנע; איר • 1 וי•

ycx, אייפנעיצ־ינע;, און צונ;י• רזיפה
״ :i :y i y i אי־־פ צו : :•i:yr VJ rnm O ייײײי

פאר פ אי *־y:׳; ׳א~ױס קוט
•צי־עי..
•טוױ־ גענוטען טאל.ע ד-אט עי־ און

lyoxv אס1 i, צוס yic.; ן■ י *• 4*י יג :־ע•
*y; שטאיק ־lyr אב־;־ אן1 שױן *־אט
;אנצע ,rvz e r r, אין געשטערם זיך
פאי :־־־.ויבע אױפגע זיך האביען ג iyz
איבער ̂וט ע־ נעק^עטע־ט י ל י א יי 1 י “ ׳ איה

לפ,1א אין ױ איוי '־;,y־:iycxr די ,,,ז
y;i א פא־ און בײגעקוטען זײ y־; א

ען״■ ,־X'ly: א־־פאי־ען פ י,ז 1א'
;yc'^y: זיך v* » — •̂י רױןזי י-י ip J -* C< י * •j א *?ז̂י

?"־ אביעד ׳ג 'i;y iyn v , דאס  sip פ׳; אױ
c איז ; ע־ט iy: ישט שיף: אט1 ד :
־yi ױף c זאי־ iy װאס :"P  jy עװיג :״טט
it האם iy i ...jnyt fyjyp ־y׳: עיי1א m

 אראפנע־ און יטרײע; טײן פ׳ייטױבט
y' טריבען iy; פעי^רער... די £ין אײנעש

 ג/ךטטאנען "אנג :אך בין איף
 עי װי געליקט ביוט, אין איינגעטונקט

 ־,אי לושט װאסעיען, רי איבער •טיױדט
ײ װי און ׳בערג די בער  װי־ רר^חסען ז
 איה̂נ םאר^טעי*ען אירם, פא־■ אױס דער

 איהם... פאיטדײב׳לן און ברעג דעם ל“אי
 ^טעקט אראפ, פאלט ארויס, קי־יכט ער

 יטוין, הענר בלױזע די ׳הע:ר זײנע אי־ױס
 איז עפעס נאף זובען זײ ; טער,ר ני־טט
 אלײו׳ זיד םיז אנצונאפען, זיך וי^ס

:י׳טט... אױך דאס יטוין — **.גפעםע־ און
 ־V( געגאסען, בלויז האט רעגען דער
 אהײם, געלאפעז בין איך און ;שבול׳ט

 האט :אבט גאנצע א איהם. אהן ׳>ןי*יין
 װאםערען די האבען װינט, א געריסען

;o ro x E y ראד די איןyפענס־ די פון נס 
 דער טאנ, געװא.־־ען ס׳איז אז און ׳טער

 ריא האב אויםנעריסען, זיך האט הימעי:
געיוײן... יאכיעדליף א נעוױין, א גערערט
 װעז געװײנט, םוטעי זײן האט דאס

 אנזא־ געהושען איהר איז טילנער רער
 האט ער אז ביטורר., םינסטערע די נען

; cyגyרםרונקyד א זוהן איהר נעײונען

ס ײ ר ז י ל מ ח ו י ם
םילער. ל. פון

&

 שםײכעל, גרםםוםיגען םײן שוחל םיר דיט
 געםיט״ עטיל םײן פאר און

 םיר. אויד בײז נישט די־ט
: װײם איך
 קײט דער פון זיך האט עס

 אפגעריסען אוםגליק ךאס
pK לעכען• אונזער געװארען איז הפקר

דױיםאץ־
•י י • 1 ' 1.I I  היז הונגעריגע א

 גאש אץ נויט די ארום ־שפאנמ
 — זעט די זוכם און
 שיאס ר״כעז א אין ערנע•; און

 םאםעט און גא-ד פדן בעט א אןיף
י נאקעטע. א ארום זיך װאלנערם  זעט י

 שלאס. םון הונט יעדען טיט
 וױים. איך
וױים, איך
 טאן, א־ך ז>>ל װאם נ$ר
 טאן, איך זאל דראס אױ,

 זון די איז העל אז
 ? שטראל דער שפילעװדיג און
 זון די װי העל און
 וױין װי שפילעװדיג און

 בלוט םײז איז ױנגם
זײן. םײז פון ליד דאס
.... ..m u ד wn* 2 סי

 און ט*ױ בײם געשטאנען איז ער
:נעבעטען יזיך

 כ׳װעא זײט, א אן pyiin געה —
 א'ל ־װיילע א אויוי אריינשוריננען כלויז

ly זיך װאסער, p jio i^ iR, ביסעל א 
<typiimipb, רורכסורםען... זיד

 האב — !לאזעז ניט ריך כ׳ווצל —
«r אוהאלםע?. גסרואמט איהם

 שמײיכעל׳ גוטםוםינען. םײז מוהל םיר זײמ
 געםימ שטיל מ'יז פאר אוז

ט מיר. אױןז ב'יז ױט די

י־-א״̂ט פא־ דך י־אט ע־
א ־ yi י י «• »* V* ײ '* <י'י . L* י V ׳ ו ׳ < *—׳

; איז ך ״'יי : c«i
! * * < ׳״ ז א פיפ; אי"־

 ,״*yn ב*־ם ױאי־ט ז* װי ‘אזי טר-ערט,
בער־ א :*א״ א :א*־ <פ“אי ר<*ס v ־ינ׳ני

;־ניעבט.
l,; ;הײ־ בא:א;טע ־־אבען ״י־טע 
 זײ s,,v ׳אי~־ נע־ופען *טט׳פע! ני־י״ע

 װעט ,ז אז נעױאיסט, כדפתשא ל.ר.<;’־
 מ/ױעט ניז אר״ש, היכיען פ־י־־ע־ :י״.ס

״,א  אײפנע־ זיר האט זי אין ־ופע;. ־
: געזאנט ״:ט*י א־ן ״:טע״ט

 געהן yrnt: ש׳װעט קישט...
פעט...1״ ס׳איז א־ײם...

ר אני ײ פ מפ״ ױטה ״  קע
ץ ען8 שו פ

 װלס קעספ׳/ ױט־ ״פײלניי רער
 *y״: פון^ריע־ ;y־x,,y; געניינדעט איז

y טשײרד פא' ארגאניזײיטאן יט^נאי* i* 
 דינסטאנ י־עצטען איז ^וטענט׳/ װעי

;עװארען. ערעפענט
 רער אויף דך געפינט קעניפ רער

?,פ  פאו־ אין פא־ם, סקוהי־ שאגישיט ;
ױ ריג;, חי :  פון פױפ*ב^־ג ,ד בײ ׳לי

 האט קעײפ דער בעיג. בוירקישײע־־ רי
אנר, אר,ער 177 1םו פאים א זיף א־*פ  ̂י

yוועיז פון r זײ־ אקער י־וגדערט איכער 
 עצער.1פ־י־פי1״ און בער; ויעי^דעי, :ען

 רורכ׳ן דורך י־ױםט טײבער •^עינעי א
 ןyונקטE צוױי אין און פא־ש גאגצען

y פא־־פייי־ט iד ״ י : "  גיױסע, צוױי ט
iy פײנע v y sa יטװיטען. צום

i y i פון סטעױ Eoyp c y i כא־ 
iy םון יטטעהט jy r װעלכע פרױ^, און 

 מיט אײנשטימיג פא^טסענדיג זייגעז
 ־4װעי *רגאניזאצי^ דע־ םון iys,v רי
y כע :x i; בי*יק סאציא^ען ב־ײטע א 
 ייעטאד^ די םיס באקאגט זייגען און
 די ערציהונג. עי>עקספעײטענטאי פון

yC די זyוטpבא ווערען יױנרער 'l;y tiy E 
 דירעהםאר דעם פין אױפםערהזאמתײט

D די םון און sryp םו; i^syD:ixp אין 
 זיף ווערען זײ װאס צייט רyגאגצ דער

^i״ יעדער געפינע;. דאיט syD:iKP" 
 ניט האבעז װעט יעהרער) (אײפפאסע־,

ײז רyאו:ם קינדער אכט װי םעהר  ז
אויפזיבט.
c צוליב y i װאס i y i סעםפ oyv 
 מאכען צו כרי ניט װע-יען געפיהדט

 פאר זי־ין סעגריך עס װעט ׳אפיט1פ
iy צו אונז :ycy i בילינע jy t " iE. םאר 

i y i r p 12 און 0 יאהרען י1 צװישען 
 ;װאף א 12.50 װערען עבענט1גע װעט
 — 1העכע און 1יאה 13 פון ער1קינ פאר

א1 15 װאף. א 1א̂י
i y i בילױז פא־ פלאץ האט סעמפ 

iy ער.1לי: 50 i j 'P ם1^אyרערזשיס־ ן 
jy רטיטי iyn אין c y i שון אםיס i y i 

ל םאד אסאסיאײשאן ״נעשאנאל ש"  1ט
ם",1  עוועניר, םינפטע 70 עוו^אפמע:

i װאף א טיט װענינסטענס y i ' i c װי 
 1לyנ אס1 קעטפ. אין קוניען וױלען זײ

 צוײי פאר lyrip װאס 1קינדע י1 פאי
 באצאהלט םוז קעספ אין צײט װאבען
אײ־ אפיס 1קע1יא נױ עם1 אין ווערען

1 i y iקעםפ. אין אן הומט קינד אם 
 א שםעהן צו קוכיען װאס הינדשר פאר

 װעלען באצאהי״ט דאח* צ״ם, ע1ענגע1
i העלפט א y i " K אין תוםען זײ ecyp 

y אס1 און :'iy2 'K רי םח משף אין 
c װאכעז צװײ y i :w אן קוםען זיי װי 

קעספ. אין
רן קעםפ אין אנהומען קע; כיען  דו

 ביז ײלראור1 סענטראל ה1יא נױ רער
 טרײנס oyieopy יארה. נױ פאולינג,

 טע125 און סט. yט42 םון אפ זy1םאה
i י1 אםס. גאנץ סט. y i r pוױר װאס ׳ 
ען זיף אעז ש״סטריי־ c אין ^ז n נױ 
 בא־ טרײן בײם לעזyװ אםיס, פריה1יא

D3y:yj .יזע־1 װערען'pאסטyאיז ז 
װעג. אײן אי*א^1 2.31

y זyאט1 בייי iyr:iK זיד ^1י4שיטני 
D כייט באנוצז צו " i : y : y ^  i y i צד 

i ע1זײע ישיקען y i r p קעמפ.• אין
 אינםארםא־ נאף וױלט 1איה אויב

y 'v, ט ב D םיט תרף זיר שײי n אםיס 
 םאר אסאסיא^שאז ״נעשאנאי* 1ע1׳םון

 ן מ״ט ע״■1א ,Mנטyאפכי>'yעוו1 1>טשייי
 רזד ^דױהײשאנאל 1אונזע פון אפיס

3 ,D jyro ixD םט• טע10 װעסט

אז איהר, וױיםט
 ייז_ סונט עגגי״י׳יע 14.000 פרן סוסע רי

 יאהא *ין געןןארען גיןזאסעלט איןיט ייז
 מאם ר,אם*ײן היסוד קרן דעש *ין יעסבורג

 אי־יןקסאנדער פין געװארען אנגעפאנגען איז
̂־• גאלדפמײן,  אנריייער4־ פדן פארטרעםעי־ ך

 פון אירען די V פאנד פ*ן הוישש־אפיס
 ?װאםײז די זאם־־־ען ךי האפען יאחאנעכבורג

20 •;c י איהר, ווײסם פו:ט םליזענט* 
מאר כנזו^ט איהי־ •־'-ז  סיגא* כעיקי׳״ײ ה̂ע

 יעם lnyemut גיי״ך איהי• װעט רעסען
 ינע ג^-ועח:. ארן זיי צװייסען אונשערשיד
 ״פמזײנדז״ א םאבען מרײם ? סיגארעשען

הנ>״* וועם איד,י םאבאק, ■?,״םדישי פ י י
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ן ו צ ו נאװעײ ,ד אז אייגצײעדען, ■רונייט ניט ו נ ײ .י־ ע ט י י נ ־ א ו
 א״ז ;,,ז איגגאנצע; װעט גאר־יואכייסיע

 צױי-־טיכיע; אי; ױגיאן, דע־ סון דיט רvד
 יזא־ ;א־ גיט פארע־ינען. איהרק אלע צו

י נא* נעטיאכט, ;יט אזײ כייר כען  ד
 א*ן א־ײסנעזאגט קיא־ נאדו עכ דאבען

 יעצטע די פא- נאטרא:ט-ג;ען אונזערע
 דיאבען כייר װאכ אט װאכען. עטי־יכע
 ער־ ,אין איטיקעי־ אוגזעל אין ;ע?אנט

 ״נעיעכטינ־ גוכיער דעם אין װארםומ׳/
 זיך האט dv װען ױני, םען19 םון מייס״

 דדעאבערס די אז ׳רעם װעגען געחאנדעיט
 אן אױןי זאיען םאריצטעהער ױניאן די־ און

 צוױ״עען קאנםער־רען צו אנהױבען ̂ורנסט
צוגעבען, צו בארייט ז״נען כייר... :זיך

I

 ן פ־זען ױניאךפאדערונגען אייגינמ כעח
 דא אבער דיגען װערען, אגג^נוס^; גיייך

 אדעי ל,ענען װעי־כע םאדעױננען, געװיסע
 ״י-יע־ ניט דערכי• און װערען **אליםיצילט

 זיי אדע• פ־־אניאם, נאגצען רעם ״יינען
 װע־ ;עי*ײגט8א צ״ט א פאי אם׳ער, לץנען,
גיט נרױכט פיהרעי׳צאפט אונזער יען...

 סיד- אמזעיע טעיײ.,ען־רי5י*ינצי9 אין
 מעדטע;. *דאיוטײצע טײסטעגס דינען רער
 אוניװערז- דעם אין ׳עטודירט האבען ?ײ

 וױיסע;, זײ און ײעבען הײסט װאס ׳טעט
 דורכ- כיעגי־יך מאי־ איע גיט איז עס אז

 יאט־ אלן גוט איז װאכ ׳אי*עס צופיהרען
 דאפ איז ׳אנב םאי. א״ז מיט ז#ס

 געם : ױניא;**דיגצי■ געזוגטעי וױרקייך
 דעד״ און ק־-יגען, י״וױן לוענסט דו 4װיהיי
טעהר״. םאדער נאך

V
 ״גע־ דער אין יעיעםער, װאך א איז

 הא־ ױנ/ טען20 דעם םון י־עכטיגקײט״
 דעכיזע״- צר אױסדרולו נענעבען טיר בעז
 ״נא־ :״שודות םאינענדע אין נעדאנק בען

 ,ד אז ׳אײן ניט זיך מיר רעדען טירדיך,
 יעדע• צו צויעטיכיען װעט קאמיסיע

 סעד ױניאן־םאדערונג• ארױסנע׳טט^טער
 איז דאס וױ קאםיראכײס, י׳׳פם אז ׳ריך
 ארכיטר״״מאן־ יעדעי פון ׳טטײנעי־ דער

 ױניאן־ די פון ט״י א זי װעט קאםיטע,
 אױף אכע־ איז צוריקוױיזען, תאדערונגען

 ׳אכית םארבארייטעם... מיר זײנען רעם
 סאדערוננען אונזעיע איע אז דענקען, ^יר

 די פאר נױםיג און םול־כארעכםיגט זײנען
 אין ארדגונג אמת׳ער א; םון אײנםיהרונג

 וױיסע;, םיר אבער אינדוסטריע, אינזער
 נעװארען אויםנעכוים ניט איז ״רױם אז

 װי־ םיר װאס עילר, דער .״טאנ אײן אין
 װערע;, אנערקענט זאי עס אז איז, יען

 זײנע םאכם ער װי דזעאבער, דער דאס
 אקע םאר איז צױםאג, הײנט אפעראציעס
יע  מאנוםעקכדשױ דער צװעסען •ראקט̂י

•i j r, םולע די טראגעז םוז ער דאס און 
 אזעלכער, אלס סאראנםײאדטליכקײם,

pr לײ־ די אױף עס ארױםווארסעז ניט• 
Djnr און ניט זײנעז װעלכע אזעיכע, םיז 

םאראנטווארט״ זײן ניט אוסן במום קענען
.*Y?

V

V
 יאזע; נ#- יזעז דו״עאנעד רע־ זעהט: אט
 *v םין יוי־איל דינע יױ־פעז א־*עי ,טאכד

ורעי.  איינעגד פאי א*; גיאן׳טאניםעלוט̂׳
 יעי ;,פ טיטכײד א איז ױאס דז״טאנע-, א

 אסב׳; ,ד דאיןי אגדעױ׳ע, -,אנדי־ט אסס׳ן,
 ט־א'1בא״ אזױ און דיסציפי״גירע; *יהם
jvc ־ י י י גיט איחס זיך זאי־ עה אז 

 זעי־- דעם אדאי־ גאך ס׳.;עהן צו ז y ב
 באגעהי, דאך זאי פא״ברעכען, :עז
 ׳רדא צוױיטען א םאיביעכען זעי*כען דעם
 אױסגע״צי־אסען נאנצעז אין עי כיוז ׳־אן

 ױניאן די זאי־ אסס׳ן, דער פין ױעיע;
 די םין אײנעס נעגען אנלי־אנע אן כיאכען

 זײן גיט עי אז אסב׳ן, דעד םון רסvמבvט
 דאן ױגיאך׳צעוער, ל,ײ; ניט אין א־נייט

 ״עיקען צל רעכט א האבען ױגיאן די ,זאי
 דעם טיט צוזאטען םא^צטעהעי, איהר

 * ג ו א צו ׳אסס'; דער םין סאי׳צטעהער
ן ע כ ו ז י ע ר י ד מ ע נ י ן נ ו  א

י כ ד ד ר א ל ע ן ר ו פ ם ע  ד
ן ן ע ; ע נ ,י v ב א ״״• ז ־־ ע י כ ע  װ

י ע קי״א ד ז ; י  ט כ א ד ב ע ג א
. ן ע ר א ו ו ע י ג ס ד ר ע כ א ן ן ״ ז  ד

י ך ן ע ; * ז י ר ט ל א ו ו ט נ א ר א  פ
 ס ע v ז ד י י־ ו ו ך א ו ו א ר א פ

ן ו י נ ר ד ע ט י י ב ר ן א י י א  ר
r ע s ־ ד א ר ע י י ז ו א ו ו ,ר ע 

ט י י ט כ ר ע ו . ו ט כ א ט ע  די נ
 םאי־ איהיע האבעז דאיוי אסס׳ן דזיטאבעי
 אװ כאא-ד דזעייגט דעם אין *פטעהער
 ־ v נ א r ז ד די קאנטדאיי. ,כאגיטאי*
ן ׳ ס ס י א ו ר א ן ד י ע ־ ז א ז ו  צ

ן ע ט ט י ר ט ע ן ד א י ג ו  י
ן ע ר י ױ א ט ן ע ו ־ א י א ה ם י ו  א

ן ע ן ט ן א ע ז ־ א י ס ט י י כ ר  א
 דאר־ דז״עאכערס די . ס נ ע ד ו r נ י א

 װאס גארטעגטס, אין הא;די*ע; :אר פען
 אנגענוטען 4זאי װאס רײכער, א ויאבען
 סא־ אװ כאאיד דזיצױנט דעם םין װעד^ן

 זאגעז זאי• װעיכעד אין קאטטראי*, טארי :
 אױוי האבעז װאס גאיטענטס, ,ד אז עדות,

 געװא־ געטאכט זײנען ,‘י־ײבע• דעם דך
עטעגדע,י־צו9יעא סאגיטאיע אונטער רעז

V
 פאר־ אױסגע־עכענטע אי־ע די פון

 צו כנוגע דז^אבער דעם םון פײכםוגגען
 דער אין אז קײא־, דאך איז ױניאן דעי

 גא:־ אין קאמיסיע די זיך האט הינזיכט
 דער םון זײט דער אויף גע^טעיט צען

 האם זי װעיטער, אנדערע אין יוניאן.
 פא־ דעם פאר דז^אבער דעם אנערקענט

 זי װאס אײגציגע דאס נופעקט^ו-יתר.
 איחם האט זי דאס איז געטאן, ניט האט
 זיכער אכער םים׳ן;אמען. אגגערוםען ניט

 ױ־ די נים װעם און ניט קען דעם װעגען
 נאך װארים, קאמף. אין אדויסגעהן ייאן

 אין ױניאן ;ים דאך געהט אלעטען,
 װיכ־ זיך. רופם דזשאבער דער װי #דעם
 דז^א־ דער אז ׳איהר םאר נעװען איז םיג
 םאיאנם־ נױטינע די םראגען זאל בער

 דאס און ױניאן, דער צו װארםליכקײט
 באװי־ גאנץ און םול קאמיסיע די האם
 ג־ י ם י ד ן ה א ױניאן דער לינם

ע ט ס ע .ה ר ש • ד
 איײ נאך גע׳פריבען סיר האכען דאס

 איהר אנגעםאנגען האם קאםיסיע די דער
 ערװארםוגגעז אונזערע זײנען סארהער.

 א האבען םיר אדער i גמװארען טקוים
 8א און אנטוי׳&ט זיך םיהלען צו רקכס

 :ענםםער אונזער איז אט אח ? נענארם
 םיר װי סאםיסיע, דער םון אנםמײתנג די

 ר־ v כ י א האט איחו/ פאחפטעחען
 ערווארםונ״ אונזערע אלע ן v ס א ר ט

 א אויף געריכם זיך האבען מיר גמן.
 סיר צוגעבעז, םוזען םיר אכער סמרה,
 אין סאםיסיע. דער אונרעכם געטאן האבעז
 און סול זי ^ט^והט אנםמײדוננ איהר
 יױ דער םון מםאנדױנתט דעם אויף גאנץ
 נצ־ נים סאסיסיע די האם נעוױס ניאן.
 אויסדריקען זיך באדארםם ניט און חאנם
 נא־ האם זי עם. םוען םיר װי סלאר, אוױ
 אביסעלע, דיילאםאםימ זײז נאםוזם וױם

n ,ערקלערם נים לססל, חאמ ®^jf| איז 
 סאנופאקמ׳ א איז דזעאבער דער אז

 וױדקליד דאר איז דאס אבער ?וראר,
 װיכ־ וױכםינקײט. קנאיאר גאנץ א יח
 ך ר ו ד װאס םאקט, חנר איו סמ

ו ה י י r ס נ א ו נ י ו  ם א ה ג ד
M ף י ו ם א ח י ־ א ע ג ם י ו ר א

v
 װיײ שריט א נעהן לאטיר איצם און

 פאדערונגען ער^זטע די םון אײנע טער.
 באנרענ־ די געװקן איז ױגיאן דער פון

 יעדען םאר האנםראקטארס די םון צונג
 בא־ ױניאן די האם דערסים דזעאבער.

 צו סוןי א מאכען צו ערשטענס, צוועקט,
 דזמא־ די וועלבע סיט ,ivmtv קלײנע די

̂ן כערס  מאדען צום באנוצם זיך האכ
 ױניאך םעסט־אנגעגוסענע אלע םון

 האט ױניאן די װעלכע און סטאנדארדס,
 מאנמראלירען; צו בכח געפיחילט ניט זיך
 צו סווי א םאמן צו צװײםענס, און,
 צווײ יןאנקורענץ חאלז־מנײדענדער דער
v r\ קאנםראסםארס די «p סאכ־סאנר 

 געםוזם בסילא חאם װאס גועקםמוותרס,
 די םון <וײדדשעס די אויף אארמומן זיו

 ױגיאן־קאנדײ אגחןךע און ארכײםער
 דדײ און, ;מעמד דאויגמ די אין ׳אאנס
 גע- זײענדיג דדפאכערפ, וײ אז <מנס,
 תאנםראק־ צאחל נעוויסער » צו מנחע
 זא־ סאנדמאנןםעקנדשורערס, אוו םארס

 םאכען סיזאן מיםיז אין קעגען גיט לק
געארבײט חאכיז װאס וורביממר 1פיל

או קאנטראקטאמן ױיןןר! סאר ^ מ ח נ
o סיט n, אוחנחגו(*נצן האכצן וײ װאס 

 ?אגטראק- אנדערע צו ארכײט ?ײער
 אײמצ״ נױט אױס חאנצן װאס ׳טארס

 גאר־ געוױםען דעם טאכען צו ׳צטיטט
נילינער. סענט עטי״יכע סיט טענט

A
 םין מאטײוען די געװען דינען דאכ

 איױסגע׳צטעי־ט האט זי װען ׳ױ;-א; דעי
 צאהר רי נאגרעגעצען םון םאדערונג ,ד

 דדעאכער. יעיען םאר י,א;ט־אקטא־־כ
 חא־ רי האט םאר׳צטעהע^ טיר וױ ׳איז

 נא;ץ און םוי ערקיעהרט דך טיסיע
 זי טאט״יען. די טיט אײנםא״״עטאנען

 טענריכיןײט די נעזעלן :יט אכער האט
 ױניא;־ דעם פון אױססיהרומ די פאר
םארגע״עיאנע־ דארום לאט זי און ׳פ-אן

 אין איז יאן8 איהר פי־אן. אגדעד אן
 דז״צאבער לןיין ,1 :םאיגט װי יווױצען,

y אין איבײט קײן נעבען גיט טאר r- 
ױגיאן. דער םון װיסען דע□ אהן פעי

 איהר םון צױעטעיען דארו״ ױדאן די ,
̂ע םון ייסט דעם זײט  טיט ׳פעיעס אי

y :syr קאנטיאסטײכע אין ״מטעהט זי 
 טוזען דזיצאנערס רי און פארלעיטניסע,

 איז יצעיעל, די םון י־יסט א צױעטעיען
 װאס א־כײט. זײער טאכען די ײעי*:ע
 ייניאך א ,i 2 ױניאך^א• א רyאב הײסט
 דער םוז פארטײטיטונ; דעל יױט יטאפ,

 כא־ װאס ׳אזא איז ;אװערנאר־קאטיכיע,
 אפעיײ־ 14 וױ װענינער, גיט יטעפטינט

 אי־ײן דאס איז ;טיר ם־עגעז טארס.
 םון באגרעגעצונג טאיקסטע1•* די ;יט

 • דדעאכערס די םאר לאנטראלוטאיס
 האט ױניאן די״ אז אנגעהטען, יאטיי

 אזעל* טיט אנריטעגטס געיצלאסען נאר
 ־yK’ נדyטױז אדער הונדעיט זעלס :ע

 גיט זיר חאנען yאנדער אי^ ,וױיי ׳פער
 iy:yp צו -y^- זײן צו ארויסגעוױזען

 ly^yii יעיאך׳פעפער. כאגא־םײד זײן
 iy״r טאכען |yno דאך רסyטאכ,דז די

 ^עיעי, טױזענד די אין גאר ארבײט
ysn אנדyרysy^ y; יײ םאר נל״נען 

 זיין, טוז רעזו^טאט רyד צוגע^יאסעז.
y■yLM y:^sp v* איע די אז v iv yר 

iyrvs |ysyr זיך yo,sr iv|אר־ די און ׳ 
̂עפער y;y’ םון נ״טעי  אריכער״ װעיען י״

 ־yר דער גרויסע. נדyטױז די אין נעהן
̂םאט  איג* די אז ז״ן, טוז יעם פון זוי

 םיז אט וועיען באםרײט ײזזט דוסטריע
 יטאפחעס, y:,,sP צאלי* טויא׳דינער דער

yD ŷii פון קללה די נע־וען זײנעז yi־. 
 אר־ די םון אין בכייי׳ לייאוק־אינדוסטריע

נפרט. עיטסנ

אסענהער- נאנץ זײן טיר ׳נון
 זײנען טיר רעזער. yרyאונז טיט צינ

 דאזי־ דער אז טיינונג, דעי םון גאר;יט
*ן9 געד  ־yבאנר צו קאםיטע רyד םון י

;yYy; איז קאנטראקטאיס םון צאהי די 
 ױגיאן די װ^כען ׳דער װי בעסערער, א

 דענקען טיר נײן, פארנ^טיאגען. האט
oy .גא־ די אז ניױבען, טיר און ניט 
 דעך פון איז אײין JMרנאי־קאמיסyװ

 נאװעינאר־קא־ די :אר כײינונג, זעיבער
 ױניאן״ דער אז ^זעהזyאײננ האט טיסיע

 אהץ ווערעז דורכגעםיהרם ניט קען יאן9
 קען ■יאן איהר בעת קאטף, גרויסען א
 גאנץ א אויף װעלעז דורכגעםיהרט יע

 ױניאץ די ׳אלזא ׳האט אוםן. זyפר'דייכ
 א*ן אײנמפארעז זיך נעזאלם און נטyנעק

 גרײסע; א ארויסרוםקן סטך דעם אױף
זיכערניט! קאטוי?

