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?לאוקםאכער סםרײקענדע ױ װאו חאלס ר
סםױיק פון ציים אין נעפינען דך װעלען

י ד ד ע ט ״ נ ד r א e ן ע ד ע פ י א ן ש ע ל א ץ ױױ ז י א , ד ס ל א ס ה « י א־ז װ א ײ פ ט ז מ ־ ט ש א  ב
. ו ע ד מ ו ע ן - ג ע ד ״ ״ ם ן ז ע י ע ו י ו ג ע ג מ י וא ע r ט e י ע . ד ע ט י מ א ק ־ ר א ה

א ױ א ם ס ל א א ט m א־פט 82 ח ױ ם ס
היו״יטשעדגי״ן. - נע»»רער *. .8049 דו־ידאה טע*.

ע ײ אי טי ק ע ט א ר ע14 פץ שע#ער • ע שט״ ט ט ו ט״ ז ע20 ס סט., ט
ע22 ע2& סט., ט ע סט., ט ט * ע ,סט ; ט ט״ מ ע2* ס ט, ט ע29 ס םט. ט

ץ, א. אין א־וי ד ענ טי סס פון נ סי ר ע װ ס. ױני ״ #י
ן ,;,,א א ד ל ט עי ױע*ען ׳צזעפער ד ט ץ סי א א ײ א ט ם אי א ענע־ןס ה

אן ט ג נ ױי ל, א « i ח s .ס מאדסס סס י לי ו
הווי־טשער«»ן. - סערלטוטער .2989 *רטשאור טעי.

אי קאטערם, אלע ה אנ ט א ץ מײקערש ב ס. א ר ע ״נ עז ד

ען װ א ה ט מ ?, נ * ט םע5 איסט 2סו ה ױ ם ס
װערטודיטער-הארטשערל״ט »ן ר,ורץ .640» *רטשאדר טעל,

ע עי אי פ ס ע סאכער. ס

ט ענ ײ ר אל, נ ױ זעסםםע 723 ה עװענ
װעלא־ר־-ה^י־טשערי״ט טוו פע־ל .8927—8929 נר״ענט טעל,

ע ױו אי ט ק ע ט א ר ע coo פון שעפער פ ט ע ׳ערוענױ, ױנ ע 4 « ט ע כ ד, ױ ענ װ ע
סט 205 פט., «»;טע װעסט 242 ס סט., י*:טע װע דו גראפ, און הינ

13W ,װיי ײ 1372 סאדאלוסקי, ר. כראד װ ר א ר ק#״ j'H חיקםי)( און נ
טע2 ט ס רי ט ע6 און ס עודעגיו. ט

אן ם ל, קלינ א i ח s i ן א ס נ ל ם ס ױ ס ס
ה<יטשע־מ*!. — נו)רדו<ווםיד 8927—9912 דריידאק טעל.

ט ׳שעפער אלע ר איי ר ט אנ ם פון ק ע ם, כיזנ ט שענ ײדו ער כ א  םון — םאז
e r a ט און ס ע ע21 װ ט. ט םטרי

ע ט שעפער אי ר אלי ר ם אנ ס פון ק ט ענ ש ײדז א ס־ ע קי ם. ביזנ ס אוו ד אי — נ
ט פוו ס ם1י און אי ע עס ט ט סו רי ט ץ ם ט א ם שט און אי ע20 װע ט. ט סטרי

ע ערען װאס שעפער אי ט וו ר אלי ר ם אנ ס פון ק ט ענ ש ײדי א ס־ ע ש. כיזנ  דז
דער, ט פון נןזנ ס ט און אי ס ע ע18 וו ט. ט רי ט ס

ט װערען װאם שעפער אלע ר לי א ר ט אנ ם פון ק ט ענ ש ײדז א ס־ ע  ח. כיזנ
ױץ ס (פון בערקאו ר׳ טע ס ט) שו ענ ט ט ר א פ ע ט פון ד ס ע ע17 וו סט. ט

אל ר ט ענ ס, ס א ל א אן 96 פ ס לינ ס ס ױ ס ס
טשערל״ט. ס-שער, *וז «רעס .2987 ־טש«רד8 סעל.

ר שעפער אלע םע אל דער אונ טר אנ ט פון ק ענ ש דז א״ ס- ע זנ ר כי שע  — פי
p e ט ס ט און אי ס ע ע29 װ ם, ט ט סםרי ם ט יייץ אי ס ע ע31 וו ט, ט רי ט ס

ט ס ע32 אי ט, ט רי ם ט ס ס ץ אי םט א ץ ע33 וו ט. ט סטרי
ט װערען װאם שעפער אלע ר ײ א ר ט אנ ט םון ק שענ ײדז א ם־ ע ן כיזנ קי — עי
אן פון ס עדי ױ, ט ענ ע6 עוי ױ, ם ענ ע עוו ט ױ. ד ענ עוו

מ שעפער אלע ר אלי ר ם אג ס ®ון ק ע נ ז י ט נ נ ע ש ח ײ ש. א ם, דז רע מ •  ם
ט ס ע טע6 וו ט צ רי ט ױלקם פון אדן ס ס r» ו ר׳ ע די א•. א ש

אן ם עניננ ל ה א ספ 214 ה ם םע2 אי ױ ס ס
n 9924—9199 סעי. r m •הול-טשערםטן. — וסורשװאטה

ע ר אי ע פ ע ס ש א ערען װ ם וו ר אלי ר ט אנ ם פון ק ענ ש ח ײ א ם־ ע נ ז ש. כי  ח
קי ס אפ ש אר ט — װ ם ע32 אי ם, ט ם םטרי ם ע ע34 וו ם, ם םרי ם ס ס ע ע36 וו  ט

e n p o, ט ס ע ע36 וו ט, ט רי ט ט ס ס ע ע37 וו ט, ט רי ט ם ס עס סם., טע38 וו
ט ס חן ע39 ו ם, ם ױ ע7 סטרי ענ ײ. און עוו װ אד ר כ

ען װאס שעפער אלע ײנ ט ז ר אלי ר אנ ם פון ק שענ דז איי ם״ ע  ל. כיזנ
ט פון — כעןנאהלער ס ץ אי ט א ס ע ם, םע30 װ םם סםרי ע ם םע32 וו רי ם  ס

ץ און ע פ ם ע כ ױ. זי ענ עוו
ם ווערעץ װאס שעפער אלע ר אלי ר ם אנ ט פון ק שענ ײדז א ש־ אלי כיזנע ם א ק

ם פון — ס ע22 אי ט, ם םרי ם ם ט ע20 אי ם סם., ט עס ע27 וו ם, ט ט סטרי ס ע  וו
ע28 ט, ט ם סםרי ם ט און אי ס ע ע29 וו ם, ט ם סםרי ס ע30 אי ם, ט ט סםרי ס ע  וו
ע31 ם, ם םם סםרי ע32 ווע םט שטרים, ס ע36 װע ם, ט םרי ט ס ס ע ע36 וו  ם

ס, רי ם ע37 װעסם ס ט, ם שט םםרי ע38 ווע ט, ט םרי ע30 רועםם ס  ׳םם. ט
אן ס עדי װ, ם ײענ ױ, סםע בראדדױי, ע ענ ע7 עוו ע8 ארן ט עדוענױס. ם

אן שעפערס ל, דז א א 92 ה םני א ל א ס ה ױ ם ס
ל־טשערמאן. — סאל^מאן X3219 דתידאק טעל. ה̂ז

ר »לע עפע אס ש ערען וו ט וו ר אלי ר ם אנ ט «מ ק ענ ש ײדז א ם־ ע שארלם כיזנ  ם
קי ס אנ ר ם פזן — א ם ע11 אי ט ם שט ארז שםרי ע12 אי  םון און שםרים ט

עגיו. »םע 171 עוו
ר »לע ע פ ע ס ש א ערען וו רט וו <י טרא ם פיץ קאנ ע ט כיזנ ענ ש דז - ר א םע א ס

ע10 — ט, ם רי מ טי ס שי ער ױו ■ל״ש. יונ
«ער ןןלןן ס שע א רען װ ע ט וו ר לי א ר ט אנ ט פון ק שענ ײדז א ש־ אן כיזנע קאפל

ע9 «ון — ם, ט םרי לי ס ד ע ױו ױ ם, ו ײ װיי, «י ץי בראדדױי, דועסם בראד ר  נ
ם, םרי ר ס ע ק ם, ביי םרי ס ס ע ר ם. ס םרי ם

ע ר «י עפע ס ש א ערען וו ם וו ר אלי ר ם אנ ם פון ק ענ ש ח ״ א ־ ש ע חנ א; כ ס א אל ס
• — o r a ײ ן בראה־ו רי ה ט ע ט ק רי ם ק און ס ײ ם. • רי ט ס

אפאיעם אל, ל ױ io-8 ח װענ ״ ע ױ ״
האל־טשערלייט. — װײסמאן און לעוױן .7923 דױידאל, טעל.

 דזש, אײדזשענט ניזנעם פון יאנטראלירט װערען װאצ שעפער אלע
םטר־ם. טע25 װעשט פץ ראיעננלאט

ם. ב־זנעם-א״דזשענט םון קאנטראי*רם װערען ױאש שעפער איע
joc טע24 װעשט און איםט שט״ ׳_טע3 װעשט און א*שט פ*ן טאקער

 ה. ב־זנעש-אײדזשענט םון קאנטראלירם ױערען װאס שעםער׳ איע
עווענױ. טעדיסאן ארן שטריט ׳_םע2 װעשט א*ן א־שט ש*ן - גוןןלדנעמ

ען עפ ח אנ ם, ט ײסעאו מ4 איםט 66 ל ט ס ױ ם פ
האליטשערל־־ט. בראם, און טטודענט .7946־8»12 ד־״־אר, טעל.

עײ., זיבעטע 305 עו־וענױ, ױבעטע 352 פון שעפער סראסע־ט־־ו אלע
עװעניו, םעדישאן io<־ עװענװ, מעדישאן 112 עװענױ, מעדיסאן 1;»;

4KI סטריט, טע31 סטר״ט, טע30 עװענױ, זעקסםע 45(0 עװעניו, יעקסטע
שטריט, םע36 םטריט, מ:ע שטײט, טע34 שטײט, טע33 שטריט, .׳:טע2
שםריט. *:נוע און שטריט !׳.טע7

ױ ל, טאקסידא נ א פ פיס 62 ה רי ם פ
האל־טשערמאן. — אײדעללאנד .8289 דרײראק טעל.

דעםטי, ביזנעש־אײדזשענט פון קאנטראל־רט װערען װאס שעפער אלע
םטריט, סוטע איםט םטריט, עטע אישט שטרים, טע1צ איםט פון
םטרים, גרין שטריט, טע3 װעשט סטריט, אטע א*שט שטר־ט, י)טע אישט
ם ת שטריט. קריםטי אדן סטר״ט נ
איידעל״ כיזנעש־א״חשענט פון קאנטראלירט װערען װאש שעפער אלע

 װעםט און איסט סמריט, טע3 װעםט םטריט, טע4 איםט ־פון— לאנד
באוערי. די און םטריט דזשאנס גרײט אץ סטריט, שפרינג םטריט, »טע
— פלאם ביזנעט-אײדזשענט פון קאנטראלירט װערען װאש שעפער אלע
םטרים, קריםטי םטריט, קלינטאן םטריט, אםױרני סטריט, דױױזשאן פון

 םטריס, גאערעק שטריט, פארםײט םטרים, קאלאםביא םמריט, קענאן
 םאםןזלק םטריט, שעוײ,ה םטריט, םטענטאן םטריט, פיט םטריט, לודלאװ
 סעקאנד םטריט, גרענד םריט, האוםאן אישט םטריט, װילעט םטריט,
םמ. טע5 אישט סטריט, טע4 אישט ״בי״, עװענױ ״אי״•״, עווענױ ?ווענױ,

םטריט. טע7 אישט און

אל פ מנ רי ס, א א אל ט 143 פ אל אפ ם ס ױ ם ס
..1האל־םשערמא — ר,אהען מאר,ם .8047 דר״ראל, טעל.

 M ביזנעם־אײדזשענט פון קאנטראײרט װערען װאם שעפער אלע
 איםס און שטריט, סזטע װעשט סטריט, טע15 װעשט פון — ראטענכערנ

סטריט. טע17
£ ביזנעם־אײדזשענט םון קאנטראלירט ווערען װאם שעפער אלע

 און םטרים טע14 װעםט און איםט שטריט, טע13 א*שט פון — םילער
עװעגױ. טע4 פץ

 םוםשי■ ביזנעם־אײדזשענט פון קאנטראלירט װערען װאש שעפער אלע
םטריפ! טע14 עװענױ, טע5 עװענױ, טע4 סטריט, כליקער — גראםםי

■ סטרים. טע23 איםט םון און םטריט טע22 םטריט, טע21 סטריט, טע20

ד ענ הל, ר טו ע15 איםס ז ס פ ם רי ט ס
האל־טשערלייט שערמאן, םרימעט«און .309♦ םטײװעסאנט טעל.

#

י קאנטראקטארע און אידעפענדענט פראטעקטױו, שעפער, סקױרט איע

אנפ װעס ײ א. םס םינ א ױ צװײםע 140 ס װענ ע
האל־טשערלײט. גאלוב, און גאלד .2588 ארטשארד טעל.

שעפער. ריפער אלע
»

ם ע אדל עו, עדױה. סאצ. ה ם ענ ע106 א. 62 ס d ט o
טשערמאן. — שעכטער .323♦ ױנױוערסיטי טעל.

שעפער. בראנקש און הארלעם אלע

ל, װימנא א אוז סו5 ה טר אנ ױ. ם װענ ץ ע ל ט רו : נ
זזאל־טשערטאן.—לעוױן, הערי ♦.589—וסו 69—2030 םטעג טעל.

שעפער. ברדקלינער אלע

ל ױ אנזו ר ד כ א כ ײ ם, ל ײסעאו אן 219 ל ם ס ע םםר ם
האל־טשערטאן. — ׳קעםט'ן דזשאן .0882 דיקענם טעל.

ע • לער אל װי ר. בראנז עפע • י ' ש
#
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 אלע 1םי *עייטער
 םאראיי״ לןנרעו־,

 רי און אײך, נעם
 ז״ן װעט װעלט

! ע ר ע ײ א

 '7החזקו נצדהתי
ארפת. ואא

.)9 כ״ו, (איונ,
 געיעכשיג• ם״ן ייז

 וין איך האלט קײט
 װעל און שטיזי־?,

אזען.1*8א ניט איד»ר

מר ציעל אן אפי ר פוז ארנ ע אל ד שאנ םערבע ײדיס אינ ס ל ענ ט אר ױהערס ג א אן װ ױני
I ’ltlCI•; 3 (JKVT8\ .  w York, Krirlav. juiv 1«. ,$0 אג,  ם ר״ ן1א פ ע שולײ, ט {׳ .1024 דז
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ק ו א ר . ק # ר ט ס ו ד נ י ט א ל טןז ש ע קג ע * ■
» . _. .  * /*X . . . . . . ה ױ ן געזינטע<?. א א ן . ע ד א ב

כ ט נ ע מ ױ נ ץ א ק א ו א ל ר ק י ױ ג ט י ד נ ע ט ש ל ו . פ ט ײ ב ר א ע ג ם ױ ס — א ט נ ע מ ל ע ט ע ן ס ע ג נ א ט אן פ כ א מ ע ן צו ג ע ד ע ן װ ו י א ג ד ע ן ט ע ל ע  װ
ױן ר ש ע פ ע ט ש ק י ש ע ן ג ע ר ע ו װ ר צ ע . ד ט ײ ב ר ן — א א י נ ס װ ב י ל מ נ ע פ ע ר א ן פ ר אי ע ע ד ס ע ר ם יד פ ט נ ע מ י ד ג ט א י י מ ־ ד י ל ע ב

ם. י ת ר — ב ע נ ה ע ג ש נ י ט י ן מ ו ר פ ע ל ד א ר ע נ ע ש ז . ד ע ט י מ א ־ / ן ל ײ ר ט ע—ם ר ע ד נ ן א ע ג נ ו ר י ס א ן פ ס אי ײ ר ט ן ם י ח א ױ ל ר א ן פ ו . פ ך א װ

 ״גער/זר־ נוכיער הײנטיגען רעם כדיט דרוק צום געהען םיר װען צײט, רער אין
 סםרייק נענעראר טאןירע'<*רגאניזיי נרויסען רעם אין יאגע רי נאר איז טינקײט״,

̂ארה רער אין  אי*ע רי מיט אגריםענטס רי אומב^יטטיפט. אינדוסטריע קי
 די װען צײט דער אין און אױסנעארבייט פואיטטענדיג זײנען טרײד אין אײיט-^נם

 צדרים. בײרע פון װערען אונטערגע׳טריבען זײ דארפען געיטריכען, װערען עורווז
 כייט פונקטען, דאנכע איבער ׳טטרײטיגקײטען געװיסע נאך זײנען עס *בער

 כון קןיןטיםיע ספעציעי־ער רער צי װענדען געמוזט װידער זיך האט טען צועיכע
 אויסגיײך. ענדגײטיגען אן צו קוכיען צררים איע העלםען צו סטיטה, נאװערנאר

םט יטװער עס איז כי^כיענט רעם אין אין װעט ד^ס װאס סיט זאגען, צו באעטי
עגריגען. זין

 אונטערגעיטריבען מיטײאך, הײנט, װעאען אגרימענטס רי אז כיעגריך, איז עס
 גע־ װעיען שורות די װען און וועו־ע;, אנגענוםען םארמעא װערען זײ און װערען,

 ^בער איז עס געסעטעיט. םורשטענדיג זײן שוין קאםף רער זאא װערען, לעוען
שטרײט רער ראס און צונויפקופען, ניט אלץ נאך זיך זאל םען אז פענאיך, אויך
ײ דאס אויף זיך ז*ול צופלאקערען. נ

 אפ־ ניט האר א אויח רעכטען איהרע פון װעט ױניאן די זיכער, איז אײנס
ט װעט זי טרעטען.  רעקאםענראציעס אלע די םון פונקט קײז אוםענדערען אאזען ני

ס ■ װעלען סעטעלמענמס סײנע און ק^םיסיע. ג^װעךגאר׳ם דעם םון  געמאכט ני
^ר װערען ײו אוגטער״ נים אפריהער װעאען אגריסענטס גײ-אױסגעארבײטע די א

ײערען. נעשריכען
ן װאס די קל$וקםאכער, ארבײטסל^זע ארע זארען ע ב  אײרער געארבײט ניט ^

ט זײנען און געװארען גערופען איז סטרײק ךער  זיך שאפ, קײן צו צוגעשריבען ני
 צװײטען א אויף אנגעוױזעך װערט עס װי פלעצער, רי אין רערזשיםטרירען גלײך
 דער צו װערען צו געשיקט ערשטע די זײן ז$לען זײ כרי צײםונג, רער אין ארט

רעם לױט װערען פארגרעסערט םוזען וועלכע שעפער, געסעטעלטע די אין ארבײט
אגרימענט. גײעם

 רער ביז פלעצער, זײערע אױױ םטרײק־האלס רי אין זײן סטרײסער אלע זאלען
!געסעטעלט פולשטענריג זײן װעט םטרײת

 רא־ זײ פאר זײנען װ$ס Ds.sn רי ,א•
 ק^־ סטרײק רער פון געװארען צטיטט’

כייטע.
 גרוי־ דעם אין טאנ יעבעדיגער זעהר א
 צװײ־ רער געװען אויך איז סטרײק סען
 גע־ געהאי־טעז האט װעיכער טאג׳ טער

 פון ארבײטער־קװארטאלען ארע שפאנט
 זײנעז טאסס־טיטינגען גרויסע יארה. נױ

 האי^ס, איע אין געװארען אפנעהאלטען
 דורכ־ זיך האבען פיהרער ױדאן רי װאו

 דעם װענען ארבײטער רי םיט גערעדט
 גא־ דער פון אגריטענט פארגעשלאנענעם

 די ערקלעהרס און קאםיסיע, װערגאר׳ס
 אין טרײר קלאוק דעם אין טעגריכקײטען

צוקונפט. נאהענטער דער
 םיט געפאקט געװען זײנען האלס די

 איז אוטעטום שטימונג די קלאוקטאכער.
 און ערנסטע, אן פײערליכע, א געװען

די צו קלאוקמאכער די פון באציהוננ די

קלאזקמאכער

 בא־ קלאר האט םיהרער זײערע פון רײר
 צום אינערגעבענהײט זײער װיזען

 ױניאן רי װאס קאטוי צום און םטרײק
פאדערונגען. נײע רי פאר אן פיהרט

 זיג־ טאריס װאו ׳האל ב־ײענט אין
 ״אינטערנײ־ דער פון פדעזידענט ׳טאן

 ענגשאפט רי איז גערעדס, האט שאנאל״
 גע־ שװער איז עס אז גרויס, אזוי געװען

 רעם קײגער האט דאך אטעמען. צו װען
טינג רער ביז פארלאזען ניט ר,אל  האס טי
געענדיגט. זיך

 געװא־ רערע זײן אין האט זיגניאן
ן סטרײקערם די רע:ט י  לאזען צו ניט ז

 םארערנע הײנטיגע, רי םון פאדפיהרען
שענסיס, סהעב צו זוכען װעלכע אײדז

 ארנײטער די פון מוחות די צוטומלען
 צו םיםטרויען א זײ עגטװיקלעךאין און

)2 זײם אויף (׳■לום

םטרײק א צו װ פדגעו
נױ די װאם געװינשען זעלבע די באקוםען צו קעםםען צו גרײט זײנען די

*באקוםען. האבען קלאוקםאכער יארקער

 לעצטער םון ״גערעכטיגקײם״ רי אין
 אלץ װענען כאריכטעט טיר האבען װאף
 טאנ, ערשטען דעם םארגעהומען איז װאס
 ךער געװארען דערהלערט איז עס װען

אין סטרײק רעאיגאניזײשאן־גענעראל

עי  יאי־רן. נױ םון איגרוסטריע ליאוק ד
 הלאיק־ אלע דאס אנגעװיזען, האבען מיר

 טאן אײן װי האבען יארק נױ פון דאבער
אזען  פון w דעם אויף שעפער, די םא־י

אװעקמארשירט האבעז און ױניאן זײער

 צו מאנופעקטשורערס הי חפט 20 לאקאל
אגרימענט דעם באנײען

 אױנוסט ערשטען קוםענדען דעם
י צװישען אנריםענט דער אוים נעהט ע  י

 און ,20 לאקאל ױני^ן, מאכער רײנקאוט
 די און טרייד, דעם םון באלעבאטים די

 א־ע צו אדוים װ^ך רי שיקט ױניאן
 יארה נױ םון מאנוםעהטשורער רײנסאוט

 זײ װעלכען אין ׳בריעף א אומנעגענד און
 רעם באנײען צו אויםנעפארערט ווערען

אנריםענט.
 םענע־ דער םאלינסקי, ברורעד װי
 איבער, אונז ניט ױניאז, רער םון דזשער

ט ױניאן די איצט #טעלט  קײן ארוים וי
ע  םארלאננט ױניאן די םאדערוננען. די

 טערםין א נאך אויף באנײען צו כלויז
 איצט ביז האט װאם אנריטענט. דעם

 מעז און טרײד, דעם אין עסזיסט^רט
 “אנרי רער דאס ערװארטען, ׳אלזא ׳קאן

ײט װעט סענט םראבעי. אהן װערען באנ
 מיר האבען 20 לאיןאל פון רערענדינ

ײעס שטיקעל נוט א  מיטגלידער די םאר נ
נארמאן רי :נעמליך #לאקאל דעם סון

 ברענטש, לאנג םון קאמפאני רײקאוט
מ צײט א האט ו)אס א ט ל  קײן געהאט ני

 םים האט ױניאן די און שאפ, ױניאן
 ענד־ איז מלחסה, געםיהרט כסרר איהר

שאפ. א געװארען <יך  םירמע רי ױניאך
 עס אז ארוטנעזעהן, ענדליך זיך האם

ט געזונט קײן איחר ק<טט  א םון צו ני
 דער םיט ארומ^ןלאגען «יר ^•טעגדעעז

 גפװ*רען געשלאםפן איז dp pk מניאן
 אויםנעגפבען האם פירםמ די ׳מלום. א

im חום t װאוחין כחנננדפ, ל*נג אין 
ג יווצט<אפען אם*< איו י ר ג נ ^ ו

 געעסענט האט« און ױניאן רי אויסמײרען
 אונ־ איז װעלכער ברוקלין, אין שאפ א

ױניאן. רער םון קאנטרא< םולען טער׳ן

 באלטימארער רי פון מיםינג רער
 גע־ אפנעהאיטעז איז װאס הלאוהמאכער,

 גרוי־ א געװען איז װאן, לעצטע ווארען
 רער הינזיכט. יערען אין ערפאלנ םער

 דעם םיט געװאדען גערופען איז כייטינג
 װיכ־ זעהר אײניגע ריםסוטירען צו צװעס
 הלאוק־אינרוסטריע רער םון פראגען טינע

 שטעלונג א םאר װאס באשליסען צו און
 זיך זאלען באסעס רי םאל אין נעהמען צו

 אגרי־ נײעם דעם אנצונעהמען ענטזאגען
 ױניאן באלטימארער אונזער װאס מענט,

טיננ דער םארגעלענט. זײ האט  איז מי
 כױט־ צאהל גרויסער א םון באזוכם געװעז

 װײם־םרעזי- םון רערען די און גלירער
 זועלכער — האלםעדן רזשײסאב רענט

 צו םפעציעל יארק נױ םון געקומען איז
טיננ רעם  סאל םענערזשער און — מי

רזשאינט באלטיםאר דעם םון פאלאקאו*

ע צו עד אל אכ ם ס או ײנען Dgn הל  געוחןן ז
אז םל ט ײ רנ ן א ר׳ א ק פ ױי ט ס

 שעפער, קײן ניט האבען װאם קלאוקםאכער ארבײםםלאזע די
פאלגענדע די אץ נאך, פאך זײער לוים רעדזשיםטרירען זיך דארפען
פלעצער

— עהזאמינערם
סט. טע4 איסס 62 האל, אסטאריא

— מאכער סעמםעל
־15 איםט 210 ׳האל בעטהאװען

סמריט. טע
— מאכער םתוירט

סט. טע15 איםט 7 ססול, רענר

זיך, םיט ביכלאך ױניאן זײערע האבןןן צו געבעםען זײנען אלע
 װערען. רעדזשיםטרירט װעלען ביכלעך ױױאן םיט םעםבערס נאר וױיל

ווערען. אנערקענט װעלען לעטערם אדער טשעקם קײנע
ברעסלאו, דזשאוגרום״ ברידערליכען םיט

סאםיטזג האה

— אםערײטארם
 איםט 214 האל, העניננטאן אין

סטריט. סטע
— םיױשערס

 קילנ־ 96 פאלאס, סענטראל גרײט
סטריט. טאן

— םרעסערס
די. עװע. 8־10 קאםינא, לאםאיעט

משערמאן

ט נעװארען אויסגעהערט זײנען באארד  םי
 און אויםמערהזאמקײם גרעסםער דער

 בא״ םיט געװארען אויםנענוסען זײנעז
נײסטערונג.

 רעפ ראנערשטאג, הײנטיגען • אויף
 א| געװארען גערוםען איז דזשולײ, טען17

 באלטי״ אלע טון םאסען־םיטיננ אםענער
 אזױ לײט ױניאן מאכעד, קלאוס מארער

 ארוםצױ אום ױניאדלײט, ניט װי גוט
 םארברײטוננס־שריט, ענדליכע רי רערען

 באאךר דזשאינט באלטימאר רער װאס
.. >.16 זײט י1אוי (שלום

אינהאלט־^ארצײכניס

.29 נומער “,נערעכטינקײט

,ז׳
*.. . —

ט ײ ן 2 ז ו  רער םוז נײעס יוניאז 3 א
םיםואציע.

ט י י פ רי םים אנריםענם רער ♦. ז עי ב א ק רז
 ברר םח םווני םאר׳ן קוױטירוננען וײיםערע

׳ייםאסיליע. לעװינ׳ס רער
ט ײ  באארר, עקזעקוםױו םון םיטיננען ,ררי <׳., ז

ץ י. — 22 לווקוןי ל א ה הנ ע  םוןדשײרענעס ש
ט ײ  םראנעז ארגאניזאציאגם און םרײר .6 ז

װיסען. צו נום זאכען
ט ײ ש — (ערצעהלונס חברים ױנענד 7 ז רו  ת

ר ז. — (םעריעטאז) צײםעז םשיח׳ם ע ל הי װ
ט ײ  ליאו^ 1אי םאהטאר א'ם ױניאז רי .8 ז

ײבעו סאניטארי רער ״• ;אינרוםםריע 8-״ י
ע ל ע רי א ט רי . ע ן ע צ י ט א  נ

ט ײ ױניווניםיז טרײר רער — אי״זײן יצחק .9 ז
. ש. - י ק ס װ א נ א י

ט "  א — נעכם יזארטק *רער טענ נוםע io ז
 ג ב י. — שארף או? קורץ ?עלרין.

ט ײ  נעװעייז אינםערנאציןונאלער רער .11 ז
אן — בונר שאםטס ע ש ר ט י װ א נ א ז א  ח

אז. ה —קאיענראר אינטןןרנײשאנאי מ ל קו  ס
ט ײ  נןןװערנאר׳פ םח זיצונג דעד אויף .12 ז

ז א רזשולײ דטען רעם יזאםיםיע עו ט  ס
ר. ע ט ר א פ ע קי א - לירער ר צ רו א  ר

ט1  שםועסעז קורצע .13 ײ
ט ײ  *רװערםײזטענטס .1♦ ז

ט1 i ײ s ו האלס סםרייס רי  רי װי
.V« נעפינזמ

ט ײ ײעס »נ ז ̂י ״י •׳־.*רװערטײזםענם^ אוז נ ,<י.
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כארעז געדנטערן א w אװעקגעשטעלט אינחסטויןן קלאןק
[) זייפ מ-ן (׳צי־-ב

 דצפ שעדיגצן צו כד* פיהרער, )ײער/ז
n די און סטרייק r.!
y נצז*;ט די*ם ער irvv; אגרערעכ :

סטצ ״די ענ דדעייג  אגעגטו־ען כ-
 יו־ױסנע* גיט ;:־^וי־”)י דינען ̂וכיןור סון

טע אזעי*כע ר־ט קוניען  י־י־נענכ אבכא^
 ,ד *ט יױ באשױדעוגגען, פאי״^ע און

,ז פי^וװאחאראיען.  אי־ע כ״יט זוכען ,
ע  װיכ־ רי פאיביי-ינע; צו טי*עזי,כ טיאוס׳
עי pc פוגיזטען טינסטע  אגדיטענט, אונז

 טורעי* א אױסצױ־י׳ױכען גײיכצײטיג און
 \.vivv די כייטי־ען םאױ :אר װאס כייט

ס און ראױאיואציע2 דורך ענ  אט זוכען יינ
y די iv rirw c ג-ונעדפארטרעטער iv 

 איכערנעגע־ די pc רייחען די צוברענען
y די חי^והראכעי. נענע r iy - r j ט ״ רנ  א

 פא־גרי- ניט זאגאר יזעז באנדע דער םון
 םון ארני־יט שטוציגע־ דעי צו jinyn כען
עי דער ^נ א ר  אגע;* סי.ענ בוי־׳קעס׳עס א
 די *בער קענען יראוקראכער די טוד.

 ײע״ וײ און שינאים חבױל דאזיגע
ען צו וױ וױסען לען ר״נ ט אי  tic די פ

ר״הצן״. זײעדע
 די דאס אגגע־ױזען, אויף דאט ער

 הא׳ יוגיאן רער pc שוגאים נעשװארצנצ
ר״טען צו נעזוכט ?אנאר נען שי  * סאר

 די נאכגעגעכען ד-אט ױגיאן די אז <ד*מ,
 זאי*ען די או סאושרוננ ז״ער דזשאנערס

 נױ אױסער נארכיענטס הױפען דעגען
 האם ער ^y»yr ױד*ז pc נים יארק

 יענע װעז אז אננעװיזען, אױך דעו־כײ
 נעיוא- ;ענראנרמוןרקט זײנעז חנרדרי״ייט

 ׳י*ינעז כייאוס׳ען דעם £אר צםענסי״יף רצן
ס״ די אז ערחיע-ט, זײ האבצז טייני , 

 אז דערכײ, וױסענדיג נעררוקט, צס האט
 איכערצײ- גריננ זיך געקענס האכעז די
 לײ אבסאלוטער אן איז רעשה די אז גען

 — אױסנערופעז עי לזאם — און נען.
 »יא- די ארכײטען ייינקנס אזעי*כע כייט

! ברעכער סטר״ק און װאיזאטארעז
מען גרױסע די טי  רי אין מאס־רי

 נע- אררעסירט אױך זי״יבען ססר״ק־הא^ס
 צװי- יעדגער, אנרערע סירע פון װארען

 די נעםונען זיך האכען עס וועי״כע *פען
אינטער* אונזער ®יז װײסיייעזידענטען

^ א אנ ש עי;, י. די א, ש. פייננ פ  דר יד דנ
סק/ או, דזיא» כיג סי ע  יעפחאודט׳ןן, ס, ני

 מ, פאגיי• ׳־עיער יזש. זײדראן, טא־*,
אנדע״ע. ;אך און האי-סעײן דז׳צ, ׳יןא-ן

 לר־ ניט דערװ״ל מאנט יוניאן
סעטעלמענטס. נע

«ivc*i-^״:jy3^ וױ נאנדעם ך,,4ני 
ד ץ^ט א*ז כטרײיו ־  און lyii^ny; עייי
 אױסנע״ דינען ט־ײד אין ער9עעי איע

 אינ־ צאהי* א דאכען )געויא-ע; ייײדינט
Djyijysyi כ״אגוםעק־ אוי דדעאנע״ס 

כ עי ^וי ^ פאר ;עכיאיד^ זיף ׳ 'yo 
^ysrny ראכען זײ מענטב.  די אז ^

 oyMj דעם ןyהכyJוvאנ גרײט ןױעןן
טvטnאנ ך זאי־ פיען וױלען ןיי און נ ײי  ג

"Vi iv (V11V זײערע שי״ען
ײט. א־נ

fי’yאיז פארייאנג ר yt,ny;p^,iv; 
 די ז״גען ,ojyovny געװארען.

 פױ^סעגדיג jyry; ניט גאך נטסyאנריט
ט. ײ ^ א ע סג ױיטv אוי  כיען האן נס,yו

 נאי״עבא* די *ואדט אױפ׳ן גי*ױבען גישט
 גע• זיר דיאנען װאס ׳שע#ער רי pc טים

, א ®אר טעלדעס ט נ ע ד ו ^  דיערע אז ס
iy גיט זyהאכ שע*ער r:y ii כיא- 14 פון 

v v r,\ ׳’בא זײ אז אוןyt14 םטיגעז 
ט עיי,נ דעי וױ ^טארס,,יyא• ײפענ  אג

 אונטער- דאה־י דאס פאר. עס ״עדײכט
ט אדזי״עאן רער פון װערעז זונ  *IfP א־ג

 ײע״ אױסגעםוגען װעט עס או און כײט^
 ארגאגײ די װעט ׳א?ױ איז דאס אז ׳רען

 דער iv זyארטiyר yקאטיט זיייעאז
טyפ^טעיyס  כיים קען פען אז האמיטע, נ

אד; די  *4סעטעי די yscyo|4 פירפעס yד
 גע־ א פאד נעמוזט אי׳זא, האכעה סענםס

 אגכ װערען. *ורײןכעהארטען צײט װיסע
 און ,fnptr געװען גיט •שוט עס װאד״ט
 געוױסע כייט סעםיען צו ׳■אסינ גישט

ט ענדענ  אג״ דער אײרער פירסעס, אינדעי
 אוגטערנע• םארמאיניע װערט דיםענט
 אײננע״פטעי״ט ווערט ער אײדער שריכען״

 םיט אסאמיאײ״פאוגס, די םים טרײר אין
אננע א נעהאט האט ױגיאן די װעלכע  י
 הי•״ גאכדעם און ׳ןyvרענyיזאנפ דײהע

 נאװערנאי פאר האי סיטי אין דינגס״
קאסיסיע. סכױםה׳ס

ס פון װאד א ם פ א ה ר ע ײפ פינ ה ע אין םססינ  אל
אן 4 ס יוני ס ענ ם ס ד א פ ע ד

 ם*ר- םון ׳װאך רyד pc פאײױוי אין
ען, דעם גיז םיטװאך ןyאנoטכ  ה״גטינ
ז i אין גי n װערען ישורות די װען צײט 

v v y t n,\ יױ דער אין אננענאנגען איז 
טעטיגיזײט. םיבערהאפטע » ניאן

 סטריײ םױזענדער און םױזענדער די
 קאמיטעס םאסען די ׳האי*ס די אין קער
 די אין און האיס די אין ארכײט דער נײ

 כא־ פאר^ידענע רי ;סםרײ?*אםיסעס
 די pc ןyvערענcקאנ און ראםונגען

 ה^ט דאס — ססדייק פון הוי#<דםיהחןר
 כירד ;ראנדיעזען א צוואומענגע״שטעי*ט

קאכיף. קלאוקםאכער איצטינען »<ן
 זײנעז װאף דער pc סאײױוי אין

 נרױסע םייע נעװארעז אפגעהאיטען
 די װאו האיס איע אין סאס־טיטיגנען

 תא־ רעדנער די זיך. ivj'cy; סטרײקער
 סטרײסעו- רי דעדקלערט נענױ גאנץ נען
 כאראק־ אסת׳ען דעם ׳ל«גע yינDריכ די

 םאכענ־ עיאכע איצםיגען דעם סון טער
 איז עס ;סטרײק רעאמאניזײמאן רע\

 סים׳ן װי געװארען, ערקיעהרט זײ פאר
 אי־ כאצוועסם ווערט סטרײק איצסיגען

 םונדאכיענט נאנצעז דעם בערזװבױזזז
 האט אינדוסםריע סיאווק די װעלכמן אויף

 ײיכםיג װי און געהאלטען איצט ביז זיר
 v*ל םאר קאםף איצטינער דער איז עס

אינדוסטדיע. קילאוק דער אין ארבײטער
 סטרײקער די האבען האלס סילע אין

 װאס םאנכעס אויף סראנעז, נעסרענם
 די איז געוועז״ קלאר נים זײ סאר איז

 נע־ סראנעז די איע אויף האכען רקדנער
^c דער צו מנטםערם, n jyric iv די םון 

 עולם גרױסען םון p* םראגען^טעלער,
האלס. די אין

 ארויסגערױ האבען מאס״מיםיננעז די
 סםרייקעו־ די כײ ענםוזיאזם סיל םאן
 װא־ זײגען האלס די אין רעתער רי און
 םאר־ די נעײארען. אויפנענוסעז רים

 סוביעה־ םוגקעלע די אגענםען, מײדענע
 האבעץ װעלכע במןכער, ױניאן און םען
 זיןי סםרײס דעם pc םענ ערשטזנ די אק

 ?ױ האלס, די אין ארוםדרעד׳עז גענוםען
 נמנעז סםרײקער די אויסצורײצען כאנדיג

 בכיל, יוניאן רמי גענעז איז םיהרער, די
 הא־ זײ קנעיונג, א אהן נעבליבען זײנעז

 ווא־ פון אדזיז א*םחוגען געסוזם זיד באן
 זײ װאנען םון נעקוםעז, וײנעז זײ נאן

ם ?ײנאן ק ^י  זײער םאן צו נעװ*רעז נ
 װיײ סםרײקער די ארכײכ^ <ויױואלממ

 וױיסעז, "1 יאגע. נאגצע n אי«ס סיח
 בא־ ניט נאור זײ םיז האט ױניאן די אז

 טד ס׳איז יואזס אז ױײסנן זיי האלטען
 זייעי טאר גאוחנן איז נאװאורען סאן

 זײ אח זרטםיםונג דיער םיס אה םוכח
זױפרידזת־ גרויס אױסנאדיײום האוב^ז

 ױניאן, דער םון יידעריפי■ דער מים הי־יט
 גע- װערט קאטף דער װי אופן דעם מיט

ך האכען איע pא פיהרט׳  םארסליכ* ד
 איידשטעיעז ױניאז דער iyc>yn צו טעט
 ארד־ געוױנישםע די אינדוסטריע דער אין

 סעטעיסענט איצטיגער דער ײאס גונג,
זיך. סיט ברײנגט

n פארמער־ צו קאפעדעגצען 
טריײד״אגרימענט. דעם טיגען
 זײנמן װאך דער פון פאריױף אין

 אײניגע ;עװארען א!געהאלטען אױף
 און ױניאן דעד צװי^ען קאנסערענצען

ס די  צו באלעכאםים, די pc אסס׳ז׳
 אויסצױ אנריםענם, דעם פארסערטינען

ע די ארבײטעז  װאס ■ונקטען נײע אי
ט, דעם אין ארײנגען דארסען םענ  אניי

ט ױ  ג^וווער־ םיז רעק*סע:דאציעס די י
ס נאר קאמיסיע. ססיטה׳

 פארגעקױ איז כײםאג דינסטאג
ײעמאר pc זיצונג א נאך םעז א  נ

ס  די סון מאנכע קאטיסיע. סמיטה׳
 שא- די געװאלם האבען אסאסיאײשאנס

/ א| ארויסזאנען זאי מיסיע ז ^ י נ י אי  ״
 צדדים אלע איז •ונקטעז׳ געוױסע ווענעז

 דעם איז סאראינטערעסירם זייינעז װאס
 צונויסגעקומען וױדער זיר זײנען סכסוך

 סארנעקוסען איז עס קאםיסיע. דער פאר
 זיף האבען מס ײעלכער איז דיסקוסיע, א

 אלע pc סאחשםמהער די כאמײלינט
 בעסער זיינעז •ונקען אײנינע איז צדדים׳

, נעװארען. עיקלעהרט

לײבעל. סאניטארי דעד
 דעם זינעז אין אױך האט ױניאן די
 אינדוס־ דעי איז אײנפיהרען pc פונקם
 און לײבעיל, ױניאן סאניטארי א םריע
 דעם סארצוברײםען געמאן װערט אילץ

טאיי לײבעל. סאני
 געװארען אהנעהאלטען איז װאר די

טיננ א סא־ אװ באארד דז״וױנט פון סי

 דער אין דא איז װאס קאנט-אי*, ,דטאר
^ ^ ט כ דו נ טיגג דער און אי  ער־ האט סי

ף מיטצוהעלפען ?אטיטע א װעלדט ״  גי
 ױניאן סאניטארי דעם אײגצרצטעי״ען

sy3,,s אױס־ יצױן װערען עס נורײד״ אין 
^ו ס״ געארני ג די חו  און י״בעי־, פאר׳ן ״

oy ג װצרטyזאל לייבעל דער אז /ט11ארכ 
ד דעם נאך pypigo אין ארײג^םען ״  ח

 דעי אין טעטיגקײט די סי־זאן. טיגען
אן  לײנס. אלע אױןי אן א^זא געהט ײד

ט רטyװ זאך לײן  קיץ און פארזעהן ד
ט uivp זאך ט. ד ע ס ע כי א מ א פ

 פארע־ קאמישיע גו>דוערנאדס
 אץ באױכט איחוי *עגםליכט

פרעסע. דעד
»r• צוױיטען א אױוי s דער אין 
מ ײטו  א געפיגען יעזער די װעלען צ

 גאװערנאר די װאס סט״יטטענט,
 צום גע״^קט האט yסי,אםp סכייטדו׳ס

מ א מ ע װ א ך ג ״ ע וױ ואכדעם גי  צדדים א̂י
 אנגעגופען זyהאכ אערוסטריע דער אין

 דצם אבער רעשאםעגדאציעס. איהרע
 קאטיסיע די האט רערםריה ידן םאנטאג

 *רעס נאנצער דעד אין עפע;טליכט-םא
 האט זי װאס סטײטעגט ל״מערען א

 ערקי״ע- אירם נאװערנאר, צום נצשיתט
לאנע. גאנצע די רענדי;
ע די סי  ds« אונטער^טרײכט, ?אדי

 ׳פו;קט םונדאםעגטאלען אלגעדײנעם
cv i אינדוס־ אן אין גרויע א אז ׳םאקט 

 אנצונע־ װצרען ערלױכט ניט קען טריע
ס נעװיסע •ריגציפ אין רעז  סטאנדאי
 עס אז ׳אוסן אזא אױוי האגדלען דאן און
 די דויכצופיהרעז אוםכיעגליך זיין זאל

 האפ־ אײנצינע די סטאנדאררס. דאזמע
 זיכע״ צו ׳זעהט קאסיסימ די װאס בובנ,
עי סון צוקונפט די רען  אינ־ קלאוק ד

םאר־ געגענזײטיגע אין איז דוסטריע,

 •3וו*י ׳עלעמענט יעדען סצד פליכטוגנען
 װצרעז דורכגעסיחדס אלעטען pc זאלען

 אײ אז אוממעגליף, מאכען זאיען און
אי גרו«ע  צוױי״ א אוגטערדריקען ?אנען ז

טע.
ע די סי מי א ט ק ק רי ט ד ױ חר א  פוי*״ אי

ע טי א # ם ג דער צו סי בונ ע ר ט ע ד pc ׳  חן
אן, ר אלע אז ױגי ע ט ײ רנ עז א אי  האבען ז

ט א ײ ק כ לי עג ען צו ס אכ ״ א ה ױנ ײו ה ע  מ
ען ציגער כ ״ ל ט דער אין חלק ג ײ כ ר  און א

ען װעט כי צטי רו • אן בא׳ ךנ ע ט ר ע סי ק  ע1ע
ען צו כ רזו ע ט ג ע רי או צ אנ ע ג ס לאג נ׳  אי

ד, ײ ר די ט ע די כ סי םי א אל ק  קא״ בעסער ז
ען נען ל ״ ט ר ען או ק די װעג נ נ רו ע ד א  ס
pc אן דער רונג דער םאר ױני לי  pc רעגו
n די i i^ p y c u * o ‘^ D־y^ די 

ג נ לו ײ ט ר א ט פון פ ײ כ י  גאראנ- א און א
ע ט ר ע טי ד א רי ע ט פון פ ײ ב ר רכ׳ן א  דו
הד. א י
 סאב״ די אז םארערט, קאכייסיע רי

 סולע קרינען זאלעז כיאנופעקטשורערס
 עלעטענ״ אנדערע אלע סון אגערקענונג

ד אין טען ײ  אק סאסטאר, א אלס ׳טי
 אומיאר״ דער אין באטײליגט זײן זאלען

 קאסיסיע די ײעלכע באארד, טײאישער
 אלע אױסצוגלײכען רעקאםענדירט

 א«- נײער דער װי לאנג אזוי סכסוכים
 פאדערװנ, די קראסט. אץ איז כיאך

 pc םיניכיום א באשםיםען זאיז םען אז
 בא־ אייד װעט פראדוקציע, סון קאסם

 עקס״ גרויע דער סון װערעז האגדערט
 כא• װעט סאכדסיע די װאס ׳שערטען

שטימען.
׳אויס אױך זיף דריהט קאםיסיע די

 הי*אוק דער פאר בעסעי זיץ ײעט עס אז
 בלױז האבעז זאל זי דאס אינדוסטריע,

 9000 די אדטטאט שעפער 1500 ארום
צט זיר געסינען װאס שעוער  דעם אין אי
 n אז בפרר& זאגט האכײסיע די טרײד.
 ווע״ אפגעיפאסט דארפען שאיקעס קלײנע

 סאר געזינטער זײז װעט עס אז אוז, רעז
 ע-8א דאזינע די װען אינדוסטריע דער

 נרינד• װאס װערען נעמאכט װעט ראציע
ליכער.

