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 געשטעלט לאנג nפון אנגױיפעו
וזשור גרענד דער צו

 כייטען אין דינסטאג, םאראכטאגען
 ייגאר‘ דער יא:ג, ה. געגאסע איז טאג,

 איבעמעפא־ ״םארװעױטט׳/ םון עדיטאר
 זעײ אױפ׳ן גענגסטעז*, םון געװארען יען
 ריט םו^כי־ט ר.אט דאכ וױ שט״גער גען

 א:גריוי בײם םריהער, װאכען אײנעע
פעראשט־יז. טאיר וױיס-פרעזירענט אוין״

 פיז ארױסגעגאנגען איז יאגג גענאסע
 טיטאג 12 אזיעער ביאדינג ,,םארװערטס״

 ארױס־ זיינען אױטאמאביא אן םון ןוײט.
 H פיט און גענגסטערס צוױי נעשפדונגען

ײ האנען קי*אב שװערען  דעריאנגט איהם ז
 געװא־ ס׳איז קאפ איבער׳ן סאע• עטאיכע

 םיז אײגער און געפיאדער גרױסער א רען
 א געװארען. געכאפט איז אנגרייםער די

 ארײג״ אנגרייםער דעם האט •אאיסמאן
 מען װאו סטאר, דראג רעם אין נעםיהרט

 און היאף ערשטע רי גענעכען יאנג׳ן חאט
 װאס רעם ארס דעריןענט איהם האט ער

 איז םאן דער געשאאנען. איהם חאט
געװארען. ארעסטירט

 געװאיען אננעפאנגען גאייך איז עס
 אנ;עיעגע:־ דער װעגען אונטערזוכוגג אן

 איבמ־םאי♦ דער איז שײנט, עס װי חײט.
 זעיכער דער םון אראנזשירט אאנג׳ן אויוי
 איבעי־ דעס אראנזשירט האט װאס געננ
פערישטײן. וױיס־פרעזידענט אױזי םאא

 די איז פריה דער אין טאנטאנ דעם
 הירינג א םאר געװארען פארגענוטען קײס

 פאר יןאורט טארקעט עסעקס אין
 ארעסטירטער דער או; בראדסקי דזשאדזש

 זײן אנגעגעבען האט װעיכער אננו־ײםער,
 איבער־ איו גאאדשטײן, הערי אאס גאמען

 דזשורי, גרענד דער צו געװארעז געגעבען
 טױזענט 5 םון בײא םארראיעיטער א םיט

דאאער. טויזענט צעהן אויוי —■
 נע־ דערבײ האט בראדסיןי דזשאדזש

 דער װעגען באםערקונגען אײניגע סאכט
 אננעװיזען און פייס דער םון ערגסטסײט

 יזײאר־ די אין פאעק געננסטער דעם אױןי
טאיען.

 אז געזאגט, האט בראדספי דזשאדזש
 אונטערזוכונג, םואע א סריגען םוו קײס זײ

 אינ־ קריםינעאע » זײן קאנען זאא עס כדי
̂ן דײטםענט.  אאנג גענ. האם קאורט א

 אי־ דער װי איבעתעגקבען סטענד אוים׳ן
 ער איהם. אויף םאתעהומען איז בערטאיל

 אא־ זײנע פון נעװארען אויסגעפדענט איז
 סעםױעא און סאהן אאעסםאנדער יערס

דיס־ אסיסטענט געוועזענער סארקאוױטמ

 אױםגע״ אױך איז עס אטאמי. טייקט
 אפי- נאייסראן, רער עדות איס טראטען

 קייגטאן םון סטעפענס דדע. וױייאם סער
 האט װעאנער סטיי־״עאן, פאייפ סטריט

 אםיסער ארעסטירט, אנגעקיאנטען דעם
ױ דעיצעײט האט סטעפענפ  חאט ער ו

 חאט ער ארעסטירט. אנגעטאאגטען דעם
 מיט קיאכ, ׳טװערען דעם געוױוען אױך

 כא־ יאגלן דיגען אננרײםער די װעי״כען
םאיען.
גרױ• א ארױסגערופען האט ?ײס די

 באװע- ארבײטער רער אין אינטערעס סען
 םײ געװען ?ײגען רום קאורט אין און גונג,

 טוער טאסען און םיהרער ארבײטער אע
 געװען אױך איו שאורט אין ײניאנס. םון

 אונזער םון ■רעדדעגט דגמאן, םאריס
אינטערנײ^אגאא.