A
 םאקע טעגען ׳זײט אונזער פון םיר,

 ־pm• דער אין זײן זיכער שטארק װי
 קען אבער ױניאדילאן, דעם פוז טי^קײט

 זײ־ א אױו* האבען םאראיבעל דען םען
 גריגד־ אזוי נים iyp װאס םזןדפען, םיגען

 זײן |y^n צו״ אונדן^ןנדעז, אלע ליד
 װאלט ױניאךפלאן דער אויב צװײםעל,
 אונזער װי ג^־בײט, גום אזוי װיר?ליר

 ? םארנע׳ןזםעלט עס זיר האם ב. .y ג.
 םאמנרוננ yדאזינ די אז נים, סטyפארג

ט וױרקליןי דאר איז א  װאס נייעס, ^ו
 אויס־ נים קיינםאל דמרװײל נאף איז

 נים דאך טעז קעז גמװאתגן. •רובירט
 ז.yזולםאםyר די וועגעז רyזיכ צו זײז
 זעהם װאס עטװאס, איז מאל אלע נים

 און קלאר אזוי םעארעםי׳ט זײן צו אויס
 ער״ אזא םיט אויף ארביים גוט, אווי

 ריאט רםארyד •רא?טיס. דער אין פאלג
 צו^טי־ נעםוזט דערװײל םאר ױניאז די

 םון מעםאדע איתר אויםצוגעבעז מען
 חאנםראיזטארם, צאהל די כאגרענעצען

 קא־ רyד םון •לאן דעם אנגעני׳מעץ אוז
 כונות נום זײנע איז וועלכער םיסיע,

 ױניאז, דער םיז װי זעלבער, דער י איז
 פלאן דער זואס םעלה, די האם רyאב
 נעזyרD ן.1װעמ אויסנעםיהרט שײז פעז

 פראבע? א מאכען צו נים לױנם םיר:
 נסישד: םמה ■מוט׳ער א דאך איז עס

 נעוױנמםען צום םיהרען *אאז דער וועם
 מאמער און נוט. נעוױם יאד איז ׳ציל
 רחד ללאר אלמםעז םאר דאן וחןט ׳נים
 דער איז •לאן אײנצמער דער אז יען,

ױניאךילאז.
A

םון ױנקט דעם אנבאםרמםם װאס
אר־ צאהל גאוויסזור א פון גאראגםיא א

טהא די •אר גײטס־וזאכ^ן
 דאזי- די צורי?ג<ודוען מאםיסי* די
 ןז ?אנט #אנצר *ךפאדערומ,זימ גע

ךז ״דורך :אנט׳צײדומ איהר אין
yviip פון צײט Dyi וזאס פארחער 

 • *רקונדינו״ T« ריכטינ נטyקyנ דט ױ
 זעחד דאדגעי רyד פון דיטען איע איכעי
 דער וױ ,p* פיאנע׳/ צירט^ר1קאט«י*

 ניו געפרעגט װאלט ןyט װען איז, אמת
 אף■ וױםײ ױניאךפא־^טעלער, yרyאי;ז

 נאראנטירס, ױ' וױי־ען כײטס־ידאבען
 צנטםעדען געק^ט דט דאר די װאדטען

 םא• דערצו װײי בא״צטיטטלײט, טיט
yi־D גאנץ א זיך yיגסטy גאוױמוג- און 

 דאו קען טען יזוכוגג.yאונט yדאפט
 ארנײטס^א• 40 יטיצ̂ל םאדערען, ניט

:jy, קןן סיאוק־אינדוססריע די אױב 
 0הא דציםאר [.vw: ניט פא־ט דאפ

 מען ״כדי אז ^y׳PD9׳y; yקאטיסו די
 ארכ״טעד די פארדמוחןן ;y;yn זאי*
 אר״ סיז צוטײלװנ yגלײנ סעהר א טיט

 n טײנט Tנטלyנ,אי דאס (וואס נײט״
 גאראנטירטעד א םון ױניאן״םאדערונג

 -jrj צו כדי ״און איבײטס*זואכען) צאהי
ya; י א y 1נצי גלײכע א ארבײטער 

 קא• די כא^םיטט ׳זyיט,ארכ צו נהײטyנ
דורןי אונטערזיכומ א טיסיע

yo^ye?py;װ ׳syכy אמ- ׳צטעהן׳ זאלצן 
 קאסיסי*, חגר פון י־ײטוננ ־yi רyט

y• און ry v ̂ען  נריגדליכען א זyטאכ ?אזי
 pc אוז אינדוסםריצ דער םוז ״•סודױס

 םאר^ײדאגע די צו y;u3 ;yטyראניi די
 םארװיקעלם דינען װאס ̂ןyסyרyטJאי

 ד< זאלען urcnyiopy yin איהר. אין
ivi ר זײער םאיםיגiyדס ארט Tf»r 
yo^ דמם וױ lטyאון ,251̂ יאנואר ז 
 נרתד דע□ אױף y’O’Oip די יאל דאן
 רצסא־ איהדזן ןyטאכ רעפארט □yi פרז

 גייי- םיז םראגק דעי אין כמונדײ״צאנס
ארב״ט־םארם״יונג*. רyכ

 לאטיסיע די כאט^ ^ny? איהר
 א םון ײניאז־םאדערוננ די צוריל וױיזט

 דאך ארבײםס־װאכצז, צאר גאיאנטירטער
 אלצ אז איז, עס נױטינ וױ ׳זי הטyז

 .םוז ?לאוק־איגדוסםריע די jyoyii רי,
 אנ׳צטאנ״ אן סאכען lyjyp זאיען האבען,

 איחר זעיזז וױל זי אכעי ׳זyבyי דינען
 נרינד^יך וױל ?י זץי. םאר ל,י*אר ודעג

y:yp; די lyijyoroin, זעהן, צו אום 
 האט װערען. םיד.רטyגoאױ [vp דאס וױ
 א«־ זיד ojypyj ׳״ען yרyאו;ז ױניאן די

jy^r דארןי מצן ענט״»ײדוגג¥ אזא םון 
װעט איהר און םראגע, די ןyיyטטי נאר

 בא׳טטיגד גאנץ םyד איתר אויף זyכyג
תאם ױניאן די !נײן : רy:טםy ןyט

 םאי^לאנ, אוא |yr''iipniv נטyקyג ניט
 װיכםע אזוי אלײן איהר פאי איז װאס

נויטיג. און
י

 -pnp: א םון םאדערונגען די אםירו און
 איינ־ דער סון און מיניםום־װײר^ ןyרםyכ

 ־כאד5 און ^טונדיגאר40 א םון םיהרוגג
 נא־ די אױן האם ארבייטס־װאך רyגיג

 צױ נאנצ^ אין ניט װ^אר־קאםיסיע
 איהול אין נאר זאגט זי וױזען.yגpרי

 איצם אז נים, גלויבם «י אז ענט׳ןןײדעג,
 גון, דעם. טאר צײם גינסםיגע די איז
 גים איהר םיט •רם דעם אין iyj,,r םיר

 ניט סארען םיר אבער אײנפאר׳טטאנ^,
•i8:־yoy|פאדזך דאזיגע די דו?א אז ׳ 

 סאטע די םון געװעז גיט זײגען רוגגעז
 ארויטך האט ױגיאן די װאס װיכטיגםטע,

 זכרת דעם 1א§פרימע לאםיר געמטעלם.
 pfi ■רם. דמס אין לעזער yרyאונז םון

 ױניאך אונזערע האבעז אנםאננ סאכחג
 דעם אין אז הר̂טyערקל םארעטעהער

 װעגןן גיט זיר ד׳אנתגלט פאל איצטיג^
 ft העכערען װיל ױגיאן די װאס דעם,

DyfirTT'ii די םארקלענארען ארער 
 י4םאח געװעהנליכע די ׳1בײטס־^טונדע

 אדבײטצר־ױר מעהרםטע די םון רונגען
 דאט זיך חאט ױניאז אונזער יאנס״
̂וטעלטyנ םאל  םי< א גרעסמרע, םיל א ׳

 ראװאלוציא־• ןיו אויטגאב^ מווערעתג
 אזף קלאו?־אינדוססריע, נאנצע די ניזירען

 מאכק ןאל כאאם העחמענד^ר דער אז
נעוחון איז דאס ארדנונג. םאר •לאץ

 מעד די דעתױיל געזעהן ניט האם yםיסי
: ליכלײט ^yay^v| םאחד דאזינע די

 דאט און יאהר, אײן אדיל בלויז איז
 ייאהר דער עןDרלויyאיב םyװ עס ײעז
 ײערצ^ געסאכט טyװ ov וועלכעז איז
 נעװיםיר און מטרענבע א זיים אײן םיז

אלי רזור םון או| ׳רזוכונגyאוגט האםטע

 ר* םח םארװירקליכוננ די דורן דוסטריע
 קאפױטחן די װאס ױניאךםאדערוגנעז,

 זייי דאן, נאכגענמבען, איצט שוין האט
 םאדצרוננ די װעם איבארצײנט, טיר נעז
 את טמיםזנדםגײל נעהעכערםעז א םח
 אףי ־םאנינאר5 און ^»טתדמאר40 א ®יז

 מגאויהצחנן םיל א נצםינעז בײםם־װאד
n וױיל איןום, וױ נאחער,

 און קאטיסיע רער םון ןyמsyגטyLדז**
: נעכט

̂אוק רyד םון רyיט,ארב רי  אינ־ ק
 דאס ̂רyאיצם •עוין באגרײםען yדוסטי'

אלט װיל טען אויב  yרי:yהyג ןyאוים̂ו
 ןyהאב םען םוז ארכײטס־םטענדערדס,

 םיר אינדוסטריע. yגאנצ די זינ^ אין
 ארב״טס־כאדיננונ־ yריגyהyג אז װייסען,

 תגםאי־ט נאר אױפהאהם^ lyo לאן נען
א אין זיך פינםyג ךי עןור
:yoi[נ ׳yזונטy1 מיר צױפטאנד. זVD"V, 

 זיך DJ^y: װאס y^ioonj•' אן דאס
 קאן צו^טאנד, ןyמאראליזירטyר א אין

yiv(װ נאנץ ןyאון ארכײםער, די ניג 
v: פיי נים אױן לאן iv] אנר דיyרy 

yovsy^ איהרע. :
 די ןyהאב ,1H1U יאהר □yi פ̂א

̂אוק חגר םון רyים,ארנ  איגדוסטריע קי
 בא־ אין \V^' צו װאס ר•אטyנ ניט גאר
 די אין ארנײםס־באדינגונגמן די צוג

ayr.באל דער ו\רyבא־ ארײן האט באס 
 םאר־ זאי ארבײטער אן װיםיל מכיטט
 באדי:־ װערכע iyo^: אויך און דינצן,
vnu\ ארבײטעז. זאל מצן
 רyד אין האטyג מיר ןyהאב טאי•טyד

 iyj"t Dy .ivavv yגרויס אינדוסםריע
yנעױ iy r  ;y^ װאו oy גערוען זײגען 
 אי** דיונדערט פיר און דרײ פט'גטylMבא

^ זייינ^ דאט בײסער.  קײן בעװע; :יט א̂ב
 דארט ריאבען oy אין ׳iyByr טאחןרנצ

 אר־ yליכ6rנyט קײז טירםoקזיy ניט
 םײ־ tyr:yo yטאגכ בײטס־באדינגוננען.

 םי־yג זיך מוז ׳טאפ״ םyסװ׳̂ א אז :ו[\,
:tv:t j \y א איז pלײנyרומיוע. ר Dy 

 ער״•yp ״סװעט אזוי, ניט אבער איז
 בילדיננס. נרויסע איז זײז אויזי קאנען
^  זײן קאנעץ זyבאדיננונג ^tf-Dy״

װאס פעקטאריס, איז אפילו
yern| •די א DwאנDvארy .סטאנראררס״

 ־Vi סיר האבען 1910 יאהר םאר׳ן
 םאב םון □yDD'D א רyפytf׳ די אין האט

 ־ysr די אין װען אםילו לאנטראקטינג.
yBגעווען ניט נאד זיינע! ר v i"P ױניאך 

 אויך באםיםyבאל די האב^ )ןyבאדיננוננ
 בא־ ״מטענדיגער איז תוטעז נעװאלט ניט

^ yרyזײ טיט ריהרוננ ט ײ ב  אויד אר
 סאב־ זיןי בײ האטyג זײ זyהאב D^oy•־

 הא־ םאלםyד אויף און לאגטראקטארס,
טעז זײ בע\ ^  רyד אויף ןyרײזfi די נ

 נאר •װען סיזאז, א s«o i^^Dy ארבײט
 םאן. צו פארנלוםט ױי זיף האט דאם
למyיג9rגעBא זיך האט נאטירליך, דאם,

 אלדערמאגיק אין געהאלםען
 האד, פיטי פץ טשײםבער

.1924 ׳ױגי ט;ין25 דעם

 איבײטס־בא׳ די און װײדז״טעס די אױף
ly די אין iy r/ רעב צוליב און 

 קיין געװעז גיט קײנמאל מאיטyד איז
 א;־ בײם אינדוסטרי^ רyד אין ןyפריד
y' פאננ iy| דען טײחמה, בעורעז איז סיזאן 
 יױ אזיי און :עםט־"?מ, רםא אי־^ האט

 \vvy: :יט דעטאיט זיינען רyא•־־בײט די
”;y ארגאניזירט, גוט i[ טאנופעק־צו־ די 

^yrr די ארויס אפטמאל
 אי־ די האבען 1910 יאהר dvi אין
 אינדיסט־ כוט און קיאול רyד םון בײמער

yn .רעװארטירט y□ איז v^P"V^ גy'װא 
 א־; אײנצוםיהרען סםיײק רראyנyג א דען

 אר־ yD'?c׳jyo הרyכי yאינדוסטרי רyד
 זײ־ צײמ רy:yי צו בײטס־באדיננוננען.

יועז y־ייאינרוסט דעי אין נעז  בא׳טעפ־ ̂ג
 ביימ ארבײטער. גטyטויז H0 ארום כזינט
y'*r־y איז םאכײריען y□ גyװyא ארופ ז 

יאן יyפערט  גע־ זײנעז װעיכע ,rnrcJ טי̂י
 רי;י פון ivay< זײער מיט העגגינ9א

 האבען y‘אי די און היזאוק־אינדוסטריע,
:yייטyז ^V2^  10 iya\ ד ׳צײט ײו  א

tyo ג האטyצװאוננyקט״!.'־ די ן  מאנופ̂י
 אן צו רyארבײט \י םיט חוכיען צו

 זאי־ רyרכyװ טריבונאי, אומסארמײאי^ען
yony:o"K| ארבײ־ די פון חיװודעס די 

 y-ip'9 זrרyאויסה זאל רyלכyװ און סער,
y::nyi^D.| זיך האבען צײט יענער אין 

 סיטואציע רyד כײמ סירטyרyפאראי:ט
 טאר^אל, לואיס בראנדײס, דזיפאדזמ
 נאך איז ברוכיםעלד םײער ״טיו®, רז׳טײסאב

 געמא־ םאלטyד איז ענדליך אוז רע.yאנר
 איז װאס אנריטצנט רyד געװארען םעז

׳ן נלנאננען  פי־ידענס־ ״דזןר נאכשן איגמי̂ע
בי־אטאקאי׳/

 ארויסנע־ ד^אלט זין האט װאס און
 ־DPyDUKO די װי םyנאכד גלײך צ װיזעז

 □yi צו אײנג^שטיטט האבעז
 IVvmv: זיי ראבעז ,Djyo'Y^ פרץטאיואי־

iyr*,r םאר־ די פון ארױסצודמצדיעז זיך װי 
rריDטyאנם־ האט אנרימענט דער װאס ז 

 אונעיטאםט האט נטyםיאנר רyד האלט^.
האבען סאב־לואנטיארוטאיס, אינסײד די
 ־‘יyבאנד פאר״טפרייטעז זyאננעפאנג זײ

 זיך זyהאב Dy אויטפײד. ל^נטראקטארם
 הא־ ײאס ^ysy^ iyD־״ieBn«D נענוסעז

־v: רyורrDמאנופעק די פון באחומעז בען

בא־ דעכ נײט דעניא״ט טאנופעקט׳צו^־
• געױאילט י ד י ײ א ;y : i<- ' זי קטיצױ ;

-׳ y n y w•• , p :y* פין  ו י ו י * J *Jי ־־נאזי אן ױני
ט ביי א־ ״; ,p י־ױט ; y* ־־אט ס '־:< yn אין

־ פ־אטאקאי־ אנ־י □yp PC ,yo D ' פאר׳טי־
ך x זי s־DyuD ,^D ! אבעז ה ײ כ א ז װ ט, סע:

o מיאנו־ : y p : y ״ y p ; 'x ,p טען. האי צו
ך, D.pyDL־״ ן נאכ־ זי פא [, אב< •yp- ה פיזקטיצ
yp,״פי־אטילקטױו ־ פיז iyp ־ ,,yn די טאן ע :

'p y :y ט סענ ^י 1 אנ M ,yv,־ ט , סי ״ פ׳ן כ א
ז ן י ן א ע ס א ־ י צ ־ ! ׳ ; ;j K i ^ n i y, ן ; י י א ו ז ך א א : 

ט א ך י י ן ז ע י פ י נ ע א נ טrפ ״ י ן ןyפ י ־ א ^  ! ד
^ ׳ י ־ ט ס ו ר נ י ' א ה ד כ י ז נ י ^D^2 פ o־ p y D , J v S־ 

, ג נ י ר ו ^ כyװ ־ ־ ט yי א ם ה ע ר ב א oד : y־ י י א ר  א
ט ר י י ז ע ד צ נ א ק : ו א ר ן ק ו ט א ו ־ ם מ פ ו ר נ י j א
ייע•

י ן ד א י ג ז ױ י ט א י בyנ נ י ר ־ זyב ל י נ כ ײ י נ
̂אב נייי דילם. צי טיג 'yנ זיך ןyװyהי־ט 

 Dy רyאב ,D^py: :אר ןyהאב טיר וױפיר
 קאנס־ פ־נ׳ם ן.yהארפyג פײ :יט י־יאט

 סאב־ ^yi זyאױסגעײאקס איז יאקטאר
 yקBןאr רyרויזײנ ־,yi אין ר.y•ויwMקמyטאנופ

 יטyטLMyקנyאװ איז קאנטראהטאר Dyi פון
 yטליכy די זyטנײדי צו טײט iyגשװ*<יי
 האם דדטאבער א װאפ װאאר^ ־איכ

̂[,vשvi איז נס רyד אין אײינג^יהט ^ 
i\' סאב־ א געװאחןן איז קאנטראקטאר 

 האט אלץ דאפ און ! ניאנופעקט״שורער
 האט מען װאס טייעעל, רyד טאזyאויפנ

 די *ןזניידעז צו ypB«r איז ארײננ^׳זטעלט
ארײן. |yp'r דז^אבעיפ די װאפ װאארע

 ׳םאקט א איז דזמענט^מען, דאס,
oy ̂זה, קײז דערצעהלט ניט איז  אוץ מע

ysKכייט באהאנט זייינעז װאס ׳ nyi װאס 
Dy וױי־ אינדוסטרי^ אונזעי איץ זיך טוט 
 V2VM,\ מוזעז כײר pyn* דאפ. כעז
 רינ־ ניט עפ םיר האב־לן אנפאנ; אין אז

 האס יוניאז די אפילו ; זyבאגריפ מינ
 סארוואנדלוננ די אז ׳|nyry:j''K נײיך ניד
 ט־pyDאב־מאנוD א אין קאנטראקטאר םוז

 יyאד םיקצי^ א בלויז נעווען איז ♦?ורער
 אםת׳ן רyד אין װאריפ האמופלאזמ״. , א

 םארכלי־ Pini®^pyDi:»w־D8D pyi איז
iyD ^רע pyDPyr איז װאפ האנטראקטאר 
 אויב ;רזש^בער םון אפהעננינ גאנצ^ אײ

 איהם ער קאן :אר, וױל רyאבyדז* י־ער
ryp':'8n םון איז צײײ, אוז אײנס ojn 

 די טיטגלידמר, yרyאוגז *ער^יך "'ירט\
:yo%n צאהל pלאוpכיאכyארבײ־ װאס ׳ר 

 ״פאב־מאנוםעסט־ yD^:y^T די בײ מ״ז
•*״ורער״.
אין דז״ןענט^י^, עס, איז אזוי אט

rקנyאװ yטyא אויף לט yDDyD{ ,^באד 
ovv קענען צו ^טאנד אין זײן װירקליף

 פאר און װאס צו > סטרײק א איצט
 אגג^מען ניט iirr םיר האב^ }װאס

 און קאטיפיע^' רyד םון עגטיטײדונג די
ױניאן די כדי : ivno:v חגר איז אט
 DiyiKvn די ;ypyDKnv קענעז זאל

ivo א פיז ליפט א אפפ׳ן 'W i ױ־ צאהי 
i8,i־py5yrמיט ׳ jynyii זי *̂DnyD אין 

pאנטראקDליכy פאדהyלטניסyרארױ ׳ 
 רי זײ מיט זyDשלי כל קודם ױניאן די דאך

 ־yאויםנ םוז Dy און ,DOjyo־'u« yטיטיג
 זײן ypKD זאילען זײ אז װערען, אסט9

 זאלען זײ אז ; רyפyeױניאר׳ נאנא־םײד
 װי װעניגער, ניט בא^עפטיגען טאקע

 נאכ?וסען זאוילען און אפערייטארפ, 14
 ,oy הײסם ; זyבאדינגונג yרyאנד אלע

 yo’na א אויסםיהחןן םוז ױניאז די אז
 yדאזיג רי און ׳טאךארבײט^ניזײKארגyר

 םיהרטyגDאוי גיט 6אנדער? |yp ארכײט
lypyn, אלג אן דורך נאר װיyמײנyר 

 אר־ אלע ארבײט. רyד פון אפ׳פם^נג
 ypy>'T זyפארלאז מוזען װעלען בײטער
pyBytrפארזאםל זיר און ׳yזײ אין זyרy 

ס,  רyאונט טעלעז6׳צ זיד און ^"?־האי׳
 רyד פון לײטונג רyאבסאלוט ז^ר

אר־yר די ביז סטר'י?־לואםיטע,
 נדיגyטK<פאל װעט נאניזײ^אךארבײט

װערען. דורכנעפיהרט

 פאי־ |y3y: צו פרובירען לאטיר
 װיכ־ גאנצע די רyזyל yרyאונז עטעהן

 אונ־ רyד םון יטװיריג?ײט און טינ?ײט
yoרנy.המונג ny האנדyאום דא זיך לט 
 רי אום װי ,pyjoyn ניט און ^הר ניט

 ̂זyםטyב־נypD v'לb די םוז אויסראטוננ
^y װאס n| און םארםןןהר̂נ אזוי זיך 

 הונתגרט 12 רyאד טויזענד א צטאבליסןן
̂ yBysrt8'3v ריכםינצ אטת׳^ נרויס^ג

 זאל ארב״ט די אז איז, עס וױכטינ װי
 םיר זyהאלם דאס ווצרעז, אויסנעםיהרט

 װא־ צרקלעהחח. צו איבערינ םאר איצם
 אונקאנםראלירבאחג'י #סיי'נצר ד*י דים

 np'y םאםע דער דאך איז ײאוק־מא•
וחר אח אינדוםםרחנ, אונזער אין איבעי

 זי װי סעהר, פיל רyארבײט די געבעז
Dy jyp I .איצס

» ;Dyi |y נעגוג ׳עוין איז Vi Diypyj׳ 
 אנצוא־ נויטיג איז Dy רyאב װאר^.

yr',ii; ד פון יטװיריגלייט די אויףyר 
 :־yi'iD און iruyriD ר.מוגג.yרנyאונט

vi, איצמ ביז האב^ װאס D "^«yj 
 םוזען ןyיyװ ,pyayy״ ללײנע די אין

 די אין װ^יען צטyזyארײנג ד י א ב
 די אז ,Dpjjny: ױגיאן־שעפער. גרויסע
 ניט |,y:yp ניט מעהר זyלyװ Dרyדזשאב
קלײ־ די אין ארבײמ ױיער jyDyj טארזגן

 די אז זיך, D.iyo^BC .aypent̂ נע
 טוזען |ysyn oypBKtr ללײנע yדאזינ

 על־1 דצר איז מײנם דאס צומאכען. זיך
 yיכyאז םח ארבײטער רי אז צײט, בער

rעyBםאר־ קענעז נימ דארט וחןלען ר 
 לוי־ אנהויבעז דאך זײ ותנלען ז.yבלײב

)fys די אין ;pysyr yo'n ,אב אלײזyר 
 דאס און טאלה, א אר.ן זײן Dyn דאס

 און זײ םאר D:uy: ניט vtyr זײן םyװ
 אז נויטיג איז רפארyד ױניאן. רי םאר

8>y ארב'יטyר iyP8t ארײנ־ גלייכצײטיג 
 װ/ד מימ ,pyeŷ• די אין \viv)t צטyזyג

yo| װ ױניאן דיyט yD'sy| אנדי־ אן 
 די דורך pyj״y: זאל דאס אוז מענט,
 יך>יגי זאל ױניאן די דאס אזוי, ױניאן,
ר־yד און ארבײט. Dy װאו וחןר װיםען,

 אר־ yמײנyאלנ די אם נויטינ איז צו
בײמ־אפקזטעלוננ.

A
 הען דאם לאננ װי ׳ניט װײםעז טיר

:jmnv ביז ארבײטס־אפשםעלוננ, אזא 
y'8 רyאונז '^D ii3 רעארנאניזירט װעמ 

tyiyii ד אויףyם '':ny .םי־ באזיס 
 םילײכמ און iyD8ii פאר א נאר לײכמ
 אױ־ yדאזיג די Dim נ^(ים און מעהר.

 םילע lyDBn^-ma בײט־אפ^טעלוננ
 רyטDyגר דער זyײטpהםליכyנyאונאנג
 אונ־ איז דאס רyאב ,Dרyבoyמ צאהל

 אנדז*ר הײן ניטא איז Dy םארטיידליך.
 זיכער, מיר וײנען תןרםאר און וחננ.
 טyװ מאנ nyao'DtfMD רyד וחןן דאם
y»ip,| םון פאדעחנז װעט ױניאן די און 

 זײערצ ®ארלאזען צו םעםבערם איהחנ
אײנציגצר קײן זײן נים וחנט ש**ער,

 ivftw ניט Dyn װאס ױניאךמ^ב^־/
yi□ ױניאן. מןר פון רוף

A
 ־yiP8 □yi זyרוםyאנג זyהאב מיר

yj''D□ ?םימ םטרײ ayi «ן1גאכ m8yp 
 אויף וחוט ny װאס נאניזײשאךסטרײק,

 סיר אבער עצם, םאמע זײן אין ןײן
 דער דאס זיכער, גארניט נאןי זײנען

 גים yםעל םילע גאר אין זאל סטרייק
 פיװ־ y<8 םיט סטרײק אמת׳ער ?ײן זיק

Dyp'rD. ׳ דארף ױניאן דיlyo'pc אגרי־ 
y פױט מזןנמם '̂D אינד זאגצגאנטעy־ 

DJinjys דזשאבyרD, מאנוםpyט^ורyרD 
 די אויף און ,DnymK’DpyDU8tr^D און

yrtfyt פאר^ײ־ די מיט װי
yjyp .װ איז אסס׳נסyר lyp םאראויפ־ 

ג א פאר װאס זאגען. נ לו ^  די אמ י
Dנy^ײר5nםא D iru y a y i:^  y װy^yן 
8:}jyt>ny װ צyר yp| םאראויס־ אויד 

 די םיטלעז באלדיגע א םאר <ואס זאגען
 רי lyiya אננעהםען \vhd Dyii ױניאן

 זyלyװ ניט וועט זי װעכחגן םיט ^ysytf׳
 אגריכמזנטס, סײן ^ליםען iv:v? ניט און
 שטע־ ייעילזצן זיך דאך jy^yii yלכyװ און
 oy iyp רפארyד ? ױניאן די iy:yj לען

 רע־ רyדאזינ רyד אז זײן, v>:yo גאנץ
 yp,D נאר אין זאל סטריי? ארגאניזײיעאן

Bלyצyר iy^py:j8 פאר־ טארםע’ זעהר 
jyo. און yp«D דyאז נויטינ, איז רפאר 

 םאר־ גרינרליך זאל B'cnynoyD אונזער־
’ipyDK גאנצ זײןy ,און װיכמיגלײט 

 '־yDDyp: רyד מיט זyבאטראכט איהם
^סטקײט.