ל א ר ע ענ םע נ םי א ה ײסי ם ססר ער םןןן אױס ה כ ױ א כ
װ ה פ ס אל ע ס םי א ס

 גע״ ריזיגע די האט אײענד כיאנטאג
 א אפנעהאלטען קאמיטע סטרײק געדאל

 מאנ־ סון האל גרויסען דעם אין םיטינג
 י. װײס־סרעזידעגט לײסעאום. העטען

 דער סון װייס־טשערמאן דער פײגבערנ,
 געווען איז ?אםיםע, סטרײ? נענעראל

מיםינג. םון טיטערמאן דער
 א געהאיטען האט דגמאן ■רעזידענט

 איבערגע־ רעדע, אינטערעסאנטע זעהר
ײ און סיטואציע, נאנצע די העגדינ  אנדי
 סארגעקוסען איז ײאס אלץ׳ אױיי טענדיג

 סטרײס. דעם סון װאך ערישטער דער אין
iv טרײ־ אלע די איכערגצגעבען ד׳אם^ 

 פארנע־ לעצטענס זײנען װאס םיגקײט,
jyoip קאנסערענצען וױיטערע די בײ 

ע די pc פאר״שםעהער די פױם  אסא־ אי
 געפיהרם האט עס װאס איז סיאײשאגס,

 אײנרױ דארםעז אסאל וױדער זאל סען
 קא־ ספעציעלע כאײערנאר׳ס דעם פען

 נעײיסע ״אינםערפרעםמז״ צו מיסיע,
 אײננעשלאסעץ דארסען ײאס ■ונקטען

אגרימענטס. נײע די אין ווערעז
 װערען עס דאס אנגעװיזען, האט ער

 אנרי־ באזונדערע םינױ אױסגעארבײם
 דזשאבערס דער מים אײנער מענםס.

 פראםעקטױו דער מיט איעער ׳אססן
ט אײנער אסס׳ז,  אמעריקען דער מי
 אינדעפענדענט די פאר אײנער אסס׳ן,

 אינדע־ די סאר אײנער און דז״שאבערס
מאנוםעקם״זורערס. ■ענדענט

 אנרי־ די אלע זײנעז װעזענםליך
 הױםט זעלביגע די אויף כאזירם םענטס

 אבער האט אנריסענם יעדער יונקםען.
ס נעוױסע אנ ^ ױ או ר  פאדשײ־ די לויט •

 מר ארבײםס־געבער. די סון דענהײט
 אגרי־ אלע די .דאס ערחלעהרט, האט

 װערעץ פארעפענםליכט װעלען מענםס
 ״נערעכ־ די איז איז ,םארווערטס״ אין

 טרײד אין ארבייטער אלע כדי טיגקײט״
ט זאלען באקאנ ט זייז,  כאראק־ זײער םי
 מיט אנרימענטס, די פרן איינער טער.
 נע־ יטוין װערט אסס׳ן, דדטאכערס דער

 דעם אין פלאץ צװײטעז א אויױ דרוקם
 אנדערע די pא ״גערעכטינקײם״ נוםער
 קוסענדען איז וחןרעז נעדרוקם װעלען
נוטער.

 םארענדיגט האט זיגמאז פרעזידענט
 בא־ אי*ע די צו אפיל אן מיט רעדע זײן

 נענעראל דער םון האמיםעס ?ונדערע
דורכ־ דארפען ,זועיכע קאםיטע סטרײק
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 אז סעטעלכיענט, דעם לעבעז איז סיהרען
 ys* אז אויספאסען, ^טרעגנ זאיען זײ

 אנרײ די צו װערען ײאס פונקטען נײע
 צוגענעבען, בתים בעלי די מיט מענטס

טע די אחוץ  ײאס פוגקסען קארדינאלע אי
 סרײ געװארען אויםכעקעםסט שויז זײנעז

 אגרי־ אלטע די אין זיר געסינען און הער
 דורכגעסיהרם פינקטליך זאלעז מענטס,
 באטראכסען עס ײעיעז מיר װערען.

 ם^ה — ױניאן דער צו סארראט א םאר
 םעטעלםענט א אויב — אויסנערופען עו־

 יטא• א אויב אדער װערען, געםאכט װעט
 ארבײג^ דער צו װערען געשיקט װעט

 דער װי זײן ניט דארט װעט עפעס און
פאר. עס שרײבט אגרימענט

 אח רעדעז, געענדינט האט ער װען
 א•״. װארים ;אנץ עולם גרויסען פיז עד

נעװארען. לאדירט

 באזונדע״ די םון באריכטען די
קאכדטעס. רע

 באזונדערע אלע םרן טשערלײט די
 קא״. סטרײק נענעראל דער םון קאםיטעס

 אינטע״ זעהר אפגענעבען האבען םיטע
 באריכםעז די אין באריכטען. רעסאנטע

 מים ארױסגעװיזעז, בולט גאנץ זיך האט
שקײט ײעלכער  װערם עס סיפטעמאםי

 דעפארטמענםס, אלע די אין געאדבײט
אױםזיכם. די האבען זײ װעלכע איבער

 pc ט׳טערמאן םײנבערנ, י. ברורער
 באריב־ האט קאמיטע, סעטעלמענט רער

 צר־ שוין איז קאמיטע דער אין אז טעט,
 אנ״ אויף סאשינעריע גאנצע די גענרײט

 אריבער םעטעלםענטם. מאכען צוהויבען
 מאנוסעיד אינדעפענדענט הונדערט פינח

 אויםנעמאכם טויזי האבעז טשורערס
 סעטעלמענט, א םאר אפליקײשאנס

 וחר ניט האבען זײ אז ערקלעהרענדינ,
 אפלי״ אלע די מאשינען. 14 װי ניגער

 געװארעז איבערגענעבען זײנעז קײשאנם
 אונ־ צו קאמיטע ארנאניזײשאן דער צו

 אזוי, װירקליך איז עס אויב טערזוכען,
זאנען. אפלײןאנטען די ײי

טשער־ דער ברעסלאו, .trn ברודער
 אפ־ האט קאמיטע, האל דער םון מאן

 9אל pc באריכט נענויעם א געגעבען
 זיך. נעסיגען סטדײקערס די װאו האלס

 םטאטים״ נאנצע א פארגעלעזען האט ער
 אין דא זײנען עס סטרײקער װיפיל טיק,

 בא־ זײ לאקאיל ײעלכעז צו האל, יעדען
 זיי־ זײ םירמען ײעלכע בײ און לאננען

געװען. באשעםטינט נען
 טשערמאן דער װאנדער, ה. ברודער

 בא^יכ־־ חאם סאמיטע. פיקעט דער פון
 נעסימעט ורערען שעסער אלע דאס סעט,

 שע*מר די כאטש זײז צו באדארױ עס ײי
חעםם די געשלאסען. זײיינען  װערעז יי

 סאםםעז זײער אויף געשיקט רענעלםעסינ
נעוואונשעז. װי איז אלץ איז

ד ברודער װי ײ  םשער־ דאר דובינםקי, ד
 מאםיםע, ארגאניזײשאן דער pc ניאז
 אם םיסכמנםאנדש װי דעדצעהלט, האם

^ די נעםאז װערם p אין ארביי u קאםי“ 
VW !ימאן שמיער 400 איבער טע.

ט י י ק ג י ט כ ע ר ע 8נ ן1̂ (ןךיייטאג, ע ײ, מ ל שו .1924 דז

ס רער רורך יורכנענא״ען טע׳ מי א  ז
״  אונטער־ נענױ ג«ןנץ זי־נען ױי נרג

ען ר א װ ע נ טי  יכל כ׳ןןר וײנען אין מ
 םעטיען צו יונריםענט נײעם שון דרײיח

 וײיר־ «בעי נאך דארף מען •ײ. טס,
״  װע־ טרײר א־ז יןנר־םענטס רי י«נ זג
i j כ־ירע םון װערען אונטערישרינען 

אסא־ רי פון און ײניסז רער שון *רריס
■DW"h>£

 טשערטאן רער יאננער, ל. נתרער *
ט גיט ה«וט קאםיטע, ררע ״ א עי  נ
 גע־ זײנען רערװײל רעפארטען. צו יל

ארעסטען, ררײ בלויז נעװארען טכ
האר־ אין אײנער און ברוסלין אץ

 גע־ שטרא־סירט בלויז זײנען זײ יעם
 זײנען און סומען סלײנע םיט

געװארען. נאםרײט
מאן דער אשפיז, ברורעד שעי  פון ט

 באריכ* ראט קאםימע, ספיקערס ̂יער
 װאס מאס־מיטינגען א^ע די ײענען טעס

 ער יזאלס. רי אין פארגעהומען !ײנען
 צעטעל נאנצען רעם אױסנערעכענט ןזאם
 סטרײ״ די אררעסירען װאס רערנער, טיט
 גענעיא'״ רער םון נאטען אין און קער

די באראנקט ער האט סטײיח־האמיטע
רערנער.

 רער םון טשערכיאן דער םיש, רזש.
 פרא*׳׳ באריכטעט האט םינאנץ־האטיטע,

 אנצוהוי״ גרײט איז קאמיטע רי נרעס״.
 װען םינוט יערע צו פינסציאנירען נען
רארפען. עס *יעט סען

טשער־ דער ׳|nyBsnn רדט. ביירעד
 קאמיטע, טאון אװ אוט דער בון מאן
אריכטעט ראט  אינטענסי־ דער װעגען :
 אי־ קאמיטע. דער פרן םעטיגקײט ןןער
 גע־ אפגעסטאפט זײנען שעפער ? <ו« בער

רד נױ אין װארעז שוי ײט דז  די און סס
ע פדן װילעדזשעס און ארsLריyשס  אנדעי

 vsh רי אין יארה. נױ ארום נעגענטען
אך און שטערט  אפגע־ זײנעז שטערטי
 ארי״ אדבײט רער םון געװארען םטאפט

 שע־ יענע ארבײטער. הונרערט 15 כער
װערען זײ און אסען4ציינע זײנען פער

געפײעט.
 פאר באריכטעט האט בארהין ניורער

 ערק^עיט און ביורא, אינפארמײשאן ךעי
ט יעגער <וי א אי ארבײט. אפ

כרוה־ pc כאײכטעט האט לעװין בר.
קט, לין סטיי  רעם pc קעסטין, כרידער די

 שעכטעי בר. און דיסטייקט בראנזװילער
אפיס. האריעם דעם סין

 םין טשערלײט רי סון כאריכטען רי
 אױפגע־ זײגען דעםארטםענטס ysn די

אפראדיסטעגטען. טיט געװארען נומען

 או״םגע־ װערט לאנדאן מאיר
אװאציע. אן מים נוטען

 דעת פון טיטינג רעם כײ גאסם א
 געװען איז קאמיטע סטרײק ‘רזשעגעראי

 װען לאנדאן. םאיר עקס־סאנגרעססאן
 פײנ־ י. בר. סיטינג, םון טשערמאן דעי

 רער םון מענעדזשער 4רזשענעראי ׳בערג
 איז םארגעשטע^ט, איהם האס ױגיאן,

 טעיק־ א םיט געװארען אוים^ענוםען ער
 סטרײק־ עו״ם דער אױא-ציע. לױרדיגעד

 קאמיטע־לײט, צעהנדליגע רי פיהרער,
 סטרײק דער אין סיטגלירער הונדערטע די

אפי^ארירט. הארציג איהם האבען קאמיטע
 גע־ האט ראנראן כיאיר גענ. און
 ענטוזיא־ כאראקטעריסטישע א ראי־טען
 װעגען גערערט האט ער רעדע. סטישע

 דעם װעגען און ה^ארח־אינדוסטריע דער
 ארבײ׳ די פון צושטאנד פסיכאלאגישען

 אםת אײז געװארפען ראט ער אןן ׳טער
 זעלבסט־ פאר אפיי* זײן צװייטען. :אכ׳ן

 ױניאן רער פאר ארבײט אױפאפםערענרע
 סײ־ שעהנע אזעלכע מיט ;ענליהט האט

 און װירער האט עוים רער אז עיראך,
 אװאציע אן אין אויסגעבראכען װידער״

 ליפט דער אויף איצט איז ילאנראן טאיר
 די אדרעסירען װאס ער,5רעי רי פון

האי^ס. רי אין סטרײקער

 אױס דריקען קלאוקמאכער
באדאנדעם. יוסה צו אנטוגג

 אויפ־ װערט װעלכער ׳רערגער א. נאך
 ליב״ מיט האלס סטרײק רי אין גענוטען

 באראידעס, ױספ איז אכטונג, און שאפט
 פון פיהרעי דער געװען איז װערכער

ט ױניאן קיאוהמאכער רער  20 א מי
 פון אויםגענוסען ווערט עד צוריק. יאהר

 הארציגע פייע םיט רןלאוסמאכער רי
אפיאריסמעגטען.

ע די צו װארט א אז סל ט ײ ר ארכ ע אכ מ ס או קל
טשער־ רער ברעסלאי, ,רזש. בױרער

 טעג די האט קאםיטע, האל דער פין מאז
 ארע די צו אויפרופ אן ארויסגעשיקט
 שע־ קײן ניט האבען װאס ,קלאוקטאכער

 אר־ געװען זײנען װאס רי אלע צו ; *ער
 גע* איז םטרייס רער אײדער בײטסלאז,

נעװארען. ךוםעז
ט צוזאמען קאמיטע האל די \  דער סי

 באש^א־ ראבען קאמיטע ןארנאניזײשאן
jy p םארגרע־ װערט שאפ א װען דאס 

עם לויט ׳סערט  זאל אגרימענט, נײעם י
 ױאס ארבײטער די ארױפשיקען אהין מען

 גע־ נים פלעצער קײן יעצט ביו האבען
 י£ארשאפען ערשטען אלעם צו כרי יהאט

 אין ארבײטסלאזע די פאר ארבײט
טרײר.

װע־ סלאוקםאכער ארבײטסלאזע אלע
 רע־ צו זיף אויפנעפארערט רעריבער רען

טשערמאן דער װאס אט זשיסטרירען.1

 דזש. ברורער קאפיטע, האל דער פון
או, דעם: װעגען זאגט ביעסי

 זאלען אפערײטארס ארבײטסלאזע
 214 ׳האל העניגגטאן אין מעלדען־ זיף

סטריט. טע2 איסם
 סענטראל גרײט אין — םינישערם

סטריט. הלינטאן 96 פעלעס,
האםי־ לאפאיעט אין — פרעסערס

די. עװענױ 10־8 ׳:א
האל, אסטאריא אין — עהזאםינערס

סטריט. טע8 איסט 210
האל, בעטהאװען — םאכער ‘סעכיפעי

סטריט. טע5 איסט 210
 7 סקול, רעגר — ססױרטמאכער

סטריט. סע15 איםט
 אר־ רעדזשיסטרירעז נאר װעלען םיר

 קײן אבסאלוט האבען װאס בײטסלאזע,
ט שעפער  איר־ פאר זײנען װעלכע און ני

אהן ארומגעגאנגען אורזאכע װעיכע גענר

i ע ענ ל שיי ר א ען פ ײלוננ ט פ ער פון א ל ד א ר ע ענ נ
ק ױי ס ע ס ם םי א ק

 משערםאן. זעמאן, מארים
װײם־טשערםאן. םײנבערג, י.

ן קאמיטע: האל
 עװענױ סעהאנר 228
ט םעלעםאן װעסאנ  0713 סטײ

 טשערםאן ברעסלאו, רזש.
מאליסאני, םאזער ב. אראנסקי >״«.

:קאמיטע ארגאניזײשאן !
 סט. טע5 איסט 210 ׳האל געטיאװען

6406*6405*6404 ארטשארר טעל.
 טשערמאן רובינםקי. ר.
 סעסרעטאר רינגער, ס.

הײעט• .ל ר,. ^וסטער,

:קאםיטע ספיקערס
מ טע4 איסט  סכרי

5217 לעקסימטאן טעלעפאן
טשערםאן אשפיז, דזש. מ.

fli• אנםאניני. לואירזשי פרירניאן

:קאםיטע טעטלםענט
 ברארװײ אח סט. 43 האטעל. קעריראר«

X( 71( ברײענט טעל.
 טשערםאן םײנכערג, י.

 סעסרעטאר נינםא, ם.
רובין. רזש.

:קאםיטע פיקעמ
 םלײס״ סאריןס םט. 19 #האל •רלײגטאן

שארר טעל.  2709*2628■ איט
 טשמרםאן װאנדער, ה.
מי. ה. n סלו jrorw D

:קאםיטע לאא
סטריט, טע25 איסט 130
 7680 סקװער מעריסאן טעל.

טשערטאן. לאגנער, ל.

:קאמיטע אוט־אוױטאון
סטריט, ?טע6 װעםט 3

 215^2149*2148 םשעלסיא טעל.
 םשערמאן האיזפערין, דזש.
 סעקרעטער לובינסהי, ה.

סטאנקעװיטש. רזשא.

קאמיטע: רעלײף
 טשערמאן. לױוײ, לואיס

טאליסאני. שעהנהאלץ.
•קאםיטע פ^נאנס :

סםריט׳ טע25 איסט 130
7fi80 הקװער טעריסאן טעל.

■ש&' דדט• באדאח. אכ.

 :דע&ארטטענט נאן־ױניאן
 סם. טע4 א. 62 אנעהם, האל אםטאריא

■8045 ררייראה טעל.
ט׳וערמאן. — שעהן בערנארר

 אםיםעם לאקאל און דיסטריקט
 אינפארטײשאו אלס דיגען װעלעו

כמראם.
טשערמאן — וז..בארקאן,

_ •יטיםט מע26 איסט 130
A 7680 נאררען םקוחגר םעריםאז.

 ער־ אין סטרײק רער אײדער ארבײט
 גע־ האבען װעלכע ׳די געװארען. קלערט

 זײ בי,א סטרײר, דעם פאר שעפעי האט
 זײ מוזען רערזשיסטרירט, ניט זיך האכען

 אײ*.ענעם זי־ער כייט רעדזשיסטיירען זיך
 איט־ יזײנע ,אונטעי ווע^עז די שאפ

כ ניט שטענדען סטייי צי  װע־ען רעדז׳
ארבײטסראזע. אי־ס

אי ראפ טוען טיר  םאמענ־ע די פ
״׳ װעלען עס אױב וױיל :אורזאנע ז
 בא־ א־בײטסראזע די זאיען דזשאבס,
 וױ* מיר ע־שטע. רי װערען שעפטיגט

 דעיםס זאי^ען ארבײטסלאזע די אז לען,
כע ידי גיט און בעגעפיטירען,  יזאבען ורע̂י

שעפער.

טיס* אוניזיסטע םארסײדצן צו אוס
בע4װעי ׳רי איש ען י זא̂י טענרגיסע. פאיש

שע* ױיע־ע פין ‘r y ״ ענטי*אהען וױי*ע■
ה^־טשעך* עיע דיי צו װענדען ז*ך VD*׳

טען כי * שע#ע ע־ע װאי די * A a •י ץ
קומען לכע װע איבײטס״^זע, י־ע א

זײ־ ה*בען י־ען זאי ־ען רעדזש״סטרױ דך
נאר וױיל , זיר טיט ןור ̂ן ̂ י %י% ̂י־־י * < Pי1• וי

װעלען י־אך ריײו ײ;יאז ט*ט ע־ס
טשעחס נע M* ױע־ען. ו :יסט*י*ט רעדזי:

אנעדהענט L j ?!;1ײע* רעטע־ס װעיעI•*אדע־
גרו־ש׳ :ע• ײ ך ף ־י ב טיט

*- 4- —עסי*אװ, דזש
חאיייטע. האי• טש:עדטא;

ם י ר ב  ח

ט ײ ל ם ד נ א i ל

 אנגעהױ־ איך האב צוריק יאהר 15 ״מיט
ר רױכערען בען א מ ל ע  רױכעד איך און ה
 דדינט איז עד אז געפץ, איך היינט. נאך זײ

 םיגארעט, דםער און מילדער דערועלבער
 יאהר פופצעהן מיט געװען איז ער װאס

 אראמאט װאונדעדבארער דעד צוױר,.
 עכט ioo% םונ׳ם וױכטיגקײט די אמ

 פאראור־ מיך האט טאכאק טערקישעז
ר אויםקלײבען צו זאכט א מ ל ע  אלש ה
ליעבלינגס־סינארעט״ מיי־ן

ם ר א מ ל ע ה
ען נ ט די ^י א ט אבס ע עכ ש ערסי ט

 באק־ קארדאן אין נעפאקט װערען העלמארם
צדבראכען. װערען פון זײ פארהיטען צו םעם

 העכם- דער פון םאנופעמםשורערס
 עגיפטישע און טערקישע גראד םער

װעלט. דער אין םיגארעמען
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הי נדם אנרימענט ױדאז דער
 דעי צװ״פ*ן אנריר^ט *yi *יז דאס

ס דז^וןנ^ס רי pit ױד*ן ט ^ ^ ױר ור
M• גאיי׳מטס ילי׳דיס lfr^rDM
d דדעיונערסי די וןון אכס׳ן די 
unyi ר#ו, דעס אױןי אײן•* tn ײיע 

*yirv ,כיטגי־ידעי yryu ארנײטען *P 
f״yiy אייגענע •;'PUniKI ,*yiy ײי״ן 
iy* ׳טײי * i די yv;io ,ױעי״עז אלנ״ט 

y»yr ;r סטריחט ה*בען ;r,אז איז ־ 
 עי41ז ;y;-n y3Hyu םיטגי״דע•, איע

 rvtvi“ אדפפ״ד אין גערוונט אי־נ״ט
 •ג״ םח שי״דער ,ד ;yc’ip ynyii אדער

DijniFDpysuiic y^yi, דאנדי־ען װעי־ען 
y* ריט נאר r r כייונימעיזט״^ו-ערס 

,lyiyirj^** ד«#נ*ן װעי*כע
 וױ •'/yinjpysuga״ װאיט ד*ס

diyv, □y ארײן געכיט םא-׳פטאנען, דא 
 iv:no yryu ,iy3y־;o"&3*• איערל״
iyr^p ״ אין?iysyr v:yr n v y, 

 :׳*;ופעחסשויעי׳ס, יד ארייגראנונג^ריג
yMt pc iyr«ip ;y3«  ̂ yrryr• א״גע״ 

ir iy d in  □yj, ס^ג-מונופפקנמױ, 
o m,״ vd?yn אין צי שדיחנן :y r y 
ײידד אײוי  סy װ*ס ymini ®ין ק
iyr□ וײ iyi* o^yfiryrY פא-?ױסט 
iy* סוױסיפ?עו א פון i א ,iw w rn 
 ביאנמז yryu *חאגטראחמ^ס׳/ און
ip׳pc iy r □׳’yjy»4;jryj p ^װאאד 

צונ*שט/דט די װ*ר& װאס
ן א  װעדט oy וױ רױט *■,sr ױג̂י

®iit״iv;8ov אין jyri ^ ס רי ג  א איז א
 װ״גמסטעגס crocyjr:* װעיכער שאפ,

14 prno 8 און אפעדײטארס;y?yi 
 ייז נײטיג זיינען װפיכע סלאכוד., מד

 **,C אזױ נאשוופטעט װאס שא• א
 *y*:; װע״ט iyryu און אי^יטאי־ס

 יױ דע־ כייט חאנטראהט א יױט םיחרט
 באטי־י־ װעי^ ױעימ rvsyir די דאן.

jyiyu y z םין כדטד״ר״׳ױ רי פון yi* 
 iyrwcync ראיפען וחדען אסס׳ן.

 דטשטע* זיינען y^im ער1סיטגײ כיױז
ן רעי אין הע;ד  וחדען ױי און ױנ̂י

 סאדערוגגען. איע נאנקוטען דארפען
y2syii ׳»םעי*ט. יוניאן רי
 די אמכעסטען דורסװסיהרען כדי \2

 אויסטד פר״הער דינען וחניכנ •ונקםען,
 ץו״׳וסע־ ייד^ן ״ד זאי גאװ^רען, כעגט1י

 סאנוממםמורעיס, אלע ®יז ייסט א יון
 זןיויל זי אין ?זעפער ױד^ן תאכעז װעלכע

 װאך א סאי: אײן װ״נינסםענס אױך
 jy^nruy ויזמע; אסס׳ן דער מעלדען

 מא־ גײע וחמאן ןודער ׳ליסט דיזער אין
 צוקומען װעי־ען װעלנע גופעתסמודערס,

ליסט. דער פו
 א צושטעלען באי.ד זאר אסס/ די
 כייט מאגוםעקט׳עוהפרס, די םון ייסט

 און האנדלעז, טיטגלידער איחרע װעםעז
 yדyי ק^ור^ימןן ליסם די אויך ז*ל זי

 yiy’ o;Hrpyק^ד די *ףפימן און ײפך
̂ון. ד^• ןוו װאר ױני

P\" פון סױטגליחנר nyi ל אסס׳ן  ̂ז
 ר,ŷורrטpyמאנופ א ;כא״טפםטיגע ניט

ס ^  אין גיט דר פינסyנ oy נפיכיעז װ
 ױד^ן פין ליסט ס^ר^ירטע יע*טע די

yrפyװ ̂רyלכy װ ױ;יאן דיyט yoriY- 
 ייײםעראון נים ז#ל און װ^ך yiŷ יען
 פיהחנז ניט אופן רyא:ד יױיז אױף זאי
 *pyDםאנו yאזעלכ כייט tydcyiw ק״ז

̂ור ן oy ivsyj װעמעס רסyט׳ן ^  ניט װ
ליסם. רyד אויף זײן

 זאל אסס׳ן דער סון כױטגליר קײן )3
 מא־ □y:" א iy ארכײט i״p \V2W ניט
 און ארחןרן ניט ז#ל און רyוורrטpyנוס
 איײ איחם פון אדבײם ?ײן lyo’ip ניט
̂וט רy ז^ר  אין d3y־icyH* ניט זיר ה
^ רyנײ רyדיז צי אסס׳ן, מןר ם אנו  מ

 םיט סארכינדונג איז מטעהט טשומןר
 םאר־ װידער, יוני*ז, רי ױניאן. דער

dyd2’>p צוצומ^לען זיד *y^yt *אויס 
yocrp מטונדען 24 אין ז אסס דעי צו 

 ווע־ yיגםטpאויס די וזי נאכדעם ארום
ov כדי נעט^ח^רט, איהר םרן חןן
 אומאנ־ קיין און אפחאים קײז זײו ניט

^iy סאר ײםpמייכyנyג xro  □yi םון 
i n .אסס׳ן

 אז ארויסװײז^״ זיך װעט ov אויב
 ארכײט ניט אסס׳ן -־jn םון דyמיטגלי א

 זאל ׳ו^ורrDpyםאנום גיט־ױניאן א *י
 אז ״iyijn»DD’W באלד איהם אסט׳ן די
iy אפג ^וריקרוסעה ארבײט די זאלy־ 

 «נ• שױן האם מען צי ,oin םון זעהען
: געהױבאן ^iy גיט, אמור ארבײם די 

 נים וױיטער אחץ ארבייס די זאל צר און
um יענער סײחגז ן^יחעז, rem iM D* 
ױניאן. חגר סים אפס»ר אז מייסט

 אסס׳ז דאר סון מיםניי^ד א אױב )4
 ניט־ױניאז א״ צו ארבײט iy3y; דאר וחןם

חנר,  האנד- װעט ער אחנר מאגוס^טו
 ̂רyורrמpyםאנום נינדײניאן » םים יעו
 א *רומיליממן איהם אויף ז אסס די זאי

 אססן. דמר פון ח*ס די ^ױם ״םראוי
 אזא, זיין זאיל מםראוי דער םוז םוכמנ די
̂ם ואי םיםנייד דער אז  ירא־ חאכיז ס

 האנדלמנס-גאציחוננעז וײנפ ®ח םיםירם
^ נים יי סיס ת  םאנוםמםיטורערס י
 פארלי־ רארטפז ®אח*רט, ניר, זאי און
in א ytniya ^זײז ואל דאס וואס סום׳ 

 מאל ןרוױיםפן א יאי פד אז עסראא, א
 םא- גיםײתיאן קײז םים האנדלען ניט

נוטזױוםעורער.
םאל. yotny דאס זײן ואי דאס

 דרוקען ;ט1ו 1״גערעכטעק״מ' די
 אינצוער־ די װאס אגריםענ&ס, איע

 ד״ קל^יקמאנעי ױ אץ גע׳ט^נאי
ט ^ליסט ניאן צ  נא* איע סיט ^
ד,1יטר אץ אסאשיאײלאנס סעס

 dyn אסס׳ן -yi פון דyטיטדי א אוינ
 ניט־ םיט חאגדל^ טאל |ydMny א

 אסס׳ן די ואל טאגופעשא^דרע״ס, ױגיאן
 סאי־ אזא אין און אויפ׳עי־ים^, אידפ

 טיטי^/ yr'yty iy^yj;t אסכ׳ן די זאל
 אז נויטיג, פא• iyj*oy; ורעט ר ורעלכע
ן רyטגױד,ר איחרע  •y; נ*ט ^רyר זא̂י

m אין<יט־ױדאן ארבײט שײן כען r• 
 ‘ifivi זאי• ^פראפ^ ®ין y^d:r^ די

 פאנמ רyי־yיyyפo א א״ס jjryii זיטעט
I קאנטיארירט ואל װאס W פין יי 
myi װאפ און אהש׳ן רץר ®ון אי ייניאן

?My כאנוצט *vivv] אוי(״ opy jypjn •v״
oyt;yi ואה אינ^פטידײפאנס די פאר* 

 אויסצױ |y;y״ וופדען י־יטcy; װעלען
jydti ױדאן גיט iy*yr.
̂יי־ אסס׳ן די )5  די אונמפחונ^ ז
iy די פין נינ^י r s;d*o ד םוןy׳אסכ׳ן ר 

 ריט דזאנדל^ וײ צי jyj*cy^YDM»y אום
 װוט ױדאן רי iyn .•ytyr גיט־ױניאן

 מיטגי״ידצר lyjyn ?אטפלײגט וו• זyטאכ
 דיפר גיכעז די או אסס׳ן, פון

 דײ זאל •,ypyr דט״ױניאן אין איבײט
 ני־ די ןyרזוכyאונט םח y^y^iv^ זע

ly-yii yzv: נער iv אױך nyn .ױניאן 
nynyor^yo » ד םוןyדאן זאל ױניאן ר 

iy;y^ א סיט ז1צוזאכל געד-,ן •ydsr^D 
ivzovo, צו אסס׳ן, םון הע•  a n 

;y;y; װעכחנן oy ארי איזrנy;טראy; 
״' ןyזאי די קארפיײגמ, א ;yװאיyג  נ

vi או;טyרזוכyבינ^-, די ן yin אוד 
 y%v גיט יעטאטםיגד^ זא־־ כוננזfיyם
 ד^י וױ נאנמנס ׳פטונדפן 48 וױ רyט

 און ;y;^ioy3;4ng װצרט ?ארייײנט
ט זאי* ^חר  וחני״ ׳רולט די לױס inyii ג

fy^yii y: בא׳פטיסט imm פון oyi 
oiyro.?• לyrפארoאי

8< ly ^ d ’D tMP ד םוןyאסס׳ן ר 
r* גיט זאל n r r ניט און y®np; ח״ן 

 ״yii סאגופעקס״פוחנד ;קײ םון הלײיתר
oyo ארנײטyאון סטר״פ. אין זײג^ ר 

mp, מיטגלy4ד פון דyס זאל אסס׳ן ר  ד
 מאנופמפ״ imp פון ארנײט די מאמן

 האם ױדאן די ;yoyn iy;y; ט׳עוחןר
yרpיyװאנ כיז סטרייק, א רםyן yin 

osnjvv.( דיז גיט ירעילען סטרײקס
 אסס׳ן ו^ר פון מיסנייער שײז )7

yjyo'Jtryj i״p ארויס^יש^ גיט זאל
 ״yי iyr»o ?אנטראיוטאד, א iv ארכײם

^אפ. איגסײד אז חאט רyנ
i פון רyטניידימ )8 n ,ורגל״ אסס׳ן

tyi iy3^cy^3 y3״oiyj אדyר py״ 
iyMy? ,o iy :^ i אגrטyלyאין ן ytn 

יײט. ױדאן כלויז יאדציעס
9< ̂iy^?^’o iy iy פון iy i אסס׳ן 

 סים־ די צו פאדאגטװאדטליר ױיז זאי
 וײ טyװ iy אז יוניאן מןר סון נלירער

 fyo װאס ארכײט רער םאר באצאהמז
ס כ a םאר מ n די מעמכער. אסס׳ז 

 כא• זײן זאל פאראנטװאדטיימײט
rרyנpװאך א אויןי ט ii״oyrn.

סארטראט^ דיז זאי אסם׳ן די )10
 nwrjyo אװ כאארד ״דזשאיגט רער אין

pאגטnו<״ y yM iiקזיסטTאיז ם i n 
 איחר ןyרyײDכײ^ זאל *יז אינדוסםרי^

אױםצוהאימן. כאארד vrn$i וײ טײל
 יױ רער iy®Pyn זאל אסס׳ז די )11

iy ניאן ŷd5?j’'H אוי אוןDהאלטy1א ז 
 חנר םאנד. D:y^c:׳,H נטyמפלאימyאנ

 פאגטריכױ די פון הןyטsכא׳ן ?אל פאנד
 פון און רסyרnrטpyסאנום די םון ׳ןןאנס

v*" די פון אחגר ױניאן, רyד :y m
i םוז n ,אר״ די ױגיאז

2"iyiy^dr^2 iy^ t̂ ivov:~oo צום 
 נט״yכyװ □n פון פראצאנם צוױי םאנד
 אײן רyײטnא די און אלTיyפ ̂יכען
 וױײ yנטליכyכyװ yiy״t םון נטyפראצ

qy^n. זאי םאנד רער )oin'W וחנ״ 
iyi בא״ וו^ען זואס רולס די לויט 

צדדים. בײרע סון ןyרyװ ׳שטימט
12( * »®injyD אויס- זאל לײבעל 

;inim D''2i«y באארד דזשאינט םונ׳ם 
 כא״ ?אל װאס קאנםראל, nyo^iyo פון

iy2y2”Y די אז P״*i n םראג װאסyז 
o אט n ,מי ײ מ י מ oom ד vi גפווא״ 
in איז yrפyװאס ר oirroyj mini 

 די 4y33i3inM□ yrסאניטארי y^ לױם
nyo^yo ואי באארד קאנםראל yonY״ 

>ytn iy ו האסם״פרײז צו לײבעלס» 
y^ םאנוpyDםr̂וnר̂ס n iy ii האכען 

m ױניאז y % .iy»yr סיז מיםגייד i n 
 נים וחןם iy אז זיך פארםליכטזןם אסס׳ן

i״5p קײן בױם האגדיען n םראנפן וואס 
iytn ניט

13( ^y ,קאספלײנסס im p פױס־ 
n םארמםפנתיסא r m] צדזײם צוױי וײ 

 — דדפאבערס n איז יתיאז די —
i םים םאז צו האממ וחןימ n 1םא- 

ם, דיזאן פח סײטממג מנ ת  זאתן אנ
:אוםז אזא אויוי inyii אויסגצנליכפן

i n אויסיפריײ ואי נפקרײודאםאר 
 יימען1סא זײ און אריוח־עס יײני 1בי

w «ד. צוױמזין פאר׳ן n yjyo m 
i םיז n ח אסס׳ז l י yrn yiyp m ון®

ר  /lynytirii• yiy^f רy1א ױדאן, ת
a״ivoMfm y i נאטראכ^נן sy i 

̂ינ- צו זײד די טרײ^ און ?אטפליעט  יצי
o ^ w vo fl  ,i  ,jyo רי םון yjyo-

f o iy m״lynyotr^® n v וא״
ד ױץ 1ל* תנ ג צדדים. yi^a פאר ני

 ניט ויך jyryv, o-yniy;yo ד» אױנ
iy;yp ^ דו ײ  רy1א פרא(^ ד !אי וו

חן1•! מ ד  -טרײל א צו מ
 אײן פין בא׳צט^ ואל vo^yn נאארח

iŷ פון ^4ריטגל iy ,^אמאגיזאצ yn ̂
 *טענr א און אגריר^ט, ;yin לאכט yכ

 איפ׳ •yi גת^רטאן, ^yJrlאיט•א דיגען
 mini DS4,iny ןאל ט׳צ^-ראן פאר^על

y פין i^ i טיט צוואר^ צדליס oyi 
yp^yonאוש ן^ ijy סוטפ vytr.no‘ 
 דך טyr ]vo אױנ אסס׳ן. טיאורציפ

 יyא•מפאי׳ע אן אויף אײניגצן שאג^ גיט
»J80iyy די זאל ׳יט4צ װאנען צװ״ ;,א 

 אפאיד איז vzpyv, ׳yo4oyp ארוױיזארי
ry פון׳ס jy^vy: טצט i^ j•^ גײד פון 
רמאן.yט'פ פy1 ןyר,נא׳צט יט,4סט •איײן

o,1P yiy^ נאטלאכט זאל yyn; 
 yy• גיט ?אי* ל,ײס imp און נאזיגיצי

 םאד נטyדyצyפר א אי*ס ןy-yii נױינט
o,4P iyi;g;y. אויכ iy i ^איטפאר׳צ 

, ys*t װעט רטאןyט׳צ iw iv iy i; נײ״ 
yi טט^אג צײיםyיyאגאגד^- ן »tiy ̂

 לי אױנ ט^יערסאןד אירפאר^^ל איס
 אײ־ \y:yp ניט דך jy^yn צדד״ם צ-ױי

)ivs םינוי אץ פפרואן א אייזי yo; 
iy זא״ ׳צײט iy  .^כט דאס ןyהאכ צד 4

 םון לאורט סופרים צום |yijyii צו דף
 אדפט^ זאי 024iyj ?yi אז אר^1 גױ
ט׳ע^יראן, אימפאר^ד אז לען

 ^ור״״צאגס, און חלס y‘אי >14
 y'u אין ׳רמאנטn דא iviyii yװעלכ

 נויטיג ײעיי־ן y2Nyii /ןyפוג^ט yרnאנ
ejyonw אום ז״ין  iyvi lyirryivm i 
 לערטאגט ניט נאך דא lyr’t yיכyװ און

y-^iiya,ן lŷ ifT כאטיאכט jy?yii אױןי

« fjyiyoj^p ו פון ו ײ  גי o^rm נ
iyoy*r אין וױ Hi’ ואו װאכיז 

מז װ*ט ימגגס1אג iytn וױ  אעענו
in, װ אױנ און ת׳ו ר אי  די ®ח פו

 ivurj im׳»« r? װעט צרדיס
v פונקט׳ אזא אחול w  I W >ת»

<n ויויױ lyiyii טy׳צליכטyג
 נ/וון אננפ\ױואן איז oy וױ אוםן

ly/vifi ך1י1 חײס^ דאס —־ n 
i iy r n צוױי. ׳די םון .w v u n n w 

אר ך א ל  im אומפאדםײא״פפן ין ח
יאן.

סצוגלײכ^ אום )15 ארכײ י1 אוי
/ ו  זעין די זyהאכ זאיען yאל אז אז

 י1•אר און iyo״3iw צו טעדייכקײט
v קאמי׳פאן, n האט tfv v אפאי] איז 
oyo גyת םולם װארעז או ה1ג א מן ג א  ם

yyn 'r,) אי כמנן אז \ ty ז r m w m 
jyiny® זאילען ךײ אז n r r i w r רי 

י iy פון ןyםyנ i .אינתססו-יע <i
opyפyרטyז lyiyii א  iy^t י"«ח1ו

iy פאר פארט i מאן ס קאסי  ׳פפע( גי
yo וױ l oyi| ,און ,1925 יאנואר n 
אי טאן, אסjyiyii 1 זײ f י1 ז o r ^ P 

p;זטימםיכא אי״גטראנ^ n  yאסyנו 
 אלכײס י1 אזוי וױ □V? וועבען ציעס

ט זאל טייי ײך, lyiyii צו  וחך אויך וױ גי
yy\ אנy1רy ראכי®yטyװאס ז jy iy o r 

iy םא? i ^ סטרי  pVDWBW>y י1 איגדו
iy םאר i אינװyי,סטיגrנןך זאי״מץ אז 

lyiyii opyi ת םון ײ ם, נ ײי ן וױ צ י  או
iy פון i םאיי סוט און קיאוק אטעריקאן 

oiyu^opyoiJ אנד םון און אסס׳ןn y 
ד ?י ^עלכע מיט אססאסיאײ״שאנס,  י

•lyioyo oyii גיאן
 0ני זיך םליכטזןט1םא ױניאן די )16

ט חאנטראקט פײן |y2go צו  pip מי
ן א ^ yoi'D p כייט און פ 4P, ע כ ^  ?ײך װ

;yן DroDyir^i אין iy i ,סוק קיאוקס 
^ סשוירט אד^־ רי ם ס ת מ לרים אינ ל ע  װ

'i y ^ n y i  y:v װעלמ סקס1ים אלער 
כyאז קרינען  םאר• אדער בצנעםיטס, yי
^ טגיידער לי y2?yii ציג  דיזען םון מי

ניט. באקומען אסס׳ן
17( ^yאנריט רyט ר װערט נ ענ  אננ

צײט״ יאהר אײן אויוי זvט

חן ע ס ײ עו װ דוננ םי װי ד צום ה אנ פ
ר א על פ א ר ס איז ױנ׳ עו ן ל ר י ם א פ

iy i זואס 1םאג jycwK'y; oiyii אין 
iy iMi  ,i פיז m פאר ױגיאן i n םא׳ 

y^’o פון t  oyiארrכ1ןטאyנy4,א ם-? 
Pyn ,פאמ? און װאקסט יפוױןyסyרט 

 חלאו?-אינ- י1 װאס גHנyאכט דט זיד
oroy; y^-»on נ א אין ייצט דךyנy״ 

 1סאנ oyi צו jy;*io״3 לאי״סטלײ?.
( פון ײ|1א |yoקו ^oy^pT’:P סון און 
p״h  pc ,jy^ny® y:?yyj סון םל״נד 

D o nאr i םyנyטארכ1 n i ’D פון iy i 
ױלאז.
:t אט i״  iy, וױיטlyari’D’iip y?y 

 ײנ;^1א iy?״: ײאס |,y;pio,,3 n פון
yoip? אין i, יyצםy צוױי jy^ii :

ײקײיכ: סיו נײםריוגןן
̂«יגם יןר? נױ on **$21-------------נאארד דז

r»w it י. יװייז״ ר®1סײק סיןוירם אוו
IOOCPO------- 17 י יתיפו, כוײקערס «ר8רי

«י ימיפו״ ■יעסערס 10״aft-----------00 ײו
ױגיוו, קיאזקמסני נימע1ייסײי

100.00 -------------------------** יײ*י
f.oo,'7-----------י> ײהיי ײניפו״ פיניאצדס

 2500 — צ3 ײקיי ײנייז׳ סײקערס מוירס
25סס. — 25 י. ױגייז׳ סײקערס מײסס ליידיס

1500 ----- 82 ײיזײ ױנייז׳ עקזיסיגערס
יײגממצ: ®יו נ״סראגעז

איגסקר• no קע׳פיער סיוײסמיסץ, םייי■
 P--------------25 00נינ ײני•? נק*»«ניל

r*»03 אײדי׳שענסס ניונקס n  no :נאאיד 
5.00--------------------------,יינערם
--------------------------------

-----------------------------ניײנערנ
m 5 סס------------------רססזןננערג

5 00 -----------------------------נייונ
ױ ». ײ ױ ײי ו)&0-------------4---------נו

ססש----------------------------םי׳־ער
5סס-----------ס«י> » מ«ו רײו סיס

5סס-------»)2 מסק#ל *׳שנעס דזיש. ס.
rrin*rTi 5סס,----------------לזןחמוז

5סס----------no ײיקיי פריד סיוקס
ש סס-------do <ײי>יי װססקרסאו רוכי

: 10 יסקסל פוו סםעף *סיס
סס______________סוכסייז V סיס
5סס-----------------p’omw ס בייס
̂זענסחאל ס סיס 500 — — — — ר

5סס---------------------------כינגער ל.
1000-------------ײליוה) (נוןרקער נרוק ם

10 00 ---------->22 ײייזיול ■ינהסװסקי לואיס
looo — װייס־וחוידענם) (וקס מםץ סאול
looo------------>11 ײ«ל*ל םדזענסקר הןרי

10סס.-------------------------לומיז דדסוליוס
looo-------------------------•זנקיז לואיס
[ooo------------>1• ײודזי^ נילנןרס ױ*יס
10סס-----------------------ימנ״״ י כיייןס

11 W - —— ס«יװאק םאקס דורו יןאלעקשאן
U mb ײייםס־דעפארססע; םוו ארנײסער די

ism —• דזשאקאבי רוש. דזשײקאכ םוו
1500 — —י — ?•םפאניע נארסענס נרענד

פון אײרזשענם ניזנעס לעװיה ח.
10̂י — — באארד דזשאינט נרוקליז
10י)0 — — — — — — — ריסאנאװ סזןם

10 00 — — —-------איסערםאז דושא?.
1000 — — — — — לארסען כונעדיק
10 00 - — — — 2 נודער ׳1שטיי םשארלז

10) סי - - 10 ל.  םוז מיטנריד סטא־׳ער, סןיןס
אײדזשענסס: ניינעס

אכ־יס: נױקלינער
5.00 — — — — - - — רוכין
5.00 —— — ----- - װארװארא
5.00 — — — — קרױועיא
5.00 — — — —. — — פאיםער
500 —י —• — — — — טערסיני
500 —— — — — — םײנבערנ

:אסיס הארלעם
5 00 —■—— --------- סערתאנדא
500 —— — --------------אםיקא
500 ——. — ----------------רײןי

:אםיס הויפט
5 00 _ — __ _ פײן טשארלז
5 00 — — — — — שערםאז
6 00 — __ — ----------נראדםילד

אסיס: נראנזװילער
500 —- — — — — נאי־דשםײן ל.
5.00 — — — -------נאיידשסײן ס
5.00 —- — _ _ קאראלינסקי

:10 לאקאי םח םיטנלירער
5.00 — — — — — — סכייטה סאריס
500 —— -- . ----- _ לעװין דזשײלאכ
5.00 — — — -------אסטראװ איזידאר
500 — _ — _ — — ײיניזלער כעז
500 —— —י _________װיז אלעקס
5.00 —. _ —- ----------גודסאז א״ויק
500 — — — םרייגד א — סארכי אלכערט

ט ס י ױ , ו ר ה י ז א — א
 מ «ון איםיגראנםען געגען גזירח די

זינמ עקזיסםירס חאב: אי!י׳ר”א
m ווערם י^חאגעסבורג *ין ry » t® דוו 

̂ס »ivjyn דער פון 4בןןפעחי  $ ח^® װו
bew דעס ■oiytyi יםיגרי דער אין•• 

 איסיג ®ון זאחל די ב^»רענקע:דיג ביל,
 »ז װײסםאיחר, מזייז־ײײר^סמ. 1®י 1®?