 אױף אגגרײםער ארעסטירטער דער
 םינןי אונטער געװען םריהער איז ילאנלן

 וױיא דערםאר און בײא, דאאער םױזענט
 געהע- בײא די האט ברארסקי דזיעאדזש

 ער איז דאילער, טויזענט צעהז אויוי מנרט
 אין געװארען צוגעגומען גיײך יןאויט םון

 געהעכערטע די סריגען װעט ער ביז פריזאן
זיך. םאר בײא

 ער אבער אארייט, םיהיט יאננ גענ.
דאלטאר. א פון באהאנדעיט נאך װערט

ר ע חו . נ ז נ הי מ מ  מי
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 טעוןגודיהיי פון •וד^וגס די ר*ט »׳עא
 טועי » נעװען »ױך *>ז ע- ער״ענס.

סטי״יס«« דער א־ן  און י*רט*י ער1*יי
 טון רערכער טנג׳וזעהענער טן געװען *יז

 גע״ טאט »*ו ער *סס׳ן. ״פןוױוערטס״
 םריה^יט־נער זיין »ון 60 י*הר » װען

 *יע טוז נארױע־ט ׳טטטרה װע־ט טױט
עי פדן טייאען וןרגייטעײנאװענונג. *ונז
רןונטאנ, ס«ומעקוםעז «יז אױה די

 טױזענד אינער און נייטאנ, אז׳ינער 1
 #■נענען איהם נעקוטע; ז״נען נזעניטען

עהרע. אע«טע די
 פאר״ געװען זײנען אױה רער כיי

 א־די׳טער דער פון טייאע; איע טראטען
 אינטער־ אזנזער ארנ״טעײנאװעגונג.

 דורף פארטראטען ;עװען א׳ז נע׳עאגאא
 נאראוי סעחיעטער דנראן, ■רעזידענט

 עקזע־ נענעראא פוז רעדבערס אאע אוז
 און אין זיד נעפינען װאס כאארד קוט־וי
 םאא. װיים״פרעדחננט יארח. נױ ארום

 פערזענאינער א װיטאטיױן׳ס זיידראן,
 נאם״ םוז ספעציעא נעקורעז איז םריינד,

אױה. דעא אין נאטייאיגען iv זיןי טאן
 אםי־ אױך זיף האנען אױה רער אין

 און װייסט אונזעיע נאט״אינט «יעא
יארפ, נױ םון ױני*נס דרעס־ראכער

י 1אױ»דרימ;די ו ״׳ m ו m m « 
w די ןןן א״מס i i ימי«ן. «ון«ײ«ר
*vp vivi'Wi ר׳ט rnyw טיר

 װי״ נחדעי no הנר פרי׳««ן ו׳נס ניי
 דיט״ א»ז«ר פון ;<וטע) אין און טא־אן׳ן

r אויכ: ריר רופען ניימי׳פאפט n v 
m זײן y im\\

ען ר טי ענ עז ר ר ■ ע ײ ®• ז  שא
אן. מ ר ע ש ט

 ״ראמיגא די פון ארכײטער ד»
 אגער״ אונזער אויס דרייןען קא׳/ קאאױן
 געװעזע״ אאדעי אאעקס נרודער צו קע;ו;ג

 די םאר אונזערען, ^אי-ט^ערראן נעם
 גע- חאט ער װאס ארכײט, איבעמעכעגע

 איז ער װאס יאהר 2 די פאר אײסטעט
 ■רע־ סיר ^איט׳שערמאן״ א^נזער געװען

 דיגער גאאדעגעם א כױט איהם ?ענטירען
 געזוג״ טראגען עס זאי ער וױנ׳עען און

טעדהײד״
 און דאנק א אױס מיר רריקעז אױך

 כיד ראטעננעמ, בױדער צו אגערקענונג
 אינטעיליגענטע די סאר אײדדשענט, נעס
 צו אױפכיערחזאמקײט אױפריכטיגע און