A
מרײ־ מיר בעת ווארט. אײן נאך

 נאד םיר זיײעז ׳|ys,'v דאזינע די בעז
 אסא־ םארשײדענע די אויב ^yD'T ניט

 רי צו צוג^טיסט האבען סיאײ^אנס
 לאמיסיע. רyד םרן Dyנדאציyאמpyר

w יא, אויב h דyדער זײן סטרײ? ר 
 אויב ר^־גאניזײ׳פאךסטרײ?. רyנויטינ

 ארויםנע־ סטרייה רyד װעט גיט, רyאב
 װי םאד^ױנג^ yאל םאר װעחןן ררםעז

 נע־ אז אנםאננ םח זײ האט ױניאז די
tfy v v, םאר און y^yn בארײט איז זי 

 ביז כחות, איהחן 8̂y מימ קעמםעז צו
 yDDpyj די איז ^ייז זיגע?. Dyii זי

 םאכען ױניאן רyאונז Dim 3yD פאר
ר װעז הלאר,  lyDnyj טyװ סטרײל ת

 pyDp8־B<D א םאר װאס םון ^ין רעז,yװ
זײן. מוז*ז טyװ צר

ו ע ער ־ כ לי ײר ט אר פ ה אונ ײ ר פ ס אן ש די אני רנ א רי

9
די Dלypאנטװי זיך האט ריכטונג ר־לי

אן ניט נױיכ איך און yייאײ״ו־אינדוסטרי
yi־ jyp □vdd'd אוטנ^טען איצט yn״

^dpvo די אײב ט.י: ;יייב איך ־ען, o־
 כראכט1גי לא; פיטכ ־ ס ק .pP ,,פ נ; ״.יי־

טא;ו ד;כ צו צורי? v־4' .־  |yj װעי אין :
dv געפ ה<>ט yj; 11 ׳!וי *ארי^ די אין*

\ 191 ̂y i1912 ־. no ;yo וyייבyזיך ו 
^ דע־ ס־ט iy:y:y־ "y די איז. זי װי 
Pאוי■p־oא:.יפpy*ט'טוi* ,-y־yזײ װי ״ 

 ״מוירט־ זיך, רוס^ צ,י ־’jovz ;;,:י־ײכ
*-DD:yאד ״y״ר־• י *DpyDKL/האב ׳yן 

 ׳זגטאנד, אזא צל y'PDD אינדי ד ;עביאכט
 זיף pynr זעה־־ jyny; ײאי־ט □y יאכ

^lypyp'ivo אמא צוםs;יyםון פיסטעם ן 
פ־־אדוירצ̂י

yi,דו•כ•עניטליכ ־yר pi8sP־nJ8o 
y '̂.^opyc^ ניט איז אסאל םיז jynyj 

 וױײ נאנץ געװען lyj^T Dy רײך; לעקי
 א געהאט \V2Hp װאס זײ צװײטען :ױ

 .Doyry: Dyד אין k,8D״'xp נרױס^
 צזראנ• .1אנד^־״ נאנץ איז אבעײ הײנט

 רי ?אנטרא^רצז ״סוירטיט^טס״ צ*נ
 1HO םון װצרט דעם אין סy־ביזנpיי.או

 םון םארלױף אין און ! דאיאר סיי*יאן
 דזיןןא״ די ^יט זyנצyיyא:פP yoYy'־ רי

DPyD האבyנאך 'דצי־װאוסט זיך ניי־ ן 
y^oy: ,Dysv, ידז די דאסJאב•y,און רס 

 ױאנױ :אך זיך ivvr. װאס yr:«o א״ך
pypiy'opys, יצם םאחטי׳ט קאגט־אי־ירען 

 דאם ; טyארקo □yp פון ^x-pyoKo |yn־
y^xo זײ פון iy:xpוױיצז זיי אױב ׳ dv 

 לאדוקט5 ןyנאנצ □yp ?yanponx ׳נאר
.pK'pyDxc lyo'ny: א פון

 די װארום גרונד, א נאך דא איז עס
^dp םיז yצ'pוpאpפ pp ד נים זיך ?אן» 

nn.pypp'p און סיסמע□, »מאלינען צום 
dkp ,די וױיל איז pB □'083ys83 y'nDX 

 די סון Dpypji?y3B8 זיר האבען מרײד
 pjyj ]V2*n opyD8^n די ארבײםע^

 רייעקם זיך םארנעהמען זי• jyn טאן צו
 אנ־ נעמיין, ״,DoyD''x״ "pp םיט בלויז

 סי־ \mv' pbd מאטזןריאל D8P צוגרײמן
 lyour און םםיילס די iycxtriv:"x ^ז,
nyp און לאפיםאל ibp פטרקוײ
yD| די pyp»'sp y^DPKD. די rn y jyo־ 

 •רא־ yDpyp'P די און pyByi" רי אין מצנט
 אין זײ iyt8P DDjyoPx: 'P םיז דוצירוננ

iyv38J צו p, סאב־oאנוםpy5טrורpy,□ און 
oy ,שײנט pאD זײ jypyn ימ: ''jyix 

jv iJ"i2 רי Eראדוpציy ?אל־ צו□ צורי 
p:xdlm pm פלן p, אyj’Pno .צײטען

̂אר oy איז pyDy’K װארט, אײז מיט  קי
fyoy^x pbd, רי לאט TP:״py3x□ אין 

y'PDonj'x pymx די זײנען -no y'niDx 
 םארם pyp«: א| אין כאטיט ,pypוrטpyנופ
גערױסע זיך אויף jyo.py: זײ אין

 םאר- םון םאט yD'ny: א און פליכטען
 •ראדוקצת pn פאר אנםװאלטליכ?ײט

 4-919 יאהר אין .yיpטDוpאינ pyp אין
 אנ־ \vovny דצם נעמאכם ריאב^ םיר זyװ

 ״8ה אסם׳ן, רזיןואמןרפ pyp םיט ריכמןנט
iyp לעמאיט זײ Da^P8Dאז ״ pyp אנ־ 

 אײנםטכצר, װאס זײן זאי זײ מיט ^מענט
 מיט־ ypy"t 0"inyiv'nn א זyבyנ צו אום
 w װי ׳בא?אנצן *ו pyDjypy: זיך pyנליד

 t«t'3WP^myD''3P8’4 אן מיט זyלpנ8ח
p און 'd 3 האבען^pbd py''T גאכנצג•־ 

 אין איצט דאס ;לויבען, מיר און בען.
 באציהונגען די װען צײט, n כעסוכמגן

pyp lyemw און ױניאן Hpyp i 'ddx py''t 
 ־Bpd קײן איז ov •lypyn Dpypjyy: פיל

:y ,אז ניט iyoP8P Dpy3«^n ,p איצם 
iyopy: זיך אױף lyoD'Po p.ppo און pbb־ 

d,' pd,sdpi^ id3x אין ,y'PDDipj’x pyp 
 זאלען זײ זעהן Dyn ױניאן pynw און

yp pr□ ניט זיך lypyppD'iPK.
V

 הײנטיגען תם איץ !ז1דז^ונטציכמ
up p זײנען סכםוך 'o,יDBזyםאלאינ״ כליך 

DP'oypyD איז I8^P8pddi8Ppp pyp םון 
y'PDDiP3'K pyp. װי Dy איצםער, איז 

 אױג און תאינירם, yיpוסםpאינ די איז
 נצהן, אזוי ^ײטער לאז^ Dy זאל ב&\

̂גט חך y'PDonj^-p^p די וו ם^ א  צוז
 קאםאסם־ א צו ippitd םוז oy ;כ*ן

P8B yoî p אויך און ^רבײמער לי P80 די 
 2נםע1צלעכמ y»ל ,p pxd באלעבאטים,

 אינדוסנד pyp םרן iy3yp א מאכ^ וואפ
 געווען ױניאז pptjik איז pyrpyp ריע.
 די ןyבײטpאDאוי בײם םא^כטיג נאנץ

iyj:ipyp«D װאס lypyDK* p 'o אתיס V 
 םת באנײאוננ יר פון נהי'טyנyלyנ ~רר

p''PD Dyp־p 'd .D:yo'P:K םאללאנגק 
 די lyrDDy^־: זאל ויאס זאך, ?ײן נימ

y'PDDiP3'xא ׳pyp זיין ניט 1זאי װאס 
yoגליך D'DXDy^xp ,p pxd נאכצונעבצ̂ן 

pאD װאס iy3:x^PKD P'o אבסאליס איז 
 jyoypyDJ'K לי איץ ז,ypאײנצוםיה נויטינ

 םמ זאנדעח ,pyD''DP8 ,p םון pנא ניד
 איר pyp איז lyDjyoypy yj'D’i: אלע ךי

p 'pddip. און yn| געזעי̂ח האבען םיר 
 נימ זײנאן pyודrטpy־מאנופpלאוp לי אז
:D''p ה צו אונזyלפyאײנפיהר^ ז PK 

p.pyn y'pDDnj'• pyp ,ןו אױפ ארדנוננ 
yn |yD'>p'pp,: האבyגלײך-נ^כמנ 1םי ז 

 אונו Dpyj oy ; יגpp צום iyD"p3 זיך
^ זyבyל אין פ^וט ^ppp 'div? איז pyp 

tyainyoyDPXD ,p y'pDDiPj'K, םיר װאס 
^V2\ םאpגy•yיאנyאון ז ppd זײנצן 
p;״d צו pxdppp |yDoyp, וחד בזיר אויב 
 fVD'pp'PD א אויױ lyoipxp ניט Dy u*יי

א'םן.
)r*•?* (װײבערעס
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דער פון קאנגרעס אינטעי־נאציאנאלעל דער
פעדעראציע ער־ארבײטערלײו

r: טען י. ד. נ־א־ ס;.טען אין י̂י
 א־נטעל־ t י־י; אין פא־;יע;ונ־עז איז

T n ; r > w ד לע־ פו־ קאנג־־עה ו ״  ד
 נאטיײ ־V־ ,,ב פעד^־אציע, טע־ ארני

 עגגי־אנד׳ pc דעתגאטע; pc ,3 ייגונג
 ®ױ־ עשט־״יף, ד״״טשי־אגד, ׳®דאג?לײך

 ׳דע;עי״ארח נעי־גייל;, א;ד, יא לען,
ט״זועכיען. און שוױיץ אונגא־־ן, ;,y שװ*,

 ‘א־נטעי דע~ פין סעיזרעטאי רע־
 גע־ י־אט הופע*?. כױרא, נאצ#:אייע*

 דאכ ;־;;עבע; חאגנרעס cyr עםעגט
 , װיז׳ פיז בימערטײסטער :r װ*רט

ידאט דעס y ז״ט^ סאצ-^י־־לעכ̂י ry v,* : 
 קאגג־עס :r באכייטט רא־ד; האט
 ; צו זיך דעי־ענאטען די א״מעי־אדען און

 ‘ה<* פ•; ט ,ג טעט רע־ ט*ט כאיזאגען
 ו און וױן א•; נ״אגיסטיאט ציאי־יסטיש^

y ׳;טאי*טען>א;־ ד• ם״ט ry v פ•־ •ועיעז 
r ר;ט אגגעש-ליט. אילט : : r: ־*אט 
־ פי; נןןר־ע• א־ן באנ־-פט אייך ז  נ א י

־*;־ :•י־א :l א־בי טעלנאצי^גאי־על
ר*רע.

 ן אג־ זײגען טע-עניא:•־;; כאגייסוגגט
 | ייג** :י־נא־יען, ׳יע;“א*טאי pc נעהוטע־

ס אינטע״גע׳טאנאי־ או; סי״איױע; ר ײ ־ , י

ײ*״־,־

 אדע־ פון ";•א; ויאײקעיס גארדעגט
ריי־,ע.

 נע־ צוגע״טםעי־ט איז דע^ענאטען ד•
ט געררותסער א װארען  דע פין גא-:

 אױפקי־ע בױיא. .אינטערגאציאנאי״על
 ו ל׳אט א*לש צי דערנענצומען און רועען

 , שטלי״כט ־V קופערה.. ;ענאסע נ^נענעז
 וױלט־ יטײע־ען דעם אונםער נאװנדער

 יאל־ עצטע‘־ ד־ סון הריזיס שאסטי־יכען
 אײטגעטיםעז גישט האט װעיכע־ רצן,
 אײן ;,v פא־ש אנדער ^ןדער דער אין

n yc ip rv#:: אר־ די *רנאניזאצ״ץ 
 cvorsK'• yr;*-p בייטכי׳אז״גסי״ט,

 די אז גע־יײחט, האבע; פ״נאנץ־חליזיס
 געפאי־ען. )״•טא־ר איז פױםײיתןײצ^הר

rjn בא־ דף •שטעיט בארינט״א«נצבער 
 טיט באצילינגען ד״ אױןי אפ זונרעלס

 ; שניידעי־פא־א״נעז. אמעייקאנער רי
 ; א־' די כאטש אז אמםער, שטרייכט ער

 דפט זיינען כאציהוגנעז גאניזאציאגעיע
 אסעריתאנעד די זײנען אויפגעקי״עהרם

 ;עקוטע• היי״ף צו rupotr פאראײנען
 אנ־ די ‘כמטעריעי סײ מו־איי״*, סײ

מי-אסענע  באזונדעיע אין פאראיינען ̂נ
 יאננ*דויערנ* פרן םאכמננט א אין לאנר^ר

n װי קריזיס, מװעיען *ר?ר סםרײקס 
tap רייסץע די םיט נעכוסוסען ה$ום 

 ןווגעמיס* די אױף מנײרער־אדבײכתר.
 באנריסוננס־כתיקגרא־ תןונגיאס ןיום נמ
 װאירקעדס גארםענט יײדיס דער סון כת

 בא־ — קופערס, זאנם — )םיר*רײ״**ן
 ׳*»נײדער אממריסאנעי די אז וױיזם,
יע* וײיעז פאיאײז. ןװס נעהע^ז ותימנ

̂•עפואגיע;•; ׳שאןציע״ע - Vi אדע•♦
•M • M 4׳״ # */
r tIM

* איגטע־נאציא ד̂ע טיט געטײנזאש בע;  
א ךער ,:* pc - ?א ד•  .r-.tr; :״ ־עי א  

נאייע־ ךער״בער טוז נ״ורא ט/ן־״נאצ̂י  
עיד פאר׳שטעגדינען צי זיך זײן איצט  

א״יג״עטע און  ;y**;y; -y;KP-y^H ד־ 
א ;איניאיע י־ען V'y;^*VKT ,^r *באצי

ד ory- פע־טי י־;.y־״;: ט  רי ים“א װ״
 נע■ יאט כײרא ד״ ײאה באדיד׳ונג^;,

:י־ט פא-ב-נדי;; א״ן יירע; צי טאבט
^51״ .ל ,ןןא py'־*א*ר̂ן אין אד

 צו־ *■ײטין ;׳; ז• סy,^רנא:יזאצf־-ער
^“ ז׳<־ ט. .טע ד  ר^ט פ>י־א*•; מ*1,י,ו
^v א-לש ד׳זאי־ oy^.;yvy; דך v::n,\ 

ט1ג״־ גע־ע־ט ע־ יואס רעפ א-ע-
 אין ;•;•ױע־י^״אםטעדיאטיס^ דע־ צו

 געקענט :יכ נױרא ,ד -אט
k־־c .;זיף ויעט ביײא די אגנ^נ״ע 

 י־א־ די אײפצושי־עױױען כארילע; אבעי
 ־yr אז טיטצור^םען, •*ט-ענען »ון ;׳«

 רע־ פ,ין ;y-yv א:ע־קע:ט ?אי* פא-א״״ן
חיצאפםעד^כױס־^ע. V״;•■;

׳c־y,״״p הא:סטאס**ט md צום
 נא־ אמעטי״נע־ פון ״טטע־ונגען ־וץ אז

 בױרא דער פוז ט^גקײט די ה^ט טיל
 אינ־ םון יזלעגק דע^ צוי״״נ ןy״םsנע פיי־

 ;.yn*yr;־Kii סעקיעטאי ע;‘ינאציאנאיyLר
 א ״שיסען צ• נאיטי״יכט קאננלעס דע־

װאן־דע־העג. yc^:y; דעם טל״עגלאמע
 א :אד ײע־ט באליכט נאגצע• דעל
 קענטנײט. צ* געברכלע; y״c״pc״r ה״רצל-

 נע־ נ״ ד$וס אויױ האט קאננ״עס רע־
 װעי־• אין בױלא, איצטינע ביז n ײע-״כ

:y* פאל׳פטעוזעל ארײן ס׳כעקען pc 
 לעגע־ סיאנסל״יר, דײםיפיאגד, ׳ע:;ראגד

 רעזעליוי־כ ס׳איז ט־זגע:יען. או; נ*א־ה
אסעריסע. םאל א־ט אן גע״ואלען
 גע־ ײידעל איז סעקרעטאל איס
 דע־לעע;, װאז ;ענאסע נעידא.י*עז •׳תהיט

קויעלס. ג. לופױד־שאלטרמםער זײן פאי־
rjn בי־ייכט כױרא לעל פיז זי״דאיט 

אטטטערדאם.
 cp r נעײארען יםטDrבא איז עס

 pH אפצוהאי״טע; סאנגתןס :עתסטאן
פארי?., אין 1927 ״אהר

 אינםעלנא־ לע־ סאר ‘אפצאהי דעל
 גע־ סעסטגע^םעיט איז בױרא ציאנאלער

 (אין צענט האי״ענדײמע 3 אויף װארען
יעהרייך. סיםגליד פון גאי״ד)

o n טרױימורישעז פון פאישראג 
 קלײדעל־אר- דעם אנצושליסען םאדאײן
 באגלי:־ לוסי!אנד אין סאראיין כי״טעל

ענאט שוײיןרארישמר דעל דאם שול־ דע̂י

 o:y,,sy:r^c אױך װעיט דעלנײ טע־,
^ •*■:p א״ איז ױאס*; cyr א;;ע־ טאג 

ry םיט :וטע; i דעב ;,פ פי״״ה־פאסט 
r>יד•yט,,•*־אלבyל p *hihc רוכ־ אין 

ד א y;,.; דאזיגע; cyi jy;yv י
 \v:v: אלויס טלמטען שארף זעהל

cyr א אנ״^וס ryryorr^c דײט״זג פיז‘ 
 י־'yװ ׳אייפ ג. און י־עטי־ פ. געג. יאנד,

y:* רyדט pH אכיעז: pc דילגישע דיעי־“ 
ry ארן v r״r״yנ די ^״ענאציעס. ־*y 

 ז״ד זא:מ ״*ויר^ םון p.yryv.r :אסין
 אז, וױיזט זי ;.yD,sr^: פאי׳ן אל״״ס

 נע־ ;y״״;T y^yr, אמ״רענטע;, y-x אז
 פאילעלגע• די כיצד זyװאלy; ביא:ט

;y;y; לרין א״״ס ניט האי־סען א:שי!וס 
 ועניג: בא y‘יyסיאנycפ-א לי '*י־ט־י,.

 גע־ א*ז ;r;y',^H; און ייאנקרי״ך אין
 ײאס *:r:yp'p ;יט געײאלעז שפאיט״לן

 D־yry; ניט ־אט סאלאי״ן ״וסישעל דע-
 בױלא. ע*;אציא:אי*עליאי:ט לעי צ•

הא־ די pc איצטינע דאט אײ,י
 אין רײםשי־אנד אין גלופ^ טונ״סטי״עע

 ®ױ־ ןיא פאלאײן רyט,,-־א־בyד,יfcיp אין
 דעט פון אונאפלעגניג פאר יןוטט י־ע;
ry:״״r ־יסי״טע ד• צו i־y: ryD":rH- 

 טאל כ״ען איגםע-נאצ-אגא״. ציב לע־עז
 די פון אנשילוס cyp באט־אנטילן ניט

 שטאנד־ דעם פדן פאלאײנען לוסישע
 קא־ לי אוױי דך ;r־־c עט װי פונקט

r' םארשיי־עגע די אין כױ:י?טען v i :v 
באקי״ײר־ פון פארעיע; :א- ט׳דאלןז
 ,האנײע s«t -y לוסראנד איז פא״אײז

בא־ אין סטאטוטען לי םים לטכם א״ז
ע״ ויעט Sw י  אי:ט^י:אצ־א:א פין שרוספן

 צוגײיר עד דאיױ דעם, ;y:y: ךאנדי־ען
 :יט לאנדי־ען זײ װען אגדעלע. אי־ע טיט

ויע-ע;. אוישנעשי-אסען ׳י'י:א־יש6ד״סצי
 ־sy: ענני־אנד, פון ד^ענאצ-ע די

 שטע־ דע־ פאר ארויס זיך ;yjnr ;•ען
 ד^ענאט דעל אױך פוילען. פון י׳וננ
 װאא׳ זײ אז ׳Drr.yspryr tfTDyro פון
 שםאנד־ כייט׳ן זײן םס:ים געק^ט זyט

 נאך זא״ jyc װען פוילען, םיז פונקט
 רוסי־ רyד אז ׳פאדע־ו:נ די צונעב^

ry r פוז אלױסטלעטען טוז פאיאײן 
 םארשטע־ די פלאפאינטעלן. ״ןy׳לו•ט^

y-i,נענ^ רעדעז ■ױיען און שוױיץ פון ־ 
 דעם אויף וױיזען זיי פאד^ננ. לעל

 פאדערעז צר אונזין אינאגיזאציאנע^ען
pd א iirHrcyi:Hr־«Dyv־־yt,H זאל 

 אינ־ אמעכיײנעם אן םין אלױסםלעטעז
 נע־ יאניש ;,yrsyr כייט טעלנאציאנאל,

 פא״ דילעהט זײן ניט העז זי בוביעז,
אפייו. בונלע:
 ^:־p א פאי דאן י*עגט במלא די

 cy וועאכע־ אין פ־אטיס־רעזאדוציע.
 לו־ די פון אנשרוס ד^־ אז זיף, זאנט
דולנגע־ קען שנײדער־ארבייטעל ס״שע

^ ײ ר .W24 ׳דד»ריײ טען4 דעס ט

 ארו״ס־ iysyii זײ װען ווערען פיהרט
 אין פ-אפאינט^ ״לויטען״ פון פרעט־ען

jyjypryjn רי jyo'iD^OD ;נאשת־ אר 
 כא־ :טע־נאציא;אי*ער’א דער pc ;y״

;.,׳גלאציrye ־י־יידונגש־ארנײטע־
1,",y,j*‘ װעלט y.V'̂ |̂ Typ ryn pn 

 ט,,נליגקyטװ,:ו רי א־נטערנעשטראביען
 ״ottcnrpryiiy; דעל אין ;־!;,באדיט צו

^^’nyo ד״ ;,אינאגיזאצי iv;  אוץי :
 גרו״ קאטוגיטטיש^ און שאציאי־יכטישע

ye,; און o-yv/c יאפ״ די אײסנעלליקט 
 נע־ א־גטעלגאציאנאי־מן cjn אז ״:ו:ג

,Dyr;wDOCKtrpryv ײעט וױן אין 
 וחן; ןyליכט״נ oyi jyrey; צו געיינג^

 פאלאײגי־ * צו iy;:yr2 צי טעטאד אוז
ג^ױעי׳קשאפטס־צענטרא״ בײלע פון :י:ג
D r.

אגג^• איז y״vi^iyT דאדגע רי
 ־y; iyc^K־׳r:H< 17 טיט געױארען מען

h jy; א•ג 1 בײyהא^טyנy.ר םyר 
 jyoiPKa האט פאלשיאג יטװ״צא־י׳מד

 ־7אפגעהא 2 ניי 17 נע;ען שטיטען 7«
.1יטענ

 אימי־ ארן ״׳עכ״ינלאציע פונקט בײם
 פון ןyגאטyרyד די ;yראב דאצ־ע״

 די געשי״״דערט בעייגי^ און פלאג?לײך
yc'^pyrr ,װעי־כע אין באדיגגוגגען cy 

 די אין אידיגראנטען די אפט יעבע;
s*e יעגד^־, דאזיגע *v האביען זײ צלווז 

 װעיכע פאייצײ, דעי פין אױסצושסעךן
 סטלײק־נרע־ זײז צו אפט ז״ צװיננט

 cy װאס שאד^ :װאי'דיגען דעם ׳בע-
 איגא־ ארטעע די iyr,,s צו א״ס קינדט

r :'זילםע y i,,: r־ryc*,2̂ H יב  דעם צ̂ו
^: סך א *ואש ^T fyDJKr״y r| אר״ :ים 

די 1אי :יט זץי ;ypsyc און גאנ־זי־ט
םאלא״גען. לנטשפ־עכענדע

געדוארען opryDy;:^ ײ דעלנ ס׳איז
י״^אנען, פא פיא?טישע לײל :א;צ< ; א
נעױאלען איבע־גענעבעז זײנען װע^בע

cy און כאאלב״םען, צו :־י־א דער צו
יאנ־ ד״ אז נעװאיען, באשיאםען איז

גענעגױי־ זיר דאי־פעז cעsנטלאyצ דעש
 איבײסס־ װענען אינפארביירען טי;

 אן ױ״זלעז ;עפ״ללט ס׳דא־ף אז כיאיה,
 עםי״ די צױייפען ע טאצ אנ איגטעגסױוע

 כ״עיידען זיך גאייף זאי׳ען זײ ניאנטען
 זי״ װאוהין לאנד cyi פון פאראײז אי«

 * װאס אינייגראנט יעי־ע־ עפייגלירען.
 פין כױטנריד־באשטעמ״דונג א טיט לומט

 גײיר ווערט (צענטלא־יע) פאיאײן ז*ין
 א. iy::iPr^sH שום אהן אננעניט^

װ. ז.
 באאוים־ וױיטעל איז בױרא דאש
^ ם״הלע; צו נעױארען טלאנט ט  אונ

 פון עסtנטראיyצ די מ־ט האנדצונגען
 װעגען קאפעלוש־מובער או; סירזשנעל
 באהלײדוננס־ארבי״טער אין אנשאיסען

.yיאציyדyפ
 איז סyקאננר לעם סען£,שי נאכ׳ן

 סון פאלזאטלוננ נרױסע א פאי־געקוםעז
 אױו* ^:ײדער־ארבײטער, ryjMi די

cy ryc^yv רי אלױסנעטראכמן זיינעז 
 סאנ־ עז,ינאציאנאיyאיגט םון ד^^אסעז

.cy:־

ס איז עס װי ע ס n נ רו ד ר # ס * א ײק v ײ  שסר
ו עי אי ע ר רי ם ס רו נ אי ד י או ״ עז דועש ת װ ם־ ם  ארוי

ו ו ס ו ר ערען ת ו וו י י ס , די װ*ן ראן. א ס ר ע כ א ^  ד
ר ע ר ו מ א ד א י ו א v רי »וז מ ^ m : m ם רדי ?/ ןו תלע  ו

^ י ר נ ע ל ײ ו ד ג י נ ־ ע ר נ נ י י ן ת ע ס ד ע נ נ * די • מ; « ק ?  ר
̂ר סון רייימנס *y’D,o»r ר înjrr»*j. דופם כתז 

ט מ ר « ר * ו ב נ ג םי ע j » נ j m ז װי נ ח ײ ם ו ז ם י ו  ■ א
^ י י ר ס ס כ א ץ » טאסםע? רארזי מ *נ מ נ ׳ כ י םכזן׳ ה  ס

י גי<1װ תי י ע » ם ו י עז.. נ רויןןי ן ר גן ע כ ר ׳» נ  ד
ח ס , א ו df» אי  y ז ו אי לי מ ר א װי ט י ײז נ ר ק ע ד  »נ
. נ מ עז n ויי ו כ א ע רי ט נ י ם י ו ? נ מ• י י ז י אנ רג ן ן ן רז

חר, ׳1אי יז «  זעחש עס אווי. נ<'יכער י
 יח םאנופ^יאומורןר אעזע־ע שאר או אויס

 רזמ<• אזא וײם «ו זייט nc נײםינ איו דז*אבעי
 סא־לי• די דזןסאנסםי־ירזןז *ו אום טסרײק,

 כע<י־ או;זזןרע ארבײטע־ רי nt ד»ריגאנט
k hb d 1לײר* רתים m וײ זכרח. קורצ?ן 

worrvm,\ שעכ־ * םים טאז י1 חאכזז זײ או 
ם טיז נייטינ טאתע אי« ימיאן •מוא־  צו די

* איז אנב דעם. א? זײ דמיטאנען צו 6דײ  *ז
d !,דאמאאססראי m טאי אײד נויםינ r> 't אר־ 
 י1זײ tv dbv טארנעסעז ײי Tאו

 “1יײ םיז גןןסאלאי זיך יאז«ז אוז מאכט. גי־וימנ
»r תאר* ױניאן׳יײם װאס םייעט. נ»ר כנרי״כתים 

re) סיז כארארשס <יט

 ־1ד אויף שאד קיסט עס ײ»ם
ne ivr>y«4T אין ■ארט״ ם*הר*םימער1ר ר«ר 

 V אונםזןרדריהזנו «וו טו<«ר «ט איו י*יס נױ
wor־yp; נעטיהר no או; •וײסיה, צו עקעי־ rf 