 חעי »ין גצברויכ® ווערמ װ$ם םאבמק
 בעסןרער א איז סיגארעםס ®עדקי׳יע
 װערם װאם יזןם, •יז פאןבמק ®ײנערער

 •רו םיגפרעשמן? ןוגחןיצ איז כרויכם
 י «אבאק• םזןרקיאעז רויכערען ^:חויבען

מ װי גלײך האבען דעאה וועטדעריון אנ
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y rw n m  • אז ° ס נ סי » ^ ל 7ד  [ ר• י י י י י י י מו וואס די ®אי ■יאץ י ו אח רוח ז
״ י“ ״ י ״ י ״ י ״  i s w z ״ s S F Z Z L ,

^ ^זי גזי מ ,2יי^ זי»[ י55ז « י י־״״ײ יײי י״י ׳ ^

ט י י ק ג י מ כ ע ר ע Bנ y W ^ n g] ,1«24 דושולײ.

in פוז כאארד. m פה נוטינמז דרײ
n לאקאל ױניאז דרעםמאכעה

 ד1באא עקזעקוטױו םון׳ם זיצונג א
y רער ןןם nסמאכy22 לאקאל ױניאן ר 

̂ג̂! אין >yהאלטyסטאג1 געװארען ן  ינ
 pc אםיס אין ױגי. טעןyi□ 23 אווענט,

 אונ־ ״סט. yo21 װעסט 16 ױניאן. ער1
כלױ מ. ער1נרו po םארזיץ oyi ערט

•1סטײ
 ״םאר־ י1 םון yר.אמיט קאמפײן רי

yo:'j'iK י׳טע1אי piynya׳jyD®HC/  ׳
y z y n י זיך האט ז אני ת ט׳ן ט1א  מי

טyטויו 150 ןyDשא צו אװעה  ראיאר נ
 *kb pc ארבײטער טע1ארגאניזי רי אר0

 עק־ iy?:)H אײנגעלארען האס <עסטינא,
1באא 'ןעקוטיװ  אין \voy: צו אנטײל 1

ט באנקעט דעם iy וועי״כען םי i קאמפײן 
 צוזאםענקונפט י1 ׳טליםען. זיך װעס
 אין ױלי ןyטoyi 16 ןyDוpארD װעט

האל. ןyטהאװyב
 באיטיא־ האט 1באאד עסזעקוטיװ ךער

תנג רי סען א ל ײנ  רי און אנצונעמען א
 העס־ און האנאל ׳טעהנהאלץ. ער1נרי

 גע־ אויסגעקליבען זײנען בלעהםאן טער
 אוגזער םארטרעטען צו ארט1 װארען
.1גאקאי

אויפםערק־ האט ״{‘׳פעהנהאי ברודער
װ oyi מאכטy: זאם טי ^ ז ק  ,11באא ע

iy װי עם1:אכ אז i ביזנעס געורעזענער 
 דעם פאריאזען האט האםמאן אײרד^ענט

טיג איז אפיס  אנדער אן ןy^yטם^אנצו נוי
פיאץ. זײן אויף סענ^ען
 י1 אז געװארען. בא׳פלאסען איז עס

 נאכזוכען זאל קאסיסע ארגאניזאציאנס
 םארנעמען צו אט1י1האנ ען1פאסענ א

אםט. דאזיגען בעם
 אין ערנאך1 האט ^עהנהאלץ 1ע1ברו
 םאר־ א פאר װאס איב^עעגעבען שורצען

ען םוננ ײ i 1 באי nפאינט  מאכט באארד ז׳
 מע־ י1 װאס און סטרײה גענעראל םאר׳ן

 פאר־ י1 םון עטערס1עק1 און נעדדטערס
 בא״פיאסעז האבען לאקאלען שירענע

סינג אויפ׳ן  געהאט האבען זײ װאס מי
oyi ן ע ט ױני. ^

 רעם האט 1באאר עסזעקוטיװ דער
 אויטאריזירט און גוטגעהײסען כאריכט

 םיט צוזאםען ער, אז ׳עטער1סעק דעם
 אלע מאכען זאלען קאכײטע פינאנץ ךער

 צאה־ י1 בנוגע ארארדטמענטס נויטיגע
פאינט1 צום ילונגעז .1באאר ז׳
טע׳/ 1םאנ בענעפיט ״סיק די  קאמי

ײ עקזעקוטיװ םון׳ם איז װעלכע א א  ב
ט אנצונעהן געװארען אינסטרואירט  מי

 און 1פאנ דעם םון אײנ׳פטעלונג ךער
^י םאנד דער װען טאג א באיטטיסען  ז

 פונק־ ^נהויבען און אפט,1ק אין ײן1א
 בא־ איהר ארײנגעבראכט האט ̂זyציאניר

כט1 i און י n האט 1באאר עקזעקוטיװ 
ײסעז. איהם גוטג^י

iy i איז 1םאנ p n n דעם אםט1ס אין 
 אן טאג יענעם םון און ױ<י. ערשטעז
 מעםבערס y1אונזע אלע שוין צאוזלען

 כאריכט 1םולע א םאנד. דאזינען צום
ט  יערער װיםיל אײנצעלהײטען v>n סי

טלין צאהלען ארןן1 םעמבער א אנ  און מ
 פאל אין איז, iy כענעסיט א 1םא װאס

ײט1ק פון  קריגען, צו בארעכטיגט ׳אנקה
 גע־ געװען צוריק װאכען צװײ םיט איז

iyא והט1ד i  p עכטיגקײט"1,גע׳ .
 םון באריכטעט קאמיטע םינאנץ רי

y i□ ,טיננ  Dyi DKiyi האט זי װאס םי
 נאך און אויםגענומען איז ׳ױני טען23
yגעהע א r i גוטנעהײסען באטראכטונג 

נעװאחן?.
 און סאלקין מאן,1פרי 1ורעםטע6ע רי

iy י1 m  און הלײן נאלים,1םא טש. 3
מ זײנען ספילטאן ײל תו  צו ען1װאyנ ע

iy בײ ?יין i נ ג ו ענ פ ע i םון ^ n אי־ 
שע טי 1טאליעני הויז. ױני

•••

 םון אפיס אין י,5ױי טען1 דעם ארוענט,
iy i ,ט, טע21 זועסט 16 ױגיאן  אונ־ ס
בלוסטײן. ם. בר. םון םארזיץ עם1 טער

^ מר־.  םון פאחלגטעהער א ׳1אלא1ק
 אר־ ^טאל און כיעך װעלי״ ״אחײא י1

^ ט ײ  םאר׳ן אטען1אויםגעם איז ױניאן, ב
ipoipyipy די אז ערקלערט, און 1באאר 

iy םון 1ע1מיט;לי i ארגאניזא־ דאזיגער 
y'Y דרײ לעצטע די פאר ׳פוין סטרײקען 

 אוג־ אז עריבער.1 םארלאנגט ער יאהר.
^ די שטיצען זאל ייאקאל זער ק ײ ר ט  ס

 צו באאויםטראגט איהם האבען װעלכע
 א האבען זאלען זײ י1כ געיט. זאםלען

 זײער אנצופירען װײטער מעגליכקײט
לאטף.

אגג זײן ײ א  גע־ איבערגעװיזען איז פ
 אויס־ לאטיטע םיגאנץ דער צו װארען

 װעגען אײנצעלהײטען טעהר ןyצוגעםינ
ע ערםאגטער1 רער אצי אניז ת  דעם און א

 האנר־ און ׳אן םיהרט זי װאס סטרײק
םולמאכט. מיט דעם וועגען לען

 זיך ראבען עעפער םון קאםיסעס
 פארלאננען פאריטײרענע מיט עט1געװענ

iy און i איבער האט 1באאו־ עחזעקוטױו 
y זײ i^ iy 3^

 פון טענעדדטער דובינסקי, .1 ער1ברו
 אוים־ צױגיריפס א אין האט ,10 לאקאל

 לאקאל. אונזער צו ראנס א געת־ילס
 ז^ײגע־ האט ער װאס געלט דאס פאר

iy םאר 1םאנ צום עטײערט i אלמגה 
לעװין. ברור/גר םאר^טארבענעם עם1 פון

 בריױ א געװארען ערהאיטען אין עס
 לײבאר און טרײד ״סענטראי דער םון

 ,1אומגעגענ און יארה נױ םון קאנסיל״
 די פון אויפמערקזאטקײט י1 ציהענדיג
 פאריטי־ י1 פון טיטגלידער און בעאםטע

 אן זײנען װאס ארגאגיזאציעס דענע
iy אז אנגעיפלאסען, איהר i ״ברוקװאוד 

 אײנגעפיהרט האט לאלעדזע&״ ארבייטער
 און באאפטע פאר קורס זומער ולרצען א

 יױ טרײד רי פון כיעםבערס אקטױוע
 אנהאלטען װעמ זטן זומער דער ניאנס.

 ױלי. טעןnyi 20 ביז טען7 לעם פון
 װע־ װאס ״סאבדדפעקטס׳/ י1 צװישען

 װע־ יסלווטירט1 און געלערנט דארט לען
 אר־ בענח, ארבײטער זײן װעלען רען,

 העכערען צו אזוי װי םרעסע, בײטער
 גע־ י1 און ױניאנם קאםפאני ׳טכירות,

 אגרי־ קאלעקטיװע םון שעפטס־זײט
מענטס.
iy i קאטי־ םינאנץ דער םון באריכט

 האט זי װאס מיטינג, איהר םון טע
 אוים־ איז י,1ױ טען1 דעם אםגעהאלטען

געװארען. פארהאנרעלט און גענומען

 אין כאזוכט גום איז הויו ױניטי די
 ?ײן ׳עײגט, עס װי װעט, םעזאן רער

n yi 1 אןyםאלגרײכy,ר
iy i םון כאריכט p iy iט  איז yאטי

y א נאך ^ M P ii יסקוסי^iyD,,riy;Dii y 
געװארען.

y« האט קאטיטע פינאגץ די i j ' ' i־ 
 טיטינג, nyi פון באריכט 1איה בראכט

 און ױלי, ןyטoyi 7 געהאט האט זי װאס
iy און יכקוטירט1 איז Dארהאנy1לט yi•
ען.1װא

ט האט קאטץ ב. ער1ברו כ א ^ ג נ ײ ר  א
וױ אזוי :םאר׳עיאג פאלגענדען רעם
חסט־ רyאונז אין סעזאן נײער דער  אינ
 זעד־״ז. טיר iy?io זיך, ערנענטערט1 ריע
 ארגאניזאציאנס געװײנליכע די חוץ א אז

 גאנץ א ^oyi װערט װאס ארבײט,
 ארגאגיזא־ אינטענסיװער אן זאר יאהר,

ײך קאמפײן ציאנס  װע־ אנגעהויבען גי
״•ע־ױניאן ניט yאל ןyארגאגיזיר צו רען

 ױ;יאן אינטעי ^טידען זײ און פע^
קאנטראל.

 אין יסתוסיע,1 רyנגליכyל א נאך
lyDiyii כטעט כאטײליגט זיך האכען עפ 

ircipyrpy ysw ײ א א  און ער1מיטגלי נ
 מי״ בײם געװען זײגען רואס /yארטyנ

 ער־ צו |yi^pyj ט•םטyאײגג 1אי טינג,
n? טHP א |y״  דאזיגע י1 זאי yyyii yטי

i< װי און ם^ורזיכטי; ןyמyפר^כל 'iy iy 
 א אױסארבײטען און ןyכאטראכט איז

lyo'iiy; די אזױ וױ פלאן y r t ip *פיאכ 
,yt.| צו ןyטyי 'P

oy א געװארען עיװײלט גלײך איז 
y w o w גרינ־ ליסס, לאטץ, בר. י1 פון 

ny3, און ביוסטײן r o. ,טארג^ליס 
 ‘Vo אונזערע טיט צוזאטען זארען װאס

o iy ^n y j לויט אן,4פי א אויף ארבײטען 
 ב^ארר עקזעלוטױו עם1 םון איז עס װי

געװארען. אנגעוױזען
סעק. שעחנהאלץ, י.

ר א אנ ש מ רנ ע ס אן אינ ה יוני אנ מם כ אר׳ן באהו
טאדם טעהד דעפאזי

A

 11באא עהזע?וטיװ םוךם זיצונג א
iy טון iK b o y n  iy i 22 לאהאל ױניאן 
ן ןyאפנעהאלט איז ^ װן ע סטאנ1 ג ינ

 באארד עקזעקוטיװ פון׳ם זיצונג א
iy 1 פון i22 לאקאל ױניאן רעסםאכער. 
 וײנסטאג עז1געװא אפגעהאלטען איז

 פוז אםיס אין ױלי. טען7 עם1 אװענט,
iy i .סטריט, טע21 װעסט 16 ױניאן 

y אונטעל i□ ת פון פארזיץ  י. ער1ב
בלוסטײן.

 װײם־כדטערםאן גרינבעמ. ה. ברודער
iy פון i טי ^ הויז ױני ט מי א  האט ס

 דער װעגען באריכט א ארײנגעבראכט
iy אין לאגע i טי  עס װאס און הויז ױני

ט ען1געװא געטאן ארט1 איז  הויז י1 זינ
 נלויבט, קאםימע י1 געעםענט. זיך האט

iy אז i זיך ף1א1 באאת־ עקזעקוטיװ 
ט׳ן באקענען כט1בא םי  זאל עט י1כ י

 איז עס װאם ען1װע 1ס<א איהם 1פא
ע י1 iy אין לאגע אמת׳ i טי הויז. ױני

 איבער״ iy האט עם1ע1אנ צװי^ען
iy צו זײנען עם הגם אז נענעכען. i 

iy םון עםענונג1ע i טי ט הויז ױני  גע־ ני
ײ עם װיםיל מענשען םיעל אזוי קוםען  זי

א נען װ  1אבע 1רערםא געװארען. טעט1^
i אױח גלײר זיך האט n װאך ערער1אנ 
 באזונ־ א ציהען צו אנגעהויבען אהין

Diyi סער תי אז אזוי באזוכער, שטראם ג

א־ דער אין אקאונטס רי ע ײ מ ע ט אינ
 יע־ זיך. רעןyרעסrפאו באנק ױניאן נאל
דעשא־ נײע באנק י1 באקופט טאנ דען

מ־ עסענען װעלכע זיטארס, װי  סײ
אקאונטס. ט״פעק און אקאונטס

טע, םיליפ ברודער װי  דער האולאװי
Ttryp םון iy i ױניאן אינטערנײ^אנאל 

 באנק י1 האט װיסען, אונז לאזט ,באגק
 פילע י1 צװישען באלופען, לעצטענס

 פ־א־ באזונדערס א ׳עפאזיטארס1 נײע
 רי נעהמ^ך, ;אקאונט מינענםען
 ראקאיױי פון באנק, סײװינג בראנזװיל

 אן געעפעיט האט עװענױס, פיטקין און
 אינטערנײעאנאל אונזער אין אלאונט

 םײװינגם בראנזװיל רי באנק. ױניאן
סײװיגגס אידײפע ער׳טטע י1 איז באנק

 .־זאט באנס דיזע און ביאנז\ויל אין באנק
ט1 היבשען נא:ץ א געפאכט ד א  אי; עג

 ׳רעם הירך יג1אנערקענענ באנק, אונזער
 א*ז באנק ױניאן אינטערנײ^אנאל י1 אז

 זיכעיסטע און עטארהסטע די םון אײנע
iy^:K3 יאר^ נױ אין

i n כראנזעיצ די םון ענט1פרעזי 
 גוט איז לובער. מי. באני.. סיױױגנס
ly אין באקאנט ^ i 'K  iy i יקאלער1רא 

 סיט זעהר סימפאטיזירט ער באװענונג.
iy?:iK או:טy:רyאז נרינדען צו הםונג 

 סימפאטיע זײן און באנק ארבייטער
 ורך1 אויסנעדריקט, אפכעסטען רטyװ
1 □yiװעל־ פון באנק י1 זואס עפאזיט 

iy איז iy 1כע i ע־ האט ענט1פרעזי: 
yדער אין באניז, ארבײטער א; אין פענט 

ױניאךבאנק. רנע׳טאנאלyאינט

ער אין װ הוױ ױניםי ד ער פ  דרעס־ און װײסס אונז
ר ע אכ נ איז ױניאן ט די ע ענ ך אװ ל ר ה ע ר פ

פ>ז. פ>)רק, פארעםט אין הויז זוםער דער אין םיזאן ערפאלגרײכער אן וױדער

םאל אלע ניפ
 ע;נ איהי״האט דאש װיםען סעקרעטער אײער אונז לאזט

ט ערהא,ט איהי אויב און אדרעם, אײער ביטטו  ד נ
שולד. אוגזער ניט דורכאוים דאם איז .נערןןכםיגקייט״

 פאי אין דאם םעםבער יעדען דעריבער בעטען טיר
 די אויםצופילען רעגעלמעםינ, צײטונג די ניט הרינט איהר
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3 West 16th Street New York City

 א iy:j^ װי 1מעה ניט איז Dy הגם
טי י1 זינט מאנאט  זיך האט הױו״ ״ױני

iy איז נט^yםyyג i םון פאלג1ע iy i זױ 
iyo געזיכערטער. א ׳עוין היים iy i פלאץ 
 צו ןyקום גײע און iy:m*o מיט םול איז

>yiy] .טאג
 אוים׳ן ארטyyiy\ 1פארבר □Dyi י1

 װאס י1 און אופן ע*^הגסטעז און ןyסטyב
iy אין זייגען i הויז yi□ םאל, ערשטען 
jy^p םוך אפװאונדער^ ניט גאר זיך 

yi□ און רײכען jy j^ y iB .און פלאץ 
 :װאס איכער א1 איז זיך װאונדער^

 י1 זיך ?ynyt ארום װײט מײלען פאר
y3'i.i ״בלויע □n y," װאו Dy זיך געפינט 

 א ארום ooyj עם .yניyאימ ױניטי די
 אוײ [8 מיט ארױםצופאהר^ צײט .iy׳□

 יױ דער בײ ס1ונ8גר רי אויף טאמאביל
 פון שטח 8 אויף ארט,1 און הויז. ניטי
700 iyps און 1װאל צװישעז 1נ8יל i^yo 

yoגר fynyD 12׳□ 'i ל8 מיט הײזערy םא־ 
8 y :iy i18 זאל, טאנץ 8 יכטונגען,1ײנ 

 ־yj אלע י1 און ילײברערי א פלאץ, אפרו
y אין זיך שפיגל^ Dyi□'׳ i□ סען תי  נ

 בא־ װאס #י1 צו נרוס^ jyp׳□' און טײך
iyi און ^ פ זיך. שי

טי י1  אײגענטום אס1 איז הויז ױני
o י1 םון y ii ױניאנס. מאכעד װײםט און 

y□ ט איז  אונטערנע־ יװאטע1פ קײן ני
^1א אן נאר ז,yפראפיט צוליב מונג ט ײ  ב
ט8הyאויםג װערט און הײם, 1זומע  ןyי
y כייט i□ געבען צו צװעק אײנציגען 'y־ 

iy o ''3 i8  jyi ם דײyגליכpט  ני־yנ צו ײ
□jy א 1פא jyi'Dyo ה א ײז1םyאנ־ כסט 

 בא?װעם־ אלע םיט װאקײשאן נענעבהןן
ז.yליכקײט
ט סאנען אהיז ען1םאה מעמ־ נאר ני

□Diy אוין נאר ױניאגם. צװײ י1 פון 
cn y ^ y o םון yiyiJ8 דער פון לאקאלס 

 און 1ײנ1פ זײערע אס איגטערנײשאגאל
iy3oyo□ 8 םון:y iy i .ארגאניזאציעס 

 אהין םאהרט םען >וײרער $בער, מוז כיען
ly םריהער זיך ארויס, i '^ D '^ t iy i אין 

iy פון אפיס i װ 16 הויז, ױניטיyסט 
יארק. גױ .6 דום סטריט. yט21

הר װילט  װערען אי
סיטיזען?

8
 דיזען אהן שריט קײן ניט מאכט

ביכעל.
 נעװעהנליוי זיר עטעלט ניט־בירנער רער

 זעהר״ איז בירגער א װערעז צו אז םאר״
 ?ענעו מוז סעז אז װיים, ער עװער. ?עהר

 ער ׳עטעהט םראגען, נעװיסע אױף ענטםערעו
ײ און עקזאכיעז. ׳שװערער א : םאר זיד אז
 נינ^ ויר טעו כא*ט זאכען שװערע צו װי

בירנער. הײו ניט ער װערט
 נאטוראריזײיטאו רי האט צװעה ריזען םאר

 ביכעל. נײעם נאנץ א ארויםנענענען ליענ אײד
 םיטיזען״. אםעריקאנער ״רער הײסט װעלכער

 װאס ארעס *ננענעבעז איו כיכער ריזעז איז
 ערעםע רי ארויםנעםען צו װיםעו רארף םען
אײפערם. סיש־יזען צװײטע אוו

 רי ביכעל ריזער ענטהאלט רעם אויסער
 קאורט איו געיטמעלט װערעו װעיכע םראנעז,

u ארויסנעמען נעהען װעלכע יענינע, רי 
 איבער• וײנעו םראנען רי פאפירז. םיטיזעז
ם ענגליש און איריש עננליש, אין נענעבען  םי
 קענעז װעיכע רי, םאר כוכישטאבעז אידישע

שפראר. עננלישע רי נענונ יט1
 רי םענם. 15 איז ביכעל םח פריױ רער

מ בײ ןווגעשיהט האבען עס װילעז מאס  םעי
jr  4 t\ אוי^ סטעםפס םענט 17 םאר צושיקעו 
o n אררעם: םאינענרעז

NATURALIZATION AID LEAGUE 
175 East Broadway, New York

------------------נןוםען אייער
----------אררעם נײ«ר אײער
ן-------— נובמנר ל*<#*צ אײער — נומער לערזשער או

 קלאוקס. וי פה שאפ־טשערלײטע
!שעפער ויפער און םקױרט

 אינרע־ אמעריקען, םראטעקמיװ, די פון טשערלײט די
 ריפער* אוו םר,ױרט קלאוק, קאנטדאקטארם און פענדענט
 האל* דער צו מעלדען צו זיך געבעטען װערען שעפער,
 װאו פלאר, טען6 אוים׳ן עװעניז. צװײטע 228 אין ׳ר,אמיטע

 בא־ אץ אעםארמאציע וױכטינע זעהר באקומען װעלען זיי
אינרוםטריע. דער אץ םטרײק נענעראל דעם צונ

 טשערמאן דער ברעםלאו, חש. צו װענדען צו זיר
 משארלם מיטהעלםער, זײנע צו אדער ־קאמיטע, דער סון

 טאג׳ יערע מעלרען זיך האן טען מאזער, ב. און אראנסקי
אװענט. ך ביז םרװז דער אין 9 םון



ז ז ז ^ ז ז ז ן ז י ת

ײו ארגאניזאציאנסטו
ס כױן» צװײ מ ו ו ע ו ח מ ה ו 8 ק

אן ס ױני ײ ח נ מ מ מ נ א
װיכםינה

עו;, נרודער פייננ
 באאיד, דזש. טענעדז״^ער

ײט. טע25 איסט 185  סט
— ;ברודער נעעײטעי

ov »אײך אננענעם זעהר ניט םיר אי 
 פערזעג־ כייין רועגען יעצט ׳שרייב*; צו

 צײט דער אין אגגע^נענרױיט ליכער
 אמעמײ־ פין םיאגען אז װײכ איך װען
 פאדנעהמען וױכטינקײט כי/ךזי און :ער,

 ^ונער אױםכיעיקזאםקײט. אי*עטענס יעצט
 אינצידענט רער ה*ט נאדויערען ן,יט צו

א׳ פאסירט אפיס בראגזװירער אין׳ם  גי
 ױגיאן אונזער װען צײט דער אין דע
 װיכטיגען א ערב םארװיתערט נעװען איז

 דזשאינט דער נאסעס. די טיט יןאמוי
 די און פונלציןןוױרט, ניט האט ב$ארד
 געקעגט ניט ה*ט אנגעי־עגעגהײט גאנצע
 אױםםערקזאכד ;עהעריגע איהר קריגען

ט ײ  יעצ־ זיך האט זאך די װי אכעי־ ג
 מיר אגכאיאנגט װאס )אנטוױקעי*ט טענס

 אנדעי p'p ניט איך זעה פערז/גנײך,
 יויאר יעצט נלייך װי האנוײעז צו װענ

 װע־ ׳עטאנדױנקט טײן אײך מאכען צו
:fy ענדע אן כיאכען אין פאסירו;:, דער 

דעם. צו
 צי זיינען מיר געגעז חיאגען װען

ך  נאנ־ און נעװארען, ארײנגעבראכט א״
 כייה רי גענומען זיך ה#ט איהר װי דעם

 כייר בײ איז אונטערזוכען, צו זאך די
 גע־ גיט צװײסעי! קײן ם^סענם א םאר
 איהר אין זאך די זעהט איהר אז װען

 קיעגער די אז נ^דליך, ייכט, אמת׳צר
 דעי םון רעזולטאט א איז קסונע די און
 אנט־ איז װ#ס יאליטיק אנגעגעמער ניט

 לא־ בר^נזוױלער אין׳ם געװארען וױהעלם
 האנדידא־ געשלאגענע די און .11 קאל
 אפ־ זיך זוכעז ^נחעננער זייערע מיט טען

 זײ ה*יט װ*ס איינעם כייט צורעכענצז
ײעי אין געיטטיצט ניט  אדער קאמיײן, ז
ny:;y: א ױיערער געװען איז

 סאי אז איבערצייגט, געײען בין איך
 וועיכע דאלאר, 50 די מיט םעשה די

 האב איך אז געװארען באוױזען קלאר איז
 און ארבייט, ױניאן םאר םארװענרעט

 מע־ מיין געגען אויסזעצוננען די סאי
 נעװען זײנען דיםטריקט. דעם נעדז^ען

 װיכטיג, ניט און אומבאדײטענד אזוי
 װעט איהר אז נעדענקט ניט האב איך או
 אויםםערקזאסקײט. װעלכע מײנקעז עם
 םון זוער5׳ אקטיװער יעדער אבװאהל און

 דעם ביז נרעסטען םון׳ם ױניאז דער
 די הינטער אז געזעהען ה*כען קלענסםמן

 עטװאס ניטא איז קלאנען זאנענאנטע
 וױיסע די און כאראקטער, ערנסטען םון

 בולט אזױ האבען פאייטײן םון ^טעך
 נע- און קײס דער םון ארויסנעטארטשעט

 דאך איהר זײט אוינען, די יעדען דיסען
 םון׳ם צוגענוסען מיך און נעגאנגעז

 באהאנדעלט םיר און אםים בראנזוױלער
 אין װירקיליך איז װעלכער אײנעם װי

 איבערצײנט, בין איך ?זולדע. עטװאם
 טיפ דעם םון טענש א נעװען איך װא<ט
 װאיט און םוסיעז, און שרײע\ קאז װאס

 לא־ אדער ׳לאקאל א זיר מיט נעהאט
 מים־ העיםען מיר זאיעז װאס קאיען,

 דורכ- נים האנדיונג דיזע װאלט ״שרײען,
 די װי אזוי אבער געװארען. נעלאזען

 קאן איך איך םיהל יעצט, איז לאנע
 ארונטערשלינגען. :ים באילײדיגוננ רי

 סאי באטראכט אימער זיר האב איר
 קײן געוחןן נים איז װעלכער אײנעם

 ױניאן. קלאוקמאכער דער םאר אומכבוד
 10 די סאר בעאמטעי. א איהרער אלס

 ױ־ מזר אץ טעםיניןײם מײז םון יאהר
 קלא- קײז קײנמאי מיר :ענעז איז ניאן

 איז שפרינקעלע סײן n* געייעז ניט נע
 ,סא כאראפםער, מײן אויף געםא<ען ניט
 באסעס, מיט םארהאנדלוננען םײנע איז
 רי םים באציהונגען מ^ינע איז סאי

 גע־ בין איך אז סאקט, דער מעטבערס.
 בראנז־ םוז׳ם כשנעדזעער יאהר 7 װען

 אראאגעזעצט געװעז בץ איז אםיס יױלער
ע- בעסטען דעם טיט נים האנדלען צי ק  ע

 דע־ אין האב איז ױניאז רעי אין מענט
 דזישענעראל 4 דורכגעמאכט אױך צײם

 קרי- אנדערע םאד^ידענע און סטרײקס
 אוז ױניאז דער איז מאמעגםעז טישע

 באשײדענעם מײז אויזי טײל« םיין האב
 כײט איז װירדע םים דורכנעםיהרם אואן,

w w רעכם דאס געגעבען םיר האם 
it םאד• נעיױסע האכ איך אז דענהען 

 ױניאן, קלאוקמאכער דער םאר דעםסעז
 וױ םארם. דעם סון סיאנעז איק אז איז
 גמבראכם סיר געגען וײנאן וועלכע די

 הײן םון איז אײר םיו וחולען ?יײאדעז,
ױין ,oonv ווערין נעגוםעז גיט ינד

, U U W \ % \ % m v
אכטוג; סון געםיחל א נעהאט איסער

 איהר אז ׳דכעד בין איך און ליכע, און
ס יעצט אױך ^וײםעלט  םײן אין ד

 םון נאסען אין ׳אכער פרײנדשאסט.
ט כאביטש, כרודער םרײנדשאםט, ײנ  מ

 ױגיאךםליכט םארנױגען טעג סען אז ניט
גע־ שוין אײך האב איך און עטיק. און

 כאטראכטען דך םענט איחר אז זאנט,
ט האנדלוננ אײער  טאר דאלאר 60 די םי

 דיס- די אבער ׳טאט ױניאךמעסיגער א
אל און ציפלין ער־ ױניאן דער םון כאי
װע־ געטאן זאל אזעלכעס אז ניט לוינט

דזשע־ אלס מיר םיז װיסעז דעם אהן )רע
^ר, נעראל ענעדז  אנאנדעל אדער כי

 יױ דער םון קאכייטע םאראגטװארטליכער
גיאז•

דער פון כ««סטער »לם יןמט זײן פון רעדגגירט ביזביטע א.
ר ע כ א ס ק או אן. קי ױני

 האבען װעלכע כיענ׳טען זעלנע די וױיי
 ניט םאר נעכראכט קלאגען די כייר נעגען

 כראגזוױלער די אױף אױםפאסען נוט
 יױ דער םארװענדען פאר און •^עפער
 געזעצ״ ניט א אױןי ראיאר 50 ניאנס
 קוי׳ א כײט ערשט האנען ׳אוםן ייכען

 אין טיק,4פאי די װען — צוריק צײט צע
 געריכ* אנדערש געװען איז 11 יאחאל

 און פיעזענטען געראבט מיר — טעט
 ער־ דעם םאר כאטראכט און באנקערןען

 אין סענשען םעהיגסטען און ליכסטען
 כאדויערען, מײז צו אנער ױניאן. דער

 דער דורך איך דאב פײננערג, ברודער
 האט איהר אז איבערצײנט זיך פאסירונ;

 גאר ׳רעכט כייט גערעכענט ניט זיך
 גע־ גיט זיך האס איהר טאכט. םיט

 מך דעם םון זײט דעי אױף *טטעלט
 די האבען װעלכע די םון :אר רעכטען,

* מיד סאי האט דאכ טאכט. אר^ג  קי
 PT ניטא כייר םאר איז עס אז טאכט,

 ױניאז, דער אין ישטעהן צו טעגליכקײט
 אפנע־ ױניאן דער אין האכעגדיג וױיל

 שונאים, צאהל באדײטענדע א יטפארט
 יעדען כםעט טיט פאל דער איז oy וױ

 אוםםארמײד״ איז דאס װאס - אפיסעי
ך - יי  ׳•זײט צוױיטער דער םון און -

 ה. ד. ױניאז, דעי אין יחום א זײענדינ
ענדיג  צױ לאקאל מײן מיט צוריסען די

 אײך דארף «א'ך פראנען פאליםישע ליב
 זעה םארװאס), ערקלערען ניט זיכער

 אונ־ באדען קײן ניט האב איך אז ׳איך
 אין שטעהן צו װײםער פיס מײנע מער

 טרענס־ צו מיך האנרלונג, אײער אםיס.
 א אהן אםיס בראנזוױלער םון פערען
 בא־ ניט יעצםיגער אײער און טרײל

 סטרײק, איז קאמיטע א צו מיך שטיםעז
ly א פון ro r i i ^ ט ק א ד א  איז עס וױ כ

 און ׳טיר פיט סאל דער נעװען רyאיט
 אבסאלוט י^לטDy; זיך האב איך װאס צו

ט האט ^כטינטyבאר אכ ^־ ײגג ר  נאך א
 !,Dy: איך און ^n'cy; ביסערען מעהר

 אי־ cyi כײט אייך נױטי; םאר דארום
 מע־ אלס yרעזיגנאצי סײן זyרצוגעבyב
אפיס. בראנזװילער םון׳ם דזשערyנ

 צו גרײם jyny; אימער בין איך
ט ןyרזענליכyB םארכויג^  אין סyרyאינ

■yרזyי  ןyסyרyאינט די אין כבוד כען,נ
 ־yלy די ײאלםען ארגאניזאציע. דער םון
 גערוען באהערשט jy3KsP די פון jy^jy״

 □yi צו װאלט ^יהלDyג זyלבyמזyד פון
ט צושטאנד . :י ן ע מ ^ נ

ו סײנבערג, כרודער  װידערהאל אי
 א אז אײך, צו םארלאנג פײן :אכאטאל

 זאל באארד דזיטאינט םyד פון קאמיטע
 איך און ׳iyDinyo3iK זאך די דורכאויס

 מײן םון ט,רעכטיגקיyנ די אז רyזיכ בין
 איבערצײגט צוױיםעל אהן oyii זײט

װערעז.
גרום, ברודער כייט

ײעה א
ש. א. ם אכי ב

 טוער אקטיװער רyדyי אז ׳זאנט איהר
 ניט |y:K>p די איז האט ױניאן רער פון

:iny?y ס א ו ^ ;yרנסטy פון ^ ט ח א ר א  כ
 פאײ־ םון yםיאנ א בלויז איז עם גאי
ly אײת. טיק. j^p לײ־ ניט דאס יזאן 

jy:yp. די ^ ;yv טענ איז פאסירונג“ 
 פאליטיק. yאלpאkי םון זולטאטyר א ליך
םאקט, א דאך בליינם םאקט רyד רyאב

, < ן ו ױ > w m  w i n. ^

מנ אײ^ר אז ס איז חאגדי  קײו נאװען גי
M 'w w a ם איחר »יז ד סוז ¥ ױ י  *ד אי

iv r^n t ?« \ v m א«- נרופע א [ױ אײר 
 אײמעשלאך #11 לימאי* םיז טוער סיװע

 זיד האט ױניאן, דמר םון נעאמטע סען
yj׳yoHt| כאצײ ברידערליכע גיט אזא 

 אײטך אז אנםאנאניזם, אזא און הוננ
 אסיס אין־זראנזוױלער שםעהן וױיטערער

 רי דער םאר נעזונד געװען גיט איז
אן,  געצװאוננען מיך האט דאס און ד
 יאר^ נױ קײן טרענספערירען צו אײך

 ערביטע״ אײער איך םארשטעה נעװיס
 אינע• האט איהר װי נאכדעם H רוננ,

 אח מניאן רyד סאר צײט אזא ארכײט
 געסרײ איז עהרליך ארכײט אײער טאןyג

 oy -1 סעז זאגם װי — אגשטאס איז
 אײך סצן האם װעסןן, ״פראםאוטעט״

 אכען במנדעל. א אחנטערגענוםען גאר
 :םDלשאyנעז איז כאכיטש, כרודער ׳דאס
 פאסירען זאכעז *זעלכע ארכײט. ליכע
 איהר אוז לעכעז׳ ארנאניזאציאנס איז

 םונדעסםװע״ אבער װיסען. ov דאיםם
:v\ דyגp איבסע< זיך האט איחר אז ׳איך 

y אײער כייט צונעאײלט ^ * H W און 
 נע״ זyדyביט מעהר ארויס צײנס איהר
^ אײך פיז האכ איך וױ םיהל ם ר א װ ר ע

 וועם קאמיםע א םאר סארלאננ אײער
 אםבאטיאכם, איז װערען גענומען רyזיכ
ײ און  נעלע- רyנליכyם ערשםער iyT נ

ט ײ ר ^ .yn woyj Dy טyװ : ^
 םרײנדליכען איז רליכעזyבריד מיט

אייער, גרוס,
שראל רג י ע כ ײג ם

.1924 ,9 דזשולײ יארק. נױ
— :באביטש ליבער םײן

*yל אײער געקראנען הײנט האב איך
 איך װעל, רעזיגנאציע. דער סיט טער

 םארדריסט Dy אז זאנען נים אײך דארױ
^ן טיםען םון מיך ר א  פאסי־ גאנצע די ה

 זא־ ניט אױך אײך דארף איך און רוננ,
ט איהר אז ׳זVנ ײ:  ̂רyלעצט רyד בעררעז ז

 ארוים זעהז געװאלט װאלט איך װעסען
 יאהרען, ביסעל די פאר ױניאן. רyד םיז

אײך צו איך האב זיך, ;yjyp מיר װאם

 אױס׳ן זון דער פון וױרקונג די
קערפעד מענשליכען

 Dy בירינ וױ װאױל, lyo^ii yאר מיר
vwרyאונז אין װערט *  y] ,איז װאס ראס 

i^ in y u y;. םיר lMאצyאפ. גיט דאס ן 
 jyDKT, ניט סיר ןypרyבאפ אםטסאל און

 אונ־ פאר נדיגyטK, זיך lyj'Dy; װאס
אױגען. yרyז

i אזוי ;אך איז װאס און :y o r,; ארן 
 זון־ װי ̂זyאויג yרyאוגז פאר נאהנט אזוי

ײן נאטור די ליכם.  אונז דאס האט אי
:iy3y:y ם טאנ אונז דאס ניט אוןyנלT 

 םון װעי־ט די און האנט. םויער א מיט
ט Dyi םאר זyטראהלK̂ון־r די נ ^  פון נ

גרויס. inyr איז רyרפyק רyאונז
ט די רyאכ שה״  אײעלר זיך האט סענ

 ןyטאדyט קאםפליצירטערע זוכעז Dלאזyג
ען. איהרע הײלען צו ט ^י אנ ר ק

oy לעת נאך וױיסעז מיר אמת, איז 
yi iy;yii r עתה m  inyr□ װיסענ־

o^אפםליכ ivv  iy אב זונליכט. םוןyדי ר 
y o m iu פון באוױיזעז סך א אונז ניט 

 נעה־ זונליכט. פון סאכט רyנרויס רyד
 װאט ̂ןyDרא yD'iiy; לטשל, ׳מיר םעז

o:nyiiy; |yj''T ל צו געװארעןyבyאויף ז 
njn אפyנyגעמוזט זײ האכען לוםם. ר 

 אויסםאל־ און זyאסBצוצו זיך זyאנהויב
jya באפ דיyמאד אונזער פון הלעזyרנyר 

 iyDys iyDi:y; זyאב1ד זײ צױױליזאציע.
^אפטy נרויסער חגר אין  V'VVj'i* פון ננ

שטעדט. yרנyמאד
^ ס א  גע־ דאס האב*ן זײ iyi^P װ

! inyDsro'iK מוזט
 בײשפיל זyטDyב □in דא האבען םיר

fy אונזערע םאר rw : אמעריקא־ די
אנ נער אנ רער ר.yאינדי  נע־ איז רyאינדי

 ארומצואײאנדער^ן געװארעז װאוינם
 האט לוסט. םרישער דער אויף שטענדע

םאי רyאכ םען ײנ  פאר־ און lyDijy: א
 טיל־טע- די איז אינדיאנער אז שםארם

^ רישע ח א אי  נע־ ניט האט מר װאו ב
ט אנ  זיך און לוםט סרי״של ײ אטעכי;: י

'$:V} איז רעזולטאט דער זרשײן. א*ז 
 קיאנק, נעװארען איז רy אז גמױעז,

 דא־ yרyאנד םיז זyסאלדאט די פאר ב׳;ת
y דאס איז סען rn y o ,s ,o נעװען לעבעז 

 יי^בען רדיגעןyפריה זײי;ר םון רyזונטyנ
דט.y^טr די אין

,,yc״ נרייסע די םובערקולאז, ii 
 װעיט דער םון wvmvwvv* האם פלאג״

עי ט ^ ז פיר קרבנות. טױזענטער אין טוי

קאונטרי פון קומענדיג
אפפיהר-מיטעל נוטער א נױטינ איז

ען, די ײז ר װעלכע שפ ה ם אי ם א־ו רי די אין ב ט אונ ען ק נ ״ םאל ז  א
ט ט אזוי ני ש, און נו ען צו און פרי ם הי ר א ר פ ע ײ ט א עזונ  איז ג

ם אוי כ ר נ. ת טי דיג אז נוי םענ ם קו ײ ה אלמ א ר ז ה ט אי  אויםרײ־ גו
ען ם ניג ען. דע אנ רמ א ל ־ ם ו י ן ס)ן

אםםיהר-מיטעל באריהטער דער
רען וועם לי ם די רענו ענ ײער סון םאנ ר א ע צ אג ע נ לי  אוז םאמי
ך װעם ײ ען א ז שי א ע «לע םון ב ם ענ ל עלכע םאלנען, ש םען וו קו

ם א סון ע ענ רג א ד ר א ען און פ ט פ א ם ש ר א םאגען. פ
װאג־סם^רם. אלע אין כאפם, א רמנט 50 אין 25 ,10

I

 ײ¥ל־ זײ וועז אז נוט, זעהר *נער ײ״סעז
 פריעע נענוג האבעז נעק«ונמ נאר טעז

 jny^T אין רסyזונדKב זונ״שיין, און ױפט
pד  םון פיל זעהר װאלטעז יאהרען, רyינ

 אױכד גליקליך און פרידליך אנטpyג זײ
>jy2y אי( װאם יאהרעז, ביסעי דאס 

בא׳שטימט. דא ןyסyאל אונז
מיר, וױיסעז באאבאכטוננ רyאונז םון

 פאק״ yנרויס צװיי םאראן זי״נעז Dy אז
 ד* און היץ די :זונישײו איז טארעז
שטראהל^. ליכט

 היץ די .אז נלויבען טעןyאריטDאוי
 הײלונגא זיך איץ האט איז דעגערװירט

 4<ועינ קנאפעז א inyr פון ןyטDנשאyנ,אי
 שםראוך ליכט vo'^v: אבער, רטyפארק

 ד< םאר סטימולאנט א ײי װירקעז יעז
האלטע! זײ און ̂רyBרyק פון כעזyװyנ

 1םו אײנענשאםטצן היילוננס די זיך אין
nזון. ןר

 זונשײן םיט זיד באנוצען מיר װען
 טובערקולאז[ פיז הײלוננ דער פאר

 לאנגזאם גאנץ פאציענם דעם כיעז שםעלט
ט די רyאונם כ  מע| איז שטראהלעז יי

ט פארזיכטיג ^iyr איז  סוו ליכם דעם מי
iy i אן אכמונג, שטרעננ נים כשן ׳זוץ 

D'Djy'tKB Dyi אפגע• ניט זאל הוים 
ט זיך זאל און ווערען ברענט  באדעקןן ני

ד.yרלyבליסם מיט
נזך אונז םאר נאך איז אבער זון די

......

ט באנעהן זיך דא אויך כייר  םארזיכ־ ני
ז איז םינ ע פ א ^ ב סאם. די אי

צ\ גענײגט געװעהנליך זײנען כייר
ספאזמאטי״^ זאכעז מים זיך נאגעהן

S‘ 'י
 כיר, זעהעז זעיטעז נים נעסמי.

שעז,  לאנ< יאהרעז האכעז װאס ד^
 םאד נומ דאס פרואױעז ײעיען הוננערם׳

 מעג. עםליכע איז זyאניאנ און כעז
« זולטאטעןyר ײנ  fiW אםםמאל ז

T טרױעריג^
 ו געעםענמ מוזען הײכיעז אונזעו^

fin, א און כםדר ארײנצולאזעז כדי 
 לוב םרישע מעהר װאס אונםערביעכוננ

 ג לײדעז און קראנקהײטען ליכט. אוז
 פיו די װאו דארםעז, לרוב זיך םינעז

p זונשײן אין נעײעלמינט. סטערניש
*p'P W ט באצילען ב% די לעבעז. ני

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

j״׳* vuj' j□ ,זײ װעט םען װעז דרעלעז 
 ליכמ דירעהמע דאס רyאונה זytאײסשכע'

זון. דער פון
בײשפי^ דעם fyonyj fy:yo מיר

 אריק נעמען וײ חױת. װילדע די פון
 7סיה דער איז זונליכט מאס סטע םו
 הײם^ װערמ מס װען איז טאג׳ םיז קייט

 1אי זיך האלטען און אײעק ײז נעהעז
• ^אטען.
 אויג ׳ממנ זוםער איצטיגע די איז

 1זי קאנען צו נענונ נליחליך זיינען מיר־
 ברע&ו ים כײם ײאוינען צי ערלױבמז

 נים און פארזיכטיגי זײז מיר זy'אײס’
מ צוםיל קערפער אונזער אוירי זyקרינ  ה

 tit שײ\ דער נאכמעהר, זי?. דער םיז
 גמזוננו נים איז טאג טיטמן איז 1זי רyד

 אויגען די מוז מען אוץ אױגעז, די פאר
זונצנשמראיך דירערוטע צו םון באשיצען

 וו«| זון, ד*ר 1אי *בער זיך ב«יעז
נאגוײזען, אייך וועם קאנט, איהר

1>*י *ס טראסס היילעגדינ* א םאר װאס

יי? ׳ ;
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 איקר זײ ןyי־אב װי דעניאנכגייאציע. א
זי־ ןyjy^D באײײנט. אסיען גאנצען א

y:,,r• אין אי-״ענםילן ,ר א*ן צען ,j; אין 
 אנהױב ןיא r.ycy׳:•פ און ׳ ט־י*ע-־ע
^ “V איז וײגטער, ײ  אמיעריקא, ןייק א

ױ אין  אין אריבי^־נעל^בען זיך לאט כ״
*שטעדטע״. ;־,אנאגר

\m\ פון חאנסראהטא־ רײכע־ דער 
דוד פאבריק, קרײדער טץיסע ו

 י^דדים fi’Dipy: אװענם אין איז
 פרײ דין א-הם האם ארבײט, ךעי

 עי אײראפא• pc nyn: א רערלאננס
 ױאט אררי^ט, אױפ׳ן ^y: סוה א 'י-*ם

 חרומש, א טיט גדשריבען נעוחנן
 אוט־ אין האנטישריפט yi-nyirp תפרעם

 : איקר צו טאןyג זאג * ^וםדיחןן
oyD m ערט. װידער מסתמא ״שױן;

 ®נים געגאאםער ׳רyטyם רוגרע', יןױ
 איז עס .oyD םון דויט ןyװארyג איז

ט נים נעװען  לעצטע די ןyאויסצוהאי
 יע־ פון קרובים אריםע yאל רי פון ןןײם
 אין טען4האי fyjy^D װאס ׳ים דימ נצר
טע2_ םיט און הייו״ ;yoya אײן  עדינ

 זyײדt זײערע ןyמאהל fy^^c שווארצע
די אין לאח6:י זײן אירם שטעו^ן און

נעכם.
y לייענעז ^lyברי cyi סטyװ — s r־ 

טyנ האס — כער, אג  טו — םריי. זײן ז
 דא סאפער. fycy קום און יאויס ךך
 :ײע א fyo װײזט או:ז פון וױיט דם

 cy או y>* fyj^r פיקט״ש^/ ״םואװין
 צוגעהן fypyii מיר װאונדערבאר. איז

*הין.
 טאנטער. cyר אױסגעטאן האט קאפיאן

y:^r,y;r'M| ארײז איז און הע:ט די 
n־Dy אין y r v איז טי־ט גרויסער רער 

 סאכ־ עלטסטע זײן און נעג־ייט נעװען
p.K y יאהר א פון א טער, i'^ ’jy

 און ען2לי yאנגעפארבם טיט צװאנצי;,
̂ען » ט געזעכען איז פ:ים, jyo״n סוי  נ״
 א o'-py.i פױל און האנט pא בוך *

פלײ׳ש. y:yבראטyנ עטיק
 .־אט - ריר, כײ oy נטyבר װאס —
 שוין האסט—האפלאן. ^yj זאג א בײז

יצ קײן ניט וױרער  תנ־יר רי־פט טע; ט.,
ארום.
^ רי ד ״י  אויפגע־ ניט אפילו האט כ

 װיײ זיך און בוך פון הא״ איה־ הויכען
י‘יyנ רyט 'yט ט די ; *ו y:נ:wסyרyאינ א \ 

ישונד־ ŷביליג א. Dyey פון סטאר*'׳
שרײבער.

 e;>*p גארישען cy׳־ $ן יטסאפם
 צים uvyry: זיך האט — ׳סyטאט,J, ריט
 בא־ ryvny: fyoi:y; און קאפלאן טי׳ש

ר פון 1 די װ^נע־ן רyכטyר ח
 ;y:ypy3 איז y:yryp ;yi'ip אין הא:ט.

«ר דער ט :•אך ױyברי אגג^מע:/  אן :י
 איהם פאר׳שט^יט און אויפגעסאכטמר

 װאס ישױן דאך װײם ny אװענט. םyד
 זיך האט ־אנגעשריבען. איז דאדטען

 טyסטאר און קרוב נײער א ־אױסגעזוכט
ט איהם כײ ארױםרײסען oycy זיך  סי

^ ר  זײ נעהען אאע קלאגערײ. און ט
 jyo בעטען און הוננער פון אויס רארט

 הונ״ אױ5 א כאטיט צושיקען זײ זאל
 פאר א איז װאס ypKO ראי*אר. רץ~ט

 אז דאך מיינען זײ דאייאר. הונדערט
 די אױף דארארס fyopnii אכיערײזא אין

 יײ רמאנטyד זיך האט ער און בױטץר.
ט הורצע א טיט ײ  ער האט צורי? צ

^ א ערהאלטי^ן רי  פע־ א זיינעם פון ב
 fyoyDy: איהם בײ האט רyנyי און סער

 בי״עז װיל רy ווײל ׳py^?n טויזענט
̂ yp:'*n fy:''K אן האבען און הויז א

 פון מאן דער און ר.yלטy יyד אױו*
 און שיש חוצפה׳דיגער. אזא איז בריעפ

 יארנים nyoyD דעם האט רy פארטינ.
ysD3yy3^ ארבײטען װיל כיען אז 
. fyo פארדינם ם׳ ^ מ  ער איז אט או

#ly^ipyj nyp צו־ יאהר צװאנציג כייט 
 גע־ יןעשענע. אין סענט אײן אהן ריק
fyn ער שניידע^. א בחור, ארים אן 
ט cyj''p צו איז  ין<יא און אננעשמען ני

מyגsא און נעארבײט עװער  דאגער. א הי
 פאררינם ער האט האט, ער װאם אל*?
y טיט j''t זײ זאלען הענט. אײנענע 
 :ײעז און כטyנ און ט![נ זיצען אױך

ט זײ װעלען בעמ^ון, האט ער וױ  ני
 fyoyc און y:yr*K צו אנקומען ןyחןרפ
הילזי.