 “ערםאאג איהם וױג׳&ען טיר ׳עא•. אונזער
 גוטעי־• דער םיט אנצוגעחן וױיטער רײך

 איש םי״יכט זײן איז דאס װאס ארבײט,
פארטרעטער. אונזעי־

חױרשקאוױץ,
אויבראםס,
סענדערס,

לןאריטע־טיצערםאו.
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מאםמיטינג גרויסער
:טדײדס פ*א;ענדע די פון ארבײטער נ־ט״ױניןון און ױ:*אז די פאר װערעז ^ופגעהאלטען װעט

העםםטיטשער, און פליטערם טמקערס,
װאירקערם, גודם װײט

 ארבײטער, עםכראידערי
קאטערס, מיםעלעלענױעס

 מאכער, רײנקאוט
 טאכער, װײשט
םײלארם, לײדים

 פײלסלײט און םאכער כאטאן
IJnjm נעהאלםקן װעם מאם־םיטיננ דער

או, סען8 דעם ד»נערשסאב, אנו 1925 י
ך ײ ל ר ג א ר נ ע ט ד ײ ב ר א

ץ ר)ר א ע פ ן ר א ױ ױ
עדועניו. טע3 און םט. טע8

 דרעספאכער, קאסטאם
 דרעסםאכער, טשילדרענם
מאכער, קיםאנא און כעטהראוב

 צײט. אין קוםען *ו געבעמען זײנען ארכײטער די
םון אייננעװפען װערט סיםיננ דער

ט ק ױ ט ס ל די סי אונ ן ר, ס די פו ױ ענ ל ע ס ס מי ד ײ ר ט
ר ®ון ע ט ריי ױ ג ק נ ר א י

י. װ. ג. ל. א.

 דעם װעאען רערנער םאלנענרע די
:אדרעם־רעז מיטיננ

ס רי א אן מ מ ג זי
י. װ. ל. א. דער «ון *רעזידענמ

ב. ה א א ר א ב
י. װ. j ל. M פעק.־םרעזייורעי

שי דז ױ לו ד א ט נ א
איפאליעני• ®ון •עק.־טרעזאורער

.89 לאק*ל דרעסםײקערס אען
ה א ר א אײ ם ב אנ ק

מגײטעד פון סעק.־םרעזאורער.
װארקערס. םעקססיל

ץ ס. ט װי א ק פ ע ל
 דישטריקט טון סעגעדזעער געגעראל

קאוגסיל.
גרעב׳ערג, הערי משערטאן

קאונסיל. דיסטריקט פון ■דעזידלנט

V* ,7*■ /* ■Y* f

ט אז ר ל ע ײ ד א ל ע ך ג ײ  א

ען ענ ן די ע אי ר ע ײ ־ א נ  אי

ען ס ע ר ע ך ט ר ר ת ע ײ  א

ק. אנ ב

ע ד ע ט י ײ ק כ לי מ ע װ ה א  ב

ן ר א פו ע רנ ע ד א ק מ אנ  ב

ט ם מי ע ט ד ם ײ ץ ג  אן פ

ר ע ט ײ ב ר ױ א ט טי ס נ ־  אי

ע.1 י

■m

ר ע נז ר או ע רנ א c ת m ע ט פ נ ו םי י נ ע װ ע

נאנק ױניאן אינטערנעשאנאל
יארק גױעווענױ םע5 און םטריט טע21

A

ה ד ע א ל ל א ע ש ע פ  ם
ט ס ע ר ע ט נ ם. אי ט נ או ק א

 װעלען װאם דעפאױטם אלע
דעם גיז ווערען געםאכט

יאנזאר «
ם־ן אמטערעםם ציהען וועלען

m יאנואר
International Union Bank
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 :ן ע ד נ ו ט ש

אג• ט אנ מ 9 — י— מ 8 ב

ג א ט ם ג ז 9----------־ רי 7 בי

ת ב ז 9------------------ש י 4 ב

ה א װ ט ג מי א ט ש ר ע אנ  ד
ן ג או א ט ױי מ9 — פ ב ' 4

ד ל ע ט ג ר ע • װ ף ע ב רי  א

ט ק שי ע ץ ג ע א ל ־ א ײ  ט

ען ן ל פ פז א ר ו מ - די צ  בי

ען לי־גסטע מ רי ן פ ך או  אי

ר ע נ א ק ױ ע מ ם״ א ר א ל א ד

* י

\
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GERECHmGKFJT—(JUSTICE)

 v(9 טון ארכייטער
 םפראײ״ לענדער,

ה ניגט  רי און *יי
 זיין װעט װעלט

ערע! ײ «

 דחזןוןי נ«ודפמי
א־וח. ואא

"fl ,t (»יונ, j(.