̂מט  נוט איו מס צי *װייםזי. ני־גיסע־ v vt זן-ור
̂נז *רכייםעי״ײגיאנם רי אז ר*טזא̂ג ו,1  **’ זא־

̂*וע,י*ר :1 rv עהזן״דאשםקז ;1דאז*נ דעם T'tr 
 דא••:; ד• אז כאט־אנט םן; אז ען, :יונדעססײע

 < א• םדיניז׳ טבת *ו איז -־«"ט*זס שיז כ״כי
נ< : ד• א•; ב״וז ;•ם. ־<ר*ד כ״ד־ט ז•

 זוײ קיין נים זןגהר זי איז רארם אויך *ז אוז
 אדער םעהר צוםראגען Tז אײנער סוז בנסן׳

"ryJ7^ ו *ייאזאסיש» cm אריטישע; נאגמז■ 
 נער?;־ *ו נזיטיג עס איז ?,fofPv נ*ר יר.1׳•־

 יאר־ yr*c':v« אונזערע איז אטילו ןײגקי קס,
 כלוי! DOC':v'rw*iv? רי און גרעםכתרס רי י*ז ט

 ■שוטע זיינען איכזרינע jrv רי י״נממן
 *V? •אי׳יסיטע נאנזו* די ותנתז םאר נדער, ל

:̂  א ״נײם״, v װי נתהי, גיפ vvre איז 9j כ
•ד«יל.

irr tv שינדסטע־ דע־ ײ*ן ניס א*«ם זױי־ז 
 tA'Vt:rv נוכיענרער דןןר אויף דאס *וױישעיל.

re ̂ר  איז טעםינק״ם ס״יטי^ןר •יאנ־קסיװ
 דריסע x נרינדען מיז פיאנע די ײעס יי־ייי״אגד

 אויבעדא;. רעם מרנעהםען ■א־םי־• >י*טי«*ע1
 ד«ס ספק, םינדססע־ דער :יטא אויר איז tv !או

̂ע ולד  א־כ״פתר׳ אונזע־ע פזן nrnpornvc פ־
 פעם־ .־jn מים ק«נװענש«ז דע־ זװ ?יםעז ײגיאנס

,rr,3 דר־טע אזא אז איכעיצ״נוגנ, ד<ר v̂e 
 א־כא־ די כרי נויםינ, א*םבאדיננם א־ז ש״ ״?׳־

 פאר א״נם̂א זיך זאיי ארב״םזן־יפאםם ;ײירכת
 םארציי־ דעם פון אדויטהאיאכהעז םאר אי־זן

2^̂ivt ̂כזז 1י' קרײז״ ̂ר. זיך דרלהט ז• י̂ו  אכ
̂ר די מי ׳זער איף *•  ב־ארער* די םון פאײשםעה

ת מיט אדבײטעז הורס  זײער פאר כד׳ות י
wrcpi פעדע־ אדע־ייאז די װי און נרערארו 

̂ר רײכאד אױ ivr- ־  נעיזאל* האכעז שארשםעה
 א•; .■'ענהס״ עםי־יכע א״טבעםיי־עז אײ: אין טקז
 תאכעז אה •איטײמן כײרק פון א־םע;6•יאס ו•
̂־שמ כר»געז1נ  כא«פ בײגרעי, א ברויז צונצײו

re א אז vor־nfp .צ״ש רי אײב צײ״ישעי 
 ררי־ א םיז י־י;דו:ננ רי פאי נמקזכיקז pur יייו
 זא* ױאכ ׳«ארםײ א .p*e א*ר ■**־םײ. טלר

* v ערעיזמז יעש :אך הי־ש א ר״אכעז

עי ערנסטל דאס א-ז. נ׳דד־רטל גאלצזי־ ד

 סאי קאנפעיענץ רע־ פו; רעז־יטאט ■p יאס
 m רעגנט אהצ־או־ vr«»'*̂* .*יאגרעסױת

 :•vt א*י; פוז װירען דעס םוז ;אגצשז א־ן כטעט
•-.r; װעט יאפאיעט. סעגאסא־ פוז םײן. איזי 

 טי־ דעם אױף *רויפעז״ צו א־ינטטיםען ־'אםאיעט
?tv. גוי־ ;,א' די םיט ;,,קאםא א זײן װעס 

 ?*:־ די װעט ניט, טאםע־ קריפעריאך. כינזנ
 נארני״̂ש טים װי כםעם עגרינען זיף פליעגץ

 נא;־ דע־ אין «ו:ל,ט שײאכסטלר דער איז דאס
»j• כאײע ■אריםישעד !רןןגרעסיײעי איצטינער 

 זי:ע;. איז האבען צו נים אויר שארם tv נ.גג
 ק*:־ רעםאיקראטישער רער אויף חלילה, ׳זאל א;

 דע.־ אוו rnp דעי װערען :אסינירט װצנעאו
 ױעט ׳םער,ארו קױקלױןס־קיעז״ דעם םוז ת*נדיראם

 ארבײ־ ארנא;יז«רטער רער םון םײל גרױםער א
 ,cy איז טו רעטאקראם״ש מםיסעז שעי־שאפם

 »"■ א םו; ר״ירע; צו צו־פריה נאר זיף, ראכט
 איב־י■ ־,אםע־־יקאנע רעם פון ערװאכוננ טישעד

̂ר  ? רען װער םו ארב״םער״ רי ניט אז און ט
 ײערכע ריכע־־א'׳;:. אםזןדיקאגעד ה״פעיע דער
 װעי־כע־ אויף ;יט, װײםעז םעיע שעהי־סטע רי אין

? זיינען זײ װצלט

n זיא נו, r; א;עיסע:ט סאױעט־רענירוננ די 
פיאגז* איז הע־יאט־רעניריננ נייעד דע־ םון אױך

ײאס רענירונג, גרויסע• א״נצייגע די א.*ז רײד.
אוז !־,.,■רינצ איהר כ״ פעסט נאר זיר דאיט
רינג. ,מוותם־־ענ רי עז ׳- * ו• ̂יי♦* אגעי ז ̂נט םו 9V זיר ז

ניט י װירקריד ר םי ישעז רא Jp וריץי׳.־ו:נ. px אונזע־
אזוי איז װאס ■ענירוננ. Iר ־ אוגזז סים ̂מא״צירעז
ה*ב איר ? «-י:ציפיער אזױ א״סנעהאיםעז.

 נע* באלד ױאס אונזזיע אוי- אז םויא, צבע־
 א:־ םיזען װמם זי אײר אה װערעז •עטרײכל-ם

 | םוזעז וחנט אוז רענירתנ, pr־Dn רי •לי־י־זנגעז
 ו סחיתן. גאהענםעי־ א נאר ױערען איהר םים :;באר

 | םא■*־ איז עס אכזן־ ,yr*Dpyvc־yB ש״עהריכע א
 *”כי* :*ט רענירוננ אינזעי ראד י־עז נא'לז

שי־עכטעי, אונזע•־ אין צדמירת אײנצינע רי בעז
װערם *ר*:צי«זןנ^אזער

*p דאהצני ,סינסלע ע; ענדײך ײ; ,•יםא' ז
n האידיננ׳ס סאי, נעײא^ן. אננעייאנס

דאש ^נעקיטנם, א״ז לאבינעם־בייניסטער, װעזזןנער
י  דאיא״ טוײ^ם הונדעים נענוםעז יאכזז ,זאי ;

תז טינחיליר איז יאילכי איז מיינא־, אנת־ זיי

איז געגעכא! df האכעז װאם רי״ אי־ס ינ־*נס
י זײער אויכ ,“זיכצ ג־ם אבע־ איף בי; ײן  טי
ע־ און  ג*כ־ שנעי איוי װעמ לתניםא.יאורם* ז״

 V שטא העיםט אל״ין אנזיאנע רי נעװ־־ט, כאי־נעו
_י,קול'דזש־לאס« ר׳;ם  !אלי־ דעםאחי־אםישע ,ר ן

 זיי«ר נעײאלם. ;יט ד«ס אורא־ װאלטעז כ־שענס
א.'־ רעיובלילאגער רי נענען נע׳טי״  ?אררויצי

 ײ1 װען האשט, םעה־ ראס געהאט ײאיט סםע;
 רן«וברײ רי אכער אגנעי־י־אנט טי: ײעי־ע;
ײ :אדאניג^ ק״ן ניט אויר ז־יגען האנער  ז

 א«םערעו אםאי* ראי־יי םעז אויב אז וױיסען.
 תעז ipo פאיפאי־׳צו. א'ז חביר״ דער םון פאר א

״ צוריב דאד  י1שי נאנוחנ רי יינהען *אזע־’ ניט ו
 1ירע-< םינחיעיר אוז דאהעני םאי*, אויב אי*זא.

 Tהא שוו צײט רער איז װערען נעםיייזן^ט ג*ו
 צו גרוגד גיטען א האכען נעװיס זײ װערען *יז,9

 כון תרבנות רי ;עכאד זיינעז זײ אז כענהיעז,
פצי״יטיח

וחנל* ראםוניסם, אםעריקאנעי רער דאז, סר.
 .e א. רער םון נעװאיען אײסנעישיאסען א-ז <־כ

p ר-אס קאנױענשאן״ ל. אײ h רעט אויף םאסתװע 
 ר«ר* איגטערנאציאנאל רריטען דעם םיז קאנג־עס

 או סור, דעם רע״׳ענאטען םאדזאםעי״טע די צערירם
 *m א שון jp'Mi נא:ץ ;*,־־ץנאגץ הא'ש אנעריי־א
 ביײכם ;ס־ס1נאס װי ־*אננ, אײי ײארים ראױציע

ײ די אוז ׳ל. אװ פ א רער פוז ®רעזירענם ד״ ; 
ס P גיט װע־ע; נ;ו T ,צי יפװער איז יאםונ-םטןן 

 רעװאלוציע. טאציאי*ע באיד־נע א ע־ײאיטעז
אי זיצט ע־ס1נאכי וױ אזױ .א.  איז שעסט נאגץ :

 נימ אויר ז״נען ;ינערס אונזערע איז •אסזל
ראנ* זיי :רעױא־י־וציאנערען נעייאי״דינע אזעי׳כע

o אז נאט רעז j i r r r  ura די זײנעז ניס. ז*י 
 אכת־ איז שאויעט־רענ-רונג א אײיי אי־םז׳כטעז

 װ^ד אכזנר, שיעהיייכמ p*p נים זעהי רײא
 װײפ ? דערךעהלעז צו נעבעטע: איהט דאס דאם

ל איע א־ נים, רעז ער עי  כיז®* האםוגיסםימן »ו;ז
 וחנרש װאס נארד, דאם אויז• נאר עהזיטטייזז ״אי

ײי רו^׳אנר, םיז נעשיקם  יאנו״ נ<ײכם ר*רס וו
 אי« רעװאררציא אפמריתאנתי־ די אח !ם־אס, אז
 ראי סר. נעיאםמז װאיס איך ױירלייד, ? םאיט א

ר רוכ^אנד אין םארכי׳־יכזו דו  זײ* שוז ותם ?
מז׳ •םאריקא זיא ?אסינימאנז חברים נ<  יײײ ק־י

ו א נים,1 הכית ן ז י ו װ M דארםאר, םװ ש  urn 
ם ־אס ?י ר ײ *י «ז ײ חדר. סח א

 דער אויף הויפט־אישו רי אז איצט
 ׳עוין איז lyriyiuyp דפם^קראםישער

 רyאיב נאר באייבט ׳iyr^vy3 לײוסגע
̂ו־ אין װאהיל־ט^ג lyrjyoip □n רסא  נ

ר מ̂ב ryc^yn iin’’ro צו ̂\ iy קאנדײ 
 ער־ זאל קלען ק<והס הו ע□ד pD טך»

 רyד — פרעזיתןנט פאר װער^ ותחלט
̂ר תפונ^יסאגער *yד דער רyם^קראטי־ 

> שער
dv װעט עס װער אויס ניט טאכט 

yראסיpמ^yד אוים׳ז װערען נאםינירס rן 
 גע־ װערען צײיל^ די iyv — טיקעט
w די נאןי לאט עןײנש rm u w קיײ 
 זאל ד^ס װער — נאסינירט גיט עסנ

 סילוקס קו א זײז אלץ עס װעט זײן ניט
fysp .דעל קאנדידאס ?ivs די דזאט 

 פאר׳ בײחג באהער״פם און אױנערהאנד
 Dyד פון רעטוננ yאײנצינ די ײען.ט

ysp[ דרײ א אין בעוועז אםשר <ואלט 
 “גע װעלט װאס די װי פארםײ, סו\ר

 קלײו־ אין קאנװענשאן רער איין״ ונט^3
 אזא אבער ױילי. פערטען רעם לאנר
 הײנ־ און נס א םשוט געײעז װאלס ?אן

yvu נסים. קײן םאר ניט קומען צײסען
 :^ייאנץ ־עפובליקאנעי דעל ורעגען

 ספק קײן מעהר שוין איז ההען רעם טימ
 םון טאכען אלײן לײם קלען רי נים$.
וועגען ^דט םען גיט. סוד קײן דעם
yi□ נאנץ ̂jyo ״ דער איןycyr. אין 
̂רק נױ רyד  « כייר יײעגען ״טײמז״ י

 גערויגען צו ה^פט סורירזש אז באריכם,
 קיעך שטארקע די פון הילף רyר מיט

 ארי־ אלײ^ אינדיאנא׳ װי שםאאטען,
̂ונא,  ר$ס האלים^רניא. און 'dvwq ז

 רע&ובליקאנער די םארװ^ם ערקיעהרט
 ןyפארגינ קענטyנ יאהר דעם זיך תאכען

 פראגר/ד םyד איגנ^ליר^ צו ןyאינגאנצ
 yםאראײגיגט די איז Djyo'D:yc סיװען

 tny־m.i א זyיyארו״סשט און שטאאםען
w ןyגטינyפראצ iv w w w i װאהידצע־ 
syo. די Dראגy זא־ צי — געװען איז 
 אויף װינז^yג רyוב<יקאנByר די יען

 שלי־ רy^ד ŷוrסyפראגר די זײט ױי/[ר
 איז ŷרעאקצי רyד סיט אייאנץ »ז סעז
ryi א״ז אױסװאהר fy^Htyj די אויף 

 נא־ א ד,רyז ג/גװעז איז ד$ס .yצטyי
r ro״ryc .אויסװאהל o:yo^ry איז 

jypp pyi ם̂ך א:ryojny צו גײםט אק 
 די דאמינירט װאס y'rrnii: איטער רyד

 סןי א איהם איז צװײטענס און פארםײ,
 ryi ^טטעיען. צוםרידען ל"בסו(ר

 ניט רטyפ^ד יחלעז דעל אז ׳איז םאקט
p:״״y ענד ראדיקאלעy.פ^־ ער רוננען 

ל אלץ אז נאר, דערם  בײם בלײב^ ̂ז
«jyDs. ער cאדyבאשרענקונג א רט 

 מען האט דאס און אימיגראציע פון
 פר^היבי־ ם^דעלט ער אײנג^הרט.

 די אויןי rwv: א איז ד^ס און — שאן
 דאס אויך פאדערט רy סםאטוט־בינער.

y״'T טעראריזירעז צו רעכט j ^געגנ 
 yגוט םון מעהרסטענס באשטעהען װאס

 אפיקורסים. סתם אדעל ״װיאךלײט
:^py ךד אין דאס^ : '^T ^ y װאס 

ysH ^׳פרוטע גוט jyvipB^ryr^n־^ 
)V ,װאם אסעריהאנער cyi ijr.yDynisD 

ײייעז• נאלד־זאה׳
 צװײטער רyד פון פראנרעסיװ^ רי
 און לאםאלעט־גרופע די למשל װי זייט,

 ראדי־ lyrjn^o ׳רציגערyם און אכט די
y קאימ r ’D^j^py און eאל*טישyijy  y* 

 םאדערען זyרשטy yD«D צום רונגעז.
 jyjPHa די םױ נאציאנאליזאציע די זײ
 yנאטיר^'כ yryij# y«^ און טינ^ די

 ז#ןי א — מאנאפאליען און וײכטיםער
 ־,ryoH נרויס־קאפיטאליסטישע די װאט

 ניט נוטען פיט אופן בשום סyװ קא
נאבגעבען.
זײ־ iy::nyr^D פאליטישע זײערע

^ רyװעניג ניט נען ר  פוז גײםט צום ם
 װייען זײ אםעריקאניזם. אמת׳ז דעם

̂ל  רעגירונג די ד^אקראטיזירען לבי
 מעהר װערען זאל רענירוננ די עןלװי ײז

 זאל און םאלק צום םאראנטװארטליף
 םיז זyםארלאננ די אפשפיגלעז מעהר
 םאר־ א װילען זײ באפעיקערוננ. דער

 םאראנט־ םיט רעגירוננ, לאמענאטרישע
 א װי קאבינעט־טיניסטאר^ yכ,sװארט

 פראנק־ אין רyאד ענג^אנד אין מטײנעל
ט װאלט זײ זyבyנאכג דײך. נ ^י  א נ

 פאליטי־ Dyi אין ענדערונג ראליקאיע
w\ לyבyםון צוזאםענשטעל אין איז ז 
פארטײען. די

 װאס דשריבער, ניט רyװאונד הײז
 א] נעשלאסען האבעז רyאנpיsפובyר די

 װאלטעז די קלעז. דעם מיט אליאנץ
 םיײ םיט׳ז שותםות א זyאסsגע^ אפילו

 פאר־ די םיז זיך באםרייעז צו אבי ויעל
פראגרעסיװעז. האסטע
דמרי־ האט רעפובליקאנער די ביי

 ארוים* געהענט ניט קלעךפראנע די נצר
 א װעזyג איז עס סכםוך. קײז רומז

זאך. ןעלנסטםארשטזןנדליכע
 די בײ נעײעז אבער איז אנדערש
י . 4תטאקראםע

d* ׳פאקלאטעןyד די w q d d v אין 
 רyאד מעקר זיינען /ןyט8מזוח־שט» די

ryj'iyii פון באראקטער צום נעהגטער 
 געגנעד. yry!'״ װי םאלקס־פארטי/ א

 דעכיא־ די װאס דערםאר ניט איז דאס
 פיא־ טעהל □vy אין זײנען זyקראט

 ry״r פון נא־ ליבעראל, אדער גרעסױו
 דעטאקראטי־ רי לאנ^ ערrאגראםיyג

y r םyד אין סטונגyאיז װאס סאוםה, ר 
 רעאקציא־ אפשר נאך זיו םאר און אן

 אטע־ פון טײיען yריגyא'ב די םון :ערער
 צו איײן כחות גענדג ניט האט ׳ריקא

Vi'W i] דע־ די װאהל. נאציאנאלען א 
 גע^רסווננען רyריבyד זיינעז ןyמאקראט

 צו הנחות סאכען צו צײט צו צײט םון
ען אינדוסטליעלע די ט ^נ  רי פון עי

 זײ סטײטכ. irvooyii און נארד־איסט
 געידלנט לײכט זעהר דאס זיו ליאבעז

 איז װאכ סאוטה, די װײל םארגינען,
 האט אפנעשטאנען, אינדוסטריעל געװ^

 װעלען עכ אױב נעקימערט ורעניג זיד
 אלבײטס־ י־אנל איז װעלען אייננעפיהלט

 װאס רעפארטען, בכלל און נעזעצעז שוץ
 אר־ דער פון געװארעז געפאדעיט זײנען

 דעטא־ די פאל בייט^באפעי־קערונג.
 זעהר געװען אייטו קלען די איז קיאטען

 פיאנע, א געװען איז עס א^עלע. או
̂ען זי' צי  װילסאן׳ס אין וױ װידער, זאי

 א אלבייטער די צו טאכעז צײטעז,
לעז זיי אדעי פנים, פלײנדליבען  זיף ̂ז

רעאקציע. דעל מיט פאלאײנינען אויך
 די געםײנמ אײנעגטייך האט דאס

Pלyדדyדעמאהלאטישעל דער אויף באטע 
 נע* איז אפ״טטיטוננ לי און קאנװענשאן

ננ. די ײעץ ײדו  א נעװען איז עס ^פ
 ^עמענ־ ליבעלאל/^ די צווישען סאםף

 רעאקציא־ די איז &ארטײ דער איז טעז
 לעאקציא־ די האבעז נעזינט און נערע,

געלע?.
 א געװען איז אכית, ׳קאטח nvi איז

 קײן איז עס סםראט^ק. לyביס היבש
 נאװעל־ םיז נגערyאנה די אז ניט, סוד
 אישו די דערמוטינם האבעז סםיטה נאר

 סמיטה, טעמים. רײךפאליטישע צוליב
 Dy אוז סאםאליק, א איז באװאוסט, װי

 ny צו נים אמעליקא איז םנהנ א איז
 ryoocyn צום קאטאליק קײז װעד־׳יעז

 איבעל־ אז איז דאס לאנד. איז אמט
̂טעז, nvi פון באײבאדז  פארבימער־ אי

 פלאטעסטאנ־ דעל צוױשען קאמו» טעז
 די הילכע. קאטוילישער איז טי^על
 חלען דמל מימ האבעז אנהעננער סמיטה

 כינהנ. דעם אט ברעכעז געװאלמ אישו
 טעלל נעהאמ זײ װאלטעז זינעז, זײ װעז

קאנדידאט. זײעי נאמינירעז צו ״שאנםעץ
 נעװען איז סוו*, 6כי םרױ דאם, אבער

 י*עט חיאםט סםיטה׳ס אי״שו. זייטמע א
 בא־ איז על װאס דעם אין הויפמזעכליך

 ניט אוז כיענש •*יבעראי׳ער א אלס חאנמ
סמיטה׳ס גלויבען. רע^נימזען זײז א'ז

ryn אױו* אויכאעטראכט ראס האט
ש  איז איהם בײ אז אםעריקאנ^ ̂ד
 טיר ? מאני״ איז ״טײם ׳לטyג צײם

 צו אויף ברױת y^ym אז זיןי, דאכט
 זיײ אנערpריyאמ די װי צײט הרג׳ענען

 אױף םאלק רyאנד קײן איז^ניטא גען,
^.vv, רyגאנצ רyד

 אמערי־ די אזוי װי נאר, באםראכט
 jyc<״'pD'iK םיט צײט צ^פםר׳ן קאנער

̂אנםyג װאיט מען .DjypryrD א  םײ־ ר
 אין ״גרינע׳' נעבאף, זײנען, זײ אז ׳נעז
 ער־ רyד זײ בײ איז cy אז ביזנעס. די

rŷ רyשט i דyצװײט רyפרעזידענט, ר 
 ׳רםאהרונגy קײן ניט נאד האבען זײ אז
 צערעטאניע. דער םים הזyאנצוג אזוי װי

 אםעריהא אז גלויבען, ניט װאלט הײנער
 אנבאלאננמ װאס מדינה yoco^y די איז

 עכ און פרעזידענט. א אױסצוקלײבען
ryn םאקע איז r פאלװאס םארשטעהן צו 
cy פיל אזױ םיט אונז בײ צו דא נעהט 

 קולידזש, אז באשטיטעז דאס לידה חבלי
 יאלל׳ םיל אוױ־ נאך בלײבע{ זאל למשיל,

 פאלנעסען זאל אנדערער אן אז ry^־
ארט. זײן

 גע־ אױך פראנצויזעז די האבען אמ
 און, פרעזידענט, םאר ^rpyry אן האט
 די לעבעדיג און שנעי װי I מײנער נאט

 ביז מיטװאד םון געמאנט! cy האבען
 פלע־ אייץ אוםפײעמ זײ האבעץ פרײטאנ
 נייעם א איז ארונטערװארפעז זידענע

 םישמײנס אונז, בײ און ארױםצוזעצען.
 ציהט )חרענר םארשלעפטע א װי נעזאגט,

Dy יאהרעז״ אוז מאנאטעז װאכען, ׳זיך
דט םריהעל ע  לאננ יאהר^ m ר

 ספע־ jyo ־וואהלען, קומענדיגע די נעזyװ
דער־ *מען און זיך, חקרנ׳ט מען קולירם,

 פא־אײ־ א נעטײגט װאיט קאנלידאטול
עי־עכיעי־ ליב^י־אלע רי דגונג

 שטאאטיע; אינדוסטריע/ע די אין טעז
 דאכ סאוטל,. רyלyציאנpאyר ryr םיט

DDH מעגריך אסשר ײאלט ŷj די םאי 
 סטיטי-׳פ געוױנ^ן. צו דעמאקלאטען

 כיעהל » געמײנט װאלט גאםיניױנג
ר־פרײנדליכעyיט,ארב רyניגyװ רyאר

 דעטא־ די םון זייט רyד םון פאליטי?
y i^  yr'CK-p^ געױען איז אײטו די 

 רעלי־ א װי אינדוסטליעי^ אן טעהר
גיעזע.

 אפשטימוננ דער נאך מארגען אויף
 כיע־ סם־יטל׳כ אסילו ןyרואב קלען װעגעז

:o ivvnv ,ניט װעט דאס אז ערקרעהרט 
 קאנדי־ ry'״t םון lycjHc* די ״שעדיגעז

 םעהר ניט געװען אבער איז דאס דאט.
 קא:־ די חי׳טות. טיט טרײסט א װי

 די רוער־ באװיזען קיאר האט װענשאן
 אפילו װען באכית. זײנען דעכיאקראטען

 װאס — װעלעז נאטינירט זאי כנייטל
אפען זײן צו אױכ זעלט דאס  אויסנעש̂י
 װע- באטראכט סוזען איץ iv װעט —
 דyד װײל קלעךקאנדידאט, א איס לען

lŷ P די האט ער אז באיױזעז, האט 
קאנװעג־צאן. לעל איז אויבעי־האנד

 ניט איז אפשטיכיונג די אויב און
 דאס איז ענדגילט״נ, אינגאנצען געװען
 דע־ די □.yi םאל דעבאטע די נעװען
 די וזעניג װי 5אויו באװיזען האט באטע

cראטישpמאyד :y r^ ,s*B y טלוי־ זיײען 
 איע גרייט זי׳ינען זײ װי און ענסווערטה

 א פאר פלינציפעז זײז צו מקליב דאל
םאלצוג. פאליט״שען ׳טטיקעלע

 אײויסצוציינען נעקומען איז עס װען
 םאלקס־ אזעלכע אפילו iyj"T קוראזש
 ברייען דזשעניננס װיליאם װי העלדען

 װאס װאלש, טהאסאס סענאטאל און
 מאכטyנ באריהמם יעצטענס זיך האט
 אויל־ cyi אין ונגעזpyאויפד זײנע מיט

 װי־ םלינען. די װי געםאלען ׳ס?אנדאל
םענש דער ברײען, ליאם
 פלע- םאר זyלאפyג מאל דרײ איז װאס

 לינעזyטרוי דשם געהאט האט זידענט,
 cyi םארטײדינעז איז ארויסצוגעד׳ז סוט

^ ל ? yהאט ר cy א אױו* נעכפאץ Vi‘ 
yfir^Hc? .נעװאלט האט ער שטײגער 

 הלען ryr אז אײנדרוק, דעם שאםעז
 עס אז ׳ניט אישו הײן גאל דא איז

 גאנצחײט לעל וועגעז גאר זיך האנלעלט
 סונ־ אזעלכע נאד ארן פאלםײ דעל םיץ

 אז נעװאוסט, אבער האבעז אלע צמן.
 אויך איז פאלחס־םריבוז רyטsא דער

 אינדירע?ט נעװארעז, ארײננעצוינען
c:yDD3'3yiiאײנ־ הלעץ׳ס דעם אונטער ׳ 

 הא־ זvרונגyנטפyםאל קײנע און םלוס
ז.yלםyה געהענט ניט בעז

 זעהט ׳א״צט cnycc״״ לאנע די װי
 קוכיט לעאקציע םינסמעלע א אז אױס,

װאס צײמ דעל אין אכיעריהא. אויףי אז

 פרעזי־ דעם יאהרען די דערמיט געהט
 װא־ אמם. אין זיצם װאס p^cy: רע:ס,
 אנ־ cysy איז Dy ׳איהר סײנמ װי רים,

Dyjyj דער װי כסדר הערען צו yולם 
 אײך װעט cy ־ויער כםדר חקירה׳ט

n r r:׳V iy
 פרײ־ סדרה א אז זיןי הויבט נאכחגם

cnyo, ווען cy שונאים, מײנע ׳פאלט 
 “זולטאyר די r-uyryp ארויס נשמה די

 סםײט. pny’ pא פרײכמןריס די םון טען
 קאנװ^אנס די אן זיןי הויבען םyנאכד
 םאר ימים ?יצור זײן געװיס טוזעז װאס

 ערשמ נאכדעם און — ?אנדידאטען די
 פרעזיד^ די פון הדין ױם גלויסער דער
! שאזpיעy שעל

 דאס זyדארפ בירנער, די ׳מיר און
 נעשעםםען אלע דיט א אן אװעקיײגען

 כעןyאפנ זיד און אינטערעסעז אלע םיט
 צױ זיך נאכט און טאנ :עניז אײן מיט

 זאנט, פאלימישען דעל װאס הערען
ר װאס און ע נ ע  נע־ האט פאליטישען י

oryr, װאס און טוט פארטײ י ד װאס 
ניט. טוט פארטײ y נ y י

 נעװארעז פטור ערשט זיף, דאכט
 באװאלענמ יריד; ryijy^p'pp םyד םיט

 ענג^אנד׳' נױ םון ״״געװיםעז ryn^ אז
 דעד רyװײט אוין» פאלבלייבעז זאל

 צויע־ ;םאלה םיז רyDהלyאויסדערװ
 גע־ א טאחע שותף א איהם צו טשעפעט

4^ryj. נעדארםמ זיך דאכט ^ויז װאלט 
 ױשי פי על ׳טויז iŷ װאלט נענוג. זײן

 □yi אפכאפען לאזען אונז געדאיפט
 י׳אזם נ״ן, אפלוהען. אביסעל זיך אטעפ,

yn; .יאר נױ איז ערשמ זיך עםעגט ניםp 
און דעםאקלאטישער. דער יריד, נײזןר א

ך רטyניכט יטyװ איב^ײגע  ז
 סיחםה־משאר דעם םון כיעהר װאס
p/:rnryuy םא־טנעשליטענע נ״אכט

 אםעריקא װאס ״•לײז דעי איז דאס
 ני־א־ysפרינצי אידיר פאי צאהל^ ראלל

 אנ־ ׳ןyפיאטיסoקא םון P'D'^fi זעל
̂׳ע םון נעםיהרט  לואס ס,yc:^ פאי־יטי׳

”yj ״אבען P נאר און איבעיצײגיננען 
 זיך צוטיייעז אין גערוינעז צו װיר^ א

 אומשטענ־ די אונטעי פרײז. □yr טימ
 אײנצורײסען ניט זיך ?ײנער ױאנט דען

 װאנטyנ ניט האט כיען ױי ׳jysp נײט׳ז
 אנטי־סאלון דער טיט זיף אײנצורײםען

 חםאים־זוכער yryijn איע טיט און ליג
 זײן טעגען מיר סאראר־רײניגער. איז

 דאס םאר אטעריקא אין איצט ניײט
עיגסטע.