 דעם fynijyjD'inK האט האפיאן
 *ײ־ pk סעשענע הױזע; זײן pc ברי^

 סינדערשער דער אויפ f^oy: pip א דער
ןר עס רyלכyװ מיט האנטישריפט. קרו̂כ
;fyiiy ^ ב רי ^ נ נ ר א  אדרעס. ת
 צווײטען אויפ׳ן עי האט וציםלפ

 נא־ דעם באםער?ט האנװערט פון
 גענו־ םארטראכס און כ"'ער ברוך

v:vzv\ דyדער אין נאר בריעו*. ם 
 און פרוי זײן ארײן היך פון איז

בײז װארעןyג א*ז זי ;.ypy אננט‘
iy צט װיל ?אפ״ און ׳נעןyלײ אי
 בריף דעם ארײננעלײגט צו-יה האט

y:yryp ע־ זײנע געהײסען און  איי
 טיש. צום זעצמז זיך סיבר^

y-ijrcw :אך i אװעש תאפלאן איז 
 ״y^op'B״ גײע די זעהן םרוי זײן

 גע־שיכ־ שרעהאיכע די םואװיס. די
 דעם אויױ נעװיזען האט מען װאס
 איננאנ• םארכאנמ איהם האט ׳מנט

#בערנ-אײנװאױנעד סון כילדער
נע״ זיו האיעז האסע^ און ליבמז ײ

:n :yny; ער ראט אהיים, צוריק אויז 
ד ר ױ  דעב ;y;yr, fyDCK־o fyoi:y; ו
 דע־• זיך לצ'םלפ און cyp'D ברוך נאסען
אן איז דאט אז ׳טא:ט  איטער זײ; ד

n :y :r וועכיען כײט ברוך׳ק^ ׳חבר V" 
ט צוזאכיען, אױסנעװאקס^ איז נ ־ ע ^  ו
 זיײ זײ װען ׳ר:אך1n און חרר p-K אין

:D:'iKiiya \v צוזאטען 
 ברויט ביסען fyiy' מיט נעטיילט זיך און
נעפירי.. און p:*iy: זyרyי כייט און

fv: ozys שטעגד אין אין קרא:י־־ו איז
יעו טרע קײז :*ט M V•*1 1״ • האט און שיעק
*ע־ םאר־ ציטערט איז אויג^ yא•הד אין
די ,פאי־ב בט אין , צװע’ ס א װ יצאטען דעז
ג:ו־ ט טראנ ;; פאי זאט א£י־אז ק  .oiv:
ט-י־ ש און ציס^ײ ן ר yאיב iy:K£*J* jyo

: ך ד טyרyג צו ד
ג־־מ היגרן שיקע; ם ו יעסיי■ דא־ף טען ־-־

? ^n y לם א אפיטר און אנדערש. גיט 
^ :א־ ײננ פאכיייזיע. דעד כייט ^y^K בר

yד האט רyאון פרוי זײן טלרצײ :y- 
 גר-יך ,װיי ny אהיים, fy»"^ זי נוייי&ן

 װאפ זעהץ און ny'-,i cyi נעןyרלײyב,א
ײני זײן ר  ־y: א-ז ד איהם. שרײבט פ
 ״אנג פון יטױן איז שנער אז iyc'T װען

ry n y אומגpyמ  yאוםרוהיג אזא ;.yו
p נדיגyי,ז , א ;עהאט, נאטו־ s רער 

זיך תטיױ רyרyוואלוציאגyר
;fyo^y רyר yרשטyשאה־ פײער. אין ר 

 ני־ סך א ^yoio^ ןyװארyג איז יאן
 ?נ־ אםא~ טיט זיינען ןyראינערונכy טיל

y נענרפיעז זיך און ; j ',K| אין 
 כ^י־ *טטארקער ןyסאכ און הארצען זײז
 ע־ האט װי בדוך׳ק^ בלוט. זײן סען
 אררעט nvi רקטyבאט ניט גלייך עס

א־י צװאנציג שוין זײט. אנדער אױפין  י
 ױאס און צושײדט. זיך האבען זײ וױ

ט א-ז ,איצט^ איד,ם סי
געטראפש; קאפלאז האט הויז אין

^ עי־טסטע זײן טוטעי. א ײר  זיך האט ט
:o :npy איננסט זײן כייטyאון זוהן ז 

nyi ד איהר האט איננעלyא אנגט‘רי 
 װירד נעװארען זי איז זייט, אין קיאפ

 האר. די פאר זyרײס כאפטy; איהם און
 א*ז פאנאנדערגעריסען, זײ האט האפלאן

טyאויפנער אן  שיאף־צי־ אין ארײן רyנ
iyo טיר. די זיר הינטער פארםאכט און 

 ט1בי אויפ׳ן־ צטyזyגpאװע זיך ^אט ער
ױיי בארוהיגען, טyסטארyג זיך און  זײן ו

 ysx װי יyשטארק לאפטpyג האט הארץ
 cyn רטyוד“וv איהם האט סען פאל.

ט. װ^ ך א א ^  ארויסגעגױ רy האט ד
 ג״יז־ און yjy^yp פון ny'-a דעם סען

:fyoi לײ איהםyגy.̂ איז פניבי זײן 
:y fyn^nyדאס *^ביעט':. און רנסט 

 ברוך פרײנד נדyױג זײן םון נעווען איז
ny>'o סרוי א פאר װאס אבערyאון ר 

uypy־ Dy פון זיך םיהלט 'y־  שורה. ^
 אן איהם צו ג^טריב^ װאלם דאס װי

םyאויסג א  װאס כיאץ, רyאלט רyרטyם
 און לײרען. צו כח ?ײן ניט שױן האט

 ער װייל דױאף, איהם בײ רy בעט איצט
דyױג זײן אז װײס ט איהם oyii חבר נ  :י

מ רyהוגג פון אויסנעהן לאזען  זײן טי
מ איהם האט ער ?ינת[ר. און פרוי  ני

Djypya ד פאי־ שרייבעןyעי פון צייט ר  ד
 פון געטריבען זײ האט מען מלחסה.
 אאײן האבעז זײ און שמאדט צו שטאדט

 אויס?וניען װעט זײ װאו געײאוסט ניט
 דער פאר האט ny פארבאײבען. צו

־ צײט ^fy ^ p זי טאכמער. נרויסע א 
 איז אוץ yה'יליג א װי נעשטארבען איז

רע. פאר אומגע?וםען ^ פרוי זײן און אנ

׳^yi ?י^קר א ער האט רלבא נאר
 פ*," זײן און אוטזין א־ א*ז דאס אז
ד דערראזען. ניט קײנמאל טyוי י

y:py,n רײ־ םyרy׳ סך א ראך :yה: האט
ד ־y און י אנג פון שױן זיך א י \vo

נעי־ט אבע־ ט זײ ז.yאראפברײ:ג :י 4װיי
העייפען מוז ־y .fyp^ איהם עי ױעט

חיר. [vo:>' אלכען זײז
 נא־ און בארוהעט זיך האט קאפי־אן

 Mv'~z דעם fyjy״p ovyty: זיך לאטא
 פרוי. זײז אריין א*ז שראױ־צימער אין

 : געפרעגט און םאזyנ דלניץ א י.אט זי
 ̂ געי^ט בעם װאס, ׳נו ־ -

 D-־y2c:yy: גארנישט האט אןלקאפ
 ;־װיײ זיך ןyהאב פרױ און םאן און

 און אויססאן גענוכי^ י־אךyפאט גענדי:
;Di""y טיאפיy.א איז עי־ נאײ ןsגyלy־ 
:fy א ~r v נע־ :יט ״זלא און צוױי און 

 איז יטטוב אין אויג. אן זyצרטאכ קענמ
י געװ^ טי  אסעגען, פינסטעי. און ט

^י y3,N,,ccjn די איז ײז  ניען האט ה
 קאפ־ דיבט. די אױםנעלאשען אויך שוין
 טאי־ פאר א און בעט פון אראפ איז יאן
 טעפיר ײײכען fyD'r:. ז’איבער דורך זיך
 ער האס רנאךyד שלאף־ציךער. פון
 שטוי* ט*פ^ א אין ארײנגעזעצט זיך

 רע־ אין opipy: און פענסטער בײם
 אין נאכט אסיען דער *פון עװארצהיימ

^ yj''T פאר שטאנ^ ז“אי איז אויג  גע
 אזעןלפאר אירם האט ער װי אזא ב־־וך
 זיך האט ̂,y צו־־י?. יאהר צװאנציג מיט

 קל״י־ דעס א-ן װאוינוננ זײער ד^־מאנט
:Dy ,זײ װאו שטעדטעל fyc^n דאן :y־ 
y: אלטע אן עבט.ר o 'n ע ^ צ ל ױ  הױז, ד

 איז :.yn א בײ געיטטאנען איז װאס
 yrycyc פין לyלדyװ א װײטער אביפעל
 זױ און פריהליינ רעצטען דעם בױמער.

ע: מער  ארומשציאציי־ען דא־־ט זײ זyפי
 דער־ און yבײד צוערשט אװענט. ארע
 טאכטער, חזן׳ה םyד פײצען, כי'ט נאך

 פײדער yטענסט’ די ןyװyנ איז וו^׳כע
^:v בײדע שסעדטזגל. אין t\ נעײעז זײ 

ט כטyנ ׳איהר א\ן פארליבט  נעש^א־ :י
טyרyג אלץ און פען  װע־ דטyרyג און ד

:cyn fy, װי '^cy איז שמײכעא איהר 
 ?וא איהר קלינגט oy אאםטשע־ןי װי און
^ן זי אז און אג ג נ  אזא Dy»y האט אי

 געהט נשםה די אז ׳זיך אין חן דאדנעם
 ײ און טריט. finy' איהר נאך אויפ

ט איז w בײרען פי w i און פדײנדליך 
 דער־ און צוגעזאנס. גארנישט ?יינעם

 ׳שטאדט גרױםע א איז אװעה זי איז נאך
עט דארט איז און הרג׳ ^י׳ ו א fy^^iiy: ז

ם ח׳ ו משי ע ט י י צ
(םעייעטא?)

װהילער. ז. פון

אגטyג װאלט נביא דער און : ז
אג׳ זיך fypyii זײ און והחזיקו

 פארטײען, זיבען נשים yשב טשעפען״
 זײ און לאםר סאן, אײן אין אחד באיש

^ אזוי איהם צו זyלyװ אג  ‘ײע מיר : ז
 ־Dpy y:y:>'K yרyאונז אויפשםעהן ילען

oyojya מיר און :fypyi ן י ען ז ד ײ ^  אנ
אלץ ׳זyפראגראם yרyאונז אין

 רו אז ׳איז םון־דיר, זyװיל מיר װאס
• ?אנדידאט. אונזער זײן זאלסס

ט זײן װעט Dy װארים ײ צ  װען א-
 די אויח שטעהן װעט פאלה גאגצע דאס
y'jp 1מע יע אס גױו ״גאר בעט^ און! 
 זיך זאל װאס מאן א צו אוגז שיס גאט,

fy:'iDD':K אי ?אנרידאט א זײן צו פ
זײן שוין װעמ Dy װײל פרעזיז^נם.

 גע־ זyהאב רyאנpובליsyר רי װי נאכרעס
 נעפונען, נארניט און געזוכמ און זוכט

 און זוכטyג האב^ ראטעןpנםאn די און
 גאר מיט צופאהרעז זיך רyשי ־און געזוכט

 האבעז װאס ןyטDאמוניp די און ניט
 ?ײנעז זײערע קאנדידאטען די םארלארען
ן ע ב ^ ט נ נארניט. װי נאײן מי

צװי־ מאן א געזוכט האמ גאט און
ט אזעלכען האט און צריהיס אלע שעז  ני

 אזא זוכען אננעהויבעז ער האט נעםונען.
 אזעיכעז האט און cry^ רי צװישעז מאן

 : איהם צו נעזאגם ער האט געפונעז. א י
 רי פלײצעס ריינע אויף טראג און געה

 פון ארויס זײ פיהר און פאדטײען זיבען
^ םארװאגלקנזש זײער

 םאר װײנען גענומען םאן דער האט ’
ח נאט װאס םאר נאט, ׳א :נעםרעגט א

 איז װאס מיט V שטראף אזא כייר ?ומט
 זאל איך אז גרויס אזוי זינד מײן ראס
 סשא שװערע אזא fyony: fyno ראס
פלײצעס. y:,so אויױ

 געזאגט און געענטפערט גאט האט
 רפארyד גרויט, איז זינד דײן : איהם צו

 הישר״ דרך פון רyארונם ביזט דו װאס
 yPn מיט גלײן געהן צו אנשסאט און

־yD קאלעגען רײנע ^ » :fy פאר־ דײן פון 
 ג־ א אז פארבליב^ נאר ביזטו ׳טײ

־ ר y ג י ד נ ע ט ש א ? י ל ב ו פ ע  ר
 איצט װעטסו חטא Dyn אט פאר ר. y נ

 די פון װאגען אין אײנשפאנען זיך טוזען
 זײ ןy^yלשDארוי און פארטײען זיבען

ע די פון ד ^נ װאהלען. קו
 פון ןyנאכ♦ Dyi fyDry: האט ער און

ט.yלאפאר רטyראב כיאן רעם
גע־ איז טyלאפא^ רyדאז'ג רyד און

 רע־ רyנדיגyאנשט אן װי מעהר ניט ױען
ס אויף ר.yאנpפובלי א ו  האט םעהר ^

yנים ר :nKny פר ?ײןyטyנזיעD. פאר 
 D#ny: ניט ער האם גרויפעס עטוואס

:הוש ?ײן
 װען נםyמאם א fyiiy: איז ov וױיל

f: איז פאלה נאנצע דאס y ^ r y איז 
 םאר צארן אין זאטעזyג און ענטריסמונג

 זיך האט װאפ ?ארופציאן גרויסער דער
 דעם אין — אויגען זײנע פאר ענטפלעהט

 סענאטאר רער האם מאמענט ראזיצען
ט fyo»nv לאפאלעט,  איבערינע די מי

 באראה װי פענאטארען, באמבאסטישע
 א אגגענומען רזשאהנסאן, םאגנוט און
 נעבליבען און שװײגאכץ סים מויל םול

ם און שטילשװײנענריג, ארויםנע?ומעז ני

 אין געועסען י־א;; ,אזו א-ז לאפי־א;
 בילד א :א,י־ ביײ־ א און ‘יטט" בע;י

ד דין ט ״ ^,זי ױגעגר ױ ;^שװאױ ;
cicy^'x האט אין עז אוײ זײ:ע פא־

זיך האט 'y \v^ און ברוך־yp׳ ירייט >0< . . ן • י ייל

ך <״y איז ^ררי ביעט אין ט ײי; y; יק ציי
כ*אר־ אז געדאגק, ׳ן בייט ivztt s  * H H  *  •  

•  > • איי
הו:־ א־ױה :ד זײן ילר ט \' * ■VI

iyo"ii אײך װעט איז yKip־* דy־־ט 
שי־אױ אין און ז.yאזsפאי ט :י אירם

s און nv םיט ע אנ; א ; w v : עד איז
מ וױנט^י ^ װ א ״:fy איV א t ברוךיק^

יאט־ yרנyצsהי טיט חדר פין ;y;:KSJ *
yo:״Dy די אין jyn□ םא-יאנען ,צ און 

ט װאפ )py־r םyד ^־  מןר אין ארום מי
ש. אױפ״ן ;y:mry: די ןyהאב פינסטע־ני

• s*
•  .  I

̂ה קאס^ז  א, ;yo זאגט אי
 בא. ;yo זאנט בײז קאכיעץ

א- -בא בא בא  -בא, ב
סאיאטצא ביאטצי נאשי

אױפניעשטא* קאפראן איז צוטארגעגס
 ארױס איז ^y קאפ־וױיטאג. א ס*ט נען

 סאב־ א*ן פאהר^דיג און הויז פון שפעט
p וױי 'p ,?האט פאברי ny באשראסען 
: טאג Dyi נאך : ״ ^fny דאקטאר א צו 
^f א cysy ;yoyc אין 'iy o *זײ״ פא 
 איהש בײ fyj'n װאה ,fy'.r.y: נע

 ;y;y*-i ן.yװארyג איגעשװאכט שטארק
 האט ׳זyרהאלטy ר.אס עד װאס יבדיע,־י

טDy: זיך ער ע א־  טיאכטען. צו ניט ט
 שיס* דין רy האט טאנ ;ycsyr בyד :א־
 "'PVJ און רyדאל צעהן fyDy:y: לyאי::

yo; יװענר־פריעד ױין אװעיד״״יקען עס 
nyp'D ברוך

ן ע נ י נ ע ג ־ א ױ פ ײ ו י ב . ד ע כ ײ ר

 א שרײבט — pyDio yט'יער —
 בײם איצט םאיברצננט װאס טײדער,

 זומער־ פארטערלבע דער אין יים ברענ
ש רyד פון הױז  סא־ ײשאןpyװ רyאידי

^ ײ  פאי־ יy:yלטyז א איז עס — ׳ס
:fy r:y מײז און איך זײן. צו דא 

 ציםער׳ ליכטי: שעהן א האב^ פרײנדיז
 ,fyvjKD ׳ים אין -טאג אי*ע זיך באדען
 V ניט װאס און פארטיס, ביטש צו געהען
 אח fyoy איד-שע ypגעשמא Dדא הײנט

 אן — םארװאלסער רי פון באציהװנ די
y:y:''K אכי,כy ט וואלט  זײן Djyny: :י
בעפער.

 ‘הונ די אין אץ fyonp pוyברי yאזעי־כ
v פון דערט^י v 'i 't t פון אי מײדראך 

ט, אר  די אין ביג־אעריעז פון אי ב^פ
ט סאפײעטי די װאו ,ny3 ?עטפהיל  האי

v איהר אויף o " m פאר הויז. װעקײשאן 
 f סאי און ים ביים טא.י ׳י*אזש' אין באיד

 כלויז o:v2V^v: װערט ׳רנyב די ן:א
ך מוז fyo רyאב ׳װאך א דאי*אר 8  ד

יpvדy אין פארשרײבען תיכף '*̂Lאנאל 
V.YJ ,o:v">v פט ̂ y' בראדזוײ, אי

 ביז 5 פון ׳דא:ערשטאג און די:טטאג
ט. אין 7.80 ^ װ א

 און טרײסט םון װארט א כייט ?לפא צום
ט און האפנונכ, פון  א איהם אנג^ױזען :י
" :yii av: ד צוyדי פון באםרײאונג ר 

ראהערטיפ. און ?ורירזשעס
ט ןyהאב זײ און  דעי אז ר^ײאז

אי פארק םוץ צאי־ן  DByiiy:D^" װע,^ן ז
 rD,siyD׳׳ \vvim א םון שוים דער װי

 פארטײ רעפובליקאנער די און פוידער״,
 םים וואהל^ רי פאר שטעהן איצט זאי

פ רחס:ות א  רי גאט באךyנ װי לy^פ:י
שולדיג... :שמה

שט^דינער אן אלט און בלי־ א:  ר^י
p:אyװיל ר iy פאר־ אויך איצט אםייו 

 : םוטער־פאיטײ זײן אין ברוך א מײדען
 yבײרyנ רי הרעךyרקyאיב חלילה. גישט
 װיל ׳םו:ראמע:ט צוםוילטען Dyi כייט
p y אויפצובוי ניטyנײעם עטװאס ז 

 שליח רyצײטװײליג א װי :אר ער. הומט
 צו:ױפצו?לײבען ׳ער סוםט ׳זא? א כײט

 אוםצו־ און בױוגז׳ע ys* פון שטיכ^גן יד
 װאם איר פרומער א װי און פרידעגע.
 sypשט' א מאל ןyערשס צום פארזוכט

 פיה־ 'רארי?אל רyרyי װעם אזוי חזיר,
 ןyדארפ װעט רy װען יאהר הײגטיגס לע\

 אסת, א:ער.pפובליyר א פאר שטיסען
שט אן ער. רy:ריגyא: ?אנ םבלי ר^

ײי  אין אז געשריבען, שטעהט ov װ
 אין זײן דור רער װעט צײטען כישיח׳פ
 ־yj ניט זיך װעט Dy און זינדיג גא:צען

 ראוי זײן זאל װאס צדיה אײן ?ײן פי:ען
 פינ־ דער םון פאלה דאס ןyארויסצופיהר

 צו jyDn טyװ םאלק דאס און ׳רנישyסט
, אן פאר בעטען און גאט ר ע ז י י  װעט ^
o: ראפ רעזyדערה גאט v w װעם ער און 

^ אן שיהען רינ שטענ  ׳רעפובל'קא:ער אנ
 םון ראל די זיך אויף נעהמען זאל װאס

 אלע זיך ארום ארוכיסרײבען און צדיק א
y און באלײדיגטע jym cw ow דע־ און 

 ניאל אמת׳ער "yi סוםען װעט טאלט
 נאנצער. רעי אויױ זײן װעט פרידען אוז

וועלט...

f



K I V J U f l A I TT

I I  r a n i i l  I

r«bM$4 iftty rttiif bf (hi lnittpau״na\ LidjM* Oatwitil lo tk ttf 0*1•«
Otoct: I Wm  16th St., ?1«# Ycfk, ft. f.

*i  , u w w ' f i n r w y j y

MOtlHItJIOMAtl, idem. - / i -׳■•;׳  r ......... ״ י ,• ״—•  YAXOIsKY, Mil*.
a . BAiiofr, stf ' f  i t t t i .  ii h״ •in̂ M Managtf

9nbattlptian ptia paid In atlfantt: $100 pet yut
V״ l. Vt, N׳t. 2׳» ___ New Y-Ifk. t• rifiiiy. Jt.lv l O w t
tuleiai it Strand (:lot mtllti April If, 1926, it lltt (’ottrfft.i it Ntw York, N. I ,

#rtd#r Iht art o( Atipjii«t 24, 1V12.
Aee#pf«rtr« ht mallip/t at aptHal raft ol poalagt ptnyidtd lot In Mcfion ,J 03, Ael <4

Oiltibtt i, 1917, autlmittd op January 25, 1919.

 t*k >ןנדערע ov*״ pc וױכסיגער
 ג#װצמ#רײו*נײ- דעי pc רע«#רט דעם
 פעסט־ איר כיײגוננ, אינזע־־ י־ויט איז, סיע

 צײט איצטעע*־ דעי pc ד#ס *ס*לוגנ,
 ,,א -,ױפט־פאחטאיען םיר m זיעען

r נױ »ין יוײאוק-אינדוסטייע דער r, 
 אינ־ יד יזײסט, ראס — ױדאן די און

 יי^יײ נאירענט ר״דיס םערנעשאנאל
 £ײ די פון *״נע איז — ױניאן רסyק

 סא־ די סרא טעיט,1“אװעקנע װערט אח
 איז *ריןלעחרוגג דאזינע די yoriy סע
טער נערט װאס ד#ס, װי כיעהר, 4םיי  א̂ן

o n יוג־ ,\וני*ן־א;ע-יזענענ". :נ*כיען 
 א;־ נאס דעי־ אז רײגנ^ י^ן־אנערקענוננ

 רעייעזענ- דעס אלס ױני*ן, די ורקענט
 םאיהאנ־ און איכײטע^ די םון טאנט
 א־ב״טס־פרי^עז, ײעגען איהר מיט דצלט

 װ. ,1 א. טונדעז2* סרנײטס-פ*גדיש#גס,
 גרויכע* א סנװען *ליץ דאס איז גצוױס

̂יוייה דער po זײט דער םון אױסטו  ײ
 א■־ אין פיה פיי געק^סט האט װאס
 געװ^־ אױסגעחעכיפט איז ד#ס כיז סצר,
 ער « איז ד#ס גרױס וױ *נצר רצן.

 ױד^ךאג^ריןע־ ד^דגעד דער pc סהלך
 -n: דעי po עגט׳זגיידוגג דער צו נוננ

 א איז יוגי*ן די אז װצמ*רײן#ריסיע,
 הי#ולראינדוסטריע, דער אין ס*?ט*ר

 רעכט פו^סטע דאס האט זי דאס און
 נאר גיט פאדערונגען איהרע זאטעיען

יעס, *װ ננוג^  אױבײטס״^טוד צו וױיד̂ז
 די אין ^יצטעגדע סאדטאיע די vt ׳דין

m v v, דעם #רר אױך נאר vvw: ,איפן 
 אין !נעפיהרט װערט איגדוסטריע די װי

 פון ענטיצײדו;ג די װערטער, אנדערע
ר  נפ׳־-ױע, זאגט גאװערגאר-חאכייסיע ̂ד

o וחנגען אז n, זאי״ איגדובטריע די וד 
̂ען ^ננעדיז,  די pc נעײ־כתים די ?יי

 ד*ױ/, נעיי אײגעיגע די גיט פעקטאריס
 רעכט א אױך ד׳אט ױ;יאן די דאס נאר

 נאעטעהן צו אין ׳װארט איהר ואנמן ןןו
 ז̂א װארט איהר או דעם, אױוי םעסט

 אויסגע* אױך און װערען, אױסגעהערט
 איד די סאר נױטיג װען ׳װעתנן ס^גט

ארבײטער. די און דוסטריע
A

o איז דאס ip אין װיכטעסטע סאםע 
 יןאטישיע. דעד םון ענטמײדונג דער

 ##;עטינס- ניט עס קען דערוױייל ׳אמה
pip ס איז וועחנן אי אי  סעגטעז^ און ד
ען װאס ארבײטער, יעגינע די און ״;  ז

 ‘זא קענען ׳קודצזי:טיג זעהר ילײרער גאר
 ;עװאוגעז דא מיר האנען ״װאס :נ*ן
 אכעי־ וכירזן?״ ט״טא גא:*עז □in פון
/  סאי״ וױיטער. עטװאס זעהען װאס ר

 ;ע- דאזיגעד ^דער אז געװיס, עטעהאן
 א יױ וױכטיגער, ערך דער ניט איז וױנס

 די פאר וױידדןן״העכערונג סאסאנטאנע
 רע״ mh נעױעז 1אי דאט וױ ארבײםער,

םאט  סאײ-״וני״ סריהעריגע אלע סון זוי
שעססע. און ?וננאן

A
 די דט כױר אונטער׳טעצען געוױס

 װײדוש-חעבערוננ. א םון וױכטמסײט
 ד.אט קילאוק-איגדוסטריע דער אין אנאר

 וױיתמ* א אחיסגעוױוען אםם ועחר יץ־
 אי*יזיע. עעהנע א אילס כיױז, האכערומ

 די אז נעהײסען. עס חאט יר1■א אוים׳ן
 און אדיפי; געוןדאנען האכען ארבייסער

 -חעד־לע; די דורך אבער מעהר, אוויסי<
jn איױזיע ׳עעהנע די איז צומםענדע 

 ער1 ^דער .pn«nw אויסגערונעז נאלד
 ניט האט םיאכה כעיל גום־כאןואחאסער

 ער װען אדעיר ארכײט; קײן גאהאס
 ניט ער האט ארב״נ^ נענוג ג^האט האט

 ותיל׳ ןיו •רנײסס״ירײז, דעם נאקראנאן
 דאס כאחנכםיגט. געווען איז ער כאז

 ;אר יזאט ױניאן די וױיי ■אסירט, האט
 גרעסערע םאדערען צו רעכט דאס גיהאס

 נעהאט גארניט אבער האס װײדזמאס,
 אץ ארדגוגג דער איכער זאנען n וואס
 מאכעז זאי וועיכע *ינדוססריע, דאר
v*m אגרימעגטס די אץ טאחמירעכונגעז 
 א פאר כאסעס די םון ?ײם דזןר סיז

^ ער׳טט וױרקליכקײט. י  דודך װען א
n דאט ױניאן דער םון פעסםע
 איזזי נעסוזט נאותרנאר-פאמיסיע די

 דעד ׳אין פאפםאר א איס אנארמאנען,
 גע״ אױך האכען דערצו »וץ אינתעותא,

 הױ»ט דרײ איבעריגע די ןװמטיכיזןן סוום
 כמונוםעק״ די דדשאכעדס, n טאקסארען.

 סאכ״כמגופעמדטורערס, די »ח נמװתרס
wm דאכ, אז זײן, מעניציך כאמח אס 
 אויסלע״ מיץ האכאז ארכײטער די װאס

 אי1 ירפאססע?, נאך װזןיעו ײז אאסמם
 מעחנץר א בלויו «י*ן םאחר ו״ם
װירפאיכפײט. יענאזײגא א נאר

________A____________
ם נאוויס,  אגארקענתג ד*?מי n װאי

דן כלױז ןןיסגזנדריקם ןיך וחןרנמד, ז

 דאס ^עד,ן וױ איז טאטזאכען, אין דט
 אבע- ׳אױעי פא-׳ן ;עלייננעז ױאיט

 געײען עכ װאי־ט איכ־יטע• דעפ פאר
 די אנער טט׳צומ. ער9יזנא א פין נאי

 יױ\א; דעי pc אנע״יוענוננ דאזינע
יואגקל׳עטע* נאכץ א אין אױס זיך דרייזט

 גאראחטער גאנײעז ovi pc ענדע^ונג
 ,ענ־• איז ^,לןיאוק-אי^דוסטד ד*ר פון
 פאדעוױני-ען טוז ov דאס דעס, אץ ייך
 ״.•אפ ידײנער דער איגדוסםריע דער פון

 גע* האט ער װאס ,nrv זײנע אי־ע םיט
 יןיאוק־אינדוסס־־ע די אױוי אי כראכט

 כםיט, ארנײטע- ד» אויף אי און נכייי*,
 אנערחענט, האט גאױעמאר-יןאטיסיע די
 ׳דא זײנען װאס ״עעיעױ. fWO די םון אז

 כ״יט געכיאכט ov ד-אכען ױעיכע ארן
 גאו^ע די און כאאס נאג^ן דעם דך

 פין מעיפט נוטע א רוז עקס^־ואטאציע,
 טרײד דער אין אז און פאריעװינדען די

 דיד 15 א העכסטענס פארנײיכען סיזעז
 חע- 15 יוניאן-יצעוער; אםח׳ע דערט
 עס װע^כע םון יערען אין ^ע*ער. דערט
 װ^ינעי ניט װערען נא׳טעפטיגט זאלען

 רער טיט ווחאטען איערײטארס 14 וױ
 זײנען װאס ארנײטער. אנדעיע ^אהי

 אר״ די טאכען *ו פארטיג אום גױטי^
 פענען א«עדײטארס 14 זואס בײט,

h אין אויפטאן,  opii• 01n -פא 
 אױןי נע״עטעיט דך גאנצען אין מיסיע

 ױ 'יניאן. דער פון י»טאנר«וגסט רעס
 ׳וא;עז *ו רעכט איחר אנעײןענט האט

 א אין ?״ן םוזען עס ארבײטער וױפיל
 זיך קענען זאיל הנײז 4כעי וײן אום *עא■,
 ער״ ר1»י אין סאנוםעסט׳ןורעמ רופען
 ױ;־ דער צו נגוגע פליכטען ז״גע פיאען

r האבעז טיר וױ איז, דאס — יאן w 
 אין וױכטי;סטע סאכיע דאס נעזאכט,

^גען דעם קאטף. אי
A

 װעיען, אױסגעפיהרט דאס נאר זאי
ivs^i צאהי די גאר ivtyr* כאיערעגקט 
 חונדערט, וװועיוי״סוםצעהן אוין• װערען

 דער pc יןאנטראי םויען דעם אונטער
 אוג״ םון םײי גרעסטער דער און יוניאן,

 יטױן װעיען יראכיעםען איצטעע זערע
 װעיען דזיעאבערס די װערען, ;ע^יזט

 וײער םאכען יאזען סעדזר קע;ען דט
 װעט דערכייט וױילען, די װאו אדכײט

 האיױענײ• די אװעקפאיען כרייא *עריז
 סאנ־טא- די *װ״טען קאנחוחנגץ דעגדע

 סאכ- די פארקערם, גופעקט״עורעדס.
 כיאנוםעסט״טורער pא ראנוסעקט^ורער

 םאדערען צו יאנע דער אין זײן װעילען
 ארכייט, דער םאר ■רײו ײכטיגען א

 װעט נאטירייף־, #ארן מאכעז, וײ װאס
 אױןי אי״שייניעז ?יר פארפעחיעז עס.ניט

 דער אױף און ארכײטער-םארדינסטעז די
 אילע אין ארכײטעל די םון כאחאנדילוננ

 בעילי די סײ װארים הינזיכטען, אנדערע
 אר- די ׳אי*ע םון נאך טעהד און בתים

 םאר- ניט קײנמאי װעיען ײי״ז, כײטער
 יױ זײער נעװעז איז עס אז געסען,
 נע- כיעגיליןי חאם ׳װעיכע׳אױסטו ניאגס
ארדנונג. דיע די מאכט

A
 דא־ דער םיט אז זיןי. םאר׳טטעהט

 םױט ז״ן קריגט אײגפיחדוגג נײער דנ/ןר
 ,Nir קאריארײ׳טאן דער אױך קרא■

 אויזי טכה אכית׳ע אן נעװען איז װעילכער
 דער אין יוניאז דער פון סעריער רעס

 זײן ניט װעט עס ק^אוק׳אינדוסטריע.
 און כיטרעסםע די םאר מעגליך םעהר

 ארכײטער״באסעלמך די םון £<ינקסטע
 אױסכא־ זיןי אין ױניאז, די *•*ונארען

 און ׳אױנ װאכזאסען איהר םון האיטען
 ארײנ׳ ױניאניזם פון מאסחע דער אונטער
 װי #רוקען איהר אץ סעסער א ׳טטעכמן

 גע־ עס האם יטא• קאיפארײ׳טאן דער
 צױ טווען װעט דזמאכער יעדמר טאן.

 אין מעפער, די po גיסם א עטעילען
 גארםענטס, זיינע טאכען לאזם ער ױעלכע

 די און זײ. קױפם ער װאו אויך און
 מניאך ז״ז מוזען װעיעז ivcvr אלע

 װי םא — אנדערע פײז ניט מע«קר,
 קארפארײמאן״ א אירנענד דאן װעם
 א*גע- שױן עשזיסטירען? קענעז שא*

 ארכײט קײן ײעט עי דאס דערפח, רעדט
 אר״ קײן אױך ער ײעט קדיגמז, קענמן נים

 ארכײ׳ איע ווארים האכען, ניט נײםקר
 אין סיעצער זײערע האכען וועלען טער

 p» ױניאן״׳פעיער• הונדעדט 15 די
 דער םון רעזויםאט דער אי? איץ דאס

 א אאם ײניאו דער מון אנערקאנומ
 דאס איז r̂רooאיגדו דער אין םאקםאר

 -4Nkc א •אחוד£יסנאן דעכם א חאט ױ
n n m m ענדערמג «p זיח ארט ותר

איחר אױוי ווערען אײד
טאייזען סארלאנכ. אויכדריקייכען ̂׳

A
 ׳אױן טיר ד-אנען pדאנvג דעניז^נען

 םאר* אױף אױכגעדרייזט וױדאײו/איט
 ייין קארוכנען. די אין אופדם vjv-״עי#

 די אױוי טאג־טעג^יך טיען זעי״כע דאס
 אוגזע-ע פטייײ,ער h pc פאי־זארי־ומען

 דענקע!/ טיר אבער פייןרע*, איז רעיגע•
 ױניאן דעי פון אײפטו דאזינעי דע- אז

 וױנטיד וױיט־ג־ײכענדער אזא םון א־ז
 ריר אז ^אדען, ;איגיט לען עכ אז יזי־ט,
 טאכען קיאר אניאר נאך איד׳פ ?אי־ען

 אינערהױיט טעמבע^יי•, אוגזער -םאי
ײי דא זײגען ov ורעז ד  אין ״עופטען אי

 נאר גיט ןv,טײ vc^vr ײ^טעל, ארגזער
 ovi פון נאדײטװג די פאײז^ער^ צו

v;'Ov^| ,כאנו נאר יזאדויvvבייט דןי ן 
 iv נאר אני ,ojvj'? vכטיגvרטרvד’ג

 ר,vט’ארכי רי פון טירות די ^4פאיטורי
 נא״ אדנײטער, גטעvיג‘יvאינט nrvo די

 vדאזיג ד> אז ̂זvהvטrארe טירייה
די םון דיגסט אין jvj^f חנרה״לײט

v o o rv ס א ס א נ - ^נ ץ ט י י ו *עדוסט- ח
m, ,* ײ ע w װ o  , y r m i i »*אי

rליכJVט  iv ovטvרvאן דער ן מי  11א י
מנ חר  גרױסןד איחר סון אדספי

ױפגאב^ i< אכ׳גי/ סארא^ א n M/ 1א 
djvovsv או;?עד א»ן / א| יאזט װאס ױד

ך  כיטרען ovi po טוח א סארדרעיז^ ד
 oivovsv דאוינאד דער גט.vכ*אגvסיז
ז חי׳־יד׳/ ניט, איז V̂ אונעהײיכ^ר י v- 

 װא^ט oנvב-אגviסל #׳עוט׳ען א ר^ט,
i ער y y i .ט אל^ט^נ  אנעף קאן iv פ

 ׳טייאן, ovi אױסגעפיגען גיף אזױ גיט
 םארנאהאילס רv ;vn •ראװאקאטאר, רעס
 פאר אט טאסקע. רױטער א ח^נטעד ױך
 וױחנרחא^ס גױטיג פאר מיר חאלטען די

v ivױישיvד אז /רעזvאױםסו איצטמער ר 
אן דער פון ד  ooovn דער וױרקליר איו יו

 ױניאך גוטער יערער דאס און װיפסינאד,
ע אי*ע ןvנגvאדעטר no טאן נ  כחות די

אן רער העלסען צו  די ןvופיד,רvאױס ױד
נ נ או ױ עונ  םונדא• זvvנאנ דעם פון אינ

ט ^  גיכעד װאס איגדוסטדיע רvד פון ד
tרvנד^יכ,גר װאס און

 סעלע נעוױסע
 מיס• ׳טטארק

איו עס דאס

^ א נאך איז דאס ע ט כ  •ונקט, װי
אן n װאס ד ^ האט יו נ ו א ו ^  װאס און ג
 אייגסידר רער jvcsvn כאדײט^ד װעט
ער רvד pc רוגג  װעײ אין ארדנוגג. די
 םאר אץל■ ?ײן זײן ניט טvװ ov כער

oקvאין ט,כ־ארני ^vo^vii i i v n̂׳ min 
יעטאיט

A
 אין אז וױיסען. סיר

 לײבעל ױניאן־ דער איז
 אזױ, געװארען כרױכט

 יױ דער םון לײבעל דער כ^ױז גענייכען
 אױססד איז אלײן יודאן די און דאן,

 זינקן, אין האבען םוז ivo רyאכ רונען.
 אין זאף אזא ניטא גאר איז ov דאס
iv i ^גיט זאל װאס וו^ט ivjvp סיס״ 

 אי״ זאל ivo אויכ pא #װארען כרױכט
ivoםון טיסכרױך םאר׳ן חאכען מורא ־ 

 איפאחנן גמסוזם םיר װאיסען זאכען,
 װאס ׳דעם אלעם םון טײ< גרױסען א גאר
 סאסזי אוגזער אין ערװארכען חאנמן מיר
 א עחנערען.r א בעסערען, א אי״ז פאר

 למשל, נעמט, ילעכען. ivo^rjvo מעחר
 כאמטריײ יזמז װער רעדען. און ״פר״בען

iv גרויס און יעעהנקײט די טען i pc 
 דאך און סעדטען. םאר׳ז טתגה דאדגער

 האכען |v§oiP vכטיגvרטרvגיד וױפױ
 סון םעחיגקײט דיער טיט נאנוצט דך

 דינען צו אום ניט iv^ און יערײכען
vv^i ,צו זײ אום נאר כ״טםעג״עען 

 !בא׳פװינדלען צו זײ אום פארדארכען,
iv3vnoovi:io װעט p:״Dy אײנ־ ניט 

 שרײכען דאס אז םארלאנגען, צו פאילען
 װערען, םארבאט^ זאר ivnvT און

 אײנגעםיהרט זאנאר זאל עס אז אדער
 סעחר די סארקעהרם, צענזור. א װערען
יע־ געגען מענ׳טען y^ערטpvאויםג

 צו כטyר דאס פון רענסוננ2נא׳ דער
 — רעדע. פרײער און ירעסע םרײער
 לוט־ די אז נום, נא;ץ jvo’ni זײ כאטיט

ivc זײערע םאר דערמיט זיך באנוצעז 
 צום אינטערעסען ■ערזעניליכע אײגענע
זע זײערע סון שאדעז  און סרכנות. נאר̂י

 סיסכרױך דער רעכם. אױך וזאבען זײ
 איײן זאך די ניט נאך מאכט זאך א םון

 די אז זעהן, נאר דארף סען של^ט.
 אױם־ ווערען מעהר װאס זאיען מעג׳טען

 אילץ זאילען רvװינדלK̂ די כדי געקיערט,
nyr:yii מיסכרױ־ קענען וועניגער איז 

 נױ lyo'i^ אזא םיז איז װאס ׳דאס כע?
[.vunvo םון רים8פארטל דעם םאר צען

A
 װענ^ ריכטיג אויך איז yo^yt דאס

yi□ .לײבעל oy נע־ אין אז אםת, איז 
v t yo*rלv ד איזyמיסכרױכט ל"בעל ר 

 רער האט p’oy«<; אין אבער ׳זyװארyג
 די כראכטyנ ?yvנו םיל ?עהר ל"בעל

 רyד p̂דאנyױניאדנ דער ארבייט^/
 מםארק אזוי איז םיה^yrטסyסאלידאריט

 געװאחןן םyברײטyאויסג און פאדטיפט
^ םyד דורף ב ײ  nyr^p רyד דאס ל

 נעװא״ םאכטyנ איז וועילכער סיסברױןי,
 po װירקליף איז ^יכע^, כדט־דעם יעז

באדײטוננ. ?יײנער גאדן א
A

ם חוץ א  אז םאר׳טםעהן, מען מוז ת
 נאר וועמןן סיסכרױכט סאז לײבעל רyד

 אינטע- Dyoyii ארבײמר, די ורעז דאן
y iyoyiזעהר זײנען ב*ש'*ען, דארף ר 

 נא־ ׳דאן אבער ציילבאװאוסם. דועביג
נע- דאמאגאנ רyד זועט טיריליך,

 וױ ̂זyסארםיהר צו זײ װי ׳|ysD'D נוג
 ניטא איז oy ײען אפילו איצונאימז, זײ

^ א װי זאף. אזא ב ײ  די רyאב |yn ל
 און םארטמדטריםען וײנץ\ רyארכײט

שט^, צו נטŷיגyאינט  װענינס- פאר
o:vo׳ y:yr^ yiy^t אינטyרyסyהא׳ ̂ז 

vz\ ד דיyפאגאגyגאנץ א זײ אײזי ז 
v%*:v ,ד^ר אט שלימת ^ ב ײ  ווען ל

yנאר זײן חאז אײנגעםיהרם, איז ר po 
lyoooyn זײ. סאר נוצעז

 סאנײ דצר ווען אז נאר, באטדאכט
 דאר ײיז וױרסייןי וואט לײבעל םארי
 נע- געסאבם איז אדכײם י1 או אדות,

ת ײ * pm ,\i$ntpv*rm po צס ךאס no מי, ימיאז אין װ*רען אונטצר »ח מזנ

 pyii צר און ׳yi:yonv yסאדטאר
o ^ ’cy)j’^ װyרyאס/ד גאגץ אינ^• ן 

 on אנדער׳ט גאי \yp דאס וױ ריסא,
 nyviip א פון םאריױף םvד אין דין

 -c^;vo די םyד דורך װערט דאן ׳צײס
 -ir3ypD מיט כ*^א■yקo א פון סייט
 ז̂א ן.yיאסt״יyגoאױ אכסאלוט נײט
o רyד נאר îy צו װערצן צונעװאהנם 

vi"i jycpp ױניאך א מיט גאר קיאופס 
 jyopp ניט דכער oyn iy און לײבעל,

tyרyאגד קײן
A

 oy איז ,jynyoviHD סיר ^ױט און
 ניס װערט <vz"P חנר װאס גוט, דו?א

 נאר ױגיאן. רyד םון כלויז ארױסנעגעב^
 אינדוסס- רyד איז סאקטארען אלע פון
ynדורף ׳ oyi אװ כאארד דדשאיגט 

 פארװאס♦ אט און סאנטראל. סאדטארי
v m\ סיכד צנד «ױר לײבעל, ױניאן א 

*jyp $y ,א װאלט זיץ iyo'ny3 מײל 
 פאר• ג^ויסמן א ג^זאט •וכליסום םון

 רyװr װאלט אליץ דאס און אורםײ^
;oogoy ד םארyמך א םאר לײבעל ם 

iyo^n 4מארי אין אריעצודרינגען צ״ט 
 םאר^ם^^, ניט ?יך אכער iy:yp כייר
 ניט זאל רycױp די םון אימיצער אז

jyo’ip iysyn ל"ב*ל, א מיט קלאו? א 
 דער אז ®ארזיכערען, איהם טyװ װ^כער

 געמאכט איו קױפט iy ױאס ׳נטyגארכי
iyo;m i^ n y a ט דיyג^יכסם-סאגײ 

vטאר iw o v n  y. װ דאסyנזד גילײך ם 
ovi \vz אן ילײכעל y-umny^w םאר־ 
 אוג־ מאכעז ovv גופא דאס און ברײטונג

 א איתעגד po r:yoo^py די מעגייך
 ל"ב& □in jy^n ניט oyr װאס ^א•,
 ׳א«5ל א םון נץyזיסטpy די הײסט, דאס
 יר ריכטיגער זײן ניט טyװ װאס

 װאם באדינגונגען, *ל? סיט ניאן^זאי
 אײנ״ דער מיט y,אמיסpרנאר'yגאװ די
 ־ooyD האם צדדים ŷא םיז טיםונג8ל

שא«> אזא פאר נע׳עטעלט
A

די״ארבײ־ זyדאיפ זאך א נאך און
vאל די ז.vpנyדyנ רyט v ii '*  y םאיד 

 גארגים זײנען ױניאז רvד אין טארען
 נײער דמר איז סירםyרyםאראינט אזוי

 n ױניאךלײבעל. םyד םון אײנםיהרונג
 צדדים פארמידאנע די םון הױים־פיהרער

 דעם. געגצן גצלעמםם שםארק האכעז
^  ocoypyj ^טארס האם ױניאן די אכ

 ?ײ און פונקט, □in םיהרטyאויסנ און
 ווצם װאס ױניאז, די זײן oy טyװ רyכ

הר  זארנען םוזען yןרnאנ איע םין ^
 אימםיהרונט נײצר רyדאזיג רyד םאר
:^iy ערםאלנ, האמן זאל ױניאן די כדי 

vno\ ר די איז ארכײטעי די ע  נום ^
 אויפ• םחקן זיי ;רעם אויף או^יאסען

lycntc, אויןי אז 'pny ,װאם נארםענם 
onyj ארױס po זײ| ואל #הענד זײערע 

 אח ױניאז־לײבאל. רyד אונבאדיננם
lŷ זײ כדי iyt םאר־ זײ םוזען טאן, דאס 

^ ט  6ח| םון װיכטיגקײם גאנצצ די ש
 האל־ נים עס םוזען זײ ױניאךלייבעל.