ת»לענדאר אינטערנעשאנאל
סקולמאן. ה. פון

צוריק י«הר 12 םים װ»ר הײנטינע

 רעני?אבאק דעי ס*ן ארבײםעי די
 דעם אװעקצונעבען כעזי1באשי קא קיאוק

̂גען האבען זײ װאס ״םריפ׳/ שאי גןןקר
 סטרײ׳ די *ו ■רײזען׳/ די סעטיען ״גיצ

 (די עמערסאן9 גיון זײד־װעבער קענדע
 דאזיגע די זער,ר י־*יבש פאסמ״ ״נײע

־אמענדירם יןא יזאגדי־ונג ̂ע ̂ר  אי־• א
זעיבע). דאס טאן צו נײםער

**
 א געחאיטען8>̂ װערמ אנד;ייװיp אין

 םייע קומען עס װעי־כען צו ::אפמיציגג
 ארויםגעםאי־ען זײנען װעינע :זעמבערס.

 איז סםרײק דער װען ױניאן דער שון
̂רען  אן זיך ^ליסען זײ געװארען. £אי־ל

 חןןמנונג, חןר מים ױניאן דעי אן צוריק
u אינ־ די זועם עמעי־8ש אדער פריתער 

 א אמאי־ ג$ך אויפנעםען טערנעאזאנאל
 און בןןסעס קלױולאנדער די מיט קאמף

עקשזנות. זײעד ברעכען

 א דורך װערם גאידאװסקי מאריס
 ם^רגעקוםעז איז עכ װעז ארעסטירט טעות

 «עדזאנעז אײ״באקאנםע פון עיסערײ א
 עי עיזע טהעטסארד און סוטער אויף
 נאכ־ באפריים עהרענהאפט אבער װערט

 איבערצײגט מעדזאזיסםרײם דער װי דעס
 ־,V דער םים האט ג^לדאזוסקי אז זיך,

ײן סערײ ת אום ? געחאט :ימ ״ײנו
*%

̂רעסעי־ צװײ ׳ום4בי און קאופמאן
בא* װערעז ?א. זאנ״ײן דער בײ

 *םיק. »יז ארבײטעז זײ אז מולדיגט,
 באאולדי- די לײקענען אנגעקיאגמע די

 בא^יסם ?אםימע גריװענס די גונג
 די ירטאזען ״םו זײ ז#ל םען דאס דאן,

 אן זײ בײ געסינם םען און פאקעטס״
 האנ״ םען מיקעםס. ®יעסער פון אנצאהל

ך.ז1געזעצי זיי םימ רעלט

 נאםינײ צו זyמyװ קלער און זיץ איצט
yמ^קראיyד דעם אויף רעז rז oyp'o, צי 

 םערד, שװארצען א צי ׳םערד װײסעז א
פ^, נוטעז א rp'y דער  oy װײל ״לוי
 רצױyאריכ צרות כײט ̂נהופיעז איהס װעט

 זypאײננעבא זיןי ה^ט ״װאס דעם י$זגען
לאנדסלײט." זײנע פון העלצער רי אין

זײדע׳ דער אז געדענקט, מיר ה#בען
 םע־ אײדים דער ״ױננערטאנטשי?״, נער

 רyאסינסטB דער ;עװען װאלמ קאדו,
 עפעס םארט דאף שטאמט קאנדיראט,

 אויס, זיך ל^זט — יחוס שעהנעם םוז
 xp״ דעי מיט נאר זיך חבר׳ט ry אז

 לvoש I נחת ry:nyr א באנדע. “קלוהס
 dv ר.yטyלyג לײטיש צו רכעזyאז ארויס

שאנדע. א און חרפה א דאןי איז
 זאינץן יארמ נױ טסתםא שוין װעט

 דע- די םאר זיכער Kpny^״ מאכעז צו
מאקראטען.
|ysyp מיר אז ׳דאף איהד כיײנט

 הויבמ שלאםעז. רוהיג ?אנמן איצמ ^ויז
 נײע א עלשמ זיך פי?ט עס !אן ניט זיך

 װאם און פארטײ. דריטע א — טעשה
Dy&y די איז װאו און ? דליטע א נאר 

 איז ־וואו איז ?׳׳ פארט" טאציאליטטישע
 מיר ׳און ? פארטײ יןאמוניםטישע די

 װאם פאי־טייעז עטליכע נאך ׳זץי דאבס
 ניט מוז בילנעי, דעל איןי אז טענה׳ען,
 קאנדײ זײער פאר יטטיטעז װי .אנדערש

גאר ׳דאט  פאיטי־עט קאנדידאט זײער א̂ז
 מיר װעט על נאר אז אעטערסען, מײנע

 פאל־ איץ מימ טיר און נליקליף מאכעז
זאינעז.
 ניט טייי דא-פען א^ײן, זאגס ׳נו
 חאנען װאפ פלאנצױזעז, די זײז כיחנא

 ײערען ,פםוי־ פיײמאג ביז מיטװאך םין
 א אויסקיײבעל איז פרעזיירענט אײז פיז

?י צװיימען
 כייר אז אונז אײח IyD זאנמ נאך און
 בײ אז אפ״, ״הארי פון pP^d א ז״ינע;
 מעגשען װאס .“סאני *םײס איז אונז

אויסטראכטעז... תאנע;

ל אױסגעםראכםער אן 8 כו ל כ



אפנעשטאנענע די אץ ארבײטער־באװעגונג די
לענדער איי־ראפעאישע

 אין מזרח, וױיטען צום פראדוסטען קען
ײן כמעט געשטוונען יאפאן־איז י  אויס׳ן י
יע- אין יריד. אינדישען און כינעדשען

D.
ײכע ךי אפט ש ױרט ע*אל* א־ן י * ט״

ען ידנ׳ם לאנע ג פי ג *אפאן ח״ I

 װ*יט פאטריאט '״VirJMftir א װען
 T! עי װאי*ט ,ןןורית״ די ^עזען נעחאנט

ע(חז פיג׳ם שײן נאייײרינט נ^פיחרט  <י
ײןא mjHjo ,r .י t>"tt 'r פ#ן*י דען 

 V נ y נ א ט ש ע נ פ א יד *ו
ט דען r* ץ יוענרעי ס, יאפאן ד *  ד

m© וױיטען פולם או.ד**עננ i"{ ה^וט 
 צו ;נאשטרעבינ אידור *ין גיט דען ןי

ט דך ?יזאצי־צױױי נ ײ ד ^ ױ  רי דיט א
 *:♦עיײזיד און ~*אי*פ#אײר ספררסטע

> ^עגרער ניעע
 אכעי ריכטיג ד*ס איז טיױ צום

 י פ*רסאגט יאפאז שיד, צום כיייז
 םון אײנעם און *רםי• װאזנרערבאיע

 וחניט׳ רער אױןי פי**טען שטארלטטע די
 נײעפטע די אין ה״ם־׳» דך פיה^ט ןי

 טעכ;ית מאר*רגצר pc דארגרײנוגג^
am .םיז פיאצ׳גנט חור וױעעגשאפט 

 איז גדאם*גוכע״>1(״בצ *איפאבעט^
pm רפנחנר, *ין װי גיעסער, גיט »יהד 

 - רעכט נדט »ון גורעטפנד-רצן װ*ס
pc r דער אױן• שמעחן *ו ® r אונזער 

קוי״טור. וזײנטײעי^טינער
‘פא~כזא ניט אופן נשום וױלען ם־ר

 -ערםאר דאדנע די אױן״ ווויגען רי כפן
 באט־אכט אין נעהסענדיג כפרט ג*ן,
m אין נעױאיען דפתרײכט זיעצן ?ײ 

ט. קויצע• ױסגױיברין »וא  עריעט די
 רעייזנו יאפאן איז צוריק יאהר 75 סיט

m| ̂עי.ט עש װאו י*אגד, •ופנעשי*סענפ  פ
 פרעם״ א םין סוס טײן אריעקוםען ניע
 צונעמ־ ניט רחיוטיז איז װ*ס אין דפן
 דער פון nyirn דע־ סאר געװ*ן *ץ־

ציױײיזווציע. ם^רערועי־
 *jf ז*ר קוקט ;טע װען דאך און
̂ןר צו גאסיער  וײ׳יזא ̂ -יאפאנײטע ר

ן ז^הט ,יע*  פא־ט מיאגט ד אז ׳ײן» מ
 %/D *' !"/,כארארט טגעם1ט#;ײ א

 זײנעז ;א»יא ;ינטיגע־ה נדלס /ןדפאיגען
סנ*אױפ  ־ער;אי די אז ,ע-^סאכאג ,ײי
 האכען psnc אילם כאאיהונגען ל״סו

f t- ״איעמז גאד .געעגדערט וױידג;] 
 *ױוײ אונטעריןןײר אן םאראן ר*ך

W] װעיט װאס ,פאריטריט סאציא^ען א 
 און ,דורוי רוי־ך ט ר ע ג א 1י ע ג ס א
* >•Djn:rט פ א כ ע ג כ »נ איז װאס ׳ 

fw ט נ א י ע נ ב א  א ;אי נעװארען נ
צײט מו׳רצער
 םעלזר איז יא«»ז םח יראגדעס דער

תר סעכאני^׳ודמיריזאס^ר^ע־ א  א״
m אײזר כנוגע יע״ער.)ך-קויטויאינעײ 

ײױו״ יא*אן ״טס?דט קויטור ^וינארי״יכער
 גע* vTyrtt אויז״ בילױז מדרנה וזויכער א
 סנ־ איז יןויטור דא?י;ע רי װאו יטען,3

 העפ׳ כנונע רכי״ןױ, — דומת פין יראו׳נט
 קערפעײיכער ׳f7r:jr® צזו^תז ^גקיים
 בלײבט ד ציבטיגסײט. און ריינקײט

 ׳דאיט םדרגה גידעריגער א אויף אנער
 רעזױלשאט א איז תויםרר דאױנע די ומוו
 וױר־ אײרא^עאימ־אםעריהאניעער סיז

 דעד נײ ימ״טי, ׳זיך םיהרט דאס קמג.
 םאסען, די םון ערציהוגנ •איליסישער

 יע* •אייט״שען אין באטייריגדנג זייאר
 און ארנאניזאצ״אנסעיאד זײער בען,

 סניי״ יײוי״ אוו ״סבואנדארד |יי*ר
 ןױוױייזאטא־ אי? נאך ביײבט, י»יא;
 אייםאריטאטיומ אן ׳ני^ען ר״יא

אני םרסו׳^ג א טים »לו<זז  ײ%ח ^ארי
 אין זיר טײילמ וואס םאכט, אדייכער

 אײבעימטע די םיט אכסאיוטיום א״הר
am רײכסמא j r v w כאפעי־ רער ®ין 

 גיײכי און אינעסיילע ראס ^א-ונג.
 איײ איז יטױן ב״ידעט יראס וחןהלרעכט,

 זאיכספמאר־ א אסאריסי• איז ר$**
 בא־ אפיױ וחד־ט m ואך אאמנדיימנ

jno אידײאישע אײנינע םון מראכט r- 
 שויז אגארכיסטצן) (ישאםוניטטען, סומען

 אינססיטוציע, א^נעיעבטע אן א<ס
 דערנרײכ׳ ניט א הידם ער באר מ<דעט
 ר*ר םון ״יאנד אע׳ם מרוים פארען

tM וון״. ^®נעהעגדאר T cr \m, ׳אםת 
m תאכין װאס װאדזלןנן, וויצטינע רי 

 ^ייכארא״ דער םון נצחה זױם »בדאכם
 די אגידאר ׳טםאיען #•א^יציע, גמר״

yimc װאהיחנבט אלגעםײנעם װ*ג/א 
 אונז ימזומ. •אזיטױימר איהר ^רב

 האםעגונ*׳ דאוינע די אז אבאר. מייגט,
ua די דאך איו :וויבערטריבען 1זײנע 

 Umw מויז ^םעױקאי״ ייכעראלע י<בע1
 ם־וזראגדיג םאכט, רמר כײ יאהרען מייע

 רענירוננ, די וד •אליטיס, ועלבע די
 ארא«גע־ װאס נאר האם זי וימיכע

גחורסען.
מ סםמות אוויעםע 1וײנא אס אויכ ־י

 אלגעמ־ינזנ ראס װיםיל א\יזי #רעם מן
סנ די איז וואהירזנכם ניײכע און  ••סאנ
 ײען ,םאטמגמ דעם *ין מגס'©ארם',־חןנ

oci *ם ײ  די ־ײימװ נאםמ רי*ט»רא
 קיאנסםאר היח מ»א אב*ר איו ן»כט,

pm אין m  ^ jn דא© vm ־אופכא אן

רעװ^צק/ א. םין
— . .L____1"  H I^ g״'

 ־בײ־א פאר׳ן נײטװעגדיגחײט ד־ננטע
 קאפיטאליסטי״/׳ון יעדען אין הי״אס טעי

 *אר דער .װאו ׳יאגד יעטװערער .ד;יא
אט כי׳טער  צו ניעגליכקײט יױין גיט י

 בײ *טימצעטעי^ טיט׳ן זיך באגיצען
מ"ארי1 מגנו ן.וואד*א ד נעה^רט ׳ת ריגו  דן

 ״טא^אפג̂ די פון יואםעגאריצ ד^ר צו
י ״צטעחו ניט זאי ?י הױך וױ ׳/ענע;  1י

.לצכען איחר פון ;*ניטען
 א'** יאפאד״צע די איז עטאנעןיאונע

 הטאג״ איהר בגמע אײד בײםצי״צאפס
ײיי איל -y ״.לײן אװ דארר  ־כא ־,נאטי

 איז ער כיגא, אין וױ הענאר דײטענד
 אײ* אין וױ נידעריגער פיל אבער
 אדסג״רא״ און אמ*ריקא װעניז - ראיא

 םון סוטע די אפגאיעדט. ״אוין איז י״ען
אר• א ױאיכ^ -אדו?ס?ן,5

״ן פאי באשרםאן תאן בײטער  ארכײטס״ ו
p r, ׳דער צו גמגייכעז דעיזײװײניג איז 

 דלרכ- א דעמר״כאן פ^נגט עס ײעיכצ
 פאי־׳ן מסיאנל אין ארבי־יעער ״צניטי״יכעד
וימי*מ*תריג.

A
איוז• ;חוץ יאפא; אײגענטלאכע דאס

 אכר די פון אײנע אי? קאייאליצן) רן
 1אי מיוכות כאפא^דט* סמוזרסטען

 געדיכט אװי כמצט אי? ד וחדט. דער
 גע- עטװאס יון ענגייאגד וױ באםעייואנרט

ד א אייא דײפךפלאנד. װי דיכטצר  *י
 דארמ מאױגמן שנוװ אומכארײםצנדאן

 מענ״צען. מיליאן W זױ אגינצר1ו ניט
 נא־ איהר כגמא יאפא; נאך אי? דעיצו

 ענג־ וױ אריסער, סך א טור״רײכטימאר
 אנרי״ איים׳ן אויך דײנמויאנד. און י*אגד

 קלןגעחן ױ פארסאגט געכיט לען1קולטור
 טון טײל גרױסער א ;1נ*(ייכקײט*

 חױמ ^יט פארנוםעז איו כאד^ן איהר
 •רארוקטיײ דט דר יאזען װאס בעמ׳

 חסרונות דאױגע די אםת, כאארנײטזןן.
jnrn? דויד ?אמפענסירם טײי״ צום o n 

 סון כאחוסטער וודנען יח װאריפעז
ן כז ^  ארײגצו־ עריױכט װאס ׳יאפאן ױ
 ראלדוױדטימאמט־ אילטאגסױוע םיהדען

r ,s כומוײחד מניד א אױזי מיטוראן 
 טרוןדיציאלעימר דאר דורך און ׳nor גמם

^ז םונ׳ס ;ענומאםקײט  םאגען, אדאטי
 קרצנעמןץ א סך א פארבמיכט לכערrו

 njn אײרער #ראדומט*? מס פרן סלום
 אײראפמאי^סעריקא דורכ״עניטי״יכער

 פוז מפײזט״כאי^ןןלס רער עפצר. ג>״*ער
 פ«רבע־ כארײטענד אױך וטנרט *«*
 םימ״רײכטוש גרױסען דעם דורד העיט

 דעם בילר*ס ײאס ׳יטים אריטינע די פין
 װעלכע םי^וצר-אינמסטרי^ א פאר יסוד

 אר טומצנרצר הוגדערטאר כאיעעפטיגט
 כלײכט פונרעסטמעגע; בײטס״האגד.

 נעגע־ א יאפא. פון ^יײדנא^אנס דער
 אױפגעחעגדער םון ״לאגר דאס :טיװער

 באדיײ א יאהד יעדצן איספארטירט זון״
 די נילדעט װאס ריי?, םון סכום טענדען

 וחוק־ ניך איהרע סיז ש*ײו וױכסיגססא
באפאײיערומ, סעגדעי

ץ זיא׳ס  אזא כײ אז נאטירייו גי;
 ־נא גאגץ א םאראן יאפאן אין איז יאגע

װאיט עמיגראציע. צו יעטרעכונג טירליכע

» פיי ענז ד פםיגראגמע^ םון סומנ טי  ו
 איםא״ דאס זיר ®יז איגאמו םיזןגם עט

 ןמחגד<ײ יאצםא די »ין פאיא ליאנימפ
 260 םון פםיגראאיא אן יאח<תז, גער
 װאיט וואס נחןנשען, םויזאגד 300 ביז

 DcMm גרעסעחנ די זיך אץ ארײגגענומען
 גע־ זואלט צואװאוקס נטסירליכ^נן פוג׳ם

 רער םון אױסגאע נארםאי״ער דער װאן
לאגע. דאזיגמר
 וױכטיג־ רי וחון ס*ג הײגטיגאן כײ

jn̂ o םווד־ ױינמן יפנרער איטיגראציאנט 
ר פ»ר ^•איט  עסע־ ייטאבאוישאר מ
ג  יא־ וועגאנ פדאביאס דאט ווארט ראצ̂י

אנן  גע־ באפעלקערונגס-צואוואופ^ *אב̂י
 איסטע* דורך :אוםנים צװײ אױף לעזט

 די אין קאלאניואציא ריאליסטישער
 דורך און לאנדאר אדוןםימע מכנות׳רינע

 כארײםעגדער א םון אויפמטאיולנ רץי
נרסא יאפאן אין אינדרסםריא

o n ויע״ כײדו גיכאן ניזאנם, אסוז
חאטין קײן ניט גען  ריײ כאסרידמאלרע י

 יור די ,ראביאם■ lininir םמ׳ם זומ
im ײ רחןיכמ ,קאלאגתס טאלעזי^ז p 
rv דורך עראכערט r i t םלחסוזז זיגריימנ 

 רוסיאנד און )1904*36( כינא סיט
מלין, המ אלא, זימאן א1004-6(  סי

v j און באםעיקערס נאדיכט נאנץ n p 
מא א זעהר  ־ארכײטאר הייםימינ כיי

ottw r, וראם Bono אונםענליד םאד V

מ די אין אםת דדזיסען״ י ז  מולאניון רן
ם וחוױגון  #יאטטנאחןד פיליאן ו איז

 אין צואוואואן כאמירליכער דאר אבאר
im r ,«ח גיס  קאקאיחד ראזמא ױ מ

jf■ איז ציא u w s o מיס נינוחמ איו 
מן איו רואט יח מעחר. םאי מדן נ

 1זײ געהערט ער^סענס, איל סאכאלי^
 רוס־ צו ױריריש נאך טײי־ צפון׳דיגער

 א אנצופיהיען ״עװער ס׳איז און ^אנד,
 יאנה א אין קאיאניזאצי/ג נר״טערע

 איז אגגעהעריגקײט שטאטי*יכע וועכיעבס
 פעסטגעיעטעלט. פנדדיטיג ניט גאו

 אזא ניט ככלל סאכאלין איז צוױיטעגס,
 די םאר כפרט קאי״ט, זעהר ׳י*אנר גיױס

 צוגעװאוינט ניט זײנען װאס יאפאגעזער,
 בא־ גאגץ דינע און םרעסטען, אזעייכע צי

 זײנען רײכטימער נאטירליכע דײטענדע
 ױנסט ערנעהרען צו כדי נענול ניט דאר
 אײ־ אין וױ באםעיקערונכ, נעריכטע אזא

יאפאן. גענטליכצן
 בא׳טעם־ צו מיטעל װיכטיגעי םיל א
 כאפעל־ דער םון צואװאוקס רעם טיגוג;
 אויםנעװאפ־ *די נעװען געוױס איז קערונג
 רא׳שית, אבער, אינדוסטריע. גרויסע סענע
 םאי־ עקען, צוױי ^טעקען רyיעד האט

 רײכ־ דעם סםס יצום כלי גחןסערענדיג
 לע־ רי העכערענדיג און יאנד א םון טום

 ארבייטער-באםעל־ זײן םון סדרגח כוגס
 גרויס־ רי גיײכצײטיג רואיגירט קערונל

 זעלכסט־ םריער פון רײהפ א אינדוסםריע
 און מלאכות כעלי קיײנע ^טענדיגע

 ארבײטס אונכאמעםםיגטע םרײע ׳טאםט
 ױ ׳וועלכען איז ׳םאס זעלכעז אינ׳ם הענד
 צוױיטענס, מא^ין. איהר צו nr ױי ציהט
 אינדוסטריע יאפאגימער דער אױס קומט

 רע־ אויף אנשיאחגז *םארק זעחר רך
 פרא׳ םון פארם דער אין גירועס״חייף

 גמן• דער בײ איצאהלונגען טעקציאנס
 פאר^טעלטעי אדער אסאנער םון א<ן ניץ

 עקספארט. פאר׳ן רעגירונגס״סוכסידיעס
 גרעניץ־אפצאהלונ- םרן װאנד חױכא די

 םארטײערוננ א ארױם אבער רוםם נמן
̂נכעז םולם  דאס איז גוםא יאפאן איז י
 די אוױי אפ וױיענדע ניט זץ־ רוטט

 זײ־ װאס יראדותטעז, די םון פרײזען
עקספארט. םאר׳ן כאישטיםט נען

 יאפא־ דעי האס מאסענט געװיסען א
אפנענליקט. אינתסטריע :יש/ןר

 ׳קריג וחןלט דעם בעת געײעז איי דאס
 םאברי־ אײראפעאיעע מעחרסטע די װען
 אזיאטיישע די םון אפגעשניטען ׳הען

 מיט פארנומען אדער (דײטלולאנד), טערח
 (עננלאנד, אימעע דער סאר ארכײט

י צו אויפגעהערט האבעז םדאנסרײך), ע

 ״נערענ־ רי פון רעראקטאד װערטער
טינקײט״.
 רעם פון מיטינג רעגעלען א אױןי
 קלאן̂ן מגר פון באאדד דזשאיגט

 פון ױניאן מאכער דרעס און סלוירט
 לאלאלס די םון בא^יטעהעגד באסטאן,

 אפגעהאי־- ,73 און ,^§!,49 ,39 ,24 ,12
 ,1924 ױני טען19 דעם דאנער^זטאג כ׳ען
 םארעפענט־ צו געװארען כאשיאסען איו

ס אונזער אין ליכמז ת  םאלנעגרע די י
 אמזער אויסצודריקען אום װערטער פאר

 םאר- רעם אויף טרויער, און באתיערען
 יי־ אינטערנ;ףןזאנאל אונזער רואס לוסט
 םריהציײ דצם דורך נעליטען האם ניאן

 כרו־ באליבטען אונזער טון טויט סינען
לעװין. איוראעל דער

 פרי טויט פריהצײטיגען דעם חרף
 :ע־ ארויסגעריסען איז לעוױן כרודפר
 באוחגנוננ ארבײטער דער םון ורארען
 און םו^ינם כעסטע איהרע םון אײנער

!קעסםער
 לעװין ברומנר פארשטארבענער חנר

 ?ײ־ אכט אין וױעינ נאמ נפנוכמון האט
אן םימ אינטערעסען; פערזעגלימנ נע

 ענטיפטאנען יאפאן אין זײגען צײט נער
 םאכ־ איז אינדוסטריען ;ײע םון רײהע א

 א אױף געייכט זיך האבען װאס ריקען,
 טיצײ גליקי״יכעי דער ם״ז הד״עך לאנגעז

 -־- 15115( יאהרען גוטע דאזיגע די און
 פאבריק^ יאפאגי׳טע די האבען )1919

 א םארדינט שיםס־־געזעליטאפטען און
 אויסי״אנד. םון ביליאנען היב״פע ®אר
אן  זיך האט קריג רער װי אכער, דעם :

 יענדער, אנדערע אין און םארענדיגט,
 רורך געשיצט געװען :יס זיינען װאס

 פרא״ די האכען מויערען, פראטעקציאנס
 םאלען אנגעהױכען דוקציאנס־קאסטען

 י*עצ״ דער םאר איז יאפאן, אין וױ גיכער
 צײם. ׳פטיקעל ביטער א אנגעקוטען טער
 יאהר םונ׳ם העלפט צװײםער דעי אין

 קרי״ אזוי געװארען לאגע די איז 1920
 םאנריס־אר־ טױזענד 935 םון אז טײט,

 האכען שטח באשטימטעץ א אין כײטער
 אי״ רי טױזענד• ׳.577 בלױז געארבײט

 םרא״ 60 ח. (ד. טויזענר 558 כערינע
ארבײטסיאז. געװען זיינען צע:ם)
נעגע־ יאפאן האט קלאפ שטארקען א

 װאס ערר׳ציטערניט, yלעצט רי אייר בען
 הױפט־מטאדט איהר פארגיכטעט האט

 יאמאהאםא, פארט הויפט און טאקיא
 לעכענט םענמליכע טױזעגד 100 די חוץ

 ורערטפן געגאנגמן לאיבוד דערבײ וײגאן
 רא- כיליאן 5( יען ביריאן 10 כמעט אויף

 א ארויס דאס רוםט צײטװײליג לאר).
 װײ דער צוליב ארבײטער אין באראדז״

 אכער םארערנערט עס דער־אויפכױ.
 םונ׳ם האנדעל-באץאגס דעם נלײכצייטיג

 יע־ דעם וױדער דערנידעריגט און יאנד
 םא־ א pisr האט װאס בענס־שטײנער,

.1װאקסע אין געהאלטען כיענט
װע־ פראכלעם ראס װארט אײן כייט

 עםיגראציע ארבײטט^־ יאפאנישע גען
 אינטערנאציאבאלמר דער םאר בילרעט

 איז װאם םיאגע, א ארבײטערשאפט
 כי־ רי װי געםעהרליך <ועניגער םילײכט
 שװע־ סך א אבער זיר לאזט — נעזישע,

 נא־ די ניט האט יאפאן לעזען. צו רער
 לאנר איהר אין םעגליכתײטע; טירליכע

 םיל רי םארמאנען קאן עס װעלכע גוםא,
כינא. yjy:MDry^ םעהר
n אומ גימנן באטראכטונגען דאזינע 

 כעסעי קאנמן םיר װעלכע אין ראמען, די
 רער םון אײנמנשאפטען די םאדשטעהן
 ארבײםער־כאװא־ יאפאנייפער הײנטיגער

 זעלבטט איהר כדט זיך וחנלען מיר נוננ.
 ארטי״ קופענרינען אונזער אין םארנעטען

*קעל.

 זײן צײם, גאנצע זיין געוױדםעט ע״
 אויך און ענערגיע, און קיאםט גאנצע

 ארבײטער דער צו — ענטוזיאזם, זײן
 נעוחנן שטענדינ איהם איז װאס זאך,
 ראס הארצען. צום נאהענטטטען אם

 באסאנבמ, זײנע אלע נום גאנץ װײסען
 מיט געארבײם האבען װאס די אלע

 און ױניאן אונזער אין צוזאמען איהם
באװעמננ. ארבײטאר דער אין

 םארבראכט האט ער װאס צײם רי
 םון צײם א געװען איז באסטאן אין

 נעטאן האט ער און טוםעי און טראבעל
 בעכפר• לאנע די םאכמן צו בעסט זײז
 צי אונטערנעםיננאז, זײנמ אלע אין און
 גיט, אמר ערםאלגרײך געװען זײנען זײ

 רי זעחן געקאנט שטענדיג מעז דאט
 א םון און םיהרער, א םון תװאליטעט

 םריהצייםינען זײן פרינציפען. מיט מאן
 באדויעדט שטארמ דארום װערט טויט

אנט.0מנ איהם האכעז װאס די אי*ע פון
 ססוירט קלאופ, באארד רזשאינט

באסטאן ױגיאן, ררצסמאבער און
י. ור. ג. ל. א.

םאל אלע נים
ם אז הר דאם װיםען םעקרעםער אײער אונז י «ה אי ע »  ־נ
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:צו שיקען ד»ם אץ שורות פאר םאלגענדע

Publication Department I. L. G.
3 W e s t 16th Street. N ew  Y o rk  C ity

-----נ*םימ איתר
ארחוס נײאד

—-----נומער למדושער און----גוםאד לאקאל אײעד

ער אנ ם ה או ל ס ? אינ ש ד ח ר א א װ נ סאן פ ס  כא
ס ד ע ױ או ס כר. נ װינ׳ ע ען ל נ טי ײ צ ה ױ סױס פ
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שמועסען קורצע
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 אכער, װערען, פארעפעגטויכם װעט — ךןך.

רײ־ רי אויף װארטען מוזען ־לס װעט <׳ײ נאםירײד׳
ס.״ אײער אנכעטרעםט ־ױדער ןיאס
די עס זײנעז װער ערשטענס, טי; רימ

א.י;ז־;־ ברידעד 1גיטידי ויי
׳דאז אוז געםאן. גיט

וע.
ףייסע

̂דײנעי 1־רויב[י ■• K" 
 ־;ס יז*נען װאס ע•׳,ר

 ד*ס םיט געפיהר־זאר א אין -;כענען ריז ףארים
ניט און נ־;ט»ז, ;יט דער¥ יע [VZH? װ.ס
T נ*פיהר ;־;ב7א*ינ דשם סים

רארטע: ־ ד < 1 — .ריװעסמאז ס
אוי־י ענטפערעו צו װינטינ ־ פאי ניט

כ-רע יכע ױשכענטיי אי: םענ-יכע מיר?:•;
ו צוליכ הינט ׳; י־ט׳;ראר־••: אהוערע

זיכער> מיד •י:ען י ער־שט־;:ס, :o’ovo
דעג סעל אבי :»־ ;!,;:,י װאס רענישזז,

 םפײנענרע
אויף אז

װע־ לעז.
 װירקוגנ כ*י;דעסטע רי »;פא*•;; אי•; יר אט ;ן׳י

 פוז םיעוננ די סאר *•י״םענב״ ;סאכעי ניט
 נעם״נע ראזינע די זוליב ױעלעז װערנע רי,

 אוגז ארט אונז, װזןנעז ־•.•'עכם דענקעז בי־אםס
 םאראיטהרינען רעם ־kc ץי ,yyjv אזױ ■ונתט
 ־;ט־ אז םעני־יך, איז ov או־כ דריטע;כ, ;ע;עע
 ניט היינםפל 11ה*נ־ ויאם סאריאסאגעס. יינזן

 װאס אוז איבערצײנוננעז, ;־עי”ז סאר נעײסעז
 בעכ־ ;!,*;ר׳טט צופ פא־לױפם דיז *יטער ה»^ן

 ז כיט יזענעז סען,
1סי רעפזטאציע די

ז׳יו . _ .
 ס־נרעסט־; די דט
 ;;ס,יםערט אוז ;נען

 סענליר. װײט װי או־םגאב^, גרזיס•; א־הר
 י־י;נ־־ אין יצט־עבעז יעבען, דאס ן»«ןוות«יניי,ןן

סעי אינז־;־ םון םען אויו אוז ד־;מכ־;י-שיפ ניוי

רישװאר פא יי I v: * j j כי י-ער
ראז רעבעז, IV״־ נא:־ א
י־ױגט •;ס איו װערט,

פא־טי צו א-הר םיה
ו ײט״ 1״נערעכטיג? rס

םענ וױיט ו ין ;׳,םגאכ

‘פי אי; ווייזער װ־;ג און לעהרער ר א־ה זײ: ןןו
;יט :אד זיינעז ;’•;י־כ” ז,1י־<בי םיז פיאנעז יע

א איז דאס פעסטל־ג־טטעיט איז קיאר אזױ
קענעז מיד איז ׳אי*פנאבע נלױס־; זעהד זעהר,

אייס זיר אום , ־טורה א״נציגע י.ייז בען1*ס:- נים
 פארישטעווט ײננער. דאזיגע די מיט !ייטענה׳ז

 בזענשעז, עהרי**כע םיס ייכטינ. זאך די ראנ
 זעהי עס איז פעג־טען, !,נעװיבשנראםט םיט

 דיסחוםי• צו םארגעגיג־;ו. א »סט און ניצליד
 םים נעתנזײטינער. א איז ;וצעז דער רעז

 נאנץ דיםחוטירעז רפס איז ם׳ןנשעז אונזהרײכע
 װארם׳ א אױיככאפעז װ־^יעז זיי אופזיסט

 אוז *^דאגדייונג, נאנצער א-'־;ר םוז זא-ז א
 אייער םון עצם סאמע דעם םא-טױ״געז װעייעז

 דעם׳ אום ינא דאך עס נעהט זײ ארנומענם.
 נא־ זײערע םוז אױנעז די םאיב-ענדעז «וו אום

 די איז דאם יעזזןר. דענקענדע ניט רי־שע,
 נים אוז סארישװיינעז, אונזער סוז אורזאכע

 ניט קענעז מיר אז ׳כיײ;ט איהר װאש ד*ס,
 דאס )2 ענטםערעז. צו װאס נים האנעז אוז

 םאר געחאם האבעז סיר װאס אכטונג, ניכעלע
 אונ־ איז אפאזיציאניםטעו זאנענאנטע אײגיגע

 םארוארעז, נאנצקז איז םיר האבעז רײהעז. זערע
ײ װי צוזעדקנדיג  אויםנעסיהרם זיך האבעז ז

 אנ^םאט חאבעז םיר יאנװענ׳שאז. דער אױןי
, א םאר קעסםעז װאס רענ׳שקז, ו י ו נ י ר  און ן

 צי װערעז, רעסיעקטירם םוזעז זײ װאס סאי
 ניט, אדער זיי םיט אײגפארשטאנעז איז א־ינער

 אוז זײם, אײז םוז ■ינאם־יאליטי׳שענס נןזעחעז
 ■א«ױ נאפראײענדע אוז םר«זענדרע׳שער «\סםק
 די איז ראס זײט. אגדערער דער םון גאיעז
 1אי ■ראואנאנרע לאמוניסטי־שעך דער םון סווכס

 םוזישיק רוס״שער דער װערכע םאר אסערילא,
ײז ם־ט נאצאחיט  א•! )S בלום. און ׳שװײם ז

 קאנװענ׳טאז, דער װענעז ארטיקעל מצםען חס
 פעםטנע׳שטערט מיר האבעז איז, ער װי קודץ,
 ױניאן םרײר דער םוו כאיאי־טער אסת׳ן דעם

א עצם איז איז זי אז יינ, עדױקייישאנאר
 גאנ־ איחר אז און ;מאסקװע פוז נא׳טזוסעני׳ש

 טרײר די אויף ארויםצואצװיננעז איז *װעק צער
 ניט. אויב אוז, חורה, לאםוניסםימע די ױנ־אנס

 װע־ װערטער «אר די זײ. צוביעכעז צו איז
האט םאסטער װאס דאלער, סויזענד ■K( די נעז

רוםי־אנד״ נאך רײזע ערשםער זײז םוז נעבראכט
 ער װאס דאלער, טויזענד 1סי די אויד אוז

 ארוים־ מיר האבעז צונע׳שיקט, נעקראנעז האט
 דער צו רענירוננס־רעפארט דעם םוז נענוגמז

 רער אין רעלײישאנס״ םא־אײז אן *לאסיכיע
 רוסיאנד. םוז אנערקענוגנ דער װעגעז מראת

 אױםדרילליר, נעזאנט װזןרם רעפאי־־ט דזם איז
 העכסכדזיכערע די םוז עס װייס רענירוננ די אז

 שאם־ בראנדםארהט דאס נאטירליר, אוז׳ יוײעיפז׳
איז האט ער װען ייגנער, אלס וױדער גמר׳ן

 נאנ־ די אז באהױפםעט, אונז צו !(טםער ז״ו
*r צוזאםעננעבראכם 6װער ליג דער םוז הכנסה 

 םעמבערס די םון בײטרעגע סרײװילינע די ■ח
 קאלעקאואנם, סענטינע די םוז אוז לינ, מןר ■יז

 געהאל־ ניט האבעז מיר נעםאכט. זוקיעז װאס
 װענעז זיך םארברײםעז צו נויטינ פאר ימז

ער דענקענדע די אז רעבענענדינ, װע־ מז
שיי־ נויסינע די ציהעז לענעז אי״ז שײז

 דא־ דער םון כאראחמער דעם אינער סיי י״י
 הויפם־ איהר איבער סײ און בײל׳ יינ ומקר

בםרט. •אסטער. טר. ••י׳פט^הער,

H •V• — אינ־ דעם איבקר רעפארט א״ער 
 באיזייידוננס* דקר םוז יאגגרעס •ימײאיאנאיעז

 אפנעחאיםין איז װאם םעדערײמאז, •יכיייףר
ײיז א  וױעז, איז םאי lyoao vim ®טעז דמם יי

ט טרינ קפענ אר א פ פ נוספר. tun איו ייי  «יי
»י(«ןווך •uHim נפשפפיס חפנפו •ײזיימז

אגאל ד< אי פנןר איו איננמר̂ג
a איו םוודאעסןנרןןםירט זעחר n 0• *שיקזאל 

 איחר וױיסט מרא•, פוז קיײדער׳ארגײם^ר די
 םעיע• צוגע^קטע די נפר גיט .1א?ײ גום נאנץ

 א־rרנעyאינט רי װאס הייזי, רי נאר גראסע,
ײ געגעבעז ח*ט נאר  איז גערעגענה״ט, יערער נ
 האםען, מיר רעם. םאר כאװײז כעסטער דער

ט אינטערנעשאנאל אונזער אז  האבען זיכער װ;
 און זי־^ו, אין יזןונגרעס צום םארעםעהער איהרע

 יאהר דרײ קוםענדע די פון משר רעס איו דאס
אר־ אונזע־ע צװי׳שעז םארביגרונגען רי װעיעז

 ויערען אסעריקא אוז ױרא« אין גאניזאציעס
i זײנעז זײ װי ענגערע, אינטיכיערע, םיל r,! 

 צײט צי *יים םוז א־יף בעטען סיר איצם.
 אייוי ב־י קוםט װאס איץ, װענעז *שרייבעז אונז
ײ צ״טוננ אונזער ם־ן שיאיטעז די שאי. זי

א־יד. שאר אםעו אימער נען

ש  איז ניט ויירער, זײנען״ מיר — ג. V דז
 איז װאס ארטיקעל, יערען אגצונעהמען יאגע רער

 נעװען כעריז װאלט װאס אוז דרוקבאר, גא;*ן
די לעזער. אונזערע סאר נוצעז נרויסעז פון

 איז נעעננם זעהר זײנען מיר דאס איז, אורזאכע
 םא־ וױלעז, אנוזער גענען מרזעז. מיר אוז ייא־ז׳

 הא־ רערצו .’אויכװאהי ׳שטרענגע; גאנץ א כעז
 בא׳שםע;־ װעגינער ארער םעהר אונזער מיר בען

 :יט נעװען װאלם עם אוז מרײבער־םם/ןף, דינעז
 אינסארעפענט־ ארטיליעז ז״ערע יאזעז צו רעכט
 האט װאס ״נאסס׳/ א םוז נונםטעז צו ליכט

 אג־ »ן איז באישעםטינוננ ישטענדיגע זײן םסתםא
 צו־ װעם איהר װען םונרעסטװענעז, צ״םוננ. ר־;ר

 אי־ ארטיקעל א; צייט צו צײס םוז או:ז ־ש־קעז
 סארכינדוננ איז עניז װיכטינען זעהר א בער
 ם*ז םיר װעלעז ארבײטער־באװענוננ, דער םיט

 ראס איהם םאד •ייאץ געםינען צו בעסט אינזער
 די ז.1צוזאג־ אײר קעבעז פיר װאס ארעס, איז

 אנ* םיי־ע זיא ײי זדייבעריי, איז װאס אי<׳ צרה
ר איז ®ראשעםיעס, רערע  םיל םיל, אננעבאם דן

נאכסראנע די װי נרעסער,

 אגאלrינם•^רנעK אונזער — מעלצער. ב.
 װאס רעפארםעז. די א־ז נוט זעהר נעחם בא:ה

 דער איז צ״ט צו צײט םוז פארעם^גםײכט װערקן
 דאס אסת װארט יעדער אײז ״נערעכטינקײם״,

 דארםם איהר אדװערטײזםענטס די איז זעי־בע
ױיז םאר באטראכטעז ניט דארום עם  *;־ ״אן ב

 די אז :יט, אויך צװײפלעז מיר .pt*B א *שסעי״,
 גיבעז באנק אםאינאמייטער רער םון רעםארםעז

 זײ װי םאקםען, די ריכטיג נאגץ איבער אויך
 גוטע, טוען בענין בײרע באיד װי אוז זיינעז.

 ניט רים זעהעז ביזגעס, ראיעלע און עהרייכע
 פאר־ א םוז נויםותנדינקײם יױיז דערװײל אײז

 װאלטעז נאר״ בענק. בײרע די no אײנינונג
טענדע נאגץ אנדערע נעװעז נים  •שסערוג־ ^דיי
 אבער תם. װעגמז ריידען נעקאנט סען װאלם גע?,

 אומםענליכ־ אז עס איז נז*עז7אומד»ם רי אונטער
 אײנםארשםאנעז םאיהאם זײנעז םיר כאטש הייט.
 װערעז זאל ארנײטער־באנק די כדי אז אײך, מיט

 םריהער עס װעמ אמעריקא, אין טאכם !,נרויס א
 ע י א אז רערצו, לוםעז סו?עז ישפעטער אדער

 אזוי אוז םאראײניגעז זיך זארעז ארבײםער־בענק
 געראנה ר^םזעלבמז סאכט. נרויסע אײז בײרעז

 םענער־ רער ראררינער, םר. אויםגעדריקם האם
 אויוי באנח ױניאז א;אל1-יא'נטערגע דער פוז זישער
 א*ז אינטערנע^אנאי רער םוז קאנװענעאז דער

באסטאז.
ה אן. שר מ פ  דער אין עם איז נעוױם w לי
 בײדע די אויף װאס ■ראנרעס, םוז ריכםוננ

 אםעריקא איז #ארטײען «וױי די םוז קאנוועדשאנס
 אוז חערעז, זיד םוז נ*יאזם םרויעז די האבעז

ײ נעװארעז צונעםײיט ס׳איז דאם  נבוד, היבאזער ז
 ואל םרוי א אז זאנאר, רעדט םעז דאס אזוי,

 וױים־ םוז אםם רעם םאר װערעז םארנעשלאנעז
 בארײטענדער נאנץ א איז דאם •רעזידענט.
י אז זיוי רשרםאנם םעז װעז םארמישרים,  ייי־ י

 הינזיגמ. דער איז געװעז איז םרױ רי װעז םעז,
 דמם אין האם אוז באישעםעג״ש, ׳טםוםע א יױ

 ראייע קײז יעבעז םאציארעז אוז פאליםימע;
 אײנצינע ראם עם איז םילײנט נעישפילט. ניט

 געבראנם. האט םלחםה ׳פרעקליכע רי װאט נוטעם,
 דאזיגער רער אויב אײז, נים זעהעז םיר כאטש

 םענש־ םיליאנען רי נעװעז װערם איז געװינם
^’p אבער חרבנוח. ליכמ r ד  איבערנעהםאז זי

 םיחלם עם נרוגד. חײן ניםא רערװײל איז דערמיט
 ע* ב צום םרוי דער סוז אײנםלוס דער ניט זיך

ן ע ר ע  איז םרוי רי לעבעז. ■אליםימעז איז נ
 רעםובליקאנער ■אליםי׳שעז, בעסערער ר,ײז ניט

 םיהלם עם םאז. דער װי דעמאקראטי^ער, אדער
 עלע־ נײער א ז7צוגעקום איז םעם דא ניט זיד

 פא־ צו םריה צו אביםעל עס איז םילײכט מענט
v יאחר עטליכע איז אז םענליך, עס. דערעז » r* 

 אײנ־ הײלזאמען רעם םוז חלום דער װעט טער
 םוו םילע װאם ■אליםיק, אין םרוי דער םוז םלום
 אבער װערעז, םתוים װעמ נעהאט, חאבעז אומ

ו םערקם רערװײל י  ענדערוננ. םינרעםםע די נים ז
 םוז ?װאנטיםעט דער איז נאר איז ענדערוננ די

D n ,אוז חװאליםעט דער אין ניט אבער װאום 
 רי ביז נעהםעז, נאף װעט עם לאננ װי מיים, װער

 איז װערעו• םארװאנרעלם װעם לװאנםיטעט
 װאס גומ, נעוױם עם איז יעדענםאלם קװאלימעם.

 איצט ביז איז װאם םמנ׳שהײט, דער םוז המלםט א
 םענש־ אוו בירנערלימ אלמ םוז נעװעז נארויבט

 דאס אויםנעקעםםט ענדליר חאם רעכטע, לעע
 אנ* דער מיט דעה נלײכע א האבעז צו ראכט

ר א איז אלײז דאם העלםט. דמרער מ רוי  םארט־ ג
 אונ־ הם צוליב װעט צײס דער םים אוז מריט,

 אננצחלמז מחעז לעבעז סאציאלער נאנצער ופר
n « i ױ ער װצט ׳אפ?זר םארםמז, נײע  פול או

m y u ואל דאם נדי אעהאלם. נײעם א םיט 
inyryj ױ פרוי די דארזי נינמר, װאס  םיט ?

 נים w זי ל?במז. צום צוטראגעו ערנסט סאהר
v נים נאןר אח iyo ך  דער םים באנונענשז וי

 דער םיט םארנענינמנם־נ^^םאנד, א םוז ראייע
אגחויבעז םח \י .דאלל״ א ■ח 9ר*יי

נ י ר נ ע ם א א ם ב ל ש נ*ם אח «אז.1#ד *ו !

 קר־ט־ק סינדעסטע רי *הן נרור^ר ארער םאסער
 , p י ט ’ ו ק פיר סיינעו קריסיק םיט גפסירליר,

ד זאנעו נל«ט ניש אוז ״ נ  זי װ»ט אי־ו׳ צו .
 —נריגו צ נעיפלעכס םענליכעז רעם םון ומרס

םודױם כער  סא־־ ס*ן ר# איז װאם איץ׳ 1סי ז
?־;; ם־ױ רער איבער רעגקער גרױסע ^רענע

י ד׳  נ'י#ד איי/ר איו סריי דעי העייסעז םיי י
'* י אי! עי ׳;.,ר ד« ײאס מיסיע, גײעי א־̂י

יו®.’ויסו¥לרא אירר אי־ו האט נייגישיכטע
P םאר• אײצר /ןרםייען ניט קענ;; ם*ר א 
עוי״ קענעו נעסער א־יר ׳;כ ;י«;י.'ו ‘,ט 'א;ג.

י־;־זע;ײף

םערע ױי ען ו רוננ סי ױ ד צום קו ר פװ פאנ א ס ש ר א  פ
ד כענמם ע ר רו על נ א דן איזר קז ל

קאנײטע, דער פון אפיי* דעם אויף
 א יטאפען צו נעגרינדעט זיך ה*ט װאס
 סאר־ דעם םון פאטיליע רער פאר פאנד

 לעװין, איזראעל ברודער שטארבענעם
̂- פענט, א אהן געבליבען איז װעלכע  ה

 אזוי ,ds*p*s אײניגע אםגערוםען זיך בעז
 אונזעי־ פױ מיט^ידעײ אײנצעי״נע װי גום

ירגיאן.
 זיי־ האט װאס אקאל,1י ערשטער דער

 אגטפליענישע די געװען איז אםגערופען,
 ברודעד .89 לאקאל ױניאן דרעסדאכער

 י.א־ דעם םון סעקרעטער דער אנטאניני,
 קאסי־ דער צו בריױ א נעשיקט האט האל,
 אויסגעדריקט װערט עם װעלכען אץ טע,
 באדױ־ גרױס 89 לאקאי: םון נאםעז איז

 טויט פריהצײסינען לעװיג׳ס אױױ ^יען
 גע־ בריף דעם אין איז ײכצײטיג4גי און
דאי־־אר. הונדעי־ט פאר טשעק א װען

 וױיס־ םון באשטעהענד קאמיטע א
 םיש, ברודער ארן דוביגסקי דוד פרעזידענט

 דרעסטא־ און קלאוק םון טרעזשורער דער
̂עצטע איז באארד, דזשוינט כער  ער־ װאך י

 עקזעקוטיװ םון מיטיננ א אױף שינען
 לא־ ױניאן דרעסםאכער דער פון באארד

 זאי לאסאיי דער פארגעשלאגען, און 22 קאל
 װערט װאס םאנד, דעם צו כײשטײערען

 דער םאמיליע. לעװיג׳ם םאר נעשאםען
 נײ־ באשלאסען האט באארד זזההגהוטױו

ראלאר. 250 צושטײערען
 וױיטע־־־ע די פ*ן סס,6י ;,‘פוי א איז אט
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כמעט
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ט באשליםע אנדערע אלע און א װילט איהר וועלכע מי  ־נ

•לאקאל אײער פון םעםבערם די םאכען קאנט
ץ געװײנט  אלעס זיך דערװיםען צו כעםבערם די אי

ײער דורך ,ױגיאן דער װעגען טונג אײגענער ז  דורך םײ ,ןדי
ען םעקרעטעריאלע ט נ רי א  ,יזטענםם־אדווערם דורך םײ און נ

.אוינען די אין םעהר נעװעהנליך זיך װארפט װעלכע
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 אײן סיט נווטור. דער ^ון געהײמניסעז
 וײסעדצאפטםמענמ אמת׳ער דער ווארט,

 ציס נײדע רעדען ׳צװיגרלער רער און
 אוכינאחאנטע אוױי גיכרנעיערענטע(

 וןי״ אטת׳ער דער בעת אבער *עור^כען.
אײזפ זאל רען וױר, סענישאםטטעדצ

צופעלינען דעס אס ׳שרערעז טינא־׳אטע
 טירא נאר י-ארוי מען ׳נאכרע,תי י*עזער.
 ודסענ^אפטסלײט געיױסע m דאנען,
 יײ ײין סנאבס, א־גטע^עחטיע^ע ד־נען
 פאר• גיט״געי*ערע;טער דער צי ׳נ*ט אי־ט

לא:יױ א אוזן גיט. אדעי די צטעלט’
וױםען ז c צ גוט איז װא זאכען

 פשעװדא־ אץ וױסענשאפם
וױשענשאשנ:.

 א־נ יזאנ״ו^צי־טע ;*:*,ניאד ראפ
 יעדע״ע: ײ#*פט רעבען דוהטי*ע**ע

 סבינד:, ױיסעג״שאפטי״ינע א אין א*י•;
 א״סר״־ען גיט יזאן -y;**r »ןז אױ♦
 טעײ יױסענ״זגאפטי״יבער פין ‘םביי דעם

 •ועיטער דיזע חאן כיען אין ט־;אי*א*\ע,
 נ״ע יעדע צוני״שען. און צג׳כפארישטעהז

 םאר־ א פין אג־ײכ א■ א-ז מנטרעתינג
•סיעװדאײױסעג׳צאפט. pc ^נר**טי;י.

s*״:sl : א־ד א פא־א איז עס; fcHE 
אגטדעלזט. ניט א'־פ לאט חיל %יאב

 אבער טא;:עט*זם, שא־א א-ז עס
״עמינעל אן ײפט ניע; װאס ראס, נ\ט

כ*ע::עט*זם״.
טע״עג־א• י־אט-אזע פא־א; א־ז עס

 כא* י־י*ן ג*ט :אך אז יאט אבע־ ם־ע
טע^עפאטיע פא־ וײיז

cv ע״עלטיאגען, פא-אן דיגען 
 געדרוגגען, :יט נאך איז דע״פין אנעי

v זײן הא;ע; ry אז y sy־4,,ל* ^;י׳״ע *׳;* 
נע:.

 ־,’V און ארטיקיע; םא־״עידענע פון
 דױיכ״וודנדיבע* דער באחירט טי;יען

 j*r ״טא״.*1“כ** א טעניצ ט~%*ערעגטערינ
 :4,לא ׳יױדער*ע«רעכ^כע קאט^יצי־טע,

 *,v רע־ װע״״ען אײנדרוקען פא*דיעהטע
 ע• ״זאנט׳׳. זי לואס און םעגישאפט

אז '*ר״עי״, אױסגעפיגען װעט
טאי־פעט. פון אפ *שטאמען כלעניעעז

־אדײם פון ;עדאנט איז זון רי אז,
 באײאײנט איז עאלס ^אנעט די אז,

לזאנאלעדניענעד. פון יאסע א פי;
 ;ע־ לאבעז טאיאס אוראי*טע ד• אז,
רעי־א־ צ• יצייך איז ױאפ אי־ץ, װאיסט

טײױטעט.

1»•• י

הײסע**. װע-־ט ע־ר ר• אז,
ס״הלער״ װעיט ע-ר די אז׳

ײע־ *ט צלישטעטע ױעט i^y די 3א
יזאטעט. א טי,נ זיך כא;ע;ענדיג רען,

־וטײ איגטעי־עי דודכיצגיט^נע די אז,
א־ז .־ד -יא:“אנ״; די ן פ *טער עי ע״ע

דרײצעהן.
א ־ן שי היטט פ־אג־יעס יעדע־ 3א

ד : י י־אסע. : :א-רי העכע-^ר
ניסי״אכ־ פא־י׳י־ט ט,י:•ל ״טע: ר• ׳אז

האיי. אין צ-י־ן די וײיז
כוז בען *:־טא־ ויעט י־ס װעי די אז,

איבע־כאפעיקע־־נג פון רו::עי
* r פון *צטאיכע; ױעט לט1װי רי ׳ אז

בסטראלד. זעי סען
אז , IV** באײ ־אט דא־י־, ^אנאן אז,

פעיען. יסטיריע• עקז עס
ינרט W ײאב אײנעי־, יעדער אז,
י־אט כלעז װעפיעז אדע־ ־יערטילך זו כיור־־
יע־ קא; דריזען, ציגענע איײגגעיעטעי״ט

. Hi יא 150 ניז גען
> י ;״:נ• קי־ן :יטא איז עס אז,
אדע־ ײ צײ ראט טע;״: יערער ׳אז

• נישטות. דרײ
ד כייזט פרױד׳ען יױט אז,  ;אכ* א'
 דט אז אײעדען, איכפולס יערען געבען
ישטארבען. אײזר װעט

 יפון קוטט רהומאטיזם יעדער אז,
צייהן. שיעכטע

 :ע־ האנען חראנחהײטעז אי*ע ׳אז
 או־פ׳ן טאגיפוי״אציעס סיט װערען הײלט•

דופענכײן.
̂̂• טען װען אז,  רי איעצאםעז ̂ז
 װעט בדעג, כײם ים-םלוסען םרן כראםט

 קױיעז, שארבײטעז האגעז דעם מיט טען
 יױײ אזױ און תלאפט, פין הױאי א וױ

טער.
 זײ;עז אידעען ד• אט םון איינינע

 היפאטע* דינען וױדעי אנדערע פאליש.
 אדעי אטת זײן זיר קאנען װאס וע;,
 װאכ אטיזיען, דינע; אנדעדע נאך גים.