 S'T טארעז זײ סלײניגפײט. א םאר ןyט
 בלןר אלערלײ םון םאיפיהרען זyלאז ניט

cnyo אונז איזyאז באװענונ^ ר run 
 װיכםיר פנאפמר א םון נאר איז לײכעל

n גאר זײ iyp iy דאס ׳אדער קײט, r 
in. געמײנעו! א לינצז, א איז דאס 

'̂y3| םון vvw o,\ זיך האבען װעלכע 
 די צו םארקויפןןן זyלעב איז לײב מיט
 איל ?^ר אין כאסעס yoony yסאמ

 byo pא רײך זײנעז װאס דוסטדיע,
 בח nn;ycnyn דעם אויזי געײאחוז

קלאוק^אינדוסט״ דער אין כאאס איצם

װיכטיגפימ! זעלכער דער פון pא
 אנעספיאחז םון פונקט דער אױך איז

 ■ת<• אנחװ־ע אלמ אייר ױי אינשורענס.
א טיר וועלכפ זועגעז טעז,  גי& זיד 1מנ

 יפ וחני׳עז סיר אבער איצם, סארכרײטעז
 מױפנד די,, נצלענצנחײס. א כײ טאז
 •nmmm,ארכ״סצר רי אז איז, זאד

IPOM r» כאיד T? רזמדמ
סויהיר דןא־מ תאכצן * *

שויי/ \yrnn סרײמ^ג, ־ מ י י ק־ -ג1 מ כ ע ר y נ ̂ דז

ר8 יצחק ע ו - ק י ז םױיד-ױניאניסם ײ
 נאר־װאס דעם װענען jyo’ntf* צו

 און הורוױט״ט דר. סאר^טאיכענעם
ivriy^o^M ד־ צום כאציהוגנ זײן ײי  ט
ם, אדז  אוגסעגליכ- ■•עוט׳ע א איז מני

ט און וןײט,  איז ער וױיל ^רםארyר ני
ט געװען עי ט ^ נ נ  צײט. געוױסע א פאר א

 דז׳עאינט דעם פון ט׳טיןי-קלױר? רyד איס
 ױניאן, רyאכ’כ ?ראול דער פון נאארד

 רןוטעזyםארג איז צײט דער אין וױיל און
 קיאויר דער אין רעװאלוציע לyטטיק‘ א

i y ^ o אונ־ באלןאנט איז װעלכע #ױניאן 
 הורװיט׳ט־אפםעיר. רי נאטען ovi טצר

 אין כעאכטער א״ס ראל^ זײן װעגען
 זײן jyjyp ױגיאן רyלאוקסאכp דער
 טײנוננען. פאריצידעגע זײן \vivo און
^ עס ב ע ^עז ;עגען םעניפעז די נאך י  רו
ט פעגען זײ און געקעטםט, ראט ער  טי

ט אז ׳|ypjyi רעכט  האנדלוננען זײנע סי
 ױ־ די פארניכטעט ׳טיער ״טיער. רy ראט
 אפ־ םיל אזוי קאכטyג האט װאס גיאן,
 יע־ אזוי פוניוט און ;אױםצובױען פער
 צױ האנען װי*לכע \,vznvo די נאך בען

ט זאטען  װע?־ און געקעכיפט, איהם טי
^ כע ב ױ ל ט אז ג  זיך יטטציען זײן מי

 די םון דילטאטור די iyjy; םעסט אזוי
 זײ װערכע אױוי ױגיאן, דער צו באסעס
 ער האט םאידאסטען, דאן זיך האבען
 ער כאטיט ױניאן, די געראטעװעט פ׳עום
אז געםוזט איהר האט אלײן ז.yפארי

 אין געהאלםען איהם האכ אלײן איך
ט קאכיו״ זײן  גלוי־ כוחות, טײגע yאי מי

ץ אז #כעגדי;  יענער צו ארבײט זי
 העכסטער דער םון :עװען איז צײט

 1בי איך ױניאן. רער םאר זויכטיג?ײט
 װען איהם, גענען ׳טטאיל ןyגעװאר רyאב

n האכ איך vn yi,אז ן yוױיט צו געהט ר 
 גאכ־ ױניאן רyד געגען לאמף זיין אין
v i,ען ם)) yםארלאז יפוין איהר האט רy.ז 

 3א רytטאררc, א צו געםיהרט האם דאס
 לאנגיאהריגער אונזער םון קיהלונג

ײ האב איך םרײנד^זאםט.  םארשײדע־ נ
ײטyגyלyג גע ה  איהם כייט נערעדט ןyנ
■yרזyבא־ האב און ׳דעב ווענען נליך 
>oviםט p'T ^סצר ױי  דורך אויך קאטף ו

 אז ;,nyry; האב איך ש." א. *ם. די
ר זייז ע ד ענ ט ^ א ה אג ^ ט ײ  קעץ קאםף װ
 ברעכע־ צו ׳iy:;ip'־xao׳ צו גדהרזנז נאר

,^ ײ  גו־ לײן ױגיאן דער ?עגען װאס ר
ט טצס  ניט געװען בין איך טאן. ני

 זײן דורך אז איהם, כײט אײנ^פארלןטאנעז
 בױרא׳ די אסיטאפען רy טyװ yאציoאגי

tp־iy'OK םאר y ^ y n אזוי זיך האט ער 
^r yראyp.גענלי־ נים זעהר האב איך ן 

 ױניאן, רער איז טDאoירyנגyאנה די כצן
 האב איך גע׳טאםען. זיך האם ער װאס
o; זאםpרyאויםמ איחם ^ o y אויף in□ 

ר, זי־יבע םון כאראקטער ע ^ ה  lyoyn אנ
ט נאר ניט װאלם איך  די טרויטyאנג ני

 אםילו נאר ױגיאן, רyנרויס א po םיהרונג
 סאדא־װא־ א פון םארװאלטונג די נים

i:yo רyס o. ט האב איך  נע־ מורא ני
ײסט רyד אז ny װי האם,  דע־ םון נ

 ביסלאכ־ זאל ױניאן רyר אין yראטיpםא
 די אז און \,jnyu טByװyגoאוי װײז
ט yנאנצ ײ רנ א ך א םאל^ זאל ױני ײנ  אר

אךפא־ yםליכy םון םאכם די אין  ױני
yליםי r.לאננ־י סײן דורך נסyהריגyר 

ם כאסאנםמאםט ש די סי  ארבײ־ yאידי
y□ט גרונד סײן איך האב ר  געהאט ני

 tרטypםאר רפאר.yד זyהאב צו מורא
r האב איך ^ 'y a^  אידי־ א אין אז ׳
ytrג די דא איז ױגיאן םרײד רyםאהר 
po די — םאקראטי״1מ״ צוםיל אכיסיל 

 ־y: די םאב״נײסם, □in םון געםאהר
 םיהרער, םyד פון ראלע די דאס פאהה

ם רסyזו םופר □m פון ;nynyi זוי ני
נעל»אצם.9א

ס איך ײ ט װי נים, מ ױי  אײנ־ מײז ו
f'ruvo ט  גצ־ איהם אוױי האט איהם םי

ס איך וױרקם; ױי  זײנען דאס צי ניט, ו
lyiiyj ט^, סײנע סענ  לבע1\וי צוליב ארנו

ny האט yנדלT ײנג םyא ^yלyj, , t D 
yטאר^typoo« yp ד אויףyצי יוגיאן, ר 

 דאס איז, םאסס דפר סיבות. yרyאנד
 די אין און רם.yהyגאױם האמח זײ

 11וח |yלטyז רy האט יאהר פאר yצםyל
fy ־ גאנץ oyi ריחרטyאנג ri^ D n y n 

פונקט.
ט דאס ײנ ײ יצח? אז ניט, רyאב מ  אי

 צו זיך Diy.iyioMH האם הורװיטמ זי?
ם זyסירyרyאינם  סרײד־ױניא־ oyi מי
ם עס װאלם רy נײז, ניזם.  אנט,pyנ ני

y |ynװאלט ר oy װא־ געוואלם. אםילו

^ די סײ אח ארבײט ײ  ןyלyװ װאס נ
 זינען, אין זyהאב זאלען ארײנ?ומעז,

 רםאלגy םyר po םײל רyגרויס א דאס
po נײ דיy ^ הרוננ םי ײנ  אפ D3iyn א
 צױ רyזײ po pא טyטילאיאל \״v"i סון

'ז צו ױניאן, רyזײ צו טרוי 'm y אױם־ 
iv^לטyװyנ iti'o  y, הצכסט א םיז און 

Drרyנגyנײ די פון אז אויםפאסונג, רv 
yiyjwiiy3 ד אויף ױי זאלען פונקטפןyר 

ט חאר א םון ברײם  אז אפוױיכעז, ני
ר חנר וועגען ^ ם ע ד נ זא• אפװײכונג םי

 ױניאן. זײצר |yD'n לאזען גלײד זײ ׳יעז
 האנדלעז. אזוי ײעלעז ?ײ װעז דאז, ואי

 די אויםגאפינצן ױך גאר די וחניעז
 װאם מסעראז, צום ענדארתנ נוואידיגצ

Tnp ir» םאתעאוסין איז n  p•

י^גאױפקי. *ט. פץ
:w :y; יז א ־ײד־ױניאדזס טי דער רים
;א:־ ; זיין פון יסער־פיגרןט □y^K ט "VI
־א:־ וױ;י*ט גאגצעי זײן פון ע, ־ ^י 5 י ^yv
< - ’׳,י־יי װילי־ פא״ ,זyז^ג איך ג1טי יצויו

לטפט.1י1 גז \yzyי־ נאגציען ״ן ז האט י  y
איז הי־וי צבי אריה בן יק אײז יצחק
כא־ דער iŷ ייאריסט. z סאצ iyiiyi א
טא־ פאיש איהם האט ער װי ציאליזפ,
כא־ הבא־ עױם אן ;עיײען :יט איז ,\v:
1V1 אז o: האט :y iv 'v, ער ציאליזם.

 טאג־טע;־ טקויכ *טױן װערט סאציאליזם
עי דעי־ אין ײך טינ  קאפיטאי־יסטי־ הײנ

 *טטא־־ל האט ער אין ׳אםטKfיyזyג •טער
 ״סאציאי־עי םון באגריף דעם םפטyבאק

/^ צי לו א ^ו  סאציא־ טעהרכטע די װי ר
?lyDO1 אפיטר, אדעי, ׳עס םאריטטעהען 

 י־עה־ זײן לויט פאריטטאגען. עס ה>«בען
 אויױ אלײז iyDD'>8D'B«P לי ;y'lD &’י

 װאס ׳רyאד ישטאט־האפיטאייזם, רעם
 װאכ זעיזבע, דאס מײנונג, זײן לויט איז,

 סאציאריז□. אדער *סטאט־סאציאליזם,
 טוען לאפיטאליסטעז די װי פוגקט, און
 פון אונבאװאוסט, אדער באװאופט ׳עס
 איבײטער, די עס טוען אזוי ׳זײט רyזיי

ע, yזײער דורך ם ^  טרײד־ױניא־ ארס ק
yDD'j.;

 ערליערט אלײץ אײזיק יצחס װי אט
ם׳/ בוך זײן אין עס  דעכ אין ״סאציאליז

 גא־ דעם אונטער קאפיט<ד, ררײצ-עהנטען
yo\ ם״ דער און ױניאנס ״די : קאפיטאײז

פא״ ארבײטער די םון קאטף ״יעדער
אי אדער הרyם סענט אר6 א  *צטונ־ א פ

yi װעייגy״טטיקעי א א*ז ארבײט, ר 
 די באטראכטעז הנליךyװyג סאציאריזם.
 pc קאמף גאנצען דעם זyסאציאליסם

 זמן כי ®רנסה, דא;ת פאר ױניאנס די
 קאפיטא־ דעם אין איז רyארבײט לריד

 כאציא־ דעם פיט — גלות ליסטי׳טען
 װען ניט... ״עײכות הײז oy האט ליזם

 כײט נאר זיך באי״״שםםיגט ױניאן א
 פראנען כייט באילאטס, כײט סטרײקס,

jyiyn װע־ לעקציעס טיט ניט און יטכירות 
iyi סאציאליסטײט^י און סאציאליזם 

 אויפ־ נאר זי לפטyה פארטײ־פאליטיל,
oyi lyD^nn .אי סאפיטאליזם  סא־ א :

» ^yr'DD,s ;ױניא iyp הyדעם לפעז 
 א קאפף, ןyטעגייכ זײן איז רyארבײט

דy ״פױר  סא־ א ניט. \yp ל"9סיכי נ
אליסטי^  א iyD’',iy: האט ױניאן yצי

 דער מיט פארבונדען איז װאס יוניאן,
 פארטײ... ארבײטער סאציאליפטײצער

 נופא ײג*אן דער םון קאטף דער אז רyאב
קרונג דער פון טײל א איז װי  צוכ ^ט

ט זעדלעז דאס סאציאליזם,  כא־ רי :י
ציאליסטען״.

:װײטעי־ און
 א איז סטרײק געװאונ^ער רyדyי̂#
 □y סאציאליזם... צום :yii אוים׳ן שריט

 אר־ אן ŷאויםצובוי צײט fyony: מוז
y ^ r i « i קלאס. ארבײט^י דעם פון 'y־ 

m נײy ,װ װאם יוניאזyאי־גאניזירט, רט 
n א איז r□ אוים׳ן yii; סאציא־ צום 

קיזם.״
po די y D ^ y װyרטyללאר, איז ר

ט איז אײזיס יצחס דאס  װי ,jyiiy: ני
 רעyאנד y^'D טיט פאי רyד איז דאס

סט^, אלי  סאציאליסט א צוער^מ סאצי
pn דער ׳נײן טרײד־ױניאניסט. א דאן 

 צוזאכמננ־ איהם בײ זיך האם סאציאליזם
ט׳ז סyגאנצ אײן אין ןyגאסyנ  טרײד־ מי

 ־yi ױניאז די איז איהם םאר ױניאניזם.
fvu אםת׳ ״ריy רyװאלוציאנyארגא־ רע 

״. nvi םון yניזאצי ס א ל ? ^ ט ײ ב ר א
־ נאנצע זײז האם אײזיק יצחס ^y 

 ־y: טDאrלyזyג רyאציאליםםי^D א םון
 ד^ר אויף םרײד־ױניאן, רyד אױז* בויט

 םאר ארבײטער. די פון ארגאניזאציע
 געװעז ניט ױניאן טרײד די איז איהם
^ א בלויז ' ^y2 ,אזוי ארנאניזאציע 
i װי לאגנ, y i װ קאפיטאליזםyאנ־ ט 

^ ט ל א  קא־ פיז זyפאל םyד מיט און ה
 םרײד״ די זyפאל אויך װעט פיטאליזם

 נויט־ די lynytyi האם .״y נײן, ױניאז.
 אויך טרײד־ױניאן דע." םון װענדיגטײט

צו?ונםט. רyד םאר
 :פאלגט װי נטירם1ארגומז האט ער

oyii D :yo^y דyניט סאפימאליזם ר 
jy>Bo ל, אײן מיט  הײנט לממל, װי ^ן
y און ?אפיטאליזם םיר האבעז n ^ oהא־ ן 

ם מיר בעז  האט דאס, סאציאליזם. ת
yג רyלy^א איז רענט y ^ n * j אײנרײ־ 

מ.  ניט oyii פאפיטאליזם ז^ר דעני
 און ?לאם, אײן מיט זyרyװ טyםארניכט

 אי־ lyoipi^ נים טyװ סאציאליזם דער
 װערט סאפיטאליזם רyד נאכט. בער

 סאציא־ רyד און ביסלאכװײז, זyצוםאל
 אזוי רפארyד ביסלאכװײז. אז ?ומט ליזם
 רyםינדסט רyד זיין oyn oy װי לאנג

 טרײד א װפט קאפיטאליזם, po לy^טryר
y זײן האבען ױניאן o 'n i ךאלy ײ6ל צו  פ

 אר־ nvi פין חלח Dyi ןyמאכ ״צו לעז,
 nyi זyװאנ ביז ̂רyסyנר רס בײטפר

םאליp om םון חלס  סלאס זytטילDאפ'
Dyn אננ נאר, פלײן״. גארyנו־
jyo אינ־ ״צוין איז חאפיטאליזם דצר אז 

^ צ אנ  רצכם לרשט סוז פאר^װאונדעז, נ
אן, די בלײמנז ױני ײד  בא־ א אלם טר
צצר עי n ׳  pc דצם נצגצז ארבײטער 

o חײםט װאס ״באס c « o r# װפלכצר

פיר א !!,הינזיכט yפיי איז זײז קען
1 פ״ױיאט־יאפי־ דיער װי באכ, ע <>M י 'V

יצהק לוניט פאי־גי־יך, איז. כט. ײ
: פאר׳צטאטײ־ ״די אז ׳כ ״י w-tייייי צ ק יז אי

היעי־פט אײן נאר איז ט׳;ן oyvv: פין ׳# J «י י ר ײ־
I ^

איז ;יפטיה אנרינר׳ע די אליזס, כאצ r ין
־ ;□,ד פון ג ד ט ײ נ אי ;יזיי־ו: א־נא די
־ א ר ק י ד ר א פ ף ראט ס צו ׳אפ רק

ן ו פ ן ע ס y ר y ט : י א !— י y כ
ן y ג y ג ר y ט י י ב ר א י ר
ס ל א , ט א ט ש * ס ק z ל א פ y ד
. ס א ב y י־ א ויי

כ אײזיק, יצחק אז אי ז׳דיג/ «- זייי • ו ( א
 ;עװען, איז עי־ װאכ ׳nyp:yר “1טיכ־ דעי

אי ראי־ט  אז געדאני־ן, □yi פון ניט ;
y טיט iױנג ד ײ  יטטאט־ דעם פון עטאב

ען סאציאי־יזם  אפגע־ בניײא *טױן װע̂י
 אין קיאסעךג^ענזאצען רי װערעז ־צאפט

 ו צװי־ Ym:y:y( דעי ;•;זעי־׳טאפט. רעי־
 י װעס װאס ״טיטינאװניק׳/ דעם ־צען

און אי־בײט, יער איבער פאו־װאי־טע:
 בי־ײבען, אי־ץ :אך װעט ארבײטעי רעם
 כיו־ דאן אויך װעט טרײד־ױניאן די און
 באיצי־ אײגציגע די א^ס ביײבען, זען

ארבײמער. דעם פאי צונג
 yיyאונז \yzy: צו אז גיויב, איך

 ןyגyװ באגריף ?יארען גא;ץ א רyזyר
 צום אײזיק יצדןק פון ׳צטעיונ; רyד

 ■yz טאז ניט איך jyp טרײד־ױניאניזם,
iyo, איב װיyרצודרוypן oyi נאנצזגן 

^ ט פי א  ןעאריגינעי כסטyה זײן פון ק
y״ בוך i^ אונטער סאציאליזם,'״ n□ נא־ 

^jy ױ־ יד פרן 1רא^ ג^ציכטליכע ״די 
ניאנס״.

 ־yמאט רyד םון רpיy דער איז ״װאס
 ־yi דצר פון םילאסאםיע ריאליסטײט^ר

טיכט^'  אמ און אײזיק, יצחק גטyפר — ׳
: רyנטפy זײן איז

 -y: רyר םון □y:r□' די ארבײט, ״רי
ט, פ א צ ^  » אין אײנעם jyiy' זyלyטט, ז

lyD'nyi ,װאו פיאץ yאזוי האנדעלט ר 
 דיק־ אינטיערצס פערזצנליב^ײ זײן װי

אנ^ סך 8 זyװ איהם. טירט ^ פערז  טו
y z 'y v i ,אדצר ארבייט syt □yi iy^ 'D* 

o ty ry :  \yz, טו iy38n דיז זײyלבy 
ף און סעזyרyאינט א ל ^ ו ^ yדיז ג i 'y 

iy3^3” Dאון ״ iyn :8n  |y^yii דײ אויף 
y ^ ^ y r .ט  רyד קיזאס. א איז דאס אי

װ, fy>i:8n \y? קלאס  רyדyי אינסטינ?טי
ט, “אד^ זיף, פאר רyאײג ײ ^ו ט ם או װ א  ב
iy הײסט׳ דאס o ^p־DDiK)i«D. א yi- 

ט פ א ^  םון געװצהנלאף־ ר.טyטט,8ב ז
yj& oy ^נד8ה י^ער ;קלאסyימ 

 ־y' װצן הײםט, דאס קלאס^־באװאוסט,
 פאר איז װאס אויסםיהרצן, פױבירט רyד

 טאםף, א צו oy םיהרם טו בעסער, איהם
i סאמף. זyקלאס א y i רyדי םון זולםאט 

 טעDךבאװאוyלאסp און yאונבאװאוסט
ט ײ ל נ ^  איז iyD8>p און זyרזאגyם םון ט

 ר.נלאךyװyג רונג;lnנyר8ם א רyאימ
 ם׳בא־ װען ,ninjyn8D:3 די איז רyאב

^, זי טראכט צ אנ  ראס, ניט גאר אינג
y' װאס iy אײנצyלנy פyאד רזאזyר 

v אי] האטyג האט אסר? w.\
 דאפ פאסט און דאס םטy: יyאיצט״

 ױניאנס די טרײד־ױניאניזם. oyi צו צו
, זײנפן ן ם ר י ז י נ א ג ר  רyד װײל א

 אר־ די געצװאוננען האט סאפיטאליזם
 ױני־ די און ׳זיך םאראײניג^ צו רyבײט
ם צוזאםצן זyםpװאyנ זײנען אנס  םyד סי

y |y רyריהD לאפיטאליזם. r 'tשטאנ  זyנט
y*": אין ױניאנס t i n ^םאר־ איז םאכ 

oנyל^יד v w  y, די זיך האבען ^זםעטער 
ױסyג א םון ױניאנס  סאראײנינט םאך ŷו

 הטyשט הײנם ױניאנס. yציאנאל8נ איז
צ^ Din po ױניאנס די פאר אנ  לאנד ג

^ די אנ ר  זײן רyרבײט8 די זאלען צי ם
 באזונדפר, פאף־ liny' איז פאראײניגט

iy װאם אל^ רyאר :''t ס':ס^ ש  אין ב*
^ אײן סטרי  ,iy38Diyp'8 װי אינדו
 בא־ ז^לעז ן,yרגלײכyד און זyרײyברױ

 אזוי אט ױניאן. רyלבyז ז^ר צו ילאנגען
ט װערט ײ ^ ג ס י ו  סא־ םון pדאנyג רyר א

 יעדע אז ריכטיג, איז Dy ט.yלידאריט
 Dyiyr'K איהר םאר נאר oonyp ױניאץ
 ר־1ארבײכ» נאנצעז oyi פאר ניט םאף,

 םיהרט ?אםף רyלבyז רyד רyאב סלאס.
 פא־ סך א װיבאלד ; פאכ^ yאל אין זיך

□yvzv:  iy\ ד אונטער זיףyמזyלבyן 
 םאר־ טראםטס םך א און טראסט, א באס,

2'p n i קאמבינײלזאנס, פאר א אין זיף 
 ׳םאנ צו הײנט ^ויז DPyD«r זאך די װי
 ־yנ טרײד־ױגיאנס yנyרשיד8פ די זyרyװ

ט ײ ײ־י ^ אונג װ  רyזײ אין םאראײניגט צ
 א םון און קאפיטאל, ovi jyayi ?אמף

קאמו^. זyלאסp א װצרט טרײד־קאמף
 װערט טyסאלידאריט voozvi ״די

y'װ ט  די אין נאר הײנט־צױטאג לטypנ
מ װאו ױניאנס. נ ^  סא־ אזא נאך איהד ג
 מײנערם רי אין למשל, װי ̂טyלידאריט

 רyגאנצ ז^ר װאו קאלאראדא, איז ױניאז
iv* זיף האט 1903 איז סאמוי y w y n 
y װפגעץ ^ o y איז yDארבײט רציגyר 

 הא־ װאם ׳מאן 40,000 און מיל. אײז אין
iyn םי און דרײ םארדינטyא דאלאר ר 
זײנעז ארבײט, אכם םאר םאנ

nyo' זv&vn צו סטרײק איז ארוים  yiy 
 אינליװי־ רyמyטרDpy״ דאס איז צינ¥

?״״ דואליזס

 1װ ,onyoynסא װאס □yj״8 ״פאר
 ליזו8רי1)טאט רyיכטליכL,־yג׳׳ הײסט

אוין ניט גאר טאכט עס אז ׳קײאי איז
^,o jyDD,,־,iU די זואס ,J p n״iyj 

 װאס ׳איז i?'v רyד ׳קאפו» רyזײ
 פי קאכיף ^!װאױציאנ^י׳!־ א טיען.

 ijhinyv !,•עטי־יכ אט^ייפא אין ־צױן זיך
iy :יט 1אי ראס ; יאר.ר i טיט^ קאטף 
קאמנ 8 נאר ׳iyt8:'־ y:ny־j׳ פײט ׳צו;ג

זי סטרײקס ;,.יױסאפפיע־ טי,נ
y'n^n ־y,ואײוציאנyרy ̂רyטפy .y)

ט ^ ד אנ  ׳צכירװ אום גאר :יט דא זיך ל
 ןי| לטyנד8ה oy א־בײטס־״צטונרען, און

(^pnyD,,2i8>8 דעם פון vo:v~ רי או□
םזי8סאצי רי פון באגריפ^ ״די  ן11ס

ך קאפיטאליזם״ םון ״פאי־ oyi װעג^ י  ן
 אנדעחנן איטאפיסטיש, דײן גא״ גען

^,8 :יט זיך זײ !!,װאי^ט ײד ר  דעל ?8 ײנ
 קאפיטא״ טיט׳ן פאיען *י׳לט ױניאניז□

ו ליזם.
ט8ור ךער״ q״ ניט oy(( ליזם8פי y s8D 
 ,pp זאל Dy iyii אםילו קיאפ, אײן דורך
גלב 8 צו כיען ט'  הײן .fװאלוציאyר רyו

 םאן צו אן שוין מען הויבט טאנ צו
 ״שטאטס־םאציאליזו רער אז צטעהן,’

 װיי קא«יטאליזס, ovi םון אויס װאקסט
 1ם זyסyרyאינט די םאר נויטיג איז ער

 ►jnyi רyיטאליסטישB8ק גאנצער דעד
 גע״ מאנאפאליסטישע yי8 יצאפט.

 ^נאםיו yD38iyi8T די הייסט דאס ׳טעז
 אײזענבאו די װי מאנאפאלי^ש, ליכע״

 םן y^'08J8py yאל און בײשפיל, צום
 װ טראסטס, די הײםט דאס נאפאלי]®/

 yryi דער םון װערעז iyoi:yjnT2'8 לען
 שסס oyi םון הײסט ראם שאםם,

ט8 דאם און  דא שטאט דעס ןyנypנ
 פוני ארנאניזאציע אן רyארבײט רי

ט8 װי אזוי  פרױואט־קאפ רעס זyגypנ
 אין געװיזען שוין איך האב טאליסט,

?אסיטעל. פריהערען
 אויסנעםיחל oy(( םאציאליזס רyד̂׳

imyii באזונדצרע צװײ דורך yD8>p| 
 יד *רגאניזירט האבען האפיטאליםםען די
 ױ אח פרארו?ציאז םטליכע8זעלשyג
 גרו jr>c re דורכפיהרצן, אלײן ןyלyװ

 װע געשםעלס וועלען ןyפטyשyנ סע
 שמ» Din םון אױפזיבמ די אונטער

ד oyn dk>p ארבײטער דער  ױי דוי
 דעו אראפדרי?ען ביסלאכװײז ױניאגס

 סראדוקט דעם pK ?אפיםאל םון חלק
 און ארבײט רyאפטליכrלyזyג דער
i אין שםיסע א נעז y i פיהרונג po 

i y i  .ooyvvi אז אד>ן סאציאליזם 
 שםאםם-ארנײט<ר די םון yנאניזאצי

 ל אי :שקלאפערײ דאפעלטע א זײן
^ אי ,1שהלאפערײ שקלאפעי  שטאטס־

 םארזיכע* צו זוכט טרײד־ױניאניזס רyר
םרײהײם. ארבײטער דעם רען

 םאציאליםטע די זאגען הנליר,yװy״ג
 נ באך איז ״שםאטס־סאציאליזס׳' אז

 א ym-D*n םאציאליזם. רyכטy דער
 שםאטס־םאציאליז םיז נם?ה־מינה די

 ס די זאנט סאציאליזםןי ןy'no* צום
ש m אז גםרא, yציאליסט' ^  i y i׳d iy 

 שטאטס די אז פאדערט, ציאליזם
 inyp טyװyבאלעבאטyנ זאלעז זyםטyש

 גאנץ אוםן. זyישDאקראDyד א אױןי
 דעסאמראםיש דער װעט yאזוי־זש װי

הו םארװאלטונג םון פרינצים פי ע װגנ  ר
ען די איז װערען ט פ ^ נ ־ ס ט א ט  װע V ש

 םי >' נאכם רyאיב װערען jyD8^yi ער
y די אז װײסען, 'o r w o y i דעו איז 

Bאליםישyױ װי םיל אזױ אױױ װעלם, ר 
ט אױף איז עקזיםטירט,  גמן lyooriD ני

 אוי זיר האם n אםאל. םיט װארען
 דצמא?ראטי פאםסלאףי. לטypאנטװי

py i אין y iש  דעה איז גסנלס, רyאנאסי
, םון םארװאלםונג מז חנ א ^ ײז  פאברי^ א

 ענסװיק״ אױך זיד דאיז* װ. אז. און קפן
 ארגאניזאי עהאנאמישצ רי און — לען,

 די ypמא זיינען איבײטער די po ציעס
 ןדעמאקראטיז די ותלכער איז פארכ^!,

 ע?אנאמישע Din אויף זיך אנטװיפעלט
̂ לד.yפ

I*

I

 $ן ארבײטער oyT םאר געװינען ״צו
 םון פרארוקט oyi אין חלק ןyרyנרעס

 מו? ססונדען, yירצערp און ארבײט רyד
 זאך ארגײטער די אז באשטעהן, ױגיאן די

 שאס• רyד שאפ. אין דעה א האבען לען
 זײנען — רטאן^yשאפ־מש רyד םיטינג,

 po םאלהם־םארװאלטונג, םון ןyםארמ
ט און שאפ. אין םאקראטיעyד ײנ  ׳6ני מ

 א איז luowo'w םyד אן jyp סען אז
Dy^yi^ ד רעס צו געהערט װאסyמא^־ 

 י־ע־ אלנעםיעע רי װען שטאט, ראטישען
 א אויף הלטyרװy *טייז וחנרט נירוננ

 ריקאנערyאמ דער אוםן. זyראטישpםא
ט yשטיט yגלײכ א האט רyארבײט  מי

 װאס סחורה, די קאפיטאליסט. םyד
ש די אין מאכטyג װערט  םא־ yסטאםיסטי

 ־1#פר ניט זועדט וואשינגטאן, איז זypברי
 װארים פראםימ, מאכעז צו אויף דוצירם

^ םריי. טpשיyרגyםאנאנר רטyװ זי  אלז
jyo םארשטעלפן 5ני זיך קען PDy^ p'P־ 
 אונטערנע־ פהל׳שער א םון בײשפיל חזן

 סאציא״ א p* אםילו הכלל לטובת כיוננ
 איז עס רyאב נעזעלשאםט. ליסטישער

nרyערנ אן ןyyoyi צו שװער y t ^ p r  y* 
 םאר־ איהר װײסט pn — דארטען, װי

 אר־ גיס זײנמז פלויר?ם די װײל v װאס
 יפ־ צו iyp אײנער רyרyי און גאניזירט

 וועגײ םיט nnyn אםנעשאםט צײמ דמר
 שגײחנר־ארביי• א וױ צערעםאניעס, געד

סעדי•
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 ‘ג*נ*י ivar זײגע; חאגדידאטען די
 #נ־ ״זורין ד*;ען פיאטס^ורםס די גירט,

p האכען מיר און נצ*רינען r *אונזע 
 טעג״ נוטע < ענטװעדער אױםװאהו

y$ רײװיס׳ן, סיט i* ״vosttpפיט געכט ״ 
 כיט געכט״ ״גוטע אדער מולידז^׳ן,

 סױ סיט טעג״ ״סאיטע און ד״װיס׳ן
 ,ד וױרט, איהר וױ איז עס לידדצ׳ן.

אײך. נײ איז ברירה
n <ן*מתר m איהר זײט y o, רױ א 

 פיזיכט אײער איו ,lyjyinciv א היגע־,
rn וױט קור הי§ ״סו n ipיטי און ״?‘ 
pro רצפצאנט סיט׳ן טיחעט חןם פא־? 
 אג־ ענעס איהר דים עכיכײעם. אלס

m jn ניט ואי אנדצריע דאס װאס ־ 
 דרײ ז^גען צו םי׳יכט אייער איז — דין

o טא; א מ*ר n די־יס *גור - פסוק 
o סאר ?וםימען און דיױױס״ וױט n 

עטבייצפ. אי־ס אייועל רעם ריט טיקקט
 סזל תוייח״צ׳צס אױף איז פא״װאס
 אױף און ״תאלט״ ?ײן צו אױסנעסאיען

 דין vi אױסתפאיען םזי* רײוױס׳עס
ס ל*ד׳» סאן jyp ״גוס״  אריןיעהרען. ד

♦ ר״נצר א נאװען איז עס ל׳ א פ  ײיז צו
 Tf גרארט *סוין־״ װאס דערפאר, געווען

 rtTTp פון וילכע צר׳פטצר דעל סיט
 ער׳ע־ דצר םיט דף גראסט ״רײס״ און

 מעני די װען דיױױס. םון זייכע טצר
 נעטען אגדעחו געהאט װןויטען מעז

 אגדע• אױסנעט־אכט םסתם כיען װןןלט
 איז עיקר דעי יעיאג־װערטלאף. רע

 אין נאי )מע;^ען דעס אין נים דאך
 עס ג-אם. דעם אץ ״פר^ג״װארס, דעם

p ?ליננט v r, פא:טא* די םארכאפט עס 
o חוץ זיע. n נארגייעם. מען דארף

 צװײ די אױס זעהע; ,iyrjyo ארע װי
 צוױי די פון קאנדידאםע; •רצדדענט

 אנדער?*. אױסערריף וארטײען גרױסע
rtrMp, ,און האר רױטע האט לכדצל 
 ?ילידדפ װארץמרױע.r האם דיימיס

 אנ^העגד, איבריג דט פנים אױפ׳ן איז
 מא;ס* ^עהנער א איז רײוױס וואהרענר

> נ , n? רי פון אי־יגע אז איז, פאקט 
 אוג־ י-^כען װאס סאנדידאםתעס, סרויעז

 האט נאהיגאציע, דײוױס׳עס סןר׳פטיצט
ט םאטײױרם אס י מ  איז דיױױס װאס ^

 װי• אטערישא םון סיױע; ״די מחנהנער.
m האט ■חנזידעגמ״, שעהנעם א האבען 

 נע־ גאמ געװען איז וי און נעזאגט ך
ט. כ  ניט האבען •רעזירמנטען רי אױב ת

 לכי ז״ זאלען םעלות אנדערע קײן
 געװען װארם עס שעהנע. דין הפוזות

 די״ אויםצוהיינגעז אננענעהםער .סף א
 אדפ׳ן טיר) כיײנען כילד (זײן וױס׳ן

הולודזש׳ן. וױ וואגם,
 אמכאיאנגט װאס *בער איז דאס ־

אױסעדליכתײט.
 געםינען װעיען אבער איהר װעט
 צװי״ חימין אינעריל^כען איז ניט װעלבען

w\ איהר וועט. קאנריראטען צוױי רי

וױ זײגען, די .;געפינע ;y;vr« נ*ט *עוין
י טר^ופעגס וװו״ עה רוםט ניען /  רי
 תרכגע* ױאבען נײרע נלטדי. אײן פון

ט  אין ivp;yi פון *עולא זע״נע רי ראנ
j ועי*נע ד• j r * n y אין יענען כײדע 

 די ה^נען כײדצ יןרײו, דערועלבען
צ זעי*נע צניינ ײדע אמביציעס. •צלז  נ
 דין ס׳יזען איגטע-עסען. דיועלנע דיגען

 -װערט ביסעי א אפ״ןן- איז דײוױס אז
 פאר פעהינער כיסע״ א אויך און ײכער

^ן. רידו  IVP ער אז ןײן, קען עס קו
 טיט איכע״ט וריגץ א כעס^ןר טר^גען

 א ״עעלגע• אױסכיגדען און *יןױרען״ א
 דעי*ות אי׳ע די אט ^ונער האיזטוך.
עי צו סעהר באיאננען ט, ד ח״ ײינ ע ס  אוי

איגערליכקײט. דער צו וױ
 א דין .IV •רעטעגדירט דײוױס ׳ארת

 אױסגעדרימט דף ח^ט און >יב^ראד׳4״י
 סױ קאי*. םון ״רעאקציע״ רער קעגען

 נא• ייבעראריזס דין װאס אין דידד».
 חולירדפ׳עס צו ח^נטראסט אלס יצטע־־-ט

ט אופן נ׳פוס סען לען רעאה^יע  ‘•n ד
 ייבעראי״יזם איז גערעדט ככלי געוזן.
v^ א וױ סיוהר גיט אי^ט ;ry פראזע 
 ,ד פון נירומח גענ*'ב*ן אוגו אי? װ^ס

jyo^v you y y ^ c n. ט^י  די אוג
^i j y o n ^  yj^ov־y| ד^• א*ז ^ כ  ײ

 ני״ די װי ׳וױרמנגסר*ו אזױ ראליזס
^ iy סר א נאך רyאד /י*ר*מל ׳נ ; ’ jjm.

oy 'onvn נא^טצחט ליכעראי״יזש 
 א \r:,v: אראיל איז רy װאס ׳oyn אין

 פאר און דצבס װ. יודויאץ םאי ראי^-
ס׳/ nyro^o״ יyלזyפ פון דזעאוג  ןyכ,ג

 .n>y^ א געיױס דןוס איז שטאנדפונסט
ם^ נאר ^ ײ געצװאוגגען ה*ט װאר ׳אי  די

mr?* םyד וױס׳ן n פאר דך ^נצוגעחרצן 
ט דער אין פארםאיגטצ ,צוױ רי אט  *״

ו האט ofyn גאנ^ג די װאס .  ־y;M ד
? םון הרטyח די

n מיר  jyi^n כצר^ jy;yr ייבע״ 
ט אלס ראליוס y^פ^יי r ט א: ס און ט  אי
 אױס* ;vv;K;rH ״שױן רy איז yאזעיכ

נעיפפילט.
i n נ י oרארyי r דן א גאלואט האט 

 יאהר־ א טיט inyoyj^ip וױרמוגג א און
n :in־o ,פון אגפאנג אין צוריק iy i 

ly^ynoon^ דער רוען
 lyipiiy; אונטערדריקט איז ארב״טמר

jrsiw p y אין ^,■^ייט וױ גוט אזױ 
v i r- נורז די ג#ך איז צ״טrואדy 
 ניט yראטיpכטא1̂•ר גצילט די און

m אזױ כעדוזג; gor וױ ארסצכטי^ און 
rאיגם די טאנ. vt הײגט w r tv, די 

v o v i^ 'm ,הײסט קיאסאן oyח*באן ׳ 
opnyj דאן א״נפיוס, חיג׳טען ;אגץ א 
וטינען זיף האנען  לכישל וױ #;yr:yo ̂ג

i םון n סאנט׳אצסטצר v ^ v, הא־ װאס 
אווי עפאגארישע ,ד אז כע;
 צוױ־ נאציחונגצן ■אייטי^ע ,ד װי גוט
jytp די iyjyp |yop?p ױערען נעפיחרט

 ױ״אר. myo טיט און יפני iryo ריט
ײען iy;y' אין נ^ף געיוען ס׳איו

Sn אז ג^רוינט, האט כ״ען y s  iy i,־ 
 *־,yty; רי אין םאהטןו^ א איז כעי

נאציחונג^. yב,sטc;א‘>
ן י ץ ד אג ל <ii* נ ^ ,y ה^זט i n ע ב  ‘רי
ם ו י י א ב ר טyיiיyרגyאי ט כ י v ר z r v v  

ג י י ד ג ה ע ר צ ה ^ ח, י רי ר צו א o ם i y i i  i y i 
; די jyn ׳מי*חטה ^y i y o j y ^ ^ y o ״ א  ?י

ען 0׳i ס D , i s 3ya i y : p אין y o  i y i^, ̂
ט די םy, םון י ו יyט ױ ו yנ fד ר yנoא o yו  ׳Jר

ף גען י o או y i ען ד א . פון כ ג ג ו ר ח צ י ה פ ױ א
o האנצז lyr^ynyrya yovy‘' רי n 

o• געכעכעז לינ^-אי־יזם i r טױט״ א 
 ,י דצם גאך און סרחרה רי חייא■.

w סיחטה w  f|jynim פא?טי׳ע •*yj• 
 •*״ ,ojyop«9^ טא:טyג ̂ודער וױ״צט,
y; דעס ס^ציאל, און ליטייט i ^ y ̂
l ׳ipoycipi• רŷ יראס. y r ’-H? i n, 

iy p ;n  *yi מ די איןyהlסטy א*1אײ 
iyijy^ y r ^ y« ט טטאינ  הוגנעס פון י

^iy i דינסט אין ^טעי״ען דף כיוז iy i 
ד‘לטyג י ו דyנ א iy אין .yו i ט ^  װ

o riy n אי^ט ;yrvn ,i  ip .װאס מאכט 
y אי1 א 1פא ^ i r  jyp; ײ  lyj’OJ^n נ

iy טאג i ^ם ב^אליז רי
y;yp oy) זײן '‘jyrjyo y ^ i y r 

 ניט װאו דין iy:yp oy לאיט. און לא
y װאו r i ' ir r באysכאטים^ ̂iy i ;א- 

y y iw o r ׳o iy^ f. א אלס #yr'o^ p 
iy* נראכט  lyיכsטאםט’יyזyג א א^ס ,3

iy איז םאקט*!, i נ י  טױט oאריזlyי
iy אין טױט^ yאל װי i ײ פ^ריטית  נ

 דיט זיך jys נטyכyl טאג היינכויגען
;jy r i יױט קיאסצן און W M  iy i• 

 אױס. ••יכען ױי װאס טאכט, מיש^-
^’jyoo לי o ’iNP זײגעז ?יאס א איס 
^ די ;טאנט א ט ביי אס א איס א!  פ̂י

i מאכט. א זײגען n !ע אי ^  סי־ ליכ
 געררען אם^י איז oy אױנ ?ילאס, טעל

^ איז ר,yיכyאז אונ װ מ אד  מיט און פ
i אױר צוזאםען א*ד.ס n .ריב^יאליזם

ylאPצ,yפון ׳ iy i !ײט, צוױיטע?
̂וט  1מי .jyY^yi: א1אידי אױר ה

jypyi^ ט זיו  אײף 1פא זיר 1ל^סי ׳ד
yl oyV 1פא ז״ן, פיודה m iipאpצי.y 
 זײן טיט פויידז^ אז דך, אכט1 אוגז

y’vppyi ש^ודען, מעהר טאן ניט .קען 
איליזם.1ליבע וײן טיט דיױױס וױ

ylאקy,v ״  איז טאג ה״נטיגען נ
 בא• אבסט־אפט^ אן װי 1םעה ניט אויר
 וױ טדיגה אזא אין הױ*ט1דע ׳ג־יף

 yציpאyl פון |yvy;yi: די אםע״י?א.
 ןylyװ יכ^יאליזם‘' םון וױ גוט אזױ

^ ,ד םון כא׳טטיטט ^פניס  פון באד
î ״כיזגצס׳/ n פון injytny.i oyi 

 א יאנר אין דא גצװיס איו oy חיאס.
P y: ן inאBיoא^יסטyגאנץ װאיט װאס ן 
 אי״ די jyp'niyojiiH געײאלט גער־ן )
I ^ ט ״ עס טינימום. צום כיז oyrn^ii כ

ן געפינט  *yoyiJ א נאף אױף iya* ד
fcyi ̂וד1ג װיר װ^ס ׳חראס jy:pn 

iy .1,״וראסוע^טי i טדאסט ^וט^הי 
ט װאי:ט - אי ^ו y ג y ^ p , ס ע ^ ז ד י ױ i# ו y a 
iy פון ם^רל, i ס צוױיטער  אז וױי ׳די

 פאח-יגען. גוט ו^רען ארנײסעד די
ט ע־ oyi.' );יט אױנ יס1װא ^ ד נ  הן

 !ײ״ *oipp yy'i ןyױפplםא צו ןy^y־
yz יט^ yc*in| גיט p״j /״פריװ^ס׳

iyo''rv iy פון i דיט ^  מיר ה*נ
;jiyry, ין>.• iy i פון צײט oyi גלױסען 

 ^יכ^איער״ א וױ ,p^ioo קויהי^ן
yoo'ro,א. ־ ^ טי o אין ■איסע!, מי n 
o^ iy i פון i y r \  oyiװאודראו *?״ 
 אינ״ אן jyouyjo'i™ ה*ט וױלס^,
pji>rti‘״yp ipt|; די lyp^ioo האם און 

 yo- מױמײיכאן א טlםיהyא";; ככ^
‘״!אדי?אי^'/ יy;yp| 1 אר1

orympyy oy'onvn 0: איז'iiy 
 וױינ־ װאודר^ םון iyi;yny; וױיט ;יט

 ניט אופן ב?ווס jyjyp to און סאן׳
y :,<'i: ,i:  p'p jr.yt| אוגטr lyצװי״ ײד 

yrלינ וױיסאן׳ס ןlyיז̂אo קױ און
•!r n״yl oyא.y'vp

oy איכ איצט בלייכטly מעחר נים 
 טעל״, ״גוטע 1םא jyo'or צו וױ
oyiy iŷ נעכט׳/ yo^p״ i ר אן ^  א

syoim״» א *י #גראס :ps. אױכ oy 
yvy: |yos îiן yolyii ײנצי־ איז גיט■ 

'•m M«nyo:w ysy צוױי די צוױמען 
 זױ אםמר נעקעגט סען װ^ים וארטי'?;

yz\ אין yiy'M קאגדילאטען oy*y אן 
 חזס וױכאיד אי?ו. אן אױף אגוױיזונג

osiyo איב ברייכטly גיט n y o די וױ 
y:.iyr אזע.1פ

oy אוים׳ן דא איז iyyo א 
ly o 'ii יאפא־ !אכעדם קאגליךאט 

^iy3^ ,oy נעהאט האכצן 1סי װאס אלץ 
iy;yp jyyytivo'iH ייבע־־א* דײױיס׳עס 

 אין jyiini Dvyty:o'iH אויף jyp ליזס
ס \viyp ס^ס lyiyjypp א ^ י א פ א  ל

ליב^אריזם.
o y i ^ l 1מעד. גיט אױך םאלסאנט 

 אלע1ייבצ yoDysy;ô אלטע, די וױ
 אזע*1 סיט׳ן בט1צי:עפא אביס^ yאזlם

i װע; v^ hp פון iy;,oyo oyi •סאציא 
 אזצ1ם א בלײבט ytnio א iy2̂ זס״ ל

iy וױ לאנג אזיי o r i ניט# איז איהר 
 זי זאי װאס ׳סאכט סס״סות׳ד-גע חײן

ojyoo;*;yii טײלוױיז jyjyp 1םא סאכען 
ט.1ױי א ײ ? כ י ל ?