 אדער אױשכעדרײזט *פיענט װעי־ען
 ציזא־ פאריעען א אין אװעפגעיצטעלט

 דער אז איז, ־עזורטאט דער טענהאננ.
 םיזעוטיש דוע.יט tr;ytj ;יט־געיערענטער

 אדע־ װיסענשאםט, נאנצעי רער ויענען
 צוט קרבן א פאלם און א־לץ גלױבט ןר

 פא־* קאן װאס שאדלאםאז, <ר*צטען
וחנרםער. קליגגענדינע טפרײטען

 אמנמאױ״ נײע װאהסען נאר ניט
 איז ױאס ׳ע,־־ד דער פון א,תיס נענס

 אגט־ אםת׳מ פון ;עײאיען ;אםרוכפערט
 ביײנען גראזען אי״טע ד• נאר דעקונגען,

 אזעי׳ נאר ;יט טרױמכיכעי, אױן/ :אן
 םרױד״עז, אױוי באזידט זײנען ,װאס :ע

 טראדיצי• איםען דעם םיז אנדערע, ;*ר
 די אי? םארסױםט וועחנן מין, ןנעלען

 םיט ארבײטעז ו^הרז^גמר :ימןחוסען.
W םיס יון ק^רמען וע*לאל ii"m 
 איןד מחלט ןןססר^וי^נת די וםער.

 זיײ עס יײחנר נ^כפאלנער, םעהר
H און כאלדעע כמלרים, אין ועװען 

̂ור  11םייי י#חר הונחנתו *וױי נ
 W אוחניטיחנן, אינתחנ טין »

̂גכרעגס מ ייח סכ^פווע ג פיעי

̂טע; געטאן, אי״ץ ;א־ ראם •לא
 ער־ ראס ױא״ט געןעץ יע־ נא^ ביא־

נט.,י4י
 יסט,שינדאמענטא^ אײפנעיענטער א;

 ׳םאיט דער א»ן צײטינ; א אין פארעי־ט
 יורײ• עייאדציאדפטען א״ע זאי־ טע; אז

 ג*ט ;אך איז דאס אכע• ציגען.
 דאפ פעסיכױסט״צ. זײן צ• אורזאד ?יץ

 וױסענ״יגאפט רי אז ׳װעניגסםע;ס וױיזט,
 יירן א*;טע-עס גרױסעץ א רעיױעהט

■־עכטידע. אומנעזױעיען אן יאט
 רא:ען דעדו״פיסר״טיצויס די אײב

 פארפאמט נ*ט צוריל יאי־ פלפציג ט ד
 דעי־פאר, עס א*ז ׳זסידא*וױג רעכ
 ראט געזעצגעבער :ער“דו־כ^;יטי דער

 אויכ געיע־ט. נ*ט דעם *יענען <>:רא,,ח
 פרײדיא• ױע:ען איטדן ־ערען כעגיצען

 פסיכאי־א• אײניפט״ן, ליפנאטיזפ, ניזס,
 נאך און וױיטאטיגס, פײאױען, yt;*״

 װעדגסטענכ די האבען ,זא:ע איע־״כע
 וױלען אין זאכען די אט װעגען גע־ע־ט

 װאס (,“,א טעחר״ נאר זײ ררעכען הערען
 זאכען װעייכע איז, וױסען, דארפעז די

אזו/ ;יכ ױע^נע אין ׳אזױ דינען
אד דינען אבע• אומגיית צים / ̂נ י

 וױסעטפאםט דער מיט האנײע; ײאס
 זיעען יואס די״ אדעי ■ראפיטען, פאר

 א*ו עס וועיכער א צי כגיגע פאנאטי״ע
̂אטע בעסערע טעא־יע, איטדניגעי  .״עק

 וױפענ- אמת׳ע ד• אײדע- ׳נ*אכער
 כיעהר אן טאכעז זײ *צאפטס״סעדעען.

̂<ען ניטעל,  ראגכיא- מעהי־ ארױס דך ז
 כרײטע- סד א מאכען און יטסעלען ׳טײ»

 און בארזױפםוננען, און יע-פאדעמנגען
 ניט גאר װערען די נעלע־ט. װערען ,זי

 אוטדכעײ״ צוױיפילען. די פון :דדטערט
 פיאפע־ איז אײנגעוזאי״טעגקײט ׳טען לי

 אדת׳ען דעם פין םארדפט כ-אנע^עי
וױעעג״צאפטמאן.

 האציעסיפ,>יאי,ה און בא׳צ־עגה״גנע*
 לײ• צום זאר לאנגװײי״יגע א יאר דינען
 חאמפליצירטחיי• נויטיגע רי איו ערעז״
טער״ יױפעניעאפטי״יכער דעם םון טען

 דעי צו םעי־־ר דאש אינעי זײ י״אזען
פסעױדא־וױפע^עאפט.

 רי *nc כל סוף װעט דאך אכער
 אוי* רי באקומען וױס^דצאפט ארת׳ע

נ* דעי איבער בעי-דאנט  פסעױדא׳וױס̂י
 ר*כ־ איחר כאוױיזע; קאן זי וױיל יגאפט,

!וערס. איהױע םיט טיג^יט
 כא׳פאפעז <זאז כעכייע אנץז׳ע נא•

 אינדוסטי־י״ גרױסע רי םאר באדס דעם
r v ,פא* עוי״ם דער װאס ערפינדוגגען 

 ײע• עיאמת נאר אפ ׳צאצט און רערט
 פארקי״ענערען צײט דע• מיט חאן דיצין

נעטײגדע. א אין טױטען 4צא־י רי
cy שאר פרואװ א גאך פאראן איז 

 עיזר־ א*הר :וױסעדעאפט אדת׳ע־ דעי
 ױיסענשאפט ״פוױגדלערי״פע ליכח״יט.

v,*געהײםניםען, כא^אפען איעמאי* ־ 
 צױעק מיט׳ן װעדטער אנגע4י ראנוצען

 םאי• צו ?יך ׳צומי*עונג א ארי*נצ*טיא:ען
 אין סרעפטען םיסטע-עזע אויף יאזען

 אױוי נאר וױיר ׳§דאצעסען ג^דײמע
 ייאפיטאכעי א בלײנען ד האן אופן

.‘מאנאפאי
 זיך פאילאזט װיסעדצאםט אטת׳ע

 עקספעריםענטען, אין אױספיואװען אױןי
 וױרערלאלען יןאן אײגער יעךער װאס
 ״זגױע״ קינסטליכע נאך צי :״ט גיט ד און

עקזיסטיחננדיגע ״פױן די צו ריגה״סען

אז איהר, וױיסט
אן יי «-ו יייעו 600-000 מ י-עז’« װיי  י״ז *וורז«םעל« זיך ת*נען |y,־'־i )ון

ן4וב*‘־ ען «ו י ײג ױ רעס י׳ מי י ד׳ נ ױ י ®רן ג ע י
גע־ דארנוען װיןי® װאפ י׳»יבח גי־יסע־ ׳ 1 •

אזא
דער

מיסשאר״צטעחן. איהם זאי״ רען אז
B)ס ל.(

 אין געי ®ון יבי׳ס חםידי׳שע ךי בוי®?
ען ײנ ען געװען ז װי׳י בא־ די נ

 לוכלין ;אװערנאספון דער געש®. ייתמ&וע
̂מען אין •ײעױגג די באגי־יסט חאט  פון נ
• דער  אז איהר, וױיסש רעגילוגג. י^ער4̂*
 דער װי פאבאת כעסעיער י ניט גיש עס
0)K »עמןי׳טער רײנער »־אןלעג® 

סיגארעמען? אין זיד ״.עשינט ױאס
 חאכען חנאה איחי װעט א:דעי־ע »v >ײ'
®אבא?}. פזערקי׳שע סם־קען װעפ איחד װען

 דעי םון מיטגדדער
אינטעדנעשאנאל

 נעזונט אײער אז איהר װײסם
איטײקער? ןים הענט די אין ליגט

 איף אימײקזןר. או אליין כין איך
 ירא־ דיזער אין י^חר 15 ׳*,*ין כין

 געזונמ אײער מז רוײס »יך מעסיע.
 םאר* חעני• אושײקעי׳ס אין י*יגט

 אײערען םון הע:ט רי אין עס טרױט
כרורעי• א

? יאדןר 15 מיט די  גיך איד ביז צו
ער פרן מיטגי״יד א װען  אעטער* אונז

 געאיכײט ב״טאג חאב איך .4נע׳טאנזןי
 אלצ װײס איך «*.ידיר*. בײנאכט און

 #רביײ דעם פון שיײדען א,*ן לײדען
ד טײי. י  םײנע אידינען יעגט 4װיי י

אשער: מײן איז #ט מיטביידעי.

 רעצעפט יעדעז מאכעז װעל איף־
ין) ■עטענט (אויסער י די ע  ■ םאר ם
 אינטערגעשאנאל דער םרן מעמבעי

סענט 35 םאר
געזונ•. אי״עכלעז אײך איך

ד סאכט ט^סער נ׳>ר  איחר *ז ,1אםאי זי
שאיגעםמ דאלטאר, א ךו #נקוםען םוזט
 מײן ין ג רןימט אןעי. םיין ניט דאן

װעלכעז נעהםם א*ן ׳דיאו.*סטאר
 ס 95 םאר דאי־פט איהר יעצעפט

םינקאז ס. דר.
 כולװארר סאוטהער; 1001

כיאנלס. יי* ויעיםאנט דאי

פאהיען. צו אײר זיר לוינט עס

ן א ש ײ ז י נ א ג ר ם א נ ע ם ם ר א פ ע ד

 י. װ. ג י• א
׳ או־פמערקזאם.

־ ױ עו ס ײ נ ײ *ו םען דדעסעס, םסױדסם, סדםס, תלאוסם, כ ס ױי  ו
הון ע8 ז ש ״ פ אנדעד ױ ײ טפ ל טענ אר ער ױ פון ג פ ע ס ש  ארו

ױ ארק נ ען י עד ם וו א םערסז ס, אויפ אנ ט ע ר דאס ג ע  ד
אן ש ױיי אנ דנ ט א םענ ס ער פון דעפאר ע־ ד  א

אל אנ ש ס האם םערנע נ ע פ ע מ ג

סעסי רהײצ^עהז א_פי
םטײטם חשױחי נױ און קאנעטיקוט יא־ק, נױ

»י» שטנודטלאד אװ שטעדם די אין נארםענטם לײדים כײ כאשעפםיגט זײנען וואס ארכ-יטער, ד•
 ארנאניױישאו־דױ־ אינטערנעשאנאל דעם םיטצוהעלםען נעכעטען זײגען שטאאטען, דרײ דערםאנטע די

 אופז־אוױמאוו די װעגימ אױסקינםטע כרײנגען װעלען זײ װען טאן, עם קאנק זײ פארטםענט.
פארעפענטליכם דא ווערען װאם אפיםעס, כר. די םון אײגעם אין אדער אפים, דזשענעראל אין שעפער

 ארױסנעגעכען ניט קײנעם צו װעט אינפארמאןרע די
פדױואט. סטריקט װערען געהאלטען װעט עס װעדען.

אפיםעס: א־ט־אורםאון איע פ.ץ ליסט די איז אט
 קאנט ברידזשפארט,

דזש. נ. נוארק,

חש. נ. סיטי, דזשוירזי

 דוש. נ. ברענטש, יאנג
 דזש. נ. האקענםעק,

א. *,כםיט איילאנד לאננ

 דזש. נ. פלײנפיעלד,
 י. נ. וואלי, םיריננ

 י• ג אדאמס,
 קאגג קאיםשעםטער,

 קאננ. םטאםפא־ד,
 י. נ. וועתאן. םאתם

 בראנזוױק, ניו
?^וכאי ■ארט

העדקװארטערם טריידס םעטאל
 עווענױ אראנדזש ט. 08

loa סטרטי םאנטנאשערי 
םטריט םאנםגאםערי 76

 בראדוױי 114
סטרים םעין 7
עװענױ דזשעקםאן 9

 י. ג װאיע, םפריננ
 י. נ. אדאםם,

226 כאקס
 סםריט םםילוואטער 42
 עײענױ טע4 םאוט 35

םםרים דזשארדזש 840

 םטריט טעין 927
 רעיד טר. — 4601 םארקעם

 כרוק — 4507 װײװערלי
 ראזענכערג, — 2883 םאנטנאםע־י
שנײד.

 שנעיד — 2040 ברענטש לאנג
 דוראנרא םר.—־ר1499 האקענםאק
 םיניײ — 0068 פאינט האנטערס

 ארעםצקי שוב, פאשקיל,
 אקאטשיא םערי

 דזשאנםאן עליזאבעטה
 בריטםאן טרם.
 םארץ הערי
 לאגארדיא אננא

 םאניא ל. - 3796 הילקיעםם
קעיחםע. V ם.

חשײקאב

דעס סאג,<ריי

קא לןאמפײן ו«װעךקשאטטען
ערשטע די אפ שיקט םיטעט

ישראל ארץ קײן נעלט-סומע
— “

 שון איז ׳ױני טען23 דעם סאנטאנ,
 קאסיםעש קאםיײן ̂װערק״עאסטען מם

̂יהט  טראנס־ עריצםע די געױארען אונע
̂אר 26,0(א) פון אידײ רי צו דאי

 דאכ פאלעסטינא. אין ארבײטער עש
 dv װי חןם נאך ;עװארען נע׳ציקט איז
 ?ײברעגראם א נ^וארען iyos«niy איז
 גע־ אינערגעגעכען איז oy װעי״כען יןא

̂אנע דרינגענדע די ןןוירע  דאי־ די pc י
אינסטיטוציעס. ארבײטער <ךגע
 רעזולטאט א v* טראנסטיציע עזיד

 װעלכע ארבײט, איצטיגער כיז דעד סיז
 צעהנדל איז נעװארעז דומ^הרט ילא

 אר״ הונדערטער אין און יצטערם ליגע
נצים די אין ארנאניזאציעס גײטער
ײניאנס, ®יז בײםראגעז זיך געפיגען

115 ^v m ברענט־ רינג ארבײטער
 פאר־ ארב. גאצ. פון כחןננךעעס ט;יס

אג־ און צױן צעירי ׳צױן ועיי8 באנד׳
 און ארגאניזאציעס םרײנדליכע עיעד

 װארים הרyז זיף ןyאכlד װעלכע יחידים,
איײ. אױס׳ז ןןינעױםען

 אלעס :יט ^בער זײנען גע^דער דיזע
 לעמפײךקא־ געױערקישאםטען דער סאװ

̂ט  נאר זיך געפינען עס פא-מאנט. ריטי
 טyטr רײהע א אין סו^ען באדײםילגדע

̂טעםייאד, און  איצט האי׳םען וועלכע •
 באזונדערס !.,,קעמ• פון טיטען אין

 אר־ םיכטיגע א ^ןננעפיהרט איצט װערט
 םא־ קליװלאגד, מןונטרעאי, אין ײטב

d^s פילאדעיםיא, דעםראיט, ר*;ט*,
עי*עס  נײ ;ענעגד, באסטאג;<ר ׳אנדז̂'

̂ןרק  ״יפטעט״ אגדערע רײהע א און ;ופא י
 װע• טאטען6רעזוי די װי יצנעל אזוי און
 געװערקיטאפ־ דער װעט אדײנקוטען, לען
נרוי־ צוױיםע א }ןופיציקעז חאמיטעט טען
yo •געלד־טראנססיציע

וך,  װעט ױל/ םעז10 דעם ״יטו̂ו
 באנ־ ״וױיגד־אפ״ גרויסער א פארקוטעז

 דאס י. נ. ׳האל בעםהאוועז אין קעט
 אלע םון צהאמעג<ןונםט א ךין װעט

fi^jy^ysy נעהאלמען האבעז װעלכע 
 זיר װעלעז עס דריױו. איצטיגען אין

 םיז פיהרער ארבייטער פיי*ע פארזאכױ׳עז
 קעט־ די פוז םאר״עטעהער און יארק נױ

 *טטעדט אגדערע פון קאםיטעטעז פײן
 א װערען אינערגעגעבען װעט דארט און

 װאס אי*עס פון רעפארט פ^ליטטענדינער
 געװ^רען. דערגרײכט איצט ביז איז
 זיך האט קאםיטעט נאציאנאלעי דער

̂ע צו רוו* א מיט נעװענדעט  קעניפײז א
 אויפ־ דער טיט לאנד איבער׳ן קא^יטעס
 פלע־ אלע קאלעהםירען צו פאדערוננ

 ביז׳ז ארבײט די פארענדיגעז און דז״שעס
 פוץ ערװארטוננ די איז עס און נאנקעט,

 דער דאס פיהרער, נעװערקיטאםטעז די
 װעל־ אזא, זײז װעם דרײװ פון הכל סןי

 יענינע די פאר •טטאלץ א זײן װעט רyכ
y^yii קעספײז דעם איז זיך האבען 

 קאנסטרוקמי־ גדױסע א און באטײלעט
 ארבײטער רײטע -י ךי פאר היל̂ן װע
ײטראל. ארץ אין

 אדער סטױיק א
סטרײק קיז ניט

 אטענדעז צו צײט די איז יעצמ
 אײ־ אײער אין צײן אײערע צו

דעהארטםענט. דענטאל גענעם
 ױ־ דער פון מיטגליד יעדער

 צו פרױוילעגיע די האט ניאן
 צו איז עקזאטיגירען זיך לאזען

 געװיםענהאםםסמע די קריגען
־ פדן עצות  פרײם, םאקס דג

 גאנצעז אין דענפױסט, םשי;ןף
פרײ.

אל ט ענ ט ד ענ מ ט אד פ ע  ד
אן ה ױני ט טעד העל םענ

םט. םע17 איםט 131
םיטי. $רק’ נױ

 םייה lo no םענריז־ :אםיס־ישםונדעז
 4 ביז םריה 10 — שבת ; אװעגם 7 ניז

םעז. — זו:ם*נ ;*כטיסאנ. נעש̂י

ך ר ען די ת ט א אנ ־ מ שו  דז
ט אמ לײ ס ט אונו ע ר װ ע  ד

אל ט ענ ט ד ענ מ ט אר ס ע  ד
אג זיין ט ױי םען. ם א של גע

 װארענמ סאניטארױם דענװער
קיסערע האטעל די

 װי ארער סאגיטארױם, דענװער דער
r ״די אפיציעל הײסם *ר 'K irn -אנ? 

 ןנ־p אזו סאסײעטי רעייןי סאסיםױו
̂ע װארענט ימןר״  פ*ן האטעל׳קיפערס א

ט־ געגען רעזארט^ זומער די אנ אר פ נ  או
 זײ צו קוטען װאס פערזאנען ײארטליכע

 נעסט זײערע צװי^ען געלט יזלײבען און
סאניטארױם. דענווער םון נאטעז אין

קײ־ ׳עיקט סאניטארױם דענװער דער
 אין קאלעקטאיס אדער םאר^טעהער נצ
 קוסט עס װען און רעזארטס זוכיער די

פאר׳&טע־ א איז ער אז ׳זאנם און אײנער

 יyך ז̂א סאניטאדױם, דענװער םון הער
 זײ אז וױסעז, נעסט און האטעל־קיפער

 רע;־ ײכעןז^רyאונ אן כייט מאן צו האבען
*טען.

 *y: א'ז סאניטארױם דזןנװער דער
 װײל ערקיערוננ, די מאכען צו צװאוגגען

 •פװינר־ פיי־ע אז דעדװאוסט זיך ראט ער
 אין ;אטען גרויכע; דעם אויס נרצען יער

 אינסטיטיציע ״yi םון םאפוי׳ארימעט
 צוױ״צען צװעקען אײנענע זייערע פאר

זארטס.yר זוטער די םוץ נעסט די
 ~vv:vi םיז אפיס יארקער :ױ דער

 װעסט 31 אין זיך געפינט סאניטארױם
סקווער. ױניאן

ריננ םפר
 ר«דיק«יער שםארקםמער און נרעםםער דער אק

װעלם. דער אויף סרדען ארכייםער אידישער

 $2,500,000.00 — פארמאנט
 83,000 — מימגלידער

740 — ברענטשעס

 יזך ״טיצט ריגג ̂רב. ד*ר
 עקאנאםײ װיבטיגען דען
yw\ יצז און \ קאםן• •אלי»̂י

 קול־ ד*ר איז רינג ארב. דעד
 אידי־ דער איז דזןנםער סזר
באװזנגונג. ארבײםץר ׳■ער

 אידי־ אײנןױגער דער איז ריננ ארבײטער דער
 סאניטאר־ אײגענעם אן האמ װאס ארדען, שער

מיטגלידער. קאנםאמפטװו זײנע פאר ױם
כח 18 פון עלםער אין ארײמעגוםען װערען םעםבערם

יאהר. 45

!א( נלייד זיך שאיסם טיטנאיד, קיין נים נאר זייט איחר אוינ

װעגדעז: ייד אזיסקינ»מע ךאנ

THE WORKMEN’S CIRCLE
175 E A S T  B R O A D W A Y ,  N E W  Y O R K ,  N . Y .

m פאםט  m אױגעז הי
 און אוינעז, אײערע עקזאמינירען ק^נט איחר 4א איהר װײסט

 קליניק אויגען רעם אין גלעזעד, צופאסען און טריטען זײ אויך
סענמער? העלט יױגיאן דעם פון

 5 םון מיטוראר איז מאנטאג אפען איז יןליניק אױגאן דער
גלעזער. צוגעפאסטע פאר פרײזען ספעיטעל פארנאכט. אזײנער

םענטער העלט ױניאן
ט 131 ם ע17 אי ױ םטריט, ם יארלו• נ

מאל אלע מען פארלאנגט דעזײנערס
!פדױען און מענעד פאר פדאםעםי־ע גוטע א

פארדעסטען גוטע ברענגט אױסצולערנען, לײכט
y כייט רער איז אונטערדיכנדקורס פראהטישלןז א סט1ני i? 

 םאור אוז דרעסעס םוטס, קיאוחם, םוז דעזײניננ איז סקו?
 ירינעז צו מײנס סחול םיטשעי דער אין קורס א קאוטס.

 םענער הונדערטע נעהאיט, נרעסערעז א »וז v'vov א שנער
 איז נערערענם םיםטעם םיגדטעל די שוין האכען םרויעו און

טאז. , או שס האנט איהר לעבען. •שעהז א היינם כיאכען
מײקיננ פעטעין אוז דעזײניננ *װ ססול פיכדפ^ל די
 n* צוריק יאוזר no איבער טיט געװארעז נענרינדעט איז

:דערגרײכם האט

A a '

ע ײ  א־דעעז נ
ײע םיםםעםעז נ

 םעםאדען בעםםע
רעזולטאטען בעסםע

 כיעסינע לןיאםשו. אװענם n«t ם*נ אונםזיריכם. •שרזענלינער
 א נ*ד הוםט *דער םעלעפאנירם, שר״בם. נאדיגנוננעז.

ש פדישר םים בוקיזןם *רייקו »ינפןןרנ»*י
ע י י ר ז פ א ש ײ ר ט ם נ א מ ע ן ד י ר א ע ז נ ו . א ל וה  םס

םרײטאנ און םיטװאך מאנטאנ, :קלאםען אודענט

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
New York CityTel. Fite Roy 117419 W est 37th 8t.f

 םאהרען צו װאוהץ
װעקײשאן

 רyכsyװ *,אוי, פראגע, א איז דאס
ױ יעד׳^ר  קען 1טײדעי אידי^ע יארקער ;
דער אין — :ענטפעיען ,י־ײבכ ;אנ*ז

טער אי  כאכיע כײם ^אן־לױז,,,י,ק1װ׳ ב^פ
 אײיענד, י־אנג בעי׳יארם, איז ׳יכ ברעג

 הויז •יעיו״׳שאן קעטסהיי* דער אין דערא
ר בײדע איגדיען. ביג אין  װע־ פי־עצ̂׳
 אידי^ער דע״ פון טען4אויסנעיאי ־עז

 נטyרעכ נע1װעי סאכײעטי, ױעיױײצאן
 oo,sr דאס אין ײאןי, א דאי־אי 8 בלױז
 נע־ ציכיער לוסטי; •טעהץ א אײן ישױן

 סאר־ בעסטע די אוז עסען אידי*ט טאק1״
אי זיך קען פיען *ואס נענינענס,  פאר־ ;
 באגעה- דאס איז ׳דעם אחוץ ״שטעיען.

 אםילו װי בעסער :עסט ■די מים זיך כיען
 זומער־האםעלען. נרויסארטינע די אין
ײ אינריען בינ קײן רײזע־קאסטען די  זי

אי צעהן :ען ל  און צוייק, און אהין ^
ט9Sבע קײן  סא־ די דאלאר. 5 ב^ויז אי

ײ אויב מײדלאך, די אבער נעט סײעטי  ז
 זיך געלענענהײנ^ די אגװערעז נים וױרע

;T ,s עדױקײ^אנאל אין םארישרײבעז צו 
o :y " sy5 םון בראדוױי, איסמ 107 ׳ 

 דאנער־ או• דינסטאג יעדען 7:30 ביז
אײעגד. ־שטאג

 /יבערמאן און װאלדמאן
לאיערם

302 BROADWAY, NFW  YORK
IXepli ̂ווס  : Worth 5623 5624

 אגו־יקולטור אידישע די
סאסײעטי הירש) (באראן

 אײם־ מיט םארמע־ס צוקונםטינע אי*ע העייפט
 אויס־ זיד װי אוז פארכיעריי ותנען הינםםע

 קויסם איהר װעז שװינדלערס, םוז זוהיטעז
םארם. א״ער

 באיאס איהר אײד^י־ DOMgayT קיינע גיט
אונז. םים זיוי

 סרײ. אבכאיוש איז סאם אוו ראס אונזאר
־ז׳ו;ריזי.£1־ קוסס אדער שרײנט

 A ניז ס nc — ׳עבת אויסער טעגליך אפעז
אוהר. 1 ביז — זונםאנ

JEWISH AGRItUl.TUeAL SOCIETY. INC 
Ml F1 ״  ith St.. New York City

אױםשריסליך קוישט

י כ מ א ל א ^ 

י נ ש ם מ ע װ Wל

ם ײ ח ו לי ו טהעע לי

פרעסערס
ס ק ו א ל p ן ו ם
 ברעט״ װײער די דןוס װיסען זײט

 בזד און װעלװעט פרעסען צו לאך
 איצמ ביז האבען םיר וואס ליװיע,

 לײ־ צונעפעכםצ די מים נעמאכט
̂ץ אויף צונעשלאנען אדער װענד  הא
 אונ־ םון געװארען ערקלערט זײנעז

 אום־ פאר פעקטארי־דאקטאר זער
 םון גערוך דער דען ױזען, צו געזונד

 צופא־ די און פעך צואװאריםםע רי
 קאנ־ צו ברעננען קאן ר״אלץ רעםע

סאטפשאן.
 פעטענט נײעם אונזער נאר ױזט

 װמלכצ לײװענד, קופערנע די מיט
 די פוז געװארען v:v?^v*: איז

 װא׳טיננ־ אין רטעזyקס^y נרעסטע
 וױי- סאניטארי׳עע העכסם איים טאן
ברעטלאך. עד

די בײ בזזקומעז צו

סאן םקדי  ש8פל א
ם און  פרעס־ וועלװק

ד ר א א ני נ א פ ם ®
 יארק נױ עווענױ םמםםע 123

 2220 א״שלאנד םעלעםאן
 ײטעסט‘' די אויך פארקויפען םיר
 םים סטים גזרוקזןגע הםימערס סםייל

ר#ג«יצ.אג א
 סא«ינס יינקיגג אויך חאבען מיר

̂ם. יין בעסםע די — מארק

U i w t i i  ■>4l.* 11י ״ r * t י 4 • * • י י י
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 דער אין טוכ or א חשולאי טער4 רער
פ«רק פארעסט אץ הױז ױדםי

.)1 «ײ« וז0 (׳•לימ
 אוױ מאי* דרײ א&יא צאר\ען 1זאי דען
 ױדטי דער אין צאהלט סען וױ 4סיי

 באלת וױלען װאס מיטגלידער, די דייז.
 וואידישאן, ז״ער םון האסןן חנאה

r אין פאי-רען ניט דארפען p נדער^ 
 דאנלען זיכלר אונז װעדען די •י*אץ.