 געהאט װאלט אם1אג1• לאפאילעט׳ס
 נע״ כאסת זיך װאיט iy ווען ססשות א

o:yp כא^וטיסטצן א אױוי ״סטיצען 
ojyoy^y i ?ילאס, n i גצועי־ דצר אין 

 איהם גרײט געווען זאל װאס ^אפט,
i$ ?לאס אזא נאכצוםאילגצן. tni עיע־ 

ניםא. אבע־ גאף איז כ^ןנט
ט1א lyjgpnyo• די פ א מ ר ע ט ײ ו כ י  א

ך א מ נ י ם י ל א ט • י א נ ט.1ם ג י נ ײ י א  ד
*ן ?יר ?y*yir lyin^o lyאנPיlyoא  נ

ץ ך אל א y נ : y i ' ^ c .ס ג ע צ ׳ י ט י ל א d י p 
ז ך אי א א : ם י ײן נ צ ס ט ס י ם מ א ״ כ י י ב ר  א

i y o א ױ סוי*ע,1ס o'3 ו y o י ױ א ט ז י  נ
ײ •1ז

 זײז ניט oyii אס1 כיעװאנצן און
oyii םאר ׳שטיסען צו אױססוסצן אלץ 

נעכט״. ״סאלםע אדעל סעג״, ״נוטע
=sk-l:

שארןש
רעני•

ג. ב. י. פץ

װירשייי ח«ס *סם׳ן, ■ר»סער.סיװ די
o ^וריק י»חרעז אײגינע כיױז סים T ir j j א 

מ «  הײוק*יינדוססריע njn אין ראריע נרויסזן נ
 אירר mb אריארעז8 ׳®סארק האט װעיכע און

tM «ו אוימנעךערם האם זי ײנם נלאנץ, W 
 איז ױגיאן׳ דעי םיט איז, נעהעריג װי ריר^ן״
 אײםגעיענט האט וי רײז״. .אין װיתר אי*ם

 װי אדעי. ארססענט,1דא יײנאר איהר זױדזןר
 דעיאיגד .אינדאססריע'־ איוום, עס רוםם וי

oiyp,ססייגאתנס רעם װןרליג אוז ״ mb איהר 
v זי ריכט םײגרזןר״ סר סאאוקססעו i *י1או 

ן ן o *ײטזןו נײע נוטע ג n  •>*b סא־ װירקי״מז 
, ביז איך נואוןקנדצירער. מי י  *8הא איהרמ אז ו

i סקײם װעיעז נתנונו r n ראםאקםיװ די• 
 מסארס״ אח נרױס װערעז װירזןר יען און װאס

 .נור איז חאנדלעז ואל וי תנאי, איין םים אבער
 §רנעמז,8 נים ?אר וי עגיאז. דוןר םים סאימ״

 *ום איווס הריגם ?י װאס שאנט, נײעס דעם ■!
, ז מ י8א?וי ניס ױ םארראנסם מ  נאו^ר• דער י

 ארנ״ס, איהר איז עס װי גרױ©> ׳נ»ר־ק*סיסיע
 mb *דערוננעז8 יןלאר׳אויסנעארנײנת די גאר
i r iדער םים ()•*•וניירם וי װאלס ױניאן ־ 

t r » i ײס רער אין urn mb m. ו m o e  n t 
ײי ifJBorta נוןװים אי!ם וי װאיס  9 א

tn n p n איו *אססאר אלס ׳יטס*«ןל i n קלױק 
i?״ אמדוססרימ n ו ן נ  ניס דאן וי האט ן
wutotnm די גיאסוז נים און o n  mb m«Bf3 

o קל״גנם n  mb ,but ז אמ®אראגמודאראי» • 
u r n  *law m ניס נאו• נים וי אאס yi* 

i n  ivbHpi ח מגיאו ח m י «י  n• וננ1»וי
«w *  v r, זי נאו־ o«n ווײס זוי *wv« v?iyo 

dibdsmis אי¥ם onyi 6 די וי y r i r n oלמו* 
mb תנ. 1שלאנםא איתר  ואד ײיי VB חאנוי

t« .MTB •ד njys:«rv«B״orn D ״ו i ז *b איחד

in enr lfoereant jnpo in »יו 

 ריםגלײ |1איה n• אז ׳חזjn n איז סעקסױו
 סיגימוס• n אויסםאיגעו נלויו ניט ואלעו דער

p גיר M)'V9ס mb 14 כאל^ױנגעו y o tv m] 
 ׳אזוי סענליר. װי איער״ס*!^ injro אזױםיל

 ק״1וײ ואי inirBpjfBiJiro אעפ״! על1י? אז
 די ?הנדאורער.8סאנו נאסווו ofi דינמו1א8 ליר

 זיר סאז irno ■ואנתקסױז לעד םוו נייסכײלמ!
 ארױסוויגעכמז גיט איכיים \י909 1קיי גדר א

 *PFB אײגזגע ןײערע rH רנא אנדער׳ש, קינמץ
מ n סוז םאריס ;  ײמרען. אױםנעטאן «רנײם ני
v זײ זאלזנו t גיס ifbbmp ם §*ד די אויף  מ;

ײנ ?אםסזןן ז״ װעם װאס נילינער, מנ  רי סי
i« הל״גונ י1 אין ארנ*ים n j r o of, אזןל• אוינ 

i כמ n n נאו itbb ז״ ואיעז אינ^נל״נמז 
 «והײכען6אוי״ נאשלוס ijmm זו געמדיי כי׳״בען

i םוז onn:FOo די n אינדוסםײע״ mb די 
סזו די װעס ױ;י>ז  כחות איהלע jr?B רים מי

o *סס*הויננ1א דער אין n  mb .1נא נאשױס 
 אל* mb no?• סרימו6נןפיינשא on איז

^ ײי ו vim ח«כעז װאס ו  m ’lrjriiiroMB v t 
i opi״cp ^;די אײסראסעז סעז מו אנײסק 

v ח*בעו װאס ׳סר?ב־;מסםעז i נ»;»«nינע'***B 
i איו דיעס n ;וססרת.1מאוק*אי

o די iyvropyB iiw uriv״ no mb רי
 •iBr קײי;; די אז ורערט1ע־ט״6סאנ*סאנו טיניע

t oyp;״y; געפאהר א mb 1 א *be yi;Brי 
 Btp'r̂ א״ער כאזינעים ראס איגדוסטריע,

 אױסכאהאי•־ נים ײניאי iyi סוז VI װעם איהר
 איהר נוטעז סיט כעסע־ ויך o.iyi טו טען.
cyn איהר ױעז װי אױססאכזז, נעסזןי יל8 אוױ 
oyn שטעל^ צי •רוכירען vi קאסוי איז ■pi 

i  iyi, קי׳אות רעי ייו דאכס אדא״גינטע6 גאנומ 
אינדיסםריע.

orjyiy3 איהר o;אז ננ־אה, ״ oyi נגורל ינה 
yr*oBiiBoyi iy אויף i־ eyn i»r;yM;«p 

v ifoeny iy ארויסציהעז םפתסא i האכ «V 
jyi 1: גיט ;vt9mvv

• iB: ’pmbm iyo״ i i די זז nBB״״y :n 
ibobbio;*p״i * r ’ * i* ii«p  mb ib ־ r■» נאת״ 

i איז ניאויסיאר n אום־ :לר»וק*יי;דוססרימ
v מסעז״ iy״B ויסם i  o n  w b  tb ײי oy 

mb w m o v i*  mb ז ז ״נ ״ ני bbst n»* נ r• 
jor< 11נזןמ װי n  n y i נים **«i נ«׳ ק״ו 

B tri״ifo ! מר װ»ס ly איחר ני ir lrry  orn 
ontwy r mח ״ i ײאס י f iw r ווויססיור׳ 

b ijibmp״mb ,m 'MrMUjr?*!. n m  ijt 
i וסיד ת״נא n  t« m i v n  v t יתיימ «n 

ד mn •רג״סארר״ײוו^ די איו אר״נמימ  מוי
ו mb ם«ר א r §אד ט o •מ ד ט ײ ו מי י  י

•i n  n ,יתיאן m ךי BiyagrtTwi’ iv״ pb

mb א־כיינמר די ױ װאונח » א*ײו איזס 
i סורא ניס iy״;p ל81 t  jysBi ^ביײב mb 
b ייץ׳■ nB ,i  iyn״iya’ i.i;B iy,yM iyo 

i mb i n n  op-ryapnit״o’ lBoiyt y iy די 
yi.vB yiB ibb ojibi ib’ :m ני־״ד טיםנ^ירער 

iy נ*סא i mb ײניאז p;״y סױחסיס B*־•yn y 
 יזניאױ אסת׳ע ריכסינע, א*ז iriyri נעעילס לעז

 סהוסה M’P Myoro:y נים !ארום ואל שעיעי.
n  jy r ’ r t׳ y?iyn ײעיען jyoiBv.BB jytio א 

 וײ םאר יתלעז סעקסאריס yiy»M ניו jyo «»־
iy iyr o.*yoyy3, .כיו ר. ד i• ׳שלי• װעט ױ:יאז 

 נײסינעז oyi ױניסדסעהטאריס די ס*ם סעז
oibio;bp. ״ ואיעז 1BB v יאועו נים אויר ו t* 

n פיהרען B t mb״yryn ,ly to r r ;y i זיכעז 
yiy-M ibj נעטײנע jj^bi ;yoyiyo:’B ז״ 

iy״p ibo נים i mb ib i m ׳ױ:יאז iy i  mb 
ly ro t ’B ססרײל orn אוז mo נרע;נעז i, 

pvcpz קיאולסאכער. די סאר יעזולסאסקז

ovb כיוז MiBpyo :,,.r װילסאז׳ס B״Byi 
iy;yiyvy; mb ,םיניסטעי nom piBor תאנעה 

v האם iy װאס i ,איס אױסנ׳דשיילס lyooypBO 
mb •אא סט ײאי i, ״iycfiyo;’B.איהם ״ b i© 

 האם oy או ,yiBio yלBק,lBר ו״ז געקוילזט
 םים OBBr״ion ז״ן נעהאינתז ;יט אסיײ איהם

’y י1 tBM;BMB'.P .p P

um םאי יאהר ק״ז נים mb עס ,v״ I b pm b i 
ײ oy זעהט װענינסס^ס i אײס אז n  no האנד־ 

 .iy״oiB■ n״o mb o:yr*o^B■ די mb לו;נ
אי האנעז ו־י ט נ ty נקזוכט :י w p iB P  i t ם  םי

ז םיט איז טyיBEBי ״ yoiBtOBlB lyiBp’iB ז i. 
װאזזל^ די אכער ט.ינ סזװי איו ײ װעםכז  *m נא

t זyי  ,lyM’ii or*y, י נ*זזאכ». רזכם האכעז ד

o י1 אגנאםרזןפם װאס iy :B r:i. איך כיז 
obi .lyv t ריס mb lyiMnnBB on קלײגע די 

iyooy;^ypo׳ i ibii״ Brorc’ iB ;yiBi ;yijro־ 
i \vz״mibb oo;yoiBi yiy ,.ײ  y^B jy^yn רי

mb ,ד♦ «״ y ir2 im׳ •*”;n ;B i ’ i  ib ,ny i 
v i  o rn  oy;i*r« ’3Byii םעחר, ניס mb אױג 

i״ m r i  mim ויי כל״נעו ;*,rp iBT i n 
y»mon׳ ijryn ״» *B r ii , i  iroimiPjmB 

iyoװ»ס ׳״ bib o’jibj vb כיונזןס, !,מבוד 
«wrjM you i n n  n־oiniropfBUBo סיס 

prw  mb yo in ;in  ibb mtn m  ycnu׳: 
*mb j;ij*obm n tfrui m n  im r o  n 
.rrjn ifopn’i i n  ijro

 iBon*yo ib ,jy^yonBc ניט i*o ;yp איר
o:yooyii i כעי/ n  mb o ;yviyi§ iy i ױנ־ 

b*׳; bi' ײו ’iyoj*BiBO ו i  pibooװסס ׳ iy 
mb נעײס־ען ט1:ססי;י ;•ט *Bipoon iy i  no 

y r ’o־ iBr:yn;BP, ײ״מדצוידצגנד איהי אלס 
iy אוײ שאנסע?. ו״נע אט.1י1חא; :yת* ׳ oy 

i n  lyiBnyi ovmob: mb קאר־ 1יחססונ1כא 
iy״i ד״טיס, װיליאס רועיהן ■אר״הוױאיקי, i 

o*iv*i i איז t  .;y:ny»*iB •yt;Bi׳iy חסם 
;B iy3B<i נעםוום טעז  כססש pm ?Bt obוו oy״

• iPoyuBii. *pt'ov,״ i n  f*B '4»tm mb
^. סר. אויזי נעפאיעז %נו.־ ״ o בי n גאיחנתסר 

lyalyn ,bpobiip: mo, ואנם, נמו ווי v i D«n 
;#ijmD*iB» nyo*o b o*o opyoryi לינעריד 

in נאדיהססונו myo pm mo ייום n  װי־ ״3
’»io o ײאם ;y rn״y.?

———— ♦ ז «

b mb ojb ^סברי in iwM M  i n  o*o ib 
no .סר i3״pen bpobisim no ty סאו ®*I 

״ו i״t woo ײ*רס i ו r i r wנדײאר » ״ ••JP1 
i n ס m ד o  v i  fpiyor 

ײז ײ • B m  o n״eom

\  I

געװערקשאפטם נאציאנאלעי1אינטע דער
1בונ  אפנצחאלם^ וױען אין איז טענ די

p iy עז1עװא1 iאנגo y l אינ- דצם םון 
oooorp עז>טערנאציאנאי iyny i ,בוגד 

א- oyjyonyi אזױ ayi ןון ײ ע ט ס ם  א
vpjiyoi'H  iyo’. ^  ׳טורה דער איז ^

iy םון lyoyiiipp סוז i’?^i iy i *ארגא 
y*vpri געװעז ׳טוין עס איז iyD iy i* 

iy i^  iyo דער l y o 'i i ײ1(א טי ענ  ד
iy i  .(iva אפגעהאי איז 1״סטע1ע“ 

ivo אכי־ אין 1919 אין געװארען 
^ ט טיyארדlyאויס אן אם.1ס כ‘נ  רyי

 אין 1920 איז פארגעקוסען איז קאנגרעס
iy און יאנדאז i אר צוױיטערy lט ;sכ 'yר 

 פאר־ □yi איבע! רױם. :,א 1922 אין
 iyjyni □yi פון yD'f’O’pa די און לויף

jy>yn Dyiiiip 1סי yDD*ip3| א אין 
jyo^nv ׳יוי1ב d tp איז ^iy3 גױ־ 

ע אן iy?yi די :טבע\ צו מינ איגעטײנ
 אינ־ רדאכיערyאטסט □yi iy3'H ה׳טגדז

 ק^נ^נםרירט רוערכער טערנאציאנאי,
 □yi פון רהײטiyo נרויסע די זיף ארום

 פרא־ o^yp ארגאניזירטען עהאנאנד׳ט
אט.yג טארי

 ױניאן טרײד רy‘אנאי,רנאצyאיגט א
lyojyv סך א עקזיםטירט יסױן האט 
lyin^i 1םא iy i .זיך האט ד םלחנ׳ה

^ געױםצן ל אי אנ צי א ^נ ט נ  piynya* אי
א שאפטס ט ע ^  *ן1קו האט און יאט1ס

iy פאר i סילחםה *ysi:y;jן yi□ ,נאטען 
 ^־yאמסט דער וזײנט אגט1ט עס װאס

iyo«i אינטע!;א- :אינסצמאציאנאי
iy בונד. Doowppipvyi ציאנאיע! i 

 הײנט םון lyojyv אמסטערדאמע!
 זיך באטראכט און באטראכט װערט
 ױרמ לעגיטימער זײן אלס אויך איײן

 אױף 1נא נאמעז, □yi לוים בלױז ניט
 ;ycrvv אבער גײםם. דעם <ויט

av:v' זיך האט װאס צענטעה y:icyi; 
ddpk’iv דער אונסער כעדלין אין ii 'd 

 cjn און ;,y'ayi oy:yoipD«noD םונ׳ם
 ער־ אינטעתאציאנאל אמסםערדאםע!

 חלוקים עיקר׳דיגע זעהר דאך זיסטירעז
 כא־ דעם איז סײ ארגאניזאםאריע סײ

 דער 1םא בײט.1א זײער םון ראקםער
 1נאציאנאילע1אינםע דער איז סילחטה

 *eny איז געײעז בונד נעווצרסמאסטס
ipo טיטלונג1פא םאר צענםצ! א ליניע 
 DDBJrpipnyâ,* די מאציע.1אינםא און
 םאוײסי״ די םון םירען1הוייט־קװא כע

 יר.־1בא איז ?ומען םלעגעז יענדער דענע
y^ חננ r די מיט :«y im מײסםענס 

 א ך1דו םילעגט, בער^יז ;בצר^ין איבסר
 ך1דו און בױלעםיז פרעס ד.ע?םאגראםען

 *ספרא־ עטליכע איז יכםעז1בא יעהרליבע
 רער װענעז ידיעות ײטעז1םאר׳סא כעז,

 iדע אין בעײעגונג קמאםםיליכער1נעװע
 די םון כא^יצוסעז די װע^ט. נאנצמר

jyvjyiyow  yf»o^’V«jiyDi'H האט 
 םאר^םאנעז אנדרש נים יס״נער

 רע?^ומענדא־ אוז עצות גוטע אילס װי
Dy'V ע די צו ענ ס א ^  ארגאניזא־ אנג

po ; oy’t נע- בײם איז דיסציפ^יז 
 נעװעז אינסע!נאציאנאל ?׳סאפטם1ןוע

 םא־ אילטען בײם װי רייד די װענינ אץױ
 םח אינםערנאציאנאל. ציאליסםישען

 אנען1ם פאציטי׳סע po באהאנדלונג דעו
 דאס םײע!. םון וױ נעהיט זיר מעז האט
צום איבערגעלאזט איננאנצעז מעז האט

ר ע ר ד ע כ י ל ט ס א ש ק ר ע װ ע נ נ י  א

ל א נ ^ ן א י צ א נ ר ע ל ט א מ  א

ן ו . א ט נ ײ ה

no אונזtyr^yBBi’̂  ^y קBרyענם ;̂ ם•̂ו
אן ע ש. ל ט װי א אנ אז כ

סען  װען אינטערנאציאנאר. סאציאייסטי׳
מ אײנער טyד װאי אי  אונ־ גטy‘יyםארנ ס

yo.iyjwiyD[ יטי׳צ‘םאי אy ,אקציאן 
 iyo װאיט כייייטאריזם, נענען דהײנו
ט איהם ק ^ ג ג ״י :יט מ׳עוגע. וױ א  װ

 געװערק־ מײסטע די האבען ד׳א״צען איז
 םיט סיטפאטיזירט ניט ׳עאםטס״םיהרער

 הא־ זײ װײי נאר ן.yארןציאנ yלכyאז
 פאר סכנה א פאר ןyד.איטyג עס כע;

rjyoc'Tpy iy i ;ג די םוyװyרר^טאפטyן 
 באטײ־ צו זיך iy־,*jyi פון רייהע א אין

yi*l; ״. אין ע inyr ז  כןיראקט^יסטי׳
iy איז i ,אז פאחט nyn ,כ נאםפי^רס  אי

l פון פארטרעטער y W ’iyp* □yi 
 צו onyioc׳:y: האט ױניאניזם, טרײד

r די םא־װאנדר^ jy iy o ^ p םון yi□ 
zn; עןsר:אציאנאyאינט ^ trp iyr.y ־ 

iyD אין טאריאטyרpyס yi;^pכדי ׳ 
Iyרyפארגרעס צו יפטײנעי אזא אויף

bib איחם ס1נ*םיני און ככוי lii'B  ibo װ״ם־ 
•.o iy v iy i

•iy t זאנס dbii ,vt וזילם. 1איה yiyi:iB 
 נים, tyrjyo מלוגע sibd ryi?״ ••ײטיסעגס

iy v ia  yiyniB ,w׳ ib ז י;ען1«וק זײv׳ mb yo; יאהרעדלאננ, ברונו mb באר״מ איז כיעז 
M״n t oyi iy i״iy3yoriyi i t  rpo אכס,1באם b ibo obm ,געשרענע!״ b ibb dbii נעהזר 

iy אויף נקהערשס האם עס קיניוײם i דעכיאקרא־ 
iy קאנווענ׳שאז נזישער r* iit דע־ שײדענע1סא די 

 שר״עז איצס אוז ,lyooviiBP די mb יעגאוויעס
9>v קול: אײז איז ibo bii.i דיױויס mb .בי״עז 

mb lynB 19״r ryroBPiKU נעהעז אלע ,yiB — סטיםח כיייעז, סעיזאיו,  y i fםאר׳ז כי*םעז 
ib: v. ■•ליםי̂י mm dbi סײ־ועט

r״iy צו זיי און באדײטונג ;jyDy דע־ א 
אב^ כאיאקטער, פאנסטראטיװעז  ה

 פיהדעד ארבײטער yt*,איyראפ>אײ י1 זיך
in מיט  ,jy^yi□ ,ברא׳ע םע?רעם*ר 

^ry^ רפו^yד  ניט־אויסגע־ זײער ^
'lyjyz^iBK װ  די אז גערועז, איז מאטי

 לאנ־ קשאםמס1געװע אינטערנאציאנאלע
;lyoyi װאיטען lyiyjyf'PiBD בא־ די 

ט ןyטיסאציאליסטי םונ׳ם דײטונג  ר'yאינ
 קאנגרעסען. זײנע םון און נאציאנאר

i האט מען r i n אז גאםפ^ען׳ן, געװעז 
 « שאפען צו איז כוגה אײגעגטליכע זײן

^ן ר קו אנ  אינ־ עז6סאציאליסםיל צום ק
אל, אנ  זײנע צו Diy^o ^yלכyװ טעמאצי

iv o jn ^ p אויף צוילאוזעץ cpsrpiynyj־ 
ט: מען טען. ה ע  אינטער־ 1אלטע דער ז

 א*1סעלו געװעלקישאםטס נאציאגאלער
אם1טא ני נאמעז (דעם בונד אדעל י  בו

 צו הנחה א אלס אנגעגוסען מען האט
 ארגאנײ געװען איז װאס גאספעלס׳ז),

^ אטאלי  הא־ װעלט, די וױ גלויס כמעט ז
 םיט װי גומ אזוי םאלבינדוננען כענדיג

 מקזיסטילם האט עס ײאו לענדער, yאל
 און גונגyבאװ בײםער1א מאדעלנע א

 האבען באדינגונגען פאליםישע די װאו
 (איז ערלויבמ סאלבינדונגעז אזעלכע

ם דאס איז לוסלאנד  געווצז), גלירyם :י
ם אינטערנאציאנאל ?יין איז  אײ־ אינ׳

 און געװעז ניט װאלם םיז זיז גענטליכעז
ם אפילו האם ע די געהאט ני צי  עס אסבי

 פאלסיט- פאל צענטעל א אלס זײן. צו
גאנץ ער האט איז לונג
ײנע עלפילם גום  אוים־ בא^לענקמע ז

גאבעז.
ש, זײן איז אנדעל^ נאנץ  דער י\ר

 ער אינטעלנאציאנאל. אמסםערדאסער
 װײל לענדעל; ײעניגעל אלום געהמם

 דמם דורך געהט װאס ׳רים גמיסעך דער
 האט טאציאליזם, אינטעמאציאנא׳לעז

 פלאםעםיא־ די פאריןןאנעװעט ניט אויך
 םאר אבער באװעגונג, ארבײםער נעלע

ארגאניזאציעס, p* לענדעל יעניגע די

iBoyi ס\ז iyi יינ. ^יוקײשאנאל םר״ד־יוניאז 
 yiMBi די 1»יבע סעז יאום ווי ? irv אבער

 ׳•1םא אזוי yיtאMנMרנBײy^בייםB נרויסע
 dbii אמעריסא, איז bi iyi איז־ װער יתום׳םז

 י. ט. iyi איז ■יאץ ״ס1םאםםע םארנעהמז יזעז
y. .י ? ibt iyiB םענייר עס pm׳ lyooBD ib 

db.i .אייננעזעהז i*m ib לינ עדיוקײשאנאי mb 
*y: oiiBi v i obh mb ,immiii lyo’ii: b 
 אווי iyD*B db.i iy dbii ,di*d*'b■ it סBBכ

ddbiibb, אוז ■iy’i*tm בא־ ביטער אזוי 
? קמכיםם

M’ioyp oyiBOMi Dyi no o די iy r n y jy o 
i? w  o ;y o r iy  iy iii, ם ה dbii סי סי «ו o עז1סנ y i 

nt mb m’bopb״oyiBOB? i t  ion b o:yo׳ 
d>b ם  mib vm ואל תאנדידאם וו״בדיראוידענ

o זײן, ו״כאר bi ןועלען זײ d b i ryj’ ip נעלד 
imk די yj*DMj חוd b i ,mi niMt זײ ryiyii 

1B0 DBl’UBP B 1MM B m *iP וו״ס־ 
.o iy v r y i•

«dbh n 1אוי איזזר ז»נס «OB*?*n iy r:i 
iy  oonyi tiyooBo .r איז n r i i  rn ro ז  יו

piub dbibo זייו io  i n  mb •»riyonpyo״i 
*>♦•ib װ»ס יינ, !דיוקײאאונסי o n נסו*יס 

iyw n i די o*»iP9iin#r?9’yBO ז י  ססיריק*׳ י
o* גססמירס איו irrM n • dti i n  H i  r t 

n o w  m  noר־יייגסר o iw.**
 די no ©:yiMyii b no r>rm די אי« ״וסיס

« » "» n א ססײסס ' o n  m׳ hi ־ ס •ח««

 נייגערינ־ םים ■שוט vm עז1ב איו׳ דאס וױ
iiomi i ה״ם t, װיליאם שטיםעז םיליאז װיסיל 

 •!קזידעננדהאנ• d?b ,ty.i’t וועם סאסטער ו.
mb r:yo i דידאם. n  ,v i o :Bo in רער דאד 
1נוםע :ז1■ארםײ דרײ נאנצע םוז אס1קאנדי
 די צוויי׳ 1נוםע ; *dibb Diypi*BH ד* אײנ^

 די דרײ, גוםער אוז םי,1■א לייבאר מער1סא
:dib■ yr'oo’ jiDBP ivjb.אוז ״ vkז״ז װעל ־ 

 חות1ה לכל װעט iiddbb וועז נסוישם,1ז װירק?יך
D״3iB ז1נא:צ דעם ציהעז ניס iB irm דעם אוז 

 mdbp נאגצעז דעם mb ,oiBniyoiBO נאנצעז
ib װעז וואום ניססישעז i dbi דער זייז נים 
ib i ,?bo צו וױרחיױ איז lBOצװײo.יעז

b o?b נוםען iyo?n װאוטס קרמעז צו db.i 
r*M d?b iy 1חכ o n ו1יר.םם1בא od*:iobp בעז 

mb?om 1 װעיכער dbiי mb y^BDityi איײ 
mb oyi די yooroio ער אונו. ז1צוויס :Deny 

iyo:iM v i צו vz9i ibo,\ װי ?b mm ,iro 
i y r ’i»B b mb ib o pb iii ^צייםונ iy (POB3 

ibj o n ס נים, באנריו קייו  ooy םעז dbii סי
oyp fy n D*?BB g mb vjyo bib .oy!״ • «p 

•m o ir םוב• אנן

כyװ iyי T & ru  y איז איהם, ארום זיך 
yארעז ר  רyגדyהר,Dאנ אז נאמת׳ז ג^ו
ײyנyג א ׳רyנטyצ א  קא־ די װי ׳טאבL״ר

סט ^ ןyװאלט ןyמוני נ א ט און ז ז ;י  ביוי
פ׳ן . עןt;nקאנאמy אוי ט ^  האט *iy ג

ך עער אין א\י טי׳  אנט־ באציהונג פאיי
ט עי ק ױ און סך א ו

 גע* קאמף dvi אין אסטיװיטעט.
iy i ,ר און מלחמה מיריטאריזםyאקציy׳ 
lyp ען עי ײז װ  םארדינ־ גרויסע אויף אנ

^ ט ײן אין האט ער ס ט ז  ארגאני־ צײ
y באיקאט dvi זירט iy i| קאנטער־ דאס 

אyר אנsװ צי  סא־ די װאו אונגארן, רעyו
ט זײנען אידען און ציאריסטען  :ע׳רודפ׳

n y i־ ^iy  iy דער בעת האט ער ; חײמה 
 ארגאניזירט טלחכיה רyt;,רוסי׳ט־םוילי

y i□ אכ׳וני־ פון טראנספארט־״באיקאט 
ע  צונױםגערו־ האט רy ;פױי־ען פאר צי
עז □yT פעז איי אנ אצי טעינ  ׳עלום־קאנ־ אינ

 כיודא די ).1(>22 וסוף האאנ אין קאנגרעס
קי1פאי דער פאר  ״טטארק האט װאס ׳טי

 געװעיקיטאפטס דעב כאראקטעדיזירט
 אזױ איז ט^חטה, דער פאר צענטער

ט  אנט״טלאסען איז iy אז איהם, פון וויי
פעז רו עז א ארויכצו אי אנ אצי טעינ  גע־ אינ

טרײק ס אי־ עי ב ג  ערנס־ אן פון פאי־ אינ׳
הריג־סכנה. טער

 דער אין רעײארוציע א איז דאט
 אינטערנאציאנאיען טyר פון פדאקטיק

 דער־ װאכ מיט ױניאניזם. טרײד
 און פאיזיטיזירונג דאזיגע די זיך יזלערט

 האט באקאנט, װי I ראדיקאליזירוגנ
 געפונען מיחמה װעלט דער פון סוף רyד

nvi א־ן פראלעטאריאט אלװערטליכען 
 און באציהונגען רנאציאנאלעyאינט זײנע

 קלאגע־ דעם אין פארמעז yארגאנ'זאצי
 סאציאליסטי־ רyד צו׳טטאנד. זyדיגסט

 אװעקגעקערט אינטערנאציאגאל, ׳טער
 פונ׳ם מלחסה, דער םיז אגהויב בײם

 אפנענארט :וױז$ט האט שטורם, װעלט
 בלויז ניט האט רy ערװארטוננען. yאל
ט, ניט מלחמה די תזי  האט רy פארהינ

 צו זי ^oyi נארנישט װי גוט אזוי אױןי
ס אלע ז.yvםארקיר ג ^נ ל פ י  זyפארזוכ או

 אומזיסם. געװען זײנען מלחמה דער בעת
 און עטילישטאנד װאפען דעם נאף אויך
 אק־ די איז ׳פלום רyרסאילJnו דעם נאןי

 רעארגאני־ דעם םח פעהיגקײט ציאנס
־ סאציאליסםי^ען ןירטען צי א ^ ט נ  אי

 דאס .yטpנyרrבא זעהר א געװעז אנאל
^ אײראפעאי׳פע די האט ו ^  אפטס85ג

 אז באוואוסטזײז, צום געבראכט םיהרער
 ־p» פאליטײעער פון זיףי אפזאגעז דאס

טעט װי  סאציאליסטישען םונ׳ם לטובה טי
 פאטאל װירקען מוז אינטערנאציאנאל

 און מענשהײט דער םון שיהזאל אוים׳ן
 סוף כל םוף גוםא. סאציאליזם םm פרץ
אנpא yopyTn בנונע דאד איז  םון זyצי

 אויטאריטעט די סלאס רyארבײט דעם
 ארגאניזאציעס געװערקשאפםליכע די פיז

 םאציא־ די pם װי גרעסער םד א אםט
 םאל יעדעז איז אח• פארטײען ליסטישע

 ברײ־ ערף אן אהן אײנםלוס זײער איז
 גע־ די םון פראקטיה אלטע די אז טער.

 די אין סyארגאניזאצי װערקשאםטליכע
 העמםע •פאליטי^ע ביי לענדער מײסטע

אנyםראם רyזײ איז װיקלען צו זיך  ־yסי
 צום איבערצולאזען איז אודטולד לער

 אין זיר רyמיטגליד די pd ײילען םרײעז
 אין װירקט ניט, אדער באטײליגען זײ

 — דעמאראליזירענד, גראד העכםטען
 אײרא• די האבען yציpלע דאזיגע די אט

 ארוים־ םיהרער געװערקעאםטס פעאי׳מע
 רםאהרונגעןy ביטערע די םון געטראגען

 םארגאנגענהײט. נאהענטםטער דער םון
ײט אנדערער דער pם  מאכט די איז ז

 אומגעהויער קלאס רyארבײט דעם םון
 דער נאף אײראפא איז געװאקסמז

 די װעלכע גרעניצען, יענע איז מלחמה
̂ם^גע םרייזער האבען געז0רעגירו  לטyנ

 מןװערס־ רער pc אסטױױטעט דער םאר
 אםגע־ זײנען באװענונג, ?זאפםליכער

 נ־yל םיז רײהע א איז געװארעז װישט
 שטורם. רעײאלוציאנערען דעם דורך דער
 םעהר נים זיןי זײ האבעז איצט אז אזױ

ט רעכענען צו  לע&- םוז מאםיװען די מי
 קומט סוױ צום און אמאל. װי ליטעט

 די םה צוריסענהײט נרויסע די צו נאןי
 גע־ האט כע4װעי םארטייען, םאליטישע

 האבען לאנג צײט א אז דערצו, םיהרם
ט געהאם מיר  פא־ דרײ װי װענינער ני

 פאס־ ה. ד. אינםערנאציאנאלען, ליטײשע
^ אלץ דאם אט ניט. חײז טי
y^ די געטריבעז האט ^ 'H y ^ T גע־ 

 בא־ צו נימ זיך םיהרער װערה^אפטם
 אויו^ טyאקטױױט זײער איז גרעניצעז

 זײ־ דאס אט נעביט. עסאנאמיוטעז דעם
 אמסטערדא־ דעױ םארװאס םבות די נען

 פאלי־ אויך איז אינטערנאציאנאל מער
 לעצ־ די אין אקטיװ מטאר? געװעז סיש
 זײן צו ענט׳&לאסען איז ער יאהרען. טע

װ םאליטיש  צוקונפט. דער איז אויד א?טי
 םון םראגע א איז — ׳מאס וחןלכער אין
 -אינ דעם איז װי אזוי אוכיפםענדען. די

ױ איז סאציאליזם טערנאציאנאלעז  ענדל
 א םארגעקומעז צוריק יאהר א פויט דאך

PD צונויםניסונג די אײינגוננ: גצװיסע
 האלבעז״ א איז ״צױײ און צוױיםען דעם

 אינטמרנא• דמר וחנט אינטצרנאציאנאל
אויא כװד יעוחזרסמאםמם ציאגאייער

ארגאניזירםמר iyT װי וױיט אזוי
ט נ אנyאי צי א ©1זו/ ל9רנ

y זיף 'n ^ a) ס ארויסװײזען  אקציד אי
 די. ןyרלא?yאיב :ער\ איהם ׳rnyo אנס

ציאטױו  פאליטישען רײן □yi אױף yאיני
 jyj^r^□ גיט רבײyד זיך iy^ געביט,

 פראגע ראזינע די מיטדזירף. זיין םון
ען א פא־נוטיע; האט ײט^־ אד  ס^אץ ב
ס.yא:גרtר רyנyװי םyד אויף

אyאי:ט רyד  נעװערק־ רyיאנא^v־נ
 געווערק־■ ארום נעהטט בונד ׳טאפטס

טyצ יטאםטליכע :yרyי 22 אין ןyד  רvנ
 סיליאן האלב א און 18 הבל סף־ מיט

 מיטגלי• צאהי: yסטyגר די ר.yטיטגליר
p רץר, s y j־■ G םא״ מייזיאן, האלב א און 

 רyד א*ן דייט׳ט^אנר. אױױ אויס לען
ט אנדtנניy DnyoK* ישורה רyצװײט  סי

^־. 47U און םיליאן 4 ױז  א אינער ט
 יזי־״נע דאס ראט פיטגלידער כײליאן

 נאר פאיכיאנט פראנקרײך עסטרײך.
 פון yטi^ענלד די טויזענד. 7G0 yקנא&

 האט ארנאניזאציעס אנגעיטלאפענע די
i^ 8 טלצעה ,ז פאלעסטיגא, i y r מיט־ 

אטעז ניט גלידער. טי  צװיי iyi"f פאי
;ycr'n עי . אין רוסיאנר : לעני א ק ^ ד  א

 טעכײם. yזעצטyננyאנקעג גאנ״ו צוליב
^nyoD̂’ דער איז רוסלאנד פאר  iy־

ט  די נענוג. רויט ניט ‘רנאציאנאיyאינ
 רyזײ געגרינדעט האבען באליט^ױיקעס

 רק׳עאפטסyװyג ״רױטען םy:yגערופ אזוי
 באקעכיפען זיי און "‘אינטערנאציאנאי

 םארביסענסטער דער כ״ט אכיסטערדאם
אה.  רyטעהtrםאר די זײנען זײ פא• ענ
אנאלvרנאyאינט אטסטע־ראטער פונ׳ם  י

 אינטערנאציאנא־ דעם פון ״אגענטען די
/‘קאפיסאי לען ם ׳̂רyפאררעט׳׳ די ׳  פונ׳

 אמע״ די װ. אז. און קי־אס ארבײטער
 פאר־ לײבאר אװ פעדערי״שאז ריקען

 װאס ׳רמיטyד צוםרידען ניט איז קעהיט
ט דער נ א'yא' אנ צי א  אפטסtrpרyגעװ ערcינ

ט זץי האט בונד ל ע ט ^  אםע• אן אויף ג
 און פלאטפארם יסטי*טערלסאציא נער

ט זיר פארנעהכיט ער פארװאס  פא״ טי
 פו( דערםאר איז זי איבערהױפט. ליטיק
 ^ריםטי״יכצ ז.yארויסגעטראט איהם

 אנ״ וױיטער אבער זyרyװ םארבינדוננען
 אכד דעם םוץ אפיל אן אױף ז.yהאלטyג

ס סטערדאכיער  די האט רנאציאנאלyאי:
אזירyדyפ אמעריקאן ^  אונ־ לײבאר אװ י

cm  lyouynyo װינםמר םארגאננענעם 
 די פאר אקציאז הילפס םינאנציעלע א

צ ז.yאפט6̂יpרyװyג דײט׳שע  r̂לנyאײנ
ײ• די װי ױניאנס, רy»נpאמערי  אינטערנ
 זיי״ װאירקערס, גארמענט לײדיס ^אנאל

 אסכד מים םארבונדען דאך אבער נען
 אינטערנאציאנלען די דורך טעדדאם,

םרײדס. ציעלעyספ yרyזײ םיז

לן א נ א ש ע ת ע ט נ י ד א א ד נ ע ל # ה

אן. ח. פון מ ל םקו

ע ג טי ײנ אר ה ט װ ר 12 םי ה א ק י רי צו

 באאלד דזשןוינם דער םון מיטינג א בײ
 ב. דר. יאנצושמעלען באש^אסען, ווערם

 םון רעדאקבאר אלס (צבױן) האסםאן
iy i סון גונןעי דער און אסט"8 ״נײער 

 ארויס־ װעט 1912 פען13 דעם דזשוליי
ײן אונםער געחן רעדאקציע. ז

A
מ ז  םאראנמאר דער «ין רעסארם א לן

ם אינ ש ײ האמ באארד, דז  1לעצםע דער ז
ײק ד אכצעהן העכער געקאטט סמר ענ ז י  םו
ע צו דאלאר, ז מע 1די  םא־ די ה#ב*ן סו
ײן םייאכות בעל ראנםאר ל ע א ײ ם ס ע ײג  ס1ב

! 10 וואםערע נ ע ז י מער־ די ׳1דוולא טו  אינ
שאנאל ם נע ד, 5 ארו ענ ז ן םוי ב־ די או  אי

ע נ אלס פין רי שןונ םעדנע בער״ן אינ  אי
ט םטרײק לאנד. עפי ענ ז ב ־ אי ע סנ  אוי

ארען צאהלם װ מע די גע  העכער פון סו
עכצען ד ז ענ ז י דאלאר. טו

A
ױ פ יארק נ נ אי ש  ק^אוקמא־ 11באא דז
כט בערה שלי  מא־ ‘ד״אי באטען די דאס בא

ם מארען כער ײן מעהר :י מ ז שעפמיג  בא
ײ נאר ס,1קאנטראקטא עון ען ז ז  ארבײ־ מו
עי םון דירעקט מען ען1ק און פירמע ד ג  י

! זעיבע. די םון באצאהלט ע ז ס די ױ ש א  ב
ײן געחם ר ן א פ אי פ א ליי קי שו  דעם דז

מען פצענ .1912 פו

«״ע. ־״

 ביזנעם־איידײ א פרעזענטירען
ױניאן. דער םון זשענט

ו

 |yvs,o דער פון ארבייטער די מיר,
סטריט, yט2ו װעסט 136 סא., דרעס

 אײדזישענט, ביזנעם אונזער זyזענטירyפר
 «ײן םאר לײזערי^טאנד, ב. ברודער
 |yoDyn איז װאהל צום ארבײט טרײער

 גאלדענמד א מיט ר,yארבײט די םון
® װאטמ.

ר^םיטע. די
 מײערםאן ב. םםוירן, ד.
פרעםמאז. pא



 גאדוער®ון זיצונג דער אױןש
חשודי לטען דעם

IB יסטיטװס רנאר M״ ״ *״יי״ • טי
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 אינמע* זעהר א באקודעז ה$בען פייר
 יעצטער רער םון ר^ויזוםענט רעסאגטען

 סטעצי־ סכױטיז׳ס ג^װערג^ר םון דצוגג
 ivtrirv*•; איז װאס האכײסיע, עלער

 כען7 רעם *װעגט, םאנטאג נעװארען
 איו עפ װען צייט דער אין דזשויײ,

 ױני*;, דער םון באש<*ס*ן געװען שױן
 אזיי־ 10 דיגסט*נ אויםצוסארגענס, *ז

 ,’דדעױלי טעי8 דעם פריה, דער אין געי
 וענעראה א װערען דערקלעוזרט זאי

אינדוסטריע. קא*וק דער אין סטי־ײק
 די נעװארען געטאכט זיינצן עס װען
 *רױסצירופען םארבערייטונגצן רעצטע

 גאנץ גלױען '*אגע רי איז סטר־יק, רעם
 דעל וחנן צייט רער אץ װי אנרצרש,

 די או, געװארען. געױפען איו סטרייס
 ם*:־ טאקע געענדציט, זץ־ יזאט יאגע
 י־עם פון זיצוננ רער אויף בייגאכט, טאג

 װ^לכער אויױ תאםיםיע, גאװערנאריס
cy ע םארטראטען נעװען זײגען  עי*ע־ אי

 םאיאיגטערעסירם זיינען װאס כענטען
אינדוסטריע. קי׳אוה רעי־ אין

 געעפענט זיך האט ד*ונג רי אײדער
 דזשאנערס רי אז געהײסען, עס האט

 רעחאטעגדא־ רי *ן ניט נעהםט אסס׳ן
 סיעציעאער גאװערנאר׳ס דעם םון ציעס

ט שױן איז ייניאן רי און לןאםיסיע, ײ  גי
 קאכ״וי, ביטערען א אנצוםאננען נעותן

 איג״ רער פון רזשאבערס די צוױננען צו
ע די דוסטריע,  די pc בתים בערי אמת׳

 די זיך אויוי נעהטען צו שעטער, הראױן
 יארפען ךי װאם םאראנם-וארטריכקײט

 אצצ־ דער אין אבער טדאגען. זיך אויף
 ארומעזצלן, זיך זײ האנען מינוט טער

 גאנ* די pc ״טטראם דעם גמגען נעהן אז
 ׳גיט ױי קעגען םײגוגג עםענטייכע צע
 געצװאוג״ דין בכיירא װעיעז זײ ראס און
 האבען זיי און *דנמערצוגעבען, זיך גען
 א*י,יי סאנטא: געטאן גיײך ייבעריעט עס

 אז ערקרעהרט, האבען זײ זיצונג. דער
 ראס רעהאטענראציעה. די אן נע-חםען זײ

 בא־יי• לאנע די ׳דך םארישטעהט ׳האט
 נעיעאפען האט דאכ נעענדערט; טענר

 דענזאי״ט ;סיטואציע אנדעיע נאנץ א
 אנ״ אורזאכע קײן געװען ניט עױן איז

 די געגען קאכיױ כיםערעז א צזםאמען
 סטדײק, גע;עראיצ דעי און דדטאבערס״

 גע-ועז פאהטײצ דעטאייט עוין איז װאס
 צו׳שטי• גאגצער דער טיט דמרידעהרט,

 נענ־יזה זיך האט ױניאז, רער פון מונג
 צײג; באיטטיכיטער רער צו אנםאמען

 א: יאדו א זיך־ אױױ םראגט צר כאכמ
- כאראקטער, רערען  א איצט איז עס ־

 *ורך )טטרײי גענעראי רעארגאניזײיטאן
 זא• צוױי באצװעקט װערט עס װעילכען

עי אין אײנצױעטערען ערעטענס, :כען - 
 דאר.מ װאס אגריכיענט דעם אינדוסטריע

 רעקאכיענדאציעכ רי אויוי באזירט זײז
 םארא״נ״ איע װעי!כען קאםיסיע, דער םון

אגנענומען. האבען צרד־ים טערעסירטע
כע״‘ אי*ע אדז״טאסטען צו צװײטענס,

 פוז אינדוססי־יע סלאריןס דער אין פער
ט4* יארה ניי גרויס  ¥;רי- נײעם ojn וי

 זערבען דעם שליסען אױך איז מענט,
u אינדע»ענדענט די םיט אגרימענט r n* 

 װזןרכע םאנופעקכמזורערס, און ןנערס
 אסס׳ן קײן דורך פארטראטען ניט זײנען

טרײר. אין
 רעם םון צוועק דער איז ראס אט

 גענ<רא־ל- אןrײrרעארגא; איצטיגען
 אזױ געדוימרען װעם ער א\ן םטרײק

 װצט ארדטנג געװינשטע רי ביז אאנג
ע די אין ײערעז אײנגעשטעלם  יןלאות אי

שע«ני.
 דעם צו אום ויך סיר קערעז אילטער

ס חנם ®ח דאקוםענס ר׳ א ^ י א  קאי״ײ ג
ת.  פון כדניטס םולע די *נסהאצם ער כ
 אװענט, סאגטאג ױצוננ קאטיסמנס רער
ט פ סנרעס רי םי א ען ײ  נאחאלטע; דינ

ע םין םארשטמהער רי םון געװארעז  אי
ס די װי נאכדעם צרדים, אבצי ש  הא־ ת

 ד״ אן נעהדעז די אז ערקאעהרט, בען
 אץ קאטיםיע, דצי םון רעתאמענראציעם

 סםײט* ^םיציעלען אן אױך ענטהאלט ער
 געשימט האט סאבױסיע די װאס מענט

 עש וועיכען איז םטיטה, נאװערנאד צו
 פין חןזולטאט חנר ערקיעהרמ וחנחט

 פאר״ vt אנשסריינמנגצן קאסיסיעס רער
 ק־אלק רזר אין י1האם בינמרעז מ םײרען

אינרוםטו־יע.
מצכען רא וועיצען מיר מנ די אי

דאקוייאנס. חןם פח שםריכען הױ§ט
 םםײםםענש אפיציעדער

סבױטה. נאװעדנאר
n, 7 נײ r1924 חשויײ טעז.

גאויפרנאר! ״טײערער
 אײר <אזצן צו גײמלאך וײנען ,םיר

 וואס ארגאניזשצתס *יע cn װיסעז,
 תלאות ijn אין -אינמדעסידס ד־ ויעען

 חא־ לארק נמ סון אינתססרחנ םוס און
 רזד די אגצמעחמ? :;דטסיםם אי מן

 נע- געכמכמ וײניז װאס קאנמנדאציצס
 ;זד » נאר קאסיסיש, אײעי פד; וזאושן
 נדינר־ אילשנגצ »ון באטראכםוננ נויער
אױכ־ נאד «זױ איו אס דיסקוס^ג לימ

ר

קאםיםי^ם

ײן׳ » ע*הס ?•פיס־זנ ר• ײצ*נ דעם צו נ  0נ|
 — ,היריננם״. די ne רןזו?ם#ם רזנם װעגןןן

ס *יזנו־רןנט ז וינס§נ׳ ד ן ציננ ר^ד נ־י י ד

 דיגען יצהארצכדאציצפ ״אוגזצרע
 םיצר אי״צ די פון געװארצן אמענומצן

 יי ױדא|/ רי צררי̂ם פאראינטערעסירטע
 אוו דדטאבצרס ,ד טאנוםעמטשורערס,

 ו׳אבען רי םאנ*מאנוםעהטיצוורער. רי
 ר״ט־ דיסט נוטצן א ארויסנעוױוען אי*ע

 העײ צו האמיפיע, רער דיט צוארבײטען
 שגירײטיג* זײערע אדזשאסטצן אונ? פען

גײטען.
^ג «אר א טיט״ ר ט ^ ט ע ̂רען שי  רר

 יצ׳ פארסאאגצס א צושטצי^ן אײך כייר
 אין חאגדיומ גאנצצר אוגוער פון פארט

 וױ^נן כיר און אמ^^צגחײט, חנר
 אינער פארשנרײטצן ניט ויו איצטער

 וא• בלדו וױיצן מיר אײגצצלחײטען. רי
 גע• cy איז אגפאנג פון גלייך דאס ״עען

 צ״ *,תאסיס דצר פון צװעה דער װען
 צייעטענ״ ירענצ1םאר׳צ די נױפצונרײנגען

 ױן איגדוסט-יע גרויסער דצי פון כען
 שטענ-6,פ !ערסאגענטען, א םאכען צו

 :‘,ט־אנע א־־ע רי םון סעטעארצנט ויגען
 דאו** רצר אין ענטשטאגצן זײגען װאס
איגדוסטריצ. גער

ױכט, ?אמיסיע ״די לא־ ריר און ̂ג
 די \*\ כאשטימויג רי רצם פאר בען

 אחגאגיזאציעה אי*ל די םון פארשטעהמי
 י-אפ צרשיגלן, אונז םאר דינען ײאס
 רע־ האבען ריר װאס סעטעלמענט דמר

 אמעגי• איו װציכער און לאראנלירט,
 גע* חןם כרײמען 0װע ;עװארען, מען

 רא* צי כדי אבער רעװלטאט. װינשטען
 אוגזער פארפערטיגען צו אינגאנצען גען

 צו איעגעשטיטט כייר האבען איבײט
 פארטועצען און עהויסטייצן ב^יבען
 יוױ פו► אנפאנג ציס ביז ארבײט, אוגזער
 סצטלצרעגט Djn איפ ׳יארר טענדען

דין. צו באדארןי עס וױ אײגצושטעיען
״ו פאמצגממן פיל אונז דט w״ * 

 װאס טטרײ? דער דאס וױסען, יאזען צו
 דער א^ פון הא• איבמר׳ן געד׳אנגלן איז

 פאר- איז איגדוטטריע, וױכטיגער זעהר
 גוטע דא זײנען עס און מװארען, םיותן

אעמסטייע די דאס אױסױכטען,
 ווערעז אױעקנעשסצי״ט איצסצר װעט
 נא״ צוםײדענשטמילנחנן מעהי א אױוי
 די אין גצפדנען דר האט ױ וױ ׳דס

 ױ״עצן טיר יאוזר. עסליכע י״עצטע
 אירר װאס אעטערצס גרױסצז אײער

o יין נעהסט n איױ און יזאמקרציע^נז 
תר ױאױ^ײז דוסטריעיען  שטאדט םון-

 די אט אז װײסען טיר און יארט, נױ
?.nyn צו פיצהען אײך װעט גײעס

 מיר פארכיײרמ,־ אכטונג גמיס טיט
 פא-ין יןאכױפימ איכממעבמנע אײער

 געדראזזעטע דעס פון אדושאססטלנט
̂אויז דעי אין ססרײה  איג סוט איז ה

יארין. גיד פון דוסטריל
טשערםאן, ׳בעטי גארדאן דזשאדדדע

אינדוטטריע• שײנטאנ, ל. בערנאדר
האמישאנער,
יעהסאז. ה. הערבלרט

וראיױ, ר. ארטרר
רארושצרס.״ יינתי
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fg  sy » ו ; ײ׳ « ;rg i7 .' •,ysgpyga 

Dgn r רר. tig .|ys;iy;w;g ז׳י y va ta 
s By^yjs'ig *•^yi׳P ריד/גמ״ט6«ו 

sgn ז»ן ssg׳,S'jnagflyj 'ifg ogn i 
nז«גט — ־-.׳ yר — y? ט  fg ׳תנ?

 yDJig B6•*.רgדyJ ויך Bgn ׳(osg זיץ
y װא־ןען i w~> »ענט׳*״מ jn |is*, 
 ;־g ײ ijyova lyagn ד«ס וױ 7?«ר־םי

sn חןר (is )yBegy^yinyp דע־ע y g• 
טי'ע.

BPagiga tin  o$n iy ד׳נר sgp■־ 
o־iyp ngs y ריה egn ר •V) Tf egn 

y נורען, y s i r v  |ig jnyuy pp*g igo 
ang׳־ogn syp pgs : B יי g n» ו  ײ

im'VTagBo iy )yowyryBJig די 
nam  ,y'TBsiia’g pint די y‘y y g־ 

 B'.'Djr.yBrgpgs וייכעז ogn מנטען
w g  )•g.

די. Biyiyi Bgn נעלטטער רעי
ivspyBgpg iy'' חןר ??״(, i  pgs '*vn 
oog׳y .j? י*ט b vTbnpj די g ; r• 

i'sog spya דעם נ״ט f ogi• B’Pr,׳
 ד• mayBfiyjjg ,sagoyi ענדי־יו דאנען

g? s'pgjpyuga |is tv'ygpjyogpyp־ 
gj e n  BrTBgPi ogn iy ; y-s'D״ 

pg;pyn, ט  y; Bgp• ער ogn am טי
yrr.y t yapytg )ya'^?iyo 'ig )ysgPB

BT^Bgia Bgn ער jig ?*ר״טאנערס
y? דעד s ’og פ״ט Tgmy o n ון* 

i r g ׳ig pjnyuy) נרינדי־נער ang״u.
y־. Br'nyjSMg tin Bgn די gp״ 
uyn r־og? די ogn פנתנ, o יױיט^ר 

g iyyyiDngs3׳ng nn־׳ii |ig ,B־Bl
yrfi*a*,gc lys^yr.| נייעט דעס njg*־ 

 yc-״-r׳g ניי ogn י»יף ?gt ogn רענט
11« iy»i,rvga yirspygp ;y‘י״.־ען 

 B־yTe׳B?ysijgu ,ר |ig ;g;׳i׳ חןר
I^psg״

s jn  i»g זין זעיכ-נעז ogn ױו נע• ט
o.־  my.־ gogpgo,; דער *■(is nyg 

osg fgp'nyjg n y.(׳ ogn ny r ig 
y'O'Bg? e'ngnyugj s לירט10נר* y 

any Bgn ng״ r« g n  aynnywMg,: 
ogn די jnyjjg o y i yo'ogp נײט n y 

pigpp n y  ),g aaiairyoaig nyyo”n 
g igc o n  Bgn tg jig y'noomj’g 

is a(» סך w n a g y g y  n y  j«g oyo

ר ע ד י ל
«p .* .ראדוצקי

ורנט. דער
OJwngaga)

 סיר. נדין אין ;יס קלא*ט םטוק־שםוק,
 נדר? iv עלענדער אן nrne g קוםט
ogn נאכם יױגטער קאלםע די נױם, רי 

nng^’vi g סיר צו אהער ? isagnzya

 נױר. די tjrg עפען איך םםוק־סטוק.
 סיר ונד *ריין קוסם קײנער קײנער,

 איך, וױ דע׳־גלעע אן וױנט, nyn ס׳איז
.זיך #אר רװזע־«דאץ א mg jg זוכט

דנגער. שכדלער דער
w»«n .g(׳iy א « ת 4ס

m

 ׳לעבע, זיץ אץ וױ שאטעץ, ױץ אץ
;געבען שעזעע דאס גאר ער זוכם
לימ» nm fw wrmt ךאס נאד J hry V PyJ יא pPH JrW ׳ jpA f <
J y u ע לזןכןןנס מרן זײן דאס כ ױ  ס

 y7yf זײן jw זיי ארדיס קזראלזןן
 א«ױדױ

 ונזקייגנ®
ogn ױן

lyngn■
snganyngi BP)gnga Bgn ny 

nny mrg ng# y s ,(agp סיג•ng yrtf 
a״ngr)g nn«g ng# ,e״»IM«» )Hii 

nai>«״g it fy ייײיג׳ון• t n o r w n 
g |yojyyny y g׳•j<g ygnp ny  i 

iBgni ogn ny fig y-nuefl*׳nyn y 
ys^gp סיס׳ן r g y y 1«י g׳*ng m

a״.B
ogn *ynyag )yirnv י> lafgfyj

ogn ,»iisgn nytaig fg״  sy ױ 
yu yyagrn*׳Tf |y »*׳•> lyjyauga 

ma׳f ר־ס׳ן it# uwiyug די •jyiagry 
*yn "i sgn , r r w  ny  |is s y y y 

in (yaw fyn׳**•״)*yt-n fg ,m i
agnoga r »  yjnyn ,#yygn;yngpyn־ 

ty-yi ,yfVBimggJgy nnyf ng# fyo 
•smfg n y  fg  (ynyn tjnyoy'yjf’g 

g iynyg ,yng»  l*g )yyn Bnn-sy״
.lyayn

,infifBayiyfn )זין onyorngs sy״
t fyg'ng# B'f••

yrm זײ }»r

jj ד וארמן ?ין ןאדל פןנן
ץ ד Is . ו j f t / w

 »t fyignngs ניס Tf (ynyn ר׳ר —
ng &y jy^gf״n .|g* i* ימיer t ig 

*gpyn h  ,Tnjyo f*g Bgn r g  igo 
*y»” g nya*) sgn jygf sy-yyfina 

n* ר*ר .iyyn טיהרס y  nyag (ysngn 
a״ yagn; די gyn n  ns anym o’s* 

on *ng 0PJ1# ,fsog onya װי n 
n pg f ’Bpyoy• n y  f#  Hiprnona 

ogsg fgg<nye»g׳iyf*f n*ia ,Bjgr«g 
tv  v n  fyagp iragfit yng sgn ,nya*f 
nytaig lyannsng iga *ng fg  ,fgo 

,parna yyayn g m ynoetna'g
 nyjayen ,T*g oaagngaag sgn*״

y רען o ’Bg? n y  f s, וױי tyagf t n, 
g fg־f nn״nga B ס  ־פrangs 9 ד
ט, א־׳עי ײ״ ס א  yagas’fg ny<g, ר׳

sng n y g  f s  aaiyyfgngs ,n״fg B 
iga o n  y tg io ’S n y־ i«f nrsg ׳Tme 

ns ,n •11 n y׳nyag .ya*nyn איו ,nyn 
g sgn fg  ,)gB sy uyn nn*g tg׳nn 

if ayn g* lyrsyi syn• ״ *ו*-n iW׳ 
g־•a«ne yBn*y'nyag? nnyt ,yrnya 

n yanyn f  g ,!inpr• ײמ  ,׳ m ^נמסט
.Dnyningc y g  Iga

 T’g f# oyn ,mai• •n דיר, Tig״
g jyaagnngs׳f t  ungf nn נדט «tai 

r t  m i ימיען angsMg״ro,־ nyg 
#onyeng־•*nag yygongs yytaig jya 

T» fg  lyony yaiim ,ooay פ׳יי־ 
Bgn ,oyyyaygpy •n ir.yinyp 

Bgn nn*g פryangיyag.ן tgn fg 
 lyoyagn■ •n ;yi״n iy רga פי״נט

ogn פלייפען nny>״ vmy‘’־ot. ײ 
ai•׳lynenf raga !••f nyn oyn ig 
»1 1*0*0 , • ),gP •t Ogn y g  IgB 

ang ny fg (y#nyn״o.
 nyrm oagtya, ׳עו־ן agn Tg *11״

ny'ia taig f g  rnOoma'g pig*? •n ; 
n* סי£/״נ fg  nyay oayrio ,טמ־ען 

g f s  iy#ny ,nyTao'o yytaw׳nr 
yy•• t f g  Tf ng# ( y y  g (yago 

P .ByTog#׳•gn mflang ynyag f 
3 ••t ira.יט n*o וױיען jnyt ,n y n y 
3»* •n»ײסטרי yoia g fg| און •aitya 

t r* נמז o  fg  ,nagon״af’n |ya 
nyn w  ogn׳#yytflg y g  d*o f 

',mna
ogn fgoa*t oay*tyn« אױן •ga 

opagn רי •yur n,n*g ngo y*Bugp 
*ayayanya*g v r*  nvc ang n y 
P״wf n y  nr o,־ •ga T'g ogn ny fg 

ngymga opagn ,ס»ר ססיסה eyn 
l*g oonya ny ogn oyyoa'g lyoma 

s y א*ן סכסוך pignp n y ^אינמסטריז 
ogn ny fg איהס onyiogna סיט f t 

ffoia או*«ואמ ̂aagoya ogn ny ogn 
.yo'ogp n  oyoa-itg ogn iy i n

amr bi* פון ya ogn aanrt n y,*
.nc ivonyro n y  tngn ogn ogn 

y *  opagnga ogn ny .?ways ignnga 
n y y y סון aayng^ אogr onyanga f 

•go pg fg o y  oayn’t r •  opagnya ny 
nrg> n y  ,0'npTn o n פח nytaig 

ogn aanyw ng n y  ngs ,Iran די 
ytrogp n y  tyayaya fyagn מר  n אי

פ pnfp n• ײ y  fg  lyoyagn א*ד jrnocn.
y'cnagp n y  fo  igonyro n y 
o*’panawa” g f ’t opnnyao’ig ogn 
ogn ir o n  oarntyn• ogn o y  o*o 
Tta f^ a  ogn ro*ogo n  fg wgiya 

oago ■איהי aw» pg o n r  jyomy 
yneona*g n  tyyorwpyng אױי g 

ngo ogn ny fg  .iyga  lyoanya,־ 
^ מ oyn ronago n מ  tg תתי♦ ניט 

anworlnc eon m «״־ ריי rm

•ana aanan g s  f  ogn aanrt n  
*gp n n  no gwnyru  i y  ogn p rv

nganonga «  oayo1י3ל1ח

9 » 1

H דעם «װויסען a* 
לעז׳ן ױ און )(

W
ז (, א ט ל ע ס  פ«ר׳»טע;דע זײנט איחר — ד

MTfVt ס ןר^זיר^גט ן׳ סי מ v ז w דער סוןר 
 פארהעי רער װ*ינ*ר סים ס#«יס•^ ואת^רנ§ר

V9n דך iVcg'ryj, ח  נעװיסען * אין נארדען *
 םיט סארגרײך r» אעח»'טסר**נסט^ 1ך ןין

ן ר?ר«ס ד<רןאג ^  לױ־ן :יט איז דאס יו
 >•;* וולע װי נעסער, ד*ד ;r« רy וױיר (ד«י,1»װ

רן, ו ון מ י ײ ו ב די װי נעסקר, • עי ^  די ר
ח » ז *יף פון פי»<י)'*ינדוססרי^ ן י  אוז ת»ף. נ

vm ע; ד«ס אי וױסען, »יחר סויס  געװעז ז״;
 אי! רעדע די רעדע דער םיז אדסו־יגע גױין

;m )g זייםע; םיער א גאײ פאיגיסעז ױ*יט 
 גע• זיי;ט איחר און ,.גןיענס־גח״ט״. ךןר סין

n r ־זי סיט ם פא־װאולף, אי  הא־ כייר ויי־ו
iyj אײגינע אױף אנגעײיזען ניט עד׳סאריע'־ 

 עריי־עה־ א׳ינץיגע די •וניזטעז. וױנטיגע זןתר
 דאס איז, גענען, א״וי סעגעז סיר װאס רמ(,
 אזוי פאר ױנקטעז רי געלאיסען ראנען ®יר

רוננ א א־רנעגד אז קלאר, א־יזי ײ •*  םאר־ אדער ■
ע ל9נ ז•• .ײאיס ם*יסי«ונג  » געםאכט קא'י

טינעי דע־ נעײעז גים םאחע איז דעס חוץ  גוי
ױ ןיאץ עג- ער, ד ר אז *נ  >וו־ ;»ר װעיען סי

חרען  אנדערע סירע א־ן רעדע דע־ ןױ זיך רייןי̂ן
 איז נעהאיסעז ר»ט ער װאס רעדעז,

 זיך ױעט oy װעז פארוזעי־, דעם פיז םי>וי רץר
געיעגענהײט. נױטינע רי

ז ב א מ ר ע כ קיאוי־ ד• ןןו ,ױאינוגג רי - לי
r■*• עי־^םער דע־ אױף t i י*ע«טעז איז 

סןי  א*;זעי רױט נעײעז, איז ,.גערענםינלי׳ם״ נו
ם נויםינ. חענסט ס״טנג,  נ<ויבינע די םאר ני

 סקעב־ נידערטרעכט־נער דאזינעד רyד פון א»ף
 װע;ינ־ םארשא״־ענע, ׳עויז זײנעז די נימסזני.

 געררוקט irtycr זאי c״v יאננע א סאר סס?נס,
 דריי־ איז צװײ כיאי *וױי אז '־,yםyנר לעס איז

 ’;,ציכאדמ יצאוי, דאיינע די זיי, ײעיקז #ואתן,
םינ אנ«ר איז דפס  םירע די פאר נעױעז נוי

 *״־ רערוױיר גאןי זיינזןן װעי־מ קיאותסאנער,
פ ״ ײנפיוסס קענעז ny3• ר א  ,'ד םיז װערעז בא

Vi"OVi .ער סר ײוי א ״ םאר ם  ;וי־ נעײען איז ו
ײו טינ  כאגדע » םאר ײאס םים אנצואװײופו ני

 םארישטעהם טאז. צו דא האט רעז מאריפספגעס
 םוז גידערסר*כםינקײט נאגןףן די ריכםינ נאר
ײםז״, דער איז :נימסעל דעם ם פארכי־ די ,

גנ עrיDא■יםאריסp סקגסנמ םו ײ ױ איז !  יארק, נ
 נאכ־ ה*ב*ז זאר י\גיאז די אז נעסאידעז װמרס

אננ דעם (^גפכעז  צו דזטאכערם רי םוז פארי
ױ אויסער נארםעגטס זײערע קױםעז קאנז|)  נ
 װי ערעםענס״ איז נים*ױגיאז*׳שעפקר, םוז יארק
 ״טײםז״, די איז ער׳שיינט םע׳שח אזא כאלד

עז זיר סעז ס׳ןנ  איי• אוו *וױיפעל״ מים זוםראנ
 נאנ־ א ם1ד־ װענע? אנישםירעז נעחם מען דןר
jyy ,*דערוױסען זיר כעדארםם םעז װאים «ירר 

ק א םיט כתדפ װזןמ^ר ריכסינ. אויף ת  עחר• פ
ם ײ מ י ם י אי ע װ ר ע ד םז ינ עי ד אנ ה ע ײ נ װי  ז

םוז נײעס, אזא pny? סעז אז
 זיוי נאנדעגקעז, אביסיןרזן ;אר קען װאס אײנפר,

■r r m : ױ, עס איז ? היתכז עני יױ א אז ם
אי ניאן ם באסזןס׳ רי אז ערלױבעז, ז ווע• סי
זאיעז אנריםענם, אז ׳שייסעז נמהם זי כעז

^ז אין חאנדיעז כ?נ*ן בי ד א ־ ענ ק  זייז, זאר ס
אז, ערגססע רי איז אינםערנעישאנאל די אז  ױני

ם דאזי איז זי אבער נעכעז, קעז וזאס  םמוגע. ני
ם דאך תעם זי ײז זיזי ני די אויסישלאנעז אי

 זי װאיט אײנםאר׳שטענדינוננ אזא םיט ׳פוינעז.
ו דאזי י  אייגער קעז װי םו, םארניכטעם. איײז ו

? אזא גלױנזז נזיז  זיד אײנער קעז װי אוז או
 נאנצע אויסצוניסעז םםו דעם אויף ^ריױנקו

*•oyirjio םיהרער? די און ױגיאן דער אויף 
מ נעװען דערםאר איז ם  אלע אנצואוזײזעז נוי

םעי דעם אין װעיכע קײזאסאכדר״  סםרײק פוז םו
ם זיו קקנעז ױ ני  םארגאגדערקיײבמז, גום אז
ם דאזינער דער no ׳פוױנדעל דעם אױ* מ םר׳  כיו

 הא־ םיר װעז איננארירעז חכרה. רויםןר
w כײ נעכאפם אשעז אזוי ?ײ נעז n ,מװינדעל 

או געײעז, װאים ײנוננ, אונזער ג  דעם אין מ
ס מנ א  םיר באםראכם. גיט זעהר יאטף םוז ס

 נידער־ זײערע םון ניידצעהנטעל סאר^וײינעז
תו נעװעהנליכע די איז סרזנסינקײטעז ײנ  :צ

 דער איז םרעד אזוי זיינעז זײ װעז איצט׳ אנער
ס ײ ם ארויסצויןוםעז קאמף םיז י  אלעריײ םי

 די tjrrniY קלעצער װארםעז צו אום זיזולים׳
 ,ד אםען אזוי המיםעז אוז ױניאז, דער פון פיס

ײ ם אום נאר שװ־ימעז, איצם כחים׳ נע  צו ני
ײוםענם DyT זײ מנזן? װערם  או אוז אז — אד

 זײ װאס אדװערםײזסענם, דעם צו װעה אז אוז
ם — אוגז םוז י,רינעז ימנ׳מ אי  רער םוז נעװעז װ
 דער םח יוגיאז, דער םוז צייטוננ דער ■ון זײס

 םים נעװארעז בא׳טאםעז איז װעײע *ייסתנ,
ײ די םארםײדינעז צו ציל א״נצינעז דאם  ארבי
ײ נענעז םזןר , אוז ׳שונאים איארי מז ם  — לו

ס ײאיס  אוז *ארזזװזעז. נרויסער א נעוועז ז
ם. איהר װערטער. פאר א נאד איצס ײנ  א« ם
ײ ײ  :נוםע א דוקא נעװעז איז זייז, יועז כונה׳ ז

אז די •אדהיטעז צו . אזא םו? ױני ם י  א*ז ^
 װאס חברז^ די אט דאס זיינעז װער יר׳פסינס,

ס י מ  יױ די םארהיםעז *ו אױפנאכע די זיך ״
אז  קיעגסםנר דער דאס ניס, איהר וײיסם ייי

ח הר חאס פיהרער אתזערע • מ  עד- מעהד ׳*כי, נ
מז, איו •אחנ־מנ א ת אז ײ ווי ױני n« ז tw  r n 

מו װאס 1יײי ײ ז n םארױיסי־ןױ• די אס ו t 
ח בפרם יאיאז * ער דצר ■ין א ם ײ  באוחננוננ ארנ

י ״ י ײ «ו ״י * tw ג m י n ו r r m m  y r a n
m רי •אריומאט ײייצז אח  * ru t

~ 9w1 InP״>Wv »̂׳1••■־
3 1 —a r W-.-’ad - ־־l. i f f 4׳

mויי רארא זחנר איו I ױי ♦,נ •ר?נט i צות> 
ם טו «ײ|ר •• פ א א ר׳ ״נ ר אסילו אז אנ^ר, •
עעו, םיר אםת/ גיס איו דאס  ׳טט כרוםר וײער םי
you װײ• זײעד םון זעחו איהר קענם כמח׳ 

yoרyאין איז סארגען אױף גל״ר חאגרלונג. ר 
ײסז״ רער  אונגעױםפערטע גאגצע די נופא .ם

 רי האבע; נו, גיײארצו. אפגעיײימגט גדציכםע
yrtoT נy rרטרyס  שאר נעחארטען רוספןז גע,כ
 נא־שויר־גוננ, געדײנע רי צוריקצורושעז גויטיג

 שא־ עס איז 1 נײן געסאנם? חאכען זײ װאס
 חנרוז ראזיגע רי אז קלאהר, ניט דארום אײך

װאס עפעס, נעפיגען צו אזוי וױ גאר, רםyלוי
 דער אויף ח׳טר פינדסםען רעם װארסען תענמו ז*ר

«11י ױכט1י גי עס Vכאסעס די
;יט ׳;ה איז V 'א־ים וו ;ער
װא' 1PCיע׳ 7םעדיסם די
״אלוא• r ו ׳; אי ויאנעז שו ען

עב 1 iy:״ ז נ, בא״־;גוג ;ייםער
געשואס־;; םם׳ט יאכ־;; עיכע

י ץ י דאכ ול.. א־יטדר ר אוגזע
 ;•דייג־ דעם שון סי־ועב־אנענטע; ;,•*פוט׳ זײ;׳;;
 די גיט ריאבען םיר ^oyc onyoe*סארם,• סט*;ז

 הא• טיר אויסדרוק. אוגזער םאר חרטה ם׳נדםסע
 א־ז םיעב*אגע;טעז איס גענראנדםאריןט זײ ב/[\

א*בערצײנו;נ. שויססער אוגזער

אן כ. ז ג י - םי  סױ ױי יוגסט, םין יערער -
 צל סעהרסטעגה רעדש סקולפסור, מאלערײ, זיק״

דע־• איז נעוױס און כיענ^עז שוז געפיהלעז די
 ווערם אונ״-עצנארען םיז קונסם סאר

 א אייץ װי
רי װאו רא־ם

כתך•>*־»י
א•• יה־טענש. נעשיה א כיענש דער

p'g אױזרע ט וײסענשאפט ־י סי
אױ־י ראבעז i ־ט קאז באיױיזע:

rr
.

r וױדקיגנ״ נױטיגע רי
 קאז רארם שא־׳צטאנד, צים אפעלירם יױס־לנטאשם

 נא:• דער װאוגדער. אוישטאן קו;סם רי נרארע
jn" האנײעדצאגם רי אויף עגטוזיאזם no או״ 

 זוישײ או־ף ■ארסייען, קאייםאריסםי׳כע זערע
ױז גערן־עז ניט איז ער  געװעז א*ז אגיטטעי, אז בי

 האט װאס כױזיק, רער םוז רעזולטאט דער םעהר
געײנגעז. האבעז װאס זיננער. רי םוז

 גע־ געהאי־סע; זייגען װאם רערעז״ רי םון װי
 :יט אויר האבעז גושא רעדעז די אםת, ײאיעז.

 נע־ די צו םעהר :אר םאר׳שםאנד, צום איערירט
 ז,1,יל,ס*ראורם אײננענעסעגע די צו םיהרעז׳

ז אויד אאעלירם זײ האבעז דאד אבעד ד ײ ״  צ־ ם
 געװעז וױרתוננ זייער איז ד־ערפאר אוז מוחות, רי

 :יט האם דאס אבער װערט. קנאאעז נאגץ א סוז
 די עניז. אונזער םים דירעקם איצם טאז צו

 דער װעגעז אוז ליטעראטור, װעגעז איז, פראגע
ר ע הנ ט. ליטעראםור ^  די װערי, איבערהויי

 נעשיהיעז, רי צו אפעלירם ליטעראטור עעהנע
ו גאר נעפיהיעז, די צו בלויז נים אנער  צום אוי

 נעסט, דענקוננס־פראסם. דער צו סאריטםאנד.
v א םאר ״שאוסט״ געטע׳ס לכדשל, v i m\ םיט 
 ביר א כרײבעז ״שאוסם״ װעם נעםיהרעז ברויז

 איז עס װ; ■אעזיע. םימ םול זיגלעז זיבען םים
 צ*ים רערזעיבער אין אבער עס איז ,“״םאוסט

 אירנענד נעכים אדער װערק. נײסטיג נרויס א
 ״אננא סרירעז״, אוז ״קרינ םאלםםאי, סוז װערק א

 רי םיר האבעז נעװים װ. אז. אוז קארעגינא״
 אוו ױננערהײם, גאר נאר װערקינעלײענם דאזינע

 נעװאלדיגעז א נעםאכם אונז אויזי חאבזנז זײ
 איכער^ע־ זײ האבעז םיר װעו אכער אײנדרוק.

או לײענט  האכמז שפעטזר, יאחרעז אין אםאל נ
ר דאס אויסנעסונען, ocny םיר  א נאר האבעז םי

ס ביםעל היבמ עז, ני אנ ם מ א o■ װײל ס i r. אונ־ 
ס איז םארמםאנד ו*ר  נענונ. רײןי דאז נעװעז ני
 םיז רעדע די איז עם װעז דעראאר״ »ט איז

 זאגעז, צו rנארי עם איז ליםעראגאר, ׳שפהנער
 שיהלעז׳ אײגעסט no סראנע א בלויז pm דאם »ז

 1׳םעהר :יט דארום איז פריםיקער רער דאס אוז
 דער איז םארקערט, אנעיהעגימ. בײזע א װי
rערגyכאםת סריםילער דקר איז ליםאראסור ר 

ע. נױםיג. ס זי ט ער װײל נ  טיסערעז ןײז מי
 לעזער אײנםאכעז דעם סאר אוים נראבם בלית

 זײ ראז אלײז ער װאם ,tnjm א םוז אוצרווז ךי
ר נעפעעז. לײכם אזױ ניט  זעהר נעדענהען םי
 נע־ אונז אויןי האם עס װאס אײנדרוין, דעם נוט

אםצי טורנענימװ״ם םאכם  םאר־r א דיעמי״ אי .
 נע־ איז םישער װיםיל אבער, אײנדרוח. קעז

 דאזינעז דעפ םוז סאר׳טטעהז אונזער װארעז
 איבערגעלײענם חאבע? םיר װען פוגםנדװעמ^

 אפלייהע־ קאז װער אוז, יןריםימ! ■יםארעװ׳ם
y אלע no װירקוננ גװאלדיגע די נעז r* o n •קרי 

 שעלנונאװ דאבראלױבאװ, ביעלינסקי, װי םײןער,
 די נעסאכם האבעז זײ יטאעמערע? אלע ׳אלע אוז

 באמת ער?זט םײםמער אונזערע םוז ליםעראסור
 אז איבערצײנוננ, דער םוז זײנעז םיר לעבערמ.

ט מארם ליטעראסור־סײםסער אםת׳ער דער  מי
סריטי־ דער :יזריטיקער זײז אויף אוםגעדולד

 דשם םאר אנסאלעיזט קריטיקער, אטת׳ער דער לער,
ם חאט ער װאס סילעם, נאר נוםא םײסםער  ני

 ער אוז יטאסע?. •ון עקםסאז דעם איז נאסמרהט
 טעהםrארD אירם. צו דאנחבאר באםת זיזי סיחלט

עז וואס זאכעז, מDאr װאם דער זיןי, ײנ  באמת ז
ט זײנעז איז אינהאלטלאז, אוז •וסם  הײז םוז ני

ײ אוז הרימיהער, םאר׳ז ציטערם דער װארם,  דפ
פ א םאר איהם ער עיהיערט סאר ײז  -אנישײמ ב

מ.נ  אויוי ענטםער אונזער סויצעו איז איז דאס י
נעװארעז אדויםנערוסשז איז װאם •םראנע, אייער

 ארײנ־ ,םארװערםם״־דמבאמ^. די דורך אײר בײ
v םײשעז t םוז ערייבעז און אבער, איהר איז 

ר א זײט אונז*ר א  נים. םיר אענעז ארםיהלמז, ו
ס״ די אסאל. נאזי אח *סאל נאזי מיז-  .נעדעכם
ײד־מניאז־צ״םוננ. א איו  לײדער, ©,nn אוז םר

מ ואנעז. »אר *לאץ וױינינ זעהר ל ע  אינםארזד וו
ע בלויז סירצז מינ צ אר אין א״נ ױניאז. אונו

איז »דײז יזיםם - גרינפעאד. .5
 •אר דורמ»סו««יז vr װעלקן סיר אוו

on א *ו ביז נאנ^מסאנד ךעד »»ן Tn 
ont •om גספ ו « 49ן

ר ע כ א מ ת ו א ל ק
. ם א ז ק ר ע מ ם י ו א

ר, אאע ע ט ײ ב ר ס א א עז װ ײג ט ז ג טי ם ע ש א אי די אין ב ע>פ ר נ ע ר ג ע ס ע • ש ו י ז
 ױניאן זײערע האבען און ס4האי די אין זיין צו אוטבאדיגנט ויפגעפאדערט1> גען

 ארגאניזײש^ו דער פון איגװעסטיגײטערס די פאר װארטען און זיך מיט ביכלאך
 דאנערד״סאנ, מארגעז, זײ מיט כייטינגעז אפהאייטען װעי־ען װעאכע קאמיטע,

 האאס רי אין װארטען צו אױםגעפאדערט אױך זײנען זײ דזשואײ. טען17 דעם
 זײן רארם/ון װערען זײ װען ט״צעררײט האיל די פון נאטיסעס װײטערע םאר

ארבײט. דעי צו קומען צו גרײט

 סטריט טע1א ױ. 18 םיאוז, און כיארקסװיץ
סטריט. ;,}־.ט װ. (יצ קא., קיאוק איטרא

םש PD22 װ. 126 כאגריער׳ איז סא;רריער
ים סטי טע8 איסט 33 , א יז רונ

ם. כטר• יהע־ בי 111« רוכיז, און ן •:•דטי• רוב
*ריים. % £2 י * י■ ױניװע־ 84 , קא איק לי י '8 ריי

וייס םט םע23 ײ K17 גאםס, אוז םאי IVראז
DC ייזסע ויסט א 21« נארעריל, אוז סאי ע: ראז

*ו תא., לי־אוי. יאםעא  סט־יט, «־.צםע װ. ז
 סטייט. צטטע איכם ןי>: וז., רעיםאז

 סט־ים. וי-־מז װ. טזזו ס*ז, אוז רעיך י.
 סטר־ט טע1♦.י איםם 81« ק« קי־אוין ־אדיאנט

^ װי פ נ בי א ם צ:מע8 װ. *_־צצ י., ר  - סט־י
;1«־ װ. i;w בראס., ■*,־עץ  ססריט ט
^ אוז םיייפס ם װי א אבינ  סט ;ים2} א 1י־.4 ר

ס, •ערלאװ א ר  סטריט. טע11י װ. «מ: ב
רל  סט־־ט. «־.וםע װ. אצ , קא קאוט •וי

 סם 7VS2 ױ. -8« טקאי־יגסהי, אוז ■אםסאניק
 םםריט םע1ס איכט ׳-•7 ה., ■אויסקי

 סטרים. װאופטער אסט ע, ■עקער
 םםריט טע8 איםט ►־.4 בראס., ;ױדאז

ya<־. װ. Mr. 48- קראוק סארװים i .םטיים 
אז,י•ט איז םערס ' >i:w .םטרים. צטע1 װ 

 סטרים. טע18 ױ. 144 קאושםאז, אוז כיעדאו
 םטרים. צטע1 װ. ;*ו1י םאריס, כיאסס

ע א. ►־.4 יזא., קיאוק םיידװער ם ט ח  סטיי
א., ב אוז ס. ט ^ ק או  םם טע36 ײ. i.v> קי
 םטרים םע18 װ. 1<־. קא״ קלאוק ז. און נ. ט
 סטרים סי-־םע װ mp, 36 ?לאוק י׳ איז ה. כי.

 םטרים מע22 װ 150 ברעגםאן, און ליפיױנד
ץ פזי אס, יי  סטריט. צטע7 װ.י 120 בר

 סםריט. םע15 װ. 31 סאייו, אוז ריװיי
y װ. 20 רונין, און יױוײ o n .סטרים 
 םטריט םע22 װ. 130 ׳ם. א. לקװיז

װיטע ײבא  סטריט. םע26 װ. 127 םיניו, אוז י
 םטרים. םע23 װ. 43 אכעםאז, אוז יעםקאןי
l סיררער, אוז לאנונא io .סטריט. הצםע װ 

ro א. 1» ׳בראס. קליגגער i2 .סםרים 
 עײענױ. זעקססע *.toe .mp אוז ה. קרײגמאז

 םםריט םע18 װ. 32 טעםסער, אוז קלעיז
 ססרים. םע21 װ. 13 •טליטען, אוז קלעיז

 םם. סוםע איסט 30 קא.. קלאוק נרעמערסי
 בראדװײ. איסם 2 ■אלל, אוז נראכלאװסקי

 םטרים. םע11 איםם <ז8 קא., קיאול גארדאז
 סםרים טע13 ײ. 28 באםארי׳ אוז נאלדםאז

 עװע זעיןסטע iht« גאלרבערנ, אוז גאלדקראננ
 םםריט, םע25 װ. 137 בערםאז, אוז נערטנער

 םס. םע21 װ. סר. עהרענבערנ, און גאכתרםאז
אז ע װ. 32 ס., .,m< און פרידס ס  ססריט «

14 ,t” or>fPJ*■ M .װ jrol7 .סםריט 
נ ר מ נ ן ג א  סםרים. צטע6 װ. no 142 ד

 סם םע23 װ. tae jgonjfptv און הורנדפאס
 סםריט טע17 װ. 4« ?תריסאוי׳ אוז קויער
^ אוז פאוזיז  סםרים. טע28 װ. 1» פאר
 ססרים. טע20 װ. 15 קא.* אוז ס קאהצז

ח חדמ y איםם m פײן. א o n .סטרים 
 ססרים. םע25 װ. 137 חא., קלאופ בריליאנם

 םסריס. 1םז15 װ. 80 דו^סלער, און כותװער
 םסרים. «סע2 װ. 40 סינבערנ, אוז באנעם

 םט. טע21 װ. 141 באליןיז, אוז בלומענסי־אנץ
 סםרים. מע2» װ. 41 ♦טנאר. אוז בירנבאר

^tt םע20 װ. 142 הויז, י׳אום בערנוזארדס oo. 
םטרים. םע27 װ. 138 וױידטטײז, אוז בערלאנד

ב. דזש. קאם. ארג. טשערמאן

 סטי־יט טע18 וי 11 ה., כעריק
 סטריט ־;a2f« װ. 2א , י.א קיאױ־, באסיןיגד

ם. yor׳. איפט 4׳- גיאטטאז. אוז צוקער  מזיי
סטי*ס. yo23 ײ ;w םאסקאװיטיט, אוז װאורף

 כמי־כ ט׳;1< א־סם פערסאז״״סו. אוז סי,וי
ס, איז װײס ױ  סטר-ט yo28 װ. 141 נ

ם.jo V022 װ 130 ;אײיק, איז װ״ניטטײז י׳
ב־אדיײי. איסט 28 ,י־א ייאוי־ ס ײ.

ט טנטע ױ. 1ר^ בראב., םוטין טי־  ג
ססי־ט. איסמ ׳_.־.! זיסםא: א ט־צאס

 ססריט טע2:4 װ •j־.gi ש., םג־־אססאז
 סט־יט. roio א*סם 2א .mp ל־־אוה הטענײ

 סטי־ם. ya.12 װ. 22 .אינק ב., ספינד״ער
 ססרים 7מ21« װ <.ו א, ססיטה
ט. yoi7 װ. 11 נעראס־ז, אוז םייפיאז סי׳ ס

 ססי־ט סע24 װ. 27 ,,סירינםין א נ
ס צצטע װ. i.'g* באל. אוז יטישםאז טיי  ט
: .mp קיאוק עאאירא  ט״יססר yolft איסט ̂י
, און :•;•ר;ער ד : ״ םטײט. ט;1ס א־סט 34 װ

 כטרים. טע8 װ. «»: גארדיטט״ז, און •צורץ
 J0"סם yol7 איסט 11 ברייער״ אוז *טלאנםפי

n. סאםיזעןי. איז זי,ר' r איסם yo29 .ס סיי  ס
פ טע11 איםט 33 םעידםאז, איז האייזא ײ ם  ס

 סמ. i׳C27 װ. 122 , קא יןײאוק ־<אי;דױוידוא
 סטױט, םע17 װ. 11 , חא יײאוי־, ראדסאז

 ססי*ס yoio איםט 27 דאז, איז האי־צמאז
 ססריט 7ט17 װ. 138 ק״ י*םאז7האגר
אכ םטריט. yo32 װ. 22 זעדא: אוז ני

 ססרים. סזטע איםם 36 נארמענמ, ז ױ ש
ײם 7ט17 װ 127 גאטם, איז עסם־אף  סמ
y א;סט 116 ״:״יע*, אח א־יז;ער o u ע י סי  ס

 ססרים. 7ם17 װ. 1צM" PM"P . 7 עםייצי׳^נם
 בראדײיי איסט up . 35 תלאוין י7א'נ

ױזין  סטרים. טצםע װ. 2» ה., ד
ע ;,דצט װ. 143 שעסםקר,’ אוז דארטער י י ט  ס
 סטרים טע17 ײ. סצ .,y דעהסאז

r,. 137 דייכדטםאז t3 סםדיס 7025 װ 
ס. iroאנ װ. 14H דאזמאזעף, בײדער  ססיי

סי§י 117 נאראס*?, אוז סאז ארנאוױנדש Jto ו  
u יא,7ר אוז ארסעל o .ססריס. םע26 װ 

 סס. 702 איסס 142 ניסענא^, אוז אבעייםאז
 ברארוױי. 771 דזש., אדלער
 ססריס. yo2i װ. 22 ■לאסקיז, אוז אדרער

ע ײ. r<4 סאגם, אוז שא«ירא ס ס » סיי  ס
סס» טע21 װ. 18 •שאטא^, אוז גרינבערנ שרענק

 ««טע װ 115 ,סא אוז שיגדעי״הײם נ־;ן
r »;3 גדאד, אוז סירשטײז jy iir  yoy3M. 
^ וױלטאר םי ר א jdo 7013 װ. 36 אינק.♦ תא. נ  

ט7פ 63 קא״ רע■ אוז תאוט ם סי. ר.  פװ. 7י
 סטר־ט סע25 װ.' 164 פישער. י17דזשאז

 עװענױ. 7פינ*ס מד. סילװערשסײז, איזידאר
 ססי״ס 7028 װ. 246 ,בראס ראזענבפרנ

yT א7רי  סס. 7017 װ. 2§ ײאקסיאר, no ני
רי7ס ױסא נ  ססרימ 7042 װ. 142 ,1נ

m קיאוק גם7ס7קר  .mp .ם. סע25 װ ײ סס
אר, דעשע מ ססריס. 7028 װ. 141 •י

 ססי*ס. םע22 װ. 40 הא., <ןי*וח ם. אוו ס.
 ססריט נרין 138 סאסס, אוז װײנשםײז

 סס yoi2 איסס up pjuous . 11 אוז 7װאלא
ססריג^ 7017 װ. 130 איגפ., לעיסערסאז, דזש

ם 7027 װ 135 בעקער, אוז װילק סיי  ס
T װ. 138 עישםײז, אוז סקיראזי on .ם ססיי

מ 7024 װ 142 רוביז, ח. ג. ײ ם ס

ײ ר ב ע ד ר ן א ו , ד. פ י ק ס נ י ב ו ד
pigjp, מאכער ריםער און םקוירט K'av.)יl:l!l'lt!l,||!l!.||||i||!׳|H! י11י(י • iיM111 י« ו | Mi! 1111 י ! 1.11 י  i 1111111 i 111 <11! I i H I i I ו 111 ו

 אונזערע פון םעהרעםערע די צו
באארדס דזשאינס און ,לאסאלס

ט ן ן מ כ
,גערעכטיגקײט״ די לעזען טעםבערם אונזערע אלע

 ביליגער, טאקע און פראקטישער זײן אײך פאר װעם עם און
 ,“״נערעכטינקײט דער אין אדװערטײזען װעם איהר װען
 טימינגש, רעגעלע נויטיג אויב און םפעציעלע אײזןרע אלע
 בא־ װילמ איהר װעלכע םיט באשליםע אנדערע אלע און

לאקאל. אײער פון םעםבערם די םאכען קאנט
 אלעם זיך דערוױםען צו םעםבערם די איין געווייגם

 דורך םײ צײטונג, אײגענער זײער דורך ױניאן, דער װענעז
 אתוערטײזמענט^ דורך םײ את באריכםעז םעקרעטעריאלע

ען.3אוי די אץ םעהר נעװעהנליך זיך װארפען װעלבע

“G E R E C H T I K E I T ”
S W E S T  1 6 th  S T R E E T , N E w  Y O R K , N . Y .
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אסעױעי אן
אילאנד. קוני אץ רענש

א: ט ״ j יי;ם אײענס, פי i s;>יײי ־
אני־ • - * י י ־ * י • י ־' י י י  י

W < ׳ - א״ ;; י ג־־ײשז ;,א
גע־ •1 • *יץי ו4 <

, 1»  U'w > L' ()׳_ און י עמענ־ו ז י־• *0
א'ו ' י • * • V * w י- י i 0 ו . י  w נרױסעי א ױערען ועבע;

רי ,י  י י I S ו H U 1 יי
ו י - W י > IVs זץ־ ויע עס ע־ :1ןועי

־ ײי
■mi ד ד ־ ־ אי דעי פון הי־עפטע: כעססע

רושי״ פטיעטען איי אױך װעיע; עש נע
זא:־;;. שפעציעי־ע אין א־־ט־סטען

 ־־5׳:־ ײעט גא־דען *ופעךעיר ;~ױסען אי;
 זע,׳;ז ײ־;ט פ״ען ויאו אריעסטע-, אן ;ע;

 זיך באזאינט פא־נרעגנע;. און מאנצע;
i,,s i‘ אין באקיכ״ען צי ט־חעספ, כי-ט 

״פאיײעי־טס״. פ*ן *פ*ס

— אז איהר, וױיםט
; ר ד ד ס י נ י ״,אנזעיע:*:, ך
 אין אוגעדא**טען געו־ע־זנייך י־־ײש ויאה
ן *יעט סט אוי־ י י ג ע די ס א י ־ ײ צ ה  פא־״קו* :י

ע;, ;א־ מע גע־ ע-־סט 7 ד׳אצ י־ען ץי ןןי
ס ע;־ ו װעצ קא:£עיע:ץ רי ד י ד ײ ז י א  ױ

ען ד ־נ טז א ט עי • שבאד איז עגט־־עי  אדעי־ *א־י
הי, ••ייסט ,*י *־א: ג־א:א- דעי־ אז אי

צ װערש עבר־יב אי אין ג ע העינ־ ? י - עי  כי* צ
שעיער א א*ז גאי־עצס עי • א־ :ע עי ײ:  טאבא״ £

ן צ ליעי־־ט ייאש דעש פו כ י ־ ־ נ ע ן ג  אגדעי•;• אי
;’א־:־: "־צ:י■־e ׳־ כיסו־־עטס ; : ײ ־ ־  גיעי׳ א

א ק־שעו אנ י ,“ט ה י ; דרעפנ א א׳ דזנאוז דעיפ•  ־
, ך בען י י ע װי ד עי אנד

פרעםערם
ם ק ו א ל ק ן ו ם
 ברעט־ וױיער רי וױסען.ד$*ס זײט

 בע־ ארן װעילװעט פרעסען צו דאײ
 איצם ניז ה#בען מיר װ$ס לױויע,

^י' צוגעמעכטע די םיט נעטאכט , 
 אױף צו;ע*עי!*גען $דער *ועגר
 אונ־ םון געװאיען עריזי־ערכ זײגען

 אומ־ פאר םעמס^רי-דאיזט^ר זער
 םון גערוך דעד דעז ױזען, צי ;עזוגד

 צופא־ רי און פעך צואװארימטע די
 *:־P צו ברענגען קאן האלץ רעטע

סאס*עאן.
 עטענט9 נײעם אונזער נאר ױזט

ע יד טיט רנ ע ס  װעיכע ילייװענד, קן
 די פון נעװארען אנערקענט איז

 װאשיגנ* אין עקשפע-טען נרעסטע
וױי״ סאגיטץ־ייפע העכסט א^ה טא;
ביעטאאך. ע-

ו םען ז די בײ באקו

 פלאש אםעױסאן
 פרעס־ װעלװעם

האמפאני נאארד
 יארק נײ עװענױ פינפטע 12<:

 2220 אישלאנד טעי*עפאן
י י פען ד ך פארקוי  לײפזעסמ די אוי

ע סטימעי־ס 4,”ס:• קענ  םיש סםים טרו
ע א טי אנ ל א ו

ך חאבען םיר ג9 אזי י: ר, *ינפ י:  םא׳
ן כעסםע די םארקעט. אי

000000080000*Yd

אויסשליסליד ר,ױםט

א םני מ סהפמ ^
טשאי ״ורענ&טשױ

I,ל דדט טהעע ל

*-r

 אנריקולטור אידישע די
םאםײעטי הירש) (באראן

 אויס־ זיר װי און םארסערײ װענןז ק*נםטע אײס־ סיט פארםקיס וווקונםטעע איע הע^םם
 קױםם איהר רדען שװינדרעי(^ ם\ז וווהיטנז

^ אייער אי פ
 נאיאם איחר אײד*י* רעסזיסס הײנע ניט

ט ויו־ אונז. םי
ש איז מאט אוו ר*« אינזןןר ײ  םרײ. אבמו

ם נ ריי.1 קוטט אד^ר ע־יי ע: פ־ז
 », ביו 9 פח — שבת אױסעי נאננלי*־ אפעי

־. 1 ניז — ?ונס*נ או̂ו
JEWISH ACR1CULTUBAL 800ETT. INC 
*B. I4llh #!.. Hot T«ft a ו

טער ײ ריננ ארב
 ראדיקאיעד ןער6שט»רקם j-,h גדעסטער דער אין

װעיט• דער אייף מרדען ז)רכײטער אידישער

$2׳60סס.ססס,ס — ®ארמאגט
 83ססס, — מיטגלידער

740 — ברענטשעס

עי ב ד t רינג אי i  t r *יע 
ען דען ג צ־ נ ײ װי מ א אנ ? ע
קיסף ■*ליט״יןו און «ען

s ::׳:׳■ לי :י ,;■״׳״׳■,■■■׳:■ —

נ ־עי־ ג א- ג  קול״ רעי• איז ײ
טעי ן צעג עי אי ײ ד ד י  א

י וע־ ע ט ײ נ װעגוגג אי כוו

 אירי• א־ינציגער דעד איז רינג א־כייטער דער
 סאניטארי אײנ^נעם אן האט װאס ארדען, שער

מיטגלידער. קאנסאמ*טיװ דינע פאר ױם

כיז 18 םון עלטער אין ארײנגענוסען װערען םעםנערס
*אה,־. 45

ױ זיך dd'H״ ר,,4מ־טנ קיין נ־ם נאד זײם איהר אויכ לי !»ן נ

ע נאך ם פ נ לי ס ד אוי י דעז ז THE WORKMEN’S CIRCLE:װענ
175 EAST BROADWAY, NEW YORK, N. Y.