 פיהר*; סיר װאס ״אנ־טאציע״ דער םאר
 אױפסערקזאםחײט 1V"1 ציהען צו אן,
 זזייז ױניטי *רעכטיגער שעו־וגער, דער 1צ

 םאכער דרעס און וױיסט אונמרע םון
 ״בייױע״ רי אױז* ®ארק, פארעסט אין

צענסילוײיניא. םון בערג

ג*ריב#לדי'/ אניטי* ״וױלא די
 יע־ זיר האט כייטאג שבת ימצטען

 גאריכאי״די׳/ אגיטא *ודלא די מסעכט
 . ־* איטא־״יע, דער םון הױז ױניטי רי

ױדאן, דרעסםאכער און וױיסט
H9

גע״ נאריכארדי״ אניטא ״וױיא רי
 ׳פ, ביים אײיאנד סטעטען אין זיך פעט

 דער ביטש״. ״מירלענר רעס לעבען
 ױגיט• די װי גרױס אזױ ;יט איז •יאץ
עס אבער •ארמ, םארעסט אין חויז

 נדידצרר*־ זעיכער דער דארט וזערשט
גייסט. כער

 האט נאריבאירי״ אניטא ״וױיא די
 שעזד א סיט טאנ ניי שנוז געעםענט דך
 ס,״ געװען אויו אי? עס כאנפעט. נעס
 גע״ האט עס יוגיטי. איא טעגיו און ויה

 א,ן בענר״ ״דזשצז שעחנמר א שםילט
 זאבען, אזױנע געשניי״ט חאט בענר דער
כי״ם אױסגצגומען שטאר? האט װאס
צוים.

 טיס געזאנג. געװען אױך איז עס
 •V( האט סא§רא;א ס«אגישע א כאריעס,

 כאולעס״ ״יא םון אריעס אײנימ זמגען
 איעי־אס, כאװאוסטע אנדערע נאך און

 םיט אױפגצמםאן האט עולם דער וחןלכע
 tf( י*ל עגםודאזם. און םארגעניגצן

יו  דנטנרין די דאס וחןחןן זתרסאנט *י
ד*ש ;באצאחלט געקראגעז גיט חןוט
איז נעװמן איז כאיוינונג איהר חןר נ

 כאסוכ״מן חטט ױ װאס אפלאח גרויסער
עולם. ענטוויאסטי^ען דעם םון

iy געילאדע דינען ערעםענוננ דער 
 אינ־ אמזמר םון י״אקאיס די געװארען

 און באארד דז׳פאינט דער סערנעקואנאי,
פון נאארד עקזעקוטױו דזשמנמראי דלר

 שאמ* דעם ®רעזענפדרען
טשערמאן.

 פירםעסײגעל׳ דמר םון ארכײטער די
j«o הא־ סטריט, ט*29 װעסם 252 םון 
 r•• זײער •חוזענטירט נען

 זילכאר א סױט ׳םוימעי סעם נרורער
 ארכײט גוםער ?ײן סאר קא§, לאװינג

םירטע. דער פון ארכײםמר רי םאר
 N»r חןר האט גמלעגמגחײט מנר כײ

 נרידאר ןװ דאנק א אויסגעדריקט אויר
 םון אײתמ^גט כיזנמס מןר םרידסאן,

 דורך דיסטרימט. יענמם אין ױני^ן דמר
 םרידנמון, כרודער םון באםיחוננ ו^ר

v םיט׳ן צוזאםען r• ,איז טשערסאן 
 15 םון סוםע די געװארען אױםגעסאהנם

 װאס װײדזמעס, םאר ראילמר חונדערט
באצאהימן. גמײאיט נים חאט םירםא די

ם. ראזער, ס. קאכדםע: די
ם. בערסא?, סאפס זאאאוױטמ,
דײםש. ג״ און םײער׳מטײז

!לײט װניאן האנדלען אזױ
n קיאוק רעם *ין r• נ<ולי- יוראן 1פי 
 ארנײ־ »ן נעײ«רען סרזונת »יז שכיין

p כרוחנר, טער »m ,ם«ר *ון םאליה 
 נעיינמן איז ער װאם d״v ;אנצקר רער

a דער אירם האט קראנס rc v v i ■xc 
 ר«יט ער נעיד. סוסק א מיט װאר יערע
 אריבערטר*־ נעקענט נים יײדער אנער

 א־ו ער און סראנסהייט ׳פווערע רי 1ג«
גל׳מאורכען.

 oBKocviM האט «•v גאנ««ר רער
 נענאנ־ א־ז tvp איו םאנ האיכזן א םאר
 אײכינעי זײן «ו כאניײםקן איהם געי

 אזן באקױ׳אסקן אױך חאט «•r חןר רוה.
 נע־ האט וואם םעהס, » רורכנעםיהרם

י ראלאר. 180 םון םוםע די ׳פאמז  י
 דא־ 26 נ״גע׳ןוטײןדט אויך האט ם־רנמ

מ די האט \to און יאר  אימרנןכע״ םו
m קמדאר. די סים איסנה ד«ר

שא«. פח קאסיסע די

n* א־נז«י w im v tty',, און ty א־י 
w 6 •• געװ«ן ד*וי־ט r nארטר*נ»י‘ 
 ^רגאגי• yרניאנטyד y־־N די פון ׳׳ואפט

eyyxr.
b רyד װי r״iy j ,»אי i״yj| דארט 

 יyינr פ,yדyר iyn^iyj iye>*nyj אויך
 חייםע* א tyiiyj איז ey &ו, מײן :־ט

 חאל• ג^ו<ויט ניט ה»ט iyo און טאנ,
t>yi tye אין י*גג ו וױלס Kt-oy^

 חןר אנטאדד, ייאידזש• רy־nכר
ycלרyטyי«וחא■* פון ר »W »אי ir^yi 
 רy װי נ^כחןם טאסטמאסט^ רyד

nnr אי די נא<ריסטryi y,» זיי־ װ»ס 
 anr ,iJliyirttf דע־ r» jyoipyj נאן
 רץר •״(ג׳נת״ נרוומי e^yoryryt <י

ne nysrnywo דyר r n>נאאיד וינט 
 ױגי^ן רyאכo Dyדר און קי׳אוק חןר ;16

ר¥יג¥ר. tyDmy Din אים
»e נרוחנר  די נאגריסט האט r>y״

uy6y-iv» אין ivopi דזא^־נט םון 
 n'. אויו• iyi׳nyj» ח»ט iy ;ב<וארד

 די lyr'iiy ױגיפן iאין Drרfד dv װאס y,ii>o'־xr' און איינינשייט
y*א rn אינ׳יט׳״ר, איטאי^נ^ע אין 
v־o ןר חאט ׳איוס lynvyj אױפ״ די 
y די ין6 ײטPoאtpרyנ r ’i y ^ ’y 

 װ<וי• ױניאן די ניט |yn או כ״טנײדער,
 א*י(ע: eyinyr אזא חאנען נ־ט וײ ט״:

 ױא ױי*ר פארנר׳יגנ^ או װאו ייאץ
ip r” p תנרינן־ «ן6ראי ״1 דאס און 
<ורגאניזא«יע. רyוי ט״ער חאיט^
inאיז רעתער ^וו״טער ־ y .y j|

 אינ״ דע־ אושפאר, iyoowii«6 ר׳נר
 ארטוי־פ י,¥1ארנאנ״ אנארyתעyט

 P-Pbr האט רyTדyר רyר ד-׳איפיואניטי.
v די וואס דאס נעי׳ײנט it t p ארכײ״ 

 *י סיט נוט אױי זיד םארחאלט^ םער
x^ y־iy’׳ r. אננ¥וױ־ אױך האט ער 

yr'jy^Pb די ראם ו«ן, ’P ארנייןתי 
 א׳רי־ די |ypirn*D *ו Mb נאר האנ¥|

w ,פון ארנ״טער y^yn חפכען זיי 
 און *תאגיזיר^, «ו ײ' יעמט¥5 זיו

yדי גרייט װי פיגגשײיזען״ רערכ״ חאט י 
p־v r n !זי׳נען ארנײטער *רנאניזייט׳

in f  iyt>yn n  umyi m m *
 ארגײפ׳ור אי*א<י«יש< ױ מן

רy ח»ט חןרנײ ױני#גס, טיויד

;אניוי•
»יו
אויו

I’.t ly פא׳פיסםי די סארדאסט j jw ’y 
, syn די n y ׳•ר״ג׳ןן m אינ)אליע• די 

j*״y ימיןונם jjhyn נgחyרטט ie| רי 
p r r g ^ ט עגט־ פיי טיט ארניי
םאיי» װ־ iyt<iiy»g רy חפט ריפטומ די פין n;ip די |1א ,1אי וןט f”oyy ייון

H6׳y y ’BD*y ®״*yui( אריי;• יז1כל איז

מ«ן רײח״ די אין ח«ס און פרמ »כױי
גאיזפנונ(. רyארנײט ד׳ןר פון

y״t רyדנyר נייחנ i| נאנריםט U 
אפלפדיסםענט^. סך א ריט ױ^רען

 םעסו/טזןד אזן זינאן פחמירענט
 אנײ״וענד געספנט ניט חפנ^ נאראוי

 חאנעו «יי און ((uyoyny חןר ניי ז״ן
 טעיענרײטעש, ־ »10נאגרי צינןישישם

i װעיכע n פפי־ ח*ט ט«אסט־מ»סםעי 
jyiyiyj נאנק¥ט. רעם אױןי

ti|ii|ii*i׳i '\mmrn!lllliiilll!

ױניט
ץ פארס פארעםם א

 םין םארװאלםעט ערט1< װאט זימ׳זר־הי׳ם, נאר-חסטע רי איז דאם •
e די yn װאקיי׳ןןאן אירעאלער אן איז עס י״יאנם. םאכער װ״סט |1א 

o*c y׳i |1א ארכ״טער סאד פיאץ i y״im By'f| יםנעחאלטען1א װערט 
”iyD אר0 נאר P3’ftjyiipP6 iy " t און

ט נ ני רי מז צו ם פראפי
איץ ן.nא11נע ניי־א«עפר־׳ןוט סעיאו Dyi פאר איז i<vi ײניטי די

רער מעכעל, רי תאטערז־שעס, רי - apip ים1יטנ¥נ1» אי*ט מי אײס
א א• עס־זיםערען, די פאסוערט״זאי,

י0י אין vז נ״ װי דטרט ויך בסױכעי רי און יײנ«ס imr *אסם «רױ 1זײנ? ויאש rr>9m זײנע« חזיו ימיטי ר*ר no נייווחופיימײטןז די
ביי׳ jrrnorry באדס׳ yt*$p אײ חײס׳נ סיט opiyiycnr yryi$ס יוי0ײ0 םוו טעהטrנון איסעגיע ײניטי דיחײס ̂ר n •!0טעיע אזן יײנטמג ̂ר, געריכטמ no װאיד סיס׳נו יין טײד װיוולד׳ויכאר ̂ד׳ן ®•ע• סיט סמנ׳ןננויס  1ײי סיייז «וים אײנריכסמנען ¥י

T« כןסנו כטי םאר •י***ר זונדןרע ני־ nM חאורט טעניט יויימו, נטויעג כטי *yptyi »וו כ׳ן̂י

w ר׳ןרגעו מטס ר^הר׳ןר o n ir, עז  טיני
 עקס׳ןרסײזעס סאכ׳וו אח

̂ת טים ט׳נ1׳וקס«* וו0 0נײ»9»ו< עסענס vv*t>ry< סרימע,  םטחר״וײם?! סי׳ןצוי
װענעטאריער פאר

 נענרױכט. װערעו קטעו1•יטר jtodvנ די
o די jvr’rD, עי ײ  וחנרזסעםיײ יידן י

ס  אײנמנןר *ונ«?ר mo זײנעו נזי
סארס

 »וו פארמייײגגמו געיםס, םאיטירעגע
 חױו ױניםי תטנןרערטען, נ׳ניער, »ױך
 אוגטערחא^טינגעו *ון ם׳ננץ

םיט כיניריטסעח סטרערנע גרױםע » W^ywryW ywyv
 ױג^ןנר, רי - ן נ׳ןזעיסאפס די חײגס

כטיפרײבען «ו ניט איז ױסנעבתג
 אין ווערען ױניאנס צװ״ אויכענרערםאגטע די םון טעסכערס חוץ א

 םון ל^?אילס אנדערע םרן סעםמנרס אױפנענוםען אויך תוין יתיםי חור
 אג־ פון מעסבערס אױך וױ םרײנט, ױיערע און אינטערנע^ואנאי דער

m ri .רגאניזאציעס^
׳םט. םע21 װ. 16 ׳אםיס אונזןנר אין זיך םען תען רמדז^יפטרירען

.6 רום
מענערזמער. ראטענבערג, פ. ׳קאםיטע הויו ױניטי מ

אינםערנעשאנזד
כאנק ױניאז

יארק נױ ׳סטױט טע21 קארנער עװענױ פינפטע
דעם כיז נעםאכמ'װערען װ׳ולען וואס דעפאזיטט אלע

רזשולאי םעז21
ען קרינען ײעי

דעם פון אינפערעסס
תשולאי טען1
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GERECHTIGKEIT'—(JUSTICE)

ער על צי פי ר פון ארבאז א ע אל ו אנ ש םערנע ס אינ םענט לי־די הערס גאר איר אן וו ני יז
P R IC E  3 CENTSNew York, Friday, July ii,  1924. .1924 6 טען1 רײטאנ, .»Vol. VI. No. 2דזשולײ ו

׳*-דןזרקמזרטסטרײק ײזנעראי־ רעארגאנדײש*%> Iאינד»- קלאוק אין
—

 פאר* קלאוקמאכער — קאטיםיע. םמיטה׳ם נאװערנאר , * רעקאמענדאציע^ רי מינוט לעצטע די אין אן נעהמען דזשאבערם
 אר־ דער צו גליץ־ זיך נעהמען און פלאץ אוים׳ן דינען קאמיטעס םטרײק אלע — ױניאן. דער פון qn אױםיןי שעםער די לאזען
 םתווער ױניאן אויח באגריסט װארים װעדען באארד, ער,זעקוטױו גענעראל פון מיטגלידער די זיגמאן, פרעזידענט — בײט.

םטרײק־האלם. אלע אין בײטאג מיטװאך מאס־מיטינגען גרויםע — סטרײקער. םארביימארשירענדע רי פון
 10 רז^ויאי,. ^סען רעם רינפטאנ,

 בא־ איז ראס װי ׳פריה רער אין אױיגער
 האבען ױניאן, דער פון געװארען שטיסט

 ארנײס, די געװארפען היאוקמאכער רי
 פאסען, גרויסע זײערע אין ׳זײיע; און

 אנגע־ איז דאס װי ׳ד.איס רי אין אװעק
ױניאן. דער פון געװארען צײגט

 דערסיערס אםיציעיו איז סטרײק רער
 ססרײס־ ספעציעיער א רודך געװארען

 ״נערעכטינקײט׳/ דער םון *ױסס־־בע
 בײ־ מאנסאג גװעארען געדרוהט איז װאס’

 אזײגער פיר רינסטא^ איז און נאכט
 דער צו געװארען צוגעמטעיט פארטאנ
 ?ווין איז װאס האםיטע, סטדײק ‘נענעראי
̂גהע־ אין םארזאסעלם געװען דעםאיט  מ־

 האט קאםיטע ריזינע די יײסעאום. מען
 דױוײ באזזנדערע אין אײגגעטײלט ויך

 זײ האבמן םריח גאנץ זײנססאג און ןיעס,
 דים־ 1שא אילע איכער אװעקגעיאזען זיך

 אויסצוטײ־ יארס נױ גרויס םון מרימעען
 צו אויסגאבע סטרײק עקסטרא רי לען
 דינסטאנ זײנען װעיכע קראוקסאכער, די

 ארבײט, רער צו געגאנגען פריה דער אין
 דער אין אזײגער 10 אז אנזאגענדינ, ?ײ

 און שעפער די םאריאזען זײ זאיען םריה
 די װאס האילס, סטרײק די אין נעהן

צונענרייט. זײ פאר האט ױניאן
 פון נומער םםרײס ספעציעגער רער

 םאר־ זיך אין האט ״גערעכטינסײם״ רער
 אונ־ װאס צײטוננען דרײ אילע ,קערפערט

 ״גע־ די ארויס, גיט אינטערנעמאנאל ןעד
 ״דז׳טום־ און ״דזשאסטיס״ רעכטיגהייט׳/

 דער אויף סםריײדרוף דער און סיציא״
 אידיש״ אין ערשינען איז זײם ארשטער
 הילאוק־ די און איטאליעניש, און עמליש
 האכען נאציאנאליטעטמן אלע םון םאכער

 און סטרײק־רוו• ספעשעל דעם געכאפט
 פאר־ זײ װאס שםראך דער אין געלעזען
אםבעסטען. שטעהען

 סטרײק רזשענעראי ריזיגע רי ׳ארזא
 vעטייכ פו■ באשטעהט װאס קאמיטע,
 פונקציאני־ גענוםען האט ׳סאן הונדערט

גאנץ רינסטאנ און בײנאכט מאנטאג רען

 אפטײ«ננען איהרע איע זײנען פייה
 איץ און ארבײט. רער בײ געװען שוין
 ניט איבעריײגט, געווראען געט^ן איז
רענעיםעסיגקײט דער מיט כאפעניש, א־ן

ננ א רנו א !םםרײסער קלאוק די צו װ
« י- —————

 א געדרוקט געװען איז דינסטאג פון םײמז״ יארק ״נױ די אין
 פיז קאנצעםיע א געקראגען האבען דזשאבערם די אז םיס־םטײטםענט,

אדיםער קלאוקס קויפען טעגען זאלען זײ קאםיסיע, סםיטה׳ם גאװערנאר
. םארקעט״. ״אפען אין יארק נױ

 די אז םיר, ערקלעהרען זיגמאן פרעױדענט פון נאםען אין
 «לײז עס רופט םיטװאך פון ״טײםז״ די *ון אםת ניט איז זאך

 בילט אם1ו .פרײחײמ/ רי בלעטעל, קאסוױםטיש דאס אכער .צוריק.
f געמןן כסדר m האט אינטערױי^אנאל, וווגזער פק געהאן ווערט װאס 
 אנפרע־ ניט ״טײםז״, די פון מים־םטײטםענט דעם אױפגעכאפם גלײך

 ױיעס פאלשע מימ אתיס איז און אזוי איז עס צו קײנעם בײ גע׳נדיג
 אונזער פון פיהרערשאםט דער געגען אטאקע שענדליכער א םיט און

 םאכען און םטרײקער די אױםצורײצען דעם םיט םײנענדיג ױניאן,
ױגיאן. דער פרן רײהען די אין םוםעל

t װארנען ױניאן דער פדן נאםען אין d צו ניט קלאוקמאכער די 
 דעם אץ געזאגט װערט עם װאס אױםםערקזאמקײט, קיינע שענקען

 םטא־ און םטרײק איצטיגען דעם באצוג אין בלעפועל קאםוניםטיש
 זיך שטעלט און ױניאן די שעדיגען צו זוכט ״םרײהײמ״ די פעדזש.

!געםײנהײיט קײן פאר אפ ניט
 האלם די אין םטרײקער, די אדרעם^רען װאס רעדנער, די

ײ וױרקליכקײט. דער אץ איז עם װי ערקלערען אלעם װעלען  װעלען ז
 עס רעקאטענדאציעם. קאמיםיע׳ם דער פון פונקט יעדען ערקלערען

 באהאלטען צו װאם ניטא גאר איז עם און אםען און קלאר אלעם איז
 ניט סטרײקער קײן זאל בלאפט< ״פרײהײט״ מ וױ מיטגליחןר, די םון

 די פון באזונדערם און קװעלען אוימסײדיגע פון אעםארטאציע נעטעז
 קלארק־• דער םון שונאים פארשװארענע די אגענטען, קאםרניסטלשע

!ױניאן מאכער

היםעל, לויטערען םון רונער א װי
 :ײעם, שרעקליכע רי נעטראםען אונז האמ

 סרײנר, טײערער אלטער, אונזער אז
 מעהר ניט איז הורװיטש פראםעסאר

לעבעריגע. די *וױשען
 אװי שרעקליך, אזוי איז נײעס די

v םיר אז *ומערײארטעט, m\ קוים עס 
̂ופען פ^ר א מיט ערשט אט גלויכען.  װ

 איהם מיט דאך זיך סיר האבען צוריק
 ערנסט, אין ביסעל א גערערם גמזעהן,

 און געװעחנליה וױ שיאס, אין כיסעל א
 דאזיגע די ניטא שוין איז מאצ א סיט

 אײנ־ װעםעם סערזענליכסײט, גרויסע
 אירישען היגען דעם אויוי נוטען צום םלוס

 וחנםעס גרוים, אזוי געװען איז ,לזנכען
 גע־ פרײען צום ײארט, פרײען צום גיבע
 לײדענ־ ה^כססמ די געוחנן איז דאגק

 נעצענ־ איז!וצםעם לעבעה זײן םון עאםט
 באסת איהם האט נאםור ברצכמרישע

 אלערלײ צוױשמן שונאיט םילע ניטאכט
 צײם דמרוצלבער אין אכער טאנאטיקער,

 אוםנעהיײ א ערווארבצ[ איחם םאר מאט
jn f םאר־ און םריעד אםת׳ע פיז םאסע

 וײן ױן ,umya אלם ער וm יאחר
*amr טון לצגאנפריומסםצר טון לצבצן, צאר

1וײ ו1ןמרוי

 פאר־ געסאנט ער וואלט סענען, טיםען
 דעם אין אן אויבען סאמע רעם נעהםען

 עס אבער זוען יעבען. נעזעלשאםטליכען
 פריגצי־ זײנע אום געהאנרעלט זיך האט
 גע־ נעאםעדט, אלעם אלעם, ער האט פען,

 גע־ פראפעסאר, א םון שטעלע די אםערט
סטאטיסטיקער, א םון שטעלע די אפערט

גע־ אנרערע צעהנרליגע םאלען געלאזען

 אן באט לעכען ראס װאס לעגענהײטען,
 און םעהיגקײטען אזעלכע מיט מענשען א

 אום ׳אלץ און װיסען, גרויםען אזא םיט
 װאט םרײ, און םראנה זאגען הענען צו

 האבען פארשטאנד זײן און געװיסען זײן
ריסטירט. איהם

 עד ,װאס אויטאביאגראפיע דין אין
 ״פרײע דער אין פארעםענטליכט האט

 ״סאל־ זיך ער דופט שמיםע׳/ ארבײטער
 םאל־ א און רעװאלוציע/ דער פון דאט
 װירק־ ער איז רעזואלוציע דער םון ראט
 האט איבערגעבען און טרײ געװען. <ליך

 נע״ הורװיטש אײזיק יצחס םראפעסאר
 ארבײטער רעם פון באםרײאונג דער דינט
אונטער און לעבען, גאנצען זײן <ןלאס

לום ײו ין»1א ̂( ).2 ז

אץ קלאהמאכער ך יכײ םטריק ערכ
באלטימאר

 יאחן נױ אין געװאן איז זואך לעצטע
 מענע־ רער פאליאקאײ, םאיל. ברורער
 באל־ רער םון בארד דושאינט םון רזשער

 איז ער ױניאן. קלאוקסאכער טיםארער
 סרעזידענט םיט באראטען זיך נעקוםען
 אין לאגע איצטיגעד דער װעגצן זיגמאן

באלטיםאר.
 דארט איז דושולאי צרשמצן דצם

 די םימ אגדיםענט חןד אויםנאגאנגצו
 חאם געלאנצנחײט חנר צו כאלעכאטי^

n נייע געװיסע אױטנצארכײט מניטו 
 אייננעשלא־ זאלצן וחנלמ םארורמנצן,

אגרימנם, דיצם חנם אין pram סצן

װערען. נעמאכט רארט רארף װאס
 שוױינען רארטען באיעבאטים די

 נעכיאכט האבען ױי םון מאנכע רערװײל.
 זײערע אין ״רצאמאניזײ^נס״ אײניגע
 נימ ארױסנערוםען האט דאס און שעפער
 די צװישען אומצוםרידענהײט וױיניג

 זאל עס גצםאכט האמ דאס אדבײטער.•״
רורערען. נעחםען זיך

 א נאך צוגעו׳ןאלםען האט דעם צו
 ײי״ איז מ• .pw םירמע רי פאסירונג.

 נאן־ באויאוסטער דער באלטיםאר, פון
 ענט־ האט שטאט, ימנער םון שאפ מניאן

וײמ *י% (אלוס

מאשין. קאמפדיצירטער העכסט א פון
 האבען קיאוקמאכער אונזערע און
 פאררינען זײ אז אכיאי, נאך געװיזען

 אלס באהוםען זײ װאס לויב, גאנצען רעם
 דיסציפרינירטע ארס ׳לײט ױניאן גוטע

 די ארבײטער־ארםײ. דער פון סאלראטען
 האט, קלאוקםאכער סאסע גרויסע גאגצע

 און ארבײט די געװארםען מאן, אײן װי
 פון רוף רעם אויסגעפאלגט פינלוטליך

 רינם־ ׳10 נאך פערטעל א !ױניאן רער
 גע־ שוין זיך האבען ׳פריה דער אין טאנ

 דיסטריקטען שאפ איע רי איבער צויגען
 םון לײנס יאנגע ׳יארק נױ גרויס םון

 אינרוסטריע גאנצע רי און קלאוקמאכער/
 געװארען. פאראליזירט םאסענטאן איז

 זײ־ שעפער קיאוק די אין מאשינען אלע
 הא־ רערלאך רי געבלינע) שטעהן גען
 פרעם די :לדעהען זיך אויפגעהערט בען

 -־ יולאצען, אויםנעהערט האבען אײזענס
 רוד רעם אויױ געװארען שטיל איז אלץ
!ױניאן רער פון

טויזענ* צעהנרליגער זײערע אין און
 0ם ארונםערמארשירט זײ האבען טער

 רי צו אװעקנעלאזם זיך און שעפער די
 די 1אי נעהענריג און סםרײק־האלס,
 דע־ װענ אוים׳ן זײ האבען סטרײק־האלס

 רעקאםענרא־ די פון פונקטען די באטירט
 םפעציע- סמימה׳ס גאװערנאר םון ציעס
 צוױ־ גערערט האבען זיי קאמיסיע. לער
 רי או טאן, דארױ ױניאן די װאס זיך שען

 אײצנעפיהרט ניכער ורא© זאלען פונהטען
 װע־ געשפרעכען די לעבען. אין װערען

 שרײ־ רער ,װאם אעעלענענהײמ דער גען
 אונטערגעהערט האט שורות רי פון בער

 געײען זײנען פריה, דער אין רינסטאג
)2 זײט אויף (׳טלוס

ם- 1ם
םיאינה»לט*םארצײכנ ן

28O--------------------O נוםער ״נערעכטיגקײם״ ו
 רעטרנטניז״ישאא. וחננען נייס װיכםינע .2 זײט

םסרייק קיטוק
ה. — סטיענראר אינטערנײשאנאר .3 זײט

 באסםטו. םוז נייעס סקולםאן.
ט1  מעכםינעד רער םין םיטניירער רי צו .4 יי

 זיגמאן מאריס — ױניטז קיטוקםאכער
נענע־ רער םון טפםײלוננעז ם?«רשײרעכע רי

 ?טטיטע םםרײס ראר
םארשײרענעס. .5 זייט
 אינטערנײשא־ רי׳ בײ זיר הערם װטס ». זײט

 ביאריס ם. — ? שיהאגט איז יטקארס נאר
 פארעטט אין הויז ױניטי רער םון נײעם
פארס.

ט1 י. — זשאנרארם א עסספראפריאירט .7 ײ
רובין.

 םםרײה. קיאוקאםאכעד רער .8 זייט
 פרעזירענם םוז שםערען װיכטעסטע רי .0 זײמ

 םםיםה׳ם נאװערנאר םאר רערע זינםאנ׳ם
— (ג/ןז־'כט> אויגעז ■ערערע׳ם קאםיםיע.

אריער. י.
א. — נױיבט װאס רעם איז ױאויר .10 ?ייט

 נ ב י — שארף און סורץ זעלדין.
 'רא־ אינרוםטדיןנילער םאר סאםף דער .11 ?ײט

וו«ז פראנק הערמאן רר - םטקראםיע
 רער — (םעריעטאו> צוריק קוםט םעז

רעבעריגער.
 אח םוזעאום נאםור־היםטטרישער רער .12 ?ײט

 א״נ־ בארארולין. ?. - אויםנאבע זײז
 םארעסם אין הויז ױנימי רער םון רריקע
 קאהן ם. פאניא - •*רה

 שםועםנו. שורצע 1ר. זײט
 םארשײרענעס. שלוסעו. .14 ?ייט
סיוסעו אוז אדװערטײזממגטס .k« זייט

 קיטוק* םסר״קענרזנ די װאו הטים די ?ייטסנ.
 סון צייט איו נעםינעז זיף װעיען םטכער

סטרײ^