I &

סטױיק rp ניט
 אטעניען «לו צ-ט די איז יעצט

 אײ- אייער אין «•»; א״ערע צ
דע*אר«מענט. דענטאי גענעש

 ױ־ דער •ון מ־טגליד יעדער
 «װ #רי-וילעדע די חאט ני־אן

 n און עקזאסיגירען זיך לאזען
 גע־ײסענחיופטסטע ױ ־ריגען

;nur רייס, טאזפ דר. ט־ן$ 
 נאנצען »ץ סט,ידענט טשיעז

פרײ.
 דעפארטמענט דענטאל

סענטער העלטה ױניאן
m םט. טע17 ײ׳םט

ס*ט־. י«־? ;ײ
ח שעג^יר : ‘א£-ר-״.־ט*;דע ח 10 פ פיי

ײ פי־יד u< - ־טכת • אי־ענט ך נ*י 4 נ  
געשיאסעי :ונטאצ ;אכנ״כאצ

 דזשו־ טאנאטען די חדף
 דער װעט אודסט און לײ

 רע»איטמענט ־ענטאל
געשלאסען. פר״טאג דץ

1
 ליכערמאן אץ װאלדמאן

לאיערס
30: BnOADWAY, NF.W YORK

T* Wr rth f24 ,>׳23 ׳)•'

דעפארטמענם י■ װ. ג ל. א.
!ם א ז ק ר ע מ פ ־ ו א

 װײסטען דרעסעס, סהדרפס, סופס, פלאופם. נײ ארנײטער די
 ארוס שעפער ױ פון נארםענפס ריד־ס אנרעדע אלע און

 דער דאס נעמאכם, אױפםקרפזאם װערעו יארק נױ
 • א־נ דער פון רעפארפמענט ארגאניזײשאן

ט םערנעשאנאלהאפ נ מ פ ע ע ג
אפיסעס דהײצעהז

— ן י א — םט״יטס דזשױרד נױ און קאנעט־קוט ־ארק. נױ
»» שטגודטלאד און שטעדט די אין גארסענטם לײדיס נײ באשעפטיגט זײנען וואם ארבײטער, די

 ארגאניזײשאו־תד אינםערנעשאנאל דעם םיטצו־עלפען געבעטען זײנען שטאאטען, דרײ דערםאנטע די
 אום־אוו־טאוו די װענען אויסקינפםע כרײננען װעלען זיי װ;ין טאן, עם קאנען זײ פאדטטענט.

פארעפענטליכט דא ווערען ױאם אפיםעם, כר. די פון אײנעם אין אדער אפיס, דזשענעראל אין שעפער
ארױסנעגעכען ניט רךינעם צו װעט אינםארמאציע די

פריװאט. סטרי־לןט װערען נעהאלטען װעט עש װערען. ^
אפיסעם: א־ט־אדו־םאץ אלע פון ליםט די א־ז אט

 קאננ. בוײדזשפארט,
דזש. נ. נוארק,

.דזש. נ. םיטי, דזשוירזי

 דזש. נ. ברענטש, יאנג
 דזש. נ. האקענםעק,

א. ל.םיטי, איילאנד לאגג

 דזש. נ. פלײנפיעלד,
 י. נ. װאלי, ספריננ

 י. נ. אדאםם,
 קאננ. קאלטשעםםער,

 קאננ. םטאםפא־ד,
 י. נ. ווערנאן, םאונמ

 בראנזוױק, נױ
עםבאי פארגי

העדקװארטערם טרײדס מעשאל
 עווענױ אראנדזש ס. 08

 םטרטי כאנטגאמערי 103
םטרים םאנטגאםערי 76

 בראדװײ 114
םטר״ם םעין 7
עװענױ דזשעקםאן 9

 י. ג װאלע, ספריננ
 י. נ. אדאםס,

226 כאקם
 םםריט סםילװאטער 42
 עװענױ טע4 שא:ט 35

םםרים חשארדזש 340

 סמר־ט טעין 927
 רעיר םר. — 4501 טארקעט
 כרוק — 4507 װײווערלי

 ראזענכער^ - 2883 טאנטנאםע־י
שנײר.

 שנעיד — 2040 ברענטש לאננ
 חראנדא ־ר-םר.1499 האקענםאק
 םיניע — 0068 פאעט האנםערם

 ארעטצקי שוכ, פאשקיל,
 אקאטשיא טערי

 דזשאנשאן עליזאכעטה
 כריטםאן םרם.
 םארין הערי
 לאנארדיא אננא

 םאגיא ל. — 3796 הילק־עםט
קעיחםע. ק. ם

האליערץ, חשײקאב

k mm A

קלאוקםאיער סםרײקענדע ױ װאו האלס ף
זיך פארזאםיען
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 באשטימט זײ פא■ א־ז װאס האלם, די אין זײן זאלעו שאפ יעדען פון ארבײטער ד
האל־קאמיטע. דער פון אומנעגיטען ווערען זײ סײדעו - געװארע־.

סםרים פע4 איפם 62 חאל, אסםאריא
האל־טשערטאן. — בעצאהלער ל. .8045 דרײראק מעל.

װ אל;י טי ק ע ט א ר ר פ ע פ ע ע14 פון ש ע17 שם., ט ע20 שט״ ט ט״ ם ס
ע22 ם״ ם ע25 ס ע26 םם״ ט ע27 םט., ט ט״ ט ט״ ט;י28 פ ע29 ם םט. ט
פלייס. ױניװערםיםי 60 פון בענדאװיץ, א. און

אן אלע ױני ם־ ר ני ע עי ש ען ־ועלען ־ ט א אין םי שטארי ענעקס. האל א

פלײס מאדהפ ספ. 19 האל, אדליננםאן
האל־טשערמאן. — פערלמוטער .2585 ארטשארד טעל.

ס אלע ר ע ם א ל #ק א ה אנ ם א ס ב ר ע ק ײ ס. אוץ פ ער ײנ דעז

םםױם םמ5 איםפ 2io האל, בקםהאווען
טשערלײט האל•—װערטדדימער און קוו־ץ .6404 ארטשארד טעל.

םפעל אלע םאכער. םע

עװענױ זעססםע 723 האל, נרײקנפ
האל־טשערל״ט—װעראח־■ און n׳e .8927—8926 נרי־ענט טער.

ױו אלע ט ק םע א ר ע 500 םון שעפער ■ ט ע ב ױ, זי װענ ע 498 ע ט ע ב ױ, זי װענ ע
נראפ, און הינדום שט״ םע39 דועםט 205 םם״ טע39 װעםט 242

װיי, 1364 אד ר םקי, ר. כ װ װיי 1372 םאדא אד ר םאן אדן ב ק א״ און הי ק
ע52 ט ם רי ט ע5 און ם ױ. ט ענ װ . ע

סםריס סלינטאן 1S1 האל, הלינםאן
האל־טשערםאן. — נאלדאװםד,' ^927—6912 דריידאכ טעל.

ר אלע ע ט ע ט ש ר לי א ר ט אנ ם פון ק ע ם, כיזנ ם ענ ש ח ײ ער ב. א  פון — מאז
ט ם ט און אי ם ע21 װע ט. ט רי ט ם

ר אלע ע פ ע ט ש ר לי א ר ם אנ ם םון ק ט ענ ש ײדז א ם־ ע קי מ. ביזנ ם װ א אלד — נ
ט םון ם ע19 װעםם און אי ם ם רי ט ם און ם ם ע20 װעשט און אי ט. ם םטרי

ר אלע ע פ ע רען װאם ש ט װע ר לי א ר ט אנ ס פון ק ט ענ ש ח איי ם־ ע נ ז ש. בי  דז
דער, ט פון בענ ם ט און אי ם ע ע18 װ ט. ט רי ט ס

ר אלע רען װאם שעפןן ט װע ר לי א ר ט אנ ם פון ק ט ענ ש ײדז א ס־ ע  ח. ביזנ
ץ װי א ק ר ע ם (פון כ ר׳ ע ט ם ט) שו ענ ט ט ר א פ ע םט םון ד ע17 װע סט. ט

סםרים קלינםאן 96 פאלאם, פענםראל
טשערל״־ט. פי׳טער, אוז פדעס .2587 ארטשארד םעל.

ר אלע ע פ ע ר ש ע ט ר אונ ע ל ד א ר ט אנ ט פון ק ענ ש דז ײ א ם־ ע שער ביזנ — פי
ק ט פ ם ט און אי ם ע29 װע ט, ט רי ט שם ם ץ אי ט א ס ע ע31 װ ט, ט םםרי

ט ס ע32 אי ם, ט שט םטרי ט און אי ם ע ע33 װ ם. ם םטרי
ר אלע ע פ ע ט װערען ױאם ש ר לי א ר ט אנ ט פון ק ענ ש דז איי ם־ ע — עלקין ביזנ
עװעגױ. םע7 עווענױ, טע6 עװענױ, םעדיםאן םון

ר אלע ע פ ע ט ש ר לי א ר ם אנ ח ק ם פ ע ט ביזנ ענ ש דז ײ ש. א ץ פרעם, דז  פ
םט ע26 װע ם ט רי ט ם און װילקם פון און ם שאפ. אדלער׳

ססױפ סק2 איסם 214 האל, חמיננסאן
האל-םשערטאן. — ווארשוואםקי .8165—9924 דר״דאק טעל.

ר אלע ע פ ע ם ש רען װא ט װע ר לי א ר ם אנ ט פון ק ענ ש ח ײ א ם־ ע נ ז ש. בי  ח
קי ם פ א ש ר א ט — װ ם ע32 אי ט, ט רי ט ם ם ם ע34 װע ט, ם םרי ע35 װעםט ם  ם

ם, ם םטרי ם ע ע36 װ ט, ט רי ט ם ס ם ע37 װע ם, ט ם םטרי ס ע ע38 װ םט., ט
םט ע39 װע ט, ט םרי ױ ע7 ם ענ ו ח עו ײ. א װ אד ר ב

ר אלע ע פ ע ען װאם ש ײנ ט ז ר לי א ר אנ ט םון ק ענ ש ײדז א ם־ ע  ל. ביזנ
ר ע הל א צ ע ט םון — ב ם ע30 דועסט און אי ט, ט רי ט םט ם ע32 װע ט ם רי ט  ס

ע פון און ם ע ב ױ. זי ענ װ ע
ר אלע ע פ ע ט ודערען װאם ש ר לי א ר ט אנ ט פון ק ענ ש ײדז א ם־ ע אלי ביזנ מ א ק

ם פון — ם ע22 אי ם, ט רי ט שט ם ע26 אי ט״ ט ע27 װעשט ם ט, ם  װעםם םטרי
ע28 ט, ם רי ט ט ם ם שט און אי ע29 װע ט, ט ט םטרי ם ע30 אי ט, ט םט םטרי  װע
ע31 ט, ט רי ט ט ם ם ע ע32 ױ ט שםריט, ט ם ע35 װע ט, ט רי ט ע36 װעםט ס  ם

ם, ט סטרי ם ע37 װע ם, ם ע38 דדעםט םטרי ט, ט רי ט מ ם ם ע39 װע  םט., ט
םאן ױ, מעדי ענ טע בראדרױי, עוו ױ, ס ע7 עדוענ ע8 און ט ױם. ט װענ ע

ססרים סאלאטניא 92 האל, חשעפערסאן
האל־טשערםאן. — :אלאמאז .0219 דו״דאר, טעל.

ר אלע ע פ ע מ װערען װאס ש ר לי א ר ט אנ ץ ק ם פ שענ שארלס בייזנעס־א'״דז  ט
קי ס אנ ר ט םון — א ס ^11 אי ט ^ ^ ט ע12 אײסט ארן ס  פון און םםרײט ם

ױ. 171 עג עוו
ר אלע ע פ ע אס ש רען וו ם װע ר אלי ר ם אג ם ®ח ק ע ט ביזנ ענ ש דז ײ םאםער א

ע10 — מ, ט רי ט מי ס סי ר ע װו פלײם. ױג
ר אלע ע פ ע רעז װאם ש ע ט וו ר לי א ר ם אנ מ פון ק שענ קאפלאן ביזגעם-אײידז

ע9 םון — ם ם רי ם לי #ס ר ע װ ױי ס, ו ײ ל ט בראדדױי, • ס ע ױי, וו  גריז בראדו
ם, םרי ט, בלייקער ס רי ם ם. ®רמם ם םרי ס

ר אלע ע עי ם ש א ם ודעדען װ ר לי א ר ם אנ מ פון ק ענ ש ײדז א ס־ ע סאלאםאץ ביזג
סםריט״ «ייק אוץ םמרים קעםהריז בראדוױי, איסט —

״ױ״ עווענױ io-8 האל, לאפאיעם •
האל־טשעדלײט. _ וױיסמאן און לעוױן .7923 דרײדאק טעל.

 דזש. אײדזשענמ ביזנעס םין קאנטראלירם װערען װאס שעפער אלע
סטריט. םע25 װעסט פון — ראזענכלאם

ם. ביזנעס־אײדזשענם פון קאנטראלירט דוערען דואם שעפער אלע
סט. מע24 .ױעסט און איסם םם״ טע23 װעסם אין איסט פון — טאקער

 ח. ביזנעס־אײדזשענט םרן קאנטראלירט װערען װאס שעפער אלע
עווענװ. מעדיסאן אץ םטריט טע22 װעפט און איסם פון — גאלדבערג

סםױס םע4 א־סש 66 לײסמאוס, פאנהעסמו
האל־טשערלײט. בראס, און םטודענט .7845־6612 דרײדאק טעל.

עװ., זיבעםע 305 עװעניו, זיבעטע 352 פון שעפער פראטעקטױו אלע
עװענױ, מעדיםא; 105 ערוענױ, םעדיםאן 112 עדוענױ, םעדיםאן 136
סטריט, םע31 םטריט, םע30 עײענױ, זעקסםע 450 עװענױ, זעקםטע 484
 סטרימ טע36 םטרים, ע35 םטרים, טע34 סטריט, םע33 םטריט, םע32
שטריט. טע38 און םטריט םע37

ססרים פים 62 האל, טאססידא נױ
האל־טשערמאן. — איידעללאנר .8289 דר״דאק טעל.

דעסטי, כיזנעם־א״דזשענם פ.ין קאנטראל־רט ױערען דואם שעפער אלע
םטרים, טע10 איםט םטריט, טע11 איםט םםריט, םע12 איסט פח —

םטריט, גרין סטריט, טע3 װעםם םטריט, מע8 אישם םטריט, טע9 איםט
םטריט. קריםטי און םטרים ברוש
איידעל־ כיזנעם־אײדזשענט פון קאנטראלירט װערען ודאם שעפער אלע

 ױעםט אדן איםט סטריט, םע3 װעםט םטריט, טע4 איםט פדן — לאנד
באוערי. די און םטריט חשאנם גרייט און ׳םטריט, ספריננ םטריט, טע8

— פלאם כיזנעס־אײדזשענט פון קאנטראלירט װערען :ואם שעפער אלע
םטריט, קריםטי סטריט, קלינטאן םטריט, אטוירני םטריט, דױויזשאן פון

םםריט, נאערעק שטריט, פארםיים םםרים, קאלאםביא םטריט, קענאן
 םאפאלק סטריט, שעריף סטריט, םטענטאן םטריט, פיט םםריט. לודלאװ
 סע־,אנד םטריט, נרענד סריט, האוםאן איםט םטריט, װילעם םטריט,
םט. םע5 איםט םםרים, טע4 איםט .כי׳/ עװענױ ״אײ״, עווענױ עװענױ,

סטריט. םע7 איםט און

סםױט םאפאלס 143 פאלאס, אריענםאל
האל־םשערםאן. — -,אהע; טאקס .8047 דױידאק טעל.

 א. ביזנעם־אײדזשעגם פון קאנטראלירט װערען װאס שעפער אלע
איםט און םםריט, טע16 װעםם ־־ט, י־־15 וועםם פון — ראטענבערג

סםריט. מע17
ם. ביזנעס־אײדזשענם פון ־רם • דראם שעפער אלע

אדן םטריט טע14 װעםם און סטיא אישפ פון — םילער
עדוענױ. טע4 פון

םוםשי• כיזנעם־אײדזשענט פון קאנטראלירט װער,, װאס שעפער אלע
 סםריט טע14 עװענױ, םע5 עװענױ, יםע1 םטריט, בליקע^ — נראםםי

םטריט. טע23 איםט פץ און םטריט םע22 שטריט, טע21 םטרימ, טע20

םפױפ וטע5 איסם ו ססוהל, רענד
האל־סשערל״ט שערמאן, און פרימעט .3094 םטיץועםאנט טעל.

קאנטראקםארם. און אידעפענדענם פראטעקםיװ, שעפער, םקױרם אלע

עװענױ צװײםע 140 סאסינא, םםײװעםאנם
האל־טשערלײט נאלונ, און נאלד .2588 ארטשארד טעל.

* שעםער. ריםער אלע

םפ םע106 א. 62 סענםעו, עדױס. סאצ. הארלעם
•1טשערט>< — שעכטער 3234 ױניװערםיטי םעל.

שעפער. בראנקם און הארלעם אלע

כרוהלין מוחצבױ, מאנםראוז צסו האל, װיקנא
האל־טשערטאן.—לעוױן, העױ .4589—זסו69—2030 םטענ טעל.

שעפער. ברוקלינער אלע

םםױס םעפםאן 219 לײסעאום, לינאד נראנזװיל
האל־םשערםאן. — קעסטץ, חשאן £882 ו״טענם טעי

שעפער. ברטנזוױלער אלע
*
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א צו הרינם יסאנא

דרעס
אינטעדנעשאנאל נײעס

אל אל ל
•T* װ נאסײליגס אינפקונעשאנאל אונזער

חװװיסש אײזיה יצחה פװ לױח דפו
 פין אײבייטער פױלישע די
:ים י־אבען ׳״•קא;א אין #ךײף
 א גענע צים געױעני־עט זיך $וריר
 אינטערנ אױזע־־ פי; באארד וןרטיװ

זײ זאי טען פאיראגגענדיג נאל,

דר׳לס׳
אנכ ̂י
עהזע־
־ א : ״
באיױ״

א באזײדי׳ג' א םאר טשארטע- א ,<יגע;  ‘י
 פידר כעכעי־ האגען זאי־ען זײ נרי ,4קאי
 אײגען זײער אין טיטיגגען די ךען

 אכיבעס־ פא־״טטערזען זײ ײאס ,שפראך,
 אוים׳ז םאײאנגט עס ראבען די טען.

 דיעס איטאי״יענישע די וױ ג־יגט זעי־נען
 יאייז׳ ניי םין '־ץאױזניאיער אין ניאכער

 װעי־יע; ךי ױען אז דערבײ, ןערידערענדיג
 איגזעי ײוץ י־אהאי״ כאזוגדער א ךאבען

קאנע; זײ װעי־ען ,‘אינטערנײשאנאי
דיעס־טאכער חיײי־־״־ע  ysn ארײנחייגען 

.1 עי אין ׳״יהא־א ̂אי־ואי די  pq 
פון כאארד עקזעידטײו  ^niy:y: לער.

 אינטעינײ״־איא אונזע״
ײאנ; דעם  יזי און פא

איגטער׳ן טשאיט^־

s כאװיי*יגט האט 
 א ארױסגענעכען

״םױלישע :אכרען
סס״• דאי־ואי יוניאן, דרעסטאבע־

א*ז ••:יײןאנא אין ו#י,אי* ;ײ׳ער רער
 ײעגען און נעלוא־ען אינסטא^רט שױן
ר ע  ברו־ אי;ז שיײבט אינסטארי״טאן ך
 דז*'-'• שייזאגא םון ראפאפארט, כי. ךער

ט וױ כאארר, מ א :פ
 איז ײג/ ;^טעז דעש ׳דא:ער״:טא;׳׳

 *עעהנעי זעהר א געװארען געהאי*טען9א
ע, טי אינטטא־ איז עס װעיכען אױף מי

דז: דער געװארען לירט  פױי־ײעער י
 אינסטאלײי די ();>. לאסאו ךרעסטאכער

 די פון געװארען דורכנעפיהרט איז ש$ן
 באארד. דזשאינט אונזעי פון כעאטטע

 רע־ איז פערי״טטײן וױיס־פרעױרענט
 טא־ נאך נעװאיען ארויסנעױםען מאי*ט
 דין געקענס ניט האס ער און לירא
 גרױסען אין יטעהנעם זעהי דעם אױוי

 פון ארבײטער פױרייצע די פון סיטיגנ
 אדבײטער פױר״טע רי טרײד. דרעס

ט ל$סאל זייער אױםנענוםען האבען  א פי
ענטודאזם. םך

 שיסאנא פון באארד רזשאינט דער״
 לא־ נײעם דעם העיפען צו נרײט איז
 כיעג־ זײן נאר װעט װאס ארץ כױט לאל
 דער ראס ערװארטען, ר,אן כיען און ליך,

 ראי*ע וױכטיגע א שסילען װעט <אקאר
 יױ אלגעכײינער אונזער פון יעבען אי{

 דער צוהונפט. נאהעגטער דער אין ניאן
טיננ  די םון ג-עװארען אדרעסירט איז טי

 דזשאיט דעם םון בעאכיטע םאינענדע
גיאסכיאן, ראי םייטעיסאן, ר. :כאארר

 באיטיטאר םון קלאוקמאכער
םטױיק א צו זיך םא־פעדטיגען

.)1 וײפ •ון («לוס

 ײעט סטרײס דער אײדער נעהמען זאל
טיננ דער װערען. נעדוםען  אפ־ װעם םי

 1012 ברית־שיוים, אין װערען נעהאילטען
 פרעזידענט סטריט. באיטימאר איסט

 צו אנװעוענד םארשפראכען האט זינמאן
טיננ בײם זײן  םא־ די ערקלעהרען און מי

אט־ דער םון ױניאן דער םון דערוננען  פי
פאלאקאױ, סאל מענערזשער םארמע.

 מאקס און זײדמאן װײס״פרעדדענטען די
 דער םון גראוניננ פרעזידענט און *מרור,

 װע־ ׳<ײבאר אװ םעדערײשאן באלנעםאר
םיטינג. דעם אדרעסירען אויך <ען

 כאיטימארער די םון םאדערונגען די
 אפ־ די זיך אין ענטהאלטען ק^אוהמאכער

 מאנכע אין שטיס־ארבײט פון שאםונג
 דאס באילטימאר אין מײנט װאס שעפער,

 די ;םװעטיננ־סיסטעם רער װאם זעלבע
 געםײנשאםט^יכען א םון אײנםיהרונג

ד; פארזיכערוננ ארבײםסלאזען אנ  די ם
 פרויען און סענער םאר שכירות זעלבע

צוטײ־ גלײכע ;ארבײט זעלבע די םאר
 די ;שעפער די אין ארבײט םון לוננ

אך סאניטא^ען א םון אײנפיהרונג  ױני
 אויח ורערעז אננענעהט זאל וואם לײבעל,

 ■ונק־ אנדערע אלע איז גארםענם, יעדען
 אין נעװארען נעוואונען ?ײנען וואס ״מען
 דער םון ענטשײדוננ דער דורך יארמ נױ

 געװארען אםאינטעט איז װאס קאמיסיע
סםיטה. גאוחנמאר טון

 םײ חנר וחנט װאהרשײניליר העכסס
̂זג געבען םיע  עהזעקוםױו חןר םאבט םו

 דזשאינט באילטיםאר דעם no קאםיטע
 דעם םאר צײם די כאשטיםען צו גאארד

אין גאר ערווארם וחנרם װאס '^סרײס.

ניאי*יס, ט. יד*,1״ א ראפאפארט, גי.
נ/ אין *יאח םע• ל. יאי^ניה, נא ני מ כ.

ױארים ינען yא ידשטײן. n y  yKזי ״ גא
ענט,'- יעם םין *יארעןy; *םגעגיט^ א

Cs,y פי]y*jMן  א 'T
ט‘...... V r,kK ײני טינ:“כ?

םyר r״«y; כ ריyאניטy פא־־ y:
געױא־ טל י־ אינססא ײך4גי 'v:"i זײ אי
*~y ןv 'Ml׳- י יע־זאג׳ע פאמעגדע רי ן. יע

: געויא־ע; יי־ט י ןן

געױ^י־ ט יי̂י די א־ה ״י צעי עײו א־ז טי
אין קי יאי״ס נײדז נו(נ\' שװעסט^י ; ־ע

געװארען ט s,,vry איז דyטyקרyס ס א̂י
דיגען זײ המיזאס. א‘יyהט רyכטyו 8 • M י W

 דעם פון ידערsנײם; טעטיגסטע ד• פון
ט ‘י^אחאי רער .‘י־אחאי א  דין אײך יעױן י

באארד. עלן^יזוטױו
 ריטינג אינסטארײשאן דעם אײף

 יעפרעש״ א*ן כיודה געװען אױך זיא
עי און כיענטס, ם ד  גאדן זיך ־אט עו̂י

אנױדדט. פײן
טיפאיענר ראפאפאי־ם ברודער  זײן :

שייפט y די נײט צי i:y :NHD װעיטער :
עיsטיט; די גראטולירען ״טיר ד  פון י

 !ג^יה די וױנשען דיר און סיי♦, ״אקא^
אי וײער וױנשען טיר אי  א װערען 4זאי י

אן׳; אונוער פון טײר רyג,וױכט ײני

^ אינלעי א אנ ש מיי טע  אױך און אינ
 ‘בא !יר ראבען יודאי חייאורראכער די

ט“טײי  יצחח םון רויה גרױסער דער אין ג
Vd לו־וײט׳ע אייויין w s' ,און םרײטאג 
 מאנכע בי״רכ״ען. קיאגצען געשיחט -אבע•

אי אונוע• פון ״אהא״ס שאנ טערדי  אינ
 ספע* נײט לןאיעטען נע״עיקט אױך יאכען
 אי; כאטײי־ײ׳ען צי דך '*אדיטעס ציעי^ע

 פאייעטאי־ cyi אפגעכען און ?‘י־־י דער
עהיע. י*עצטע די קעטפע־ בענעם

 אױפגעפא׳ האס זיגניאן פי־עוידענט
אוקראנע־ די דעי־ט ס לי  1אי סט־ײחעי

 דער איי^ באטײליגען צו זץ־ י־א^ס ד•
 זײנען די פון 4צאהי גרױסע א און "ויה

אכע־ די געקוטען. הר או  ‘אנגע ראבען ^
 דער װמו ,4האי ״פאלװערטס״ דעם פיי״ט
טי פ  צינע־ זיך יאבי;; אי; גע״עי״עז איז :
 דארט זײנען װאס ו־ערעס, ד• צו העיט

 א אויסדרײןענדיג געװארען, געהאי*טען
אי ט־ןיער טיפע;  םארשטארבעגעם דעס נ

ס גרױסען ט ה״ ״  אוח־4קי רי לעטפעי. פ־
 cyד אננעפיי*ס אױך דאנען טאבע-
״פא־װערטס׳׳. י־עבען סחװעי

״םארװערטס״ אין רעדנער די ציױשען
יאגאװסחי, ש. געםרנען זיך האבען האי'

 ״גערעכ^יגחײט׳/ די םין רעי־איפאי דעי
יעפקא״ syvoyD װײס*פרעדדענט אין

 גע״ האט לעפיואוױט״פ כרודער וױטש,
עי פון נאניען אין ,־־עדם ײ״ אינז מ ע ט  אינ

ױניאן. שאנאר

בא• באארד דזשױנט באשטאן
 ®רן טױט דעם דױערט

ד•'הודוױטש.
עי פון באארד דזשאינט דיל־ קלאו^ ד

 bהא באסטאן פין ױניאן ;סטא:ע־יזד־ אין
רע צוגעשיקט אינ?  j טעיעגראסע פאמענ

ע- די׳׳ ^ד טג  כאארד דזשאינט פון טי
 ררעסםאכער און סלזױרט קי^איק, דע־־ שון

ױן און באסטאן, םון ױניא;  נאנצע די א
שאפט רעי ױי ט  דרײ ױניאה אונזער םרן טי

 טויט דעם איבער טרױ»ר זײער אייס הע;
 װעיכער הורװיםש, אײױח יצחק דר. םין

ײ( גרויסען א אפגעגעבען דואט  וײן םון ט
כאװעגימ. ארכײטער דער פא־ עכען)4י

 סים״ אינזער אויס אויך דרייזען ״טיר
 •םארשטאר* םון y,s^»D דער צו פאטיע
עי זײ jyp^r און ב־ענעפ ײסט״ איגז  טי
ט. װאי

שאינט  און סקוירט קיאוח, באארד דו
/ םון ױניאן '־yדרעסמאכ אן׳ ט ס א ב

ל א נ א ש ע נ ר ע ט נ י  א
אן ו ױני י נ א ב

םטריט וגטע אוץ עװענױ פינפטע

באנק אונזער
 אנגעלעגענרדיטען. באנק אײערע אלע פאר אײנריכטונגען אלע האט

 אמזרע מיט פראפיטען די טײלט און איטערעסט פראצענט 4 צאהלט
, דעפאדטארם.

®רײזען. ביליגםטע רי צו ױרא• נאך געלר אײער שיקט
i

 אונזער יעצט באשטעהט עקדםטענץ אונזער פון מאנאטען 6 די פאר
.$2,500,000.00 סון םארמעגען

דאלןןון טחענה הונדערט פינו» מיליאז צור
 פאר* צאהל רי און יעצט, ביז דעפאזיטארס 3ססס, אי-בעד האכען מיר

טאג. יעדען זיך גרעםערט

 אײער כרעננט אקאונט. אײער טרענספעױרען צו צייט ױ איז יעצט
פראצענט. צאהלען אנםאנגען גלייך װעלען טיר און ביכעל כאנק
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ע ר ס א ט נ ע מ י ר ג ן א ע ב י ר ש ע ג ר ע ט נ ו  א
ן ט או צ י ט א ה ע ס סד־רה: ג ט נ ע מ ל ט ע ג

 םון אנגענומען נטס»נױמע
אסאסיאיישאנס. איע

yii) רyפאריג רyר '-:yo״(: .־roDy-iy- 
v: איז *ןײט״ w v] פי צוםyהאב^ ׳ס 

 נטסyאנריט די צו גמײאוסט, גיט נאך סיר
jŷ jm אונטyרגyשnבyדי פון װער^ ן 

 אין ניט. צו כתים בעלי סארשײדעגע
 א ןyהומyםארג איז מיניט רyצסyל ךער

 פיא־ רyד און ױניאן רyד צוױשען סכסוך
 דעזיײ םון yn:i^ רyד iyi'H מעקטױו

 האט ױניאן די רס.yקזאםינy און נןרס
ŷ אז אנריט^ט, Dyi אין פונחט א H 

 כיא־ רי װאס עקזאמע^ש, און דעזיעערס
 דין lyrio באשמםטיג^, דסyטשורpyDט

 זיך האבען בתים בעלי די ױניאן*רײט.
 *y: ןyהאכ זײ .ojn גענען נעשטעלט

o'njyo, ד די אזyזײנyרם yr'T] *ארטיס 
iyd3̂ ׳:iy:yp y א צו געהערזגן ניט 

 םאנופעקטשורער ד^ר װמיכע און ױניאן,
 טיט אײנקלאגנ אין באשעםטעען ניט קען
 ׳זײט איהר םון ױניאז די ױניאדרויוס. די
 ״#רטיס- y^ty« אז ואמעוױוען, זאט1

iyo* צאל; אונכארײטענדע אן דא וײנען 
 בעלײ ?ײנען רעזײנעיס נאנהרסגאנ די

 שוץ njn איז זיר נױםיגען רואס סלאמת,
 װע־ אייר y^yt דאס ױניאן. דער סון
jM די py.איז, םאקט רער זאמינערס 

Dirt די װי דעזײנערס, די py׳זאמינערס 
 ליyכ םילע סיט און ױניאן, א חאכען
*'ryrtyorn די האט כתים  אגרײ אן ‘^

 ע?זאמינערס און דעזײנערס די אז מענם,
 אונ־ lynyor און ׳ױניאן*לײט זײן מוזען
ױני־אן. דער םון שוץ םולען סער׳ן
בײ־ אויסגעהערט האט y'D'oip וײ

 ראס אז ערקלעהרט, האט און ןודדים, ךע
 וחד ;עטאז דערוױיי ivv רואס נעםטע,

 בעלי די אז םארשטענדינונג, רי איז #דןש
 רע־ די iyrrsnpDH גים זאלען כחים

 ױניאן״ רער צו. זyרy^yג װאס דינערס,
 אמאיל וױדער זײ וועיען שםעטער און

 ,inyt און פראגע, גאנצע די אויםנעהמע!
 רעזײ־ די װענען סײ טאן, iyp םען ̂ואס
.cnyrd*tpy די סײ און גערס

 םון רyהyםארשט רי האבען ראן און
און זײט זײער םון אסאסיאײשאנס ני aאינהאלט־םארצייכניסa

ם״□ ײ ק פדג עכ ר ע ר .ג ע ם 30 נו

עז סםרײק־ איז יניאדפאסירוננ ט י י 2 און 1 ו
נײעס

כ 3 0ײ1 סוננ רי אנ  סע־ דעם צו טעיענראכרעז כ
היאוק־טרײר. איו ם׳ניסענט

4 D"T שא• דער סח אנריםענט רער  אינטערנ״
אםאסיאײשאז. מראטעהטיװ רער םיט נאי

t5״ D. ח טרײד ס א אנ אניזאצי םראנעז. ארנ
ר ע — רעםארטםענט ערױקײשאנאר •ווי J קאהן. מ פאניא

ט ײ  רענהעז ענר־םײלער רענק אוגזערע װאס 6 ^
ivjjmi ע די ט  נוט זאכען םקעכ־אנענטען. ױי

ו ס. ל. פ — װיסען י
ט1 %ר'ען. .7 ײ  —(םקיצע) אננעי^נענחײטעז סא
^י^5 ׳ יף ב'ט — <סקיצע> האםנוננסיאז י

ט ײ אז אונזער 8 *  װ*ס ; שטארץ אונזער—ױני
טס- די ימכאטרעם^ט ממנ !אנרי / י ר א ט י ד <ע .

ט7 י  אין קריזיס עקאנאםישער נייער רער 0 '
װעט אנד סי סי ר — רי נ ב. ר ר ע ב נ ר ע ט  ש

o » ? t J מ — (געריכט) םןןרק םיםעו ץ

ט ײ  אירישער נרעסטער רער איז װער 10 ז
ל — ןא־ייכער ן — שארזי און קורץ ע□. ע

• 2.
ח — קאלענד»ר אינטערנײשאגאל א- ־־־ לאכעז «ום אדאר װײנ«?, י#גי

if 4• יייפ  M און J t ארוממױיM»M»t אוו ו

 געסײנט ױניאן רער פין פאױצטעה^י ד•
אױס־ א*ז רערמיט און דעם

o'^'Dyi ן^ או ^ו  שריט י־עצטעי רער ג
 קראוק׳אינדוס־ רער אין ככסוך cyר אין

טריע.

 סעטעל־ םדרה די געהם איצט
מענטס.

 בירדען װאס ׳סyקאםיט yאל די םון
 דזשענעראיל*סטרײק־ vd'm: די זיך טיט

ס אײנציגע קײן איז קאכייס^  אזױ ני
 װעלכע קאמיטע, ojyt^oyD רי וױ ׳ביזי

 טיטער־ םיינבער;, איזראעי פון באשטעהט
 רזש. אין סעהרעטאר, נינפא, מ. טאן,

 פרע־ אויך האט ל^ומיטע רער אץ רובין.
טyזיר  באמײליגם שטאירק זיך זיגטאן נ
צעי רyד םון כישך דעם אין אנ װאך. נ

ly וױםיל a y r שױן זייגעז עס :yoy־ 
oryo ,עס ארבײעער װיםיל און געװארען 
 דער צו ןyװארyנ נעשיקט שױן זײנען

ט דערװײל נאך מיר הענען ארכייט, ני

:*•̂y; .אב דך קעבעץ םיר באשטיטטyר 
 אונ־ פון העי*פט גוטע א ראס זײן, ם״טער
y .̂yi ביז װעי־ען היאיקטאכער iyi:yo.p 

yvy^s^ זײעדע אויף צוריק זײן סאנטאג
 ;עװעגדט זיך װאלט cy װען געוױש,

ע jyo^^i ב^סעס, די אן  א־בײטער א̂י
 אבער ארבײט, דער ביי זײן d:vpv: שוין

 פאר־ הרyז איז קאטיטע D:y^soyo די
 oenyj .D:y*Dy^yD דעם מיט זיכטיג

 טע־י די גענוי אונטעיזוכען צו צײט זיך
 קענען זײ װײט װי און ב^סעס, רי פער,

 yo^y^ry^ ױניאן רyד פון רי נאכקוטען
מ^ט רי באדיננונג^.  yD'sijP סעטע^

 ;.yS''K ניס זיך טאר זי ניט. זיך אײרט
 אין איצט זיך האנז^לט עס אז װײס, זי

 רעארגאניזײשאךארבײט דאזיגער דער
^pi^^p רי אװע?צױטטעלען ^,y־ o r j 

ט.yםונדאם געזונטען א אויױ  ׳װײס זי נ
 דער־ און געהן. מוז שאפ קיײנער רער אז

םאשיכטיכקייט. נויטיגע די םאר
 ארבײטער, פילע דא זײנען Dy ׳אטת

און אונמװץלי־יג, זײגען װעלכע

 וגטאן פרעזידענמ אח סמים גאװערנאר
מנמדטיג װ גראטולירעו

W״-׳, ׳י-̂י

 דער װאס האםיסיע, רי װי נאכדעם,
טעט האט גאװערנאר  דעם אין אפאינ

ט םארטיג נעװען איז יוראו?־סטרײ?,  מי
 ארויסגעבראכט האט און ארבײט, איהר
 די װי נאכדעם, און אנטשײדונג, איהר

 הדעת, ישוכ לאנגען א נאך דזשאכערס,
jyD^n אנט־ דער צו אײנג/ד&טיםט ענדליך 

 דער־ פאר איז סכסוך רyד און שײדונג,
ם װײל  גא־ דער האט :עײארען, געסעטעי

 איםרעד םר. סטײט, יאר? נױ פון װערנאר
טינ םאר געהאלטעז סםיטה, אי.  צו נוי

 פאיג^־־ען זיגםאן םרעדדענט שרײכען
:בריױ

 אינ־ םרעזירענט זיגמאן, מאריס ״סר.
 װאיר־ גארסענט לײריס טערנײשאנאל

ױ סט., טע1 װעסט 3 ױניאה קערס יארק. נ
:זיגםאן טײערער
 איך ראס זאנען, צו אײך םיר ערלויבט

in? שעץ y ײסט דעם הױך  אײער םון ג
 בארײטװיליג־ אײער םון און מיטװיר?ונ;

 ארויס־ האט איהר ײאם העיפען, צו תײט
ג געוױזען ^־י ט ײ ב ר  ?אםיסיע, דער מיט א

ך װאס  סעט־ צו אום באשםימט, האב אי
 םוס און ?לאו? דער אין סכסוכים די לען

אינרוסטריע.
 געםונען םיר_האבען דאס גיויב, ״איך

 ־pאנסטרוp און דױ^רהאםטען א צו וועג א
 און אינדוסטריע, רער אין םרידען טױוען

ט דאס װײס, איך  פערזענליכער אײער םי
ט און מיטװירקונג  פון מיטװירקוננ דער מי

 רעפרעזענטירט איהר װאס ױניאן, אײער
אינדוסם־ װיכטיגע דיזע װעט םעחיג, אזוי

 איהר פארנעםען װייטער אויף אויך ריע
 און שסאדט דער אין פלאץ פראפינענטען

שטאאט.
y ״מיס r ^ y n y e צו װינשע גוטע 

ה ײ איך ביז א
אייערער״ ״װארהאפטיג

סםייטה.״ א. אלםרעד

ענטפער. זיגמאן׳ס פרעדדענט
 סםיטה, א• אלפרעד גאײערנאר

 י. נ. אלבאני, טשײטבער, עקזעמוטיװ
 גאװערנאר: רyטײער םײז

װעיל־ אין בריף, רyליב זעהר אײער
ײט אויף (שיוס ).2 ז

y? דעד םאכעז o 'jw c jy ^ y o y מיט 
jys זײער ,,Kםיל *̂׳ yאבער נפש, גמת 

 ניט זיך לאזם סעטערכיענט־קאםיטע די
 ־yj פארשיידעגע די פון כאאײגםרוסעז

 געלא~ ארבײט איהר טוט ןי פילד^יס.
 זאילען עס דאס אזוי איבעײעגט, און סען
 םיס־ קײן װערען געטאכם קענען גיט

 ױניאן רער nyDyDL״ תענען װערכע טײקס,
inyt* קאסמען. טײער

 אײננעשטעלט דארןז איצט און
 נױטיגע דיל^נצע װערען

מאשינעריע.
 ענט־ באקאנט, אלנעמײן זיא עס װי
 װיכ־ זעהר אײניגע אגריטענט דער האלט
שי, וױ, פוגקטען, טיגע ם  ■ררענען י
 אומפאך־ אן םון אויסװאהל רער

שען  זאל כער4יװעי טשערמאן, טײאי
 םאל אין װארט לעצטע דאס האבען

 זאלען צדדים בײדע פון םארשטעהער די
 װערען. מושוה זיך צוױשען iy:yp גיט
 אײנפירד דער װעגען זיך האנדעלט דאן

 im ;לײנעל סאניטארי דעם םון רונג
־ גאװערנאר״?אמ'סיע די י ^י ס אוי

 עס דארםען ^עלכע עהספערטען, רי בען
ג, נויטיגע די םאכען נ כו ^ו ט נ  די כרי או

 איהר ארויסגעבען קענען זאל קאמיסיע
 םון פאר^דנגען צװײ די איבער אורטייל

 קאנ־ אװ ליםיטײשאן װענען ױגיאן רעי
 גאראנטירטע א װעגען און טראקטארס

ת. בעל' די פאר ארבײט םון צײט אכו  םי
אן װעט דעם אחוץ  אריםגעהויבען אמאיז נ

 רסyרעזײנ די װענען פראגע די װערען
איז ^y:^K?py און סי א  װײט נאך װ
געסעטעלט. ניט

 ױניאן רyד צװישען םיטיגגען ysK די
 צײי־ אויך און אסאסיאײשאנס, די און

 גאװערנאר־?א' דער אין צדדים אלע שען
 יויםענרע די אין פארקוםען װץלען כדסיע

 פארםעה־ ניט זיכער וועאען מיר און ׳טעג
m װענען באריכט^ צו לען i ױ די אין? 

דyט צײטונג. אונזער םון נומערען yנ

אין סטױיק קלאזקמאכער חשענעראל
באלטימאר

זײ־ באלטיטאר אין ?לאוהםאכער רי
 רזשולײ, םען23 דעם םיטײאך, רעם נעץ

ײ^ אין ארויס סטר
 באל״ אין סטרײה א צו געהט עס אז

 אין קילאוקםאכער רי האבען דאם טיםאר,
 פאראויםגעזעהן. לאנג שוין בא-לטיפאר

 קלאוק־שע־ באלטימארער די אין ל$גע די
 צו טאג םון ערנער געװארען איז פער

אלץ נאך האט שעפער םיצע אין טאנ.

 דרמסםא־ און װײסם די פץ שםחה יעהרליכמ די
דזשולײ פען26 שנת, דעם פילאדעלפיא אין כער
 סלעלו, ארעי ביזי שלעכם, ארער גוט

 װײםט רי םון לאקאל דער ,50 לאס. אבער
 האמ םילארעלםיא, אין מאכער דרעס און

 זאל עולם רער כרי דאס זינען, אין איכיער
 װאס םוט, און כוח נויטיגען דעם האבען

 אויך סאר האבען, מוזען ױניאךםעמבערס
 שעהנע׳ דאס װערען םארנאכלעסיגט ניט

 נויטיגע און גרױסע דאס אננענעסע, דאם
לעבענס*םרײד•

 וױיסט־ די עס באטראכט דעם צו^יב
 םאר־ םילארעלפיא אין ױגיאן מיי?ערם

 א םאראנשטאצטען צו אויםנווב^נ איחר
 דעם אין ענטערטײנםענטס םון רייוזע
V o ך יאא חכרח װאו #יאחד &ון סע־ ד

 רעם שבת, רעמ פארלומען װעט מענסם
 דער זײן װעט דאס רזשולײ. סעז26

 םײ־ אין טאנץ און פיקניק יעהרליכער
פארק. גראװ פעל

 װאס אלעס, נעטאן האט קאפיטע די
ען צו געײעז, םענליך נאר איז  די פאנ

 רי, אז אםיזאנט, אזוי אםעיר דאזיגע
 לאגג, עס זאלען רארט, זײן װעלען װעלכע

 סױר״ אײניגע האט זי נערענקעץ. לאננ
 װעלכע, געסט, די פאר גרײטyאנג ®ריזען

ע אן זײן װעצעז גלויבט, זי  איבער* אםת׳
 דאויגער דער דאס ערװארט, זי ראשונג.
אי אימניש  װאם שעהנסםעה רער זײן ז

 חנר פון געײאחנן גענעבען אםאל איז
ױניאן.

 שטי<ד פרן סיםטעם אלטע רי געהערשס
 םיזע״ געװען זײנען םרײזען די ארבײט.
 גע״ האט קהאוקםאכער רyד און ראבלע,

 אום בי^ער, און שװער ארבײטען מוזט
לעבען. א כיאכען א'ז Dy װי [yjyp צו

 םילע נאר אין דאס איז, פאקט רער
 נעבליהט אלץ נאך האט קלאוק־שעפער

 און, סװעטינג־סיםטעם, פארפלוכטע די
 צױ טרויערינער דער זיך האט נאטירליך,

ען אויך שטאנד פ ^ ג פ  yטליכy די אויף א
ױניאן־שעפער.

 נרויסע די געי־ומען איז עס אז איצט,
אגע דער אין ענדערונג  קלאוק־ רי םון י

 באלטי־ רי האבען יארל, נױ אין םאכער
 נאר זיך דערפיהלט הראוקמאכער מארער

 »יר' רי האלטען יארה נױ אין כט.yשל
 ךענען צו װי״ װײט, אזוי שוין בײטער

 נאנ־ דער םון סיםטעם נײעם א דיקםירען
 באלטימא־ רי זיי, און אינרוסטריע, צער
 אל^־בית. בײן אלץ גאך האלטעז רער,

ן זיך זײ האבען ע ס ^ לאטף. צום ג
ננ yםיל ט'  א^געהאלטען זײגען ןyפי

 קיאוס־ באלטמיארער רער פון געװארען
 ארום־ איז oy װעלכע אויר ױניאן, רyפאכ

 גאינ״ רי טיף און ברייט געװארען גערערט
 אײגבארופען איז װאך לעצטע לאנע. צע

 וועל׳ אויוי מיטינג, לעצטער רעיר געװארען
ס געורען, זײנען עם כען  םרע־ רעדנער, אי

האל־ וױיס־פךעזירענט זיגמאן, זירענט
)2 זײט אוין״ («לום