t 1״9 *ז 't tr v‘ 
ו איו ?״« י  ו
r«*«, װ« ײו‘

i’» איחר

מלער אן אפיצי װ ארנ ר פ שאנאל חן שרנע ס אינם ױ ײ אן װארשערס נארםמנס ל ני יו
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לרשעים שלום אין
ש̂כ

אננעלעגענה״ט.) 17 ל«קאי דער אין זיגםאן פרעז. פון ערקלערונג (אן

 פון מיטינג יעהרדכער פערטעל דױטער
נאארד עקזעקוטיזו גענעראל אונזעו

באריכטעט, געװען איז מאנטאנ און זונטאג לעצטען פון ״פארװערטס״ דעם אין
 איגטערניישאגאל״. דער םון װילעז צום ״געבויגען זיך ענדליך האט 17 לאקאי אז

 זיכער אםיס אינטערגײ^אנאל דער עס װאילט יע, װעז װײל, אםוז. זײן ניט קאן דאס
 די װענען דך דערוױסען צו איהם םאר נויטיג געװען ניט װאילט עס און געװאוסט,

 זיכער עס װאלט אםיס אינטערנײשאנאל דער ״סארװערטס׳/ אין ״נײעס״ דאזיגע
 איבעמע־ ,17 אאקאא געהײסען אסאל האט װאס דאס, זואלט דאן װײא געװאוסט,

 םון אייגענטום דער איז װאס אײגענטום, גאנצען דעם און געלרער די ביכער, רי געכען
 איז דאס אכער ־באאד װי אײגענטירער. ריכטיגעז זײן צו אינטערנײשאנאא, דער
 איבערגעגעבען. ׳טלעכט זעהר ״םארװערטס״ אין נײעס גאנצע די איו געשעהן, ניט

:פאלגט װי איז יאסירט, אמת׳ן דער אין האט עס װאס
 באיטלוס דעם אננענוכיען האט באארד עקזעקוטיװ געגעראל דער װי שנעל, אזוי

 אין יארש נױ גרייטער אין אפערײטאר־אאהאצס דרײ אצע םון םאראײניגונג דער םאר
 1 צאקאצ אסערײטאר־צאסאלס, צװײ די האבען ,2 יאקאצ איערײטאר*צאקאצ, אײן
 גצעטעצט זיך האט 17 צאקאצ אויסגעפאלגט. גצײן־ בא׳שצוס דעם ,11 צאקאצ און
 אן פאר ערקצערט זיך עי האט דערמיט אינטערנײשאנאא. דער געגען קאטף אין

צ, א ה א צ ־ או צ ט  אויםגעהערט גענצאיר ער האט אינטערנײשאנאצ דער םאר און אוי
 אינטערנײעא:א< דער םון צאוןאא כאומר׳שםריגער «אס האט, ער עקזיסטירען. צו

שװינדעא. פשוט׳ע געװען איז דאס און מעםבערס, געװעזענע די םון דױס סאאעקטירט
 ,17 אאק«א םון םאאג דעם אונטער געזעגעאט האט װאס חברה, די האט װאס און

 ? פרעטענזיעס םאאשע אויף נע!וארעז קאאעקטירט איז װאס געאט, דעם מיט געטאן
 ברעננענדיג אינטערנײשאנאא, דער נעגען אינדזשאנקשאן אז ארויסגענומען האט זי

 שואדיג זיר האט און באװעגונג ארבײטער גאנצער אונזער אױף שמאך און שאנדע
מעתועים. מעשים א;דערע אין געמאכט

או די האט באראוי סעקרעטאר  נא־ װ
 םער״ דריטער, דער דאס געםאכט, קאנט
 עק״ געגעראא םון מיטינג יעהראיכער טעא

 אינטער- אונוער םון כאארד זעקוטיװ
 אין סאנטאג עסעגען זיר װעט נײשאנאא

 אין יאנואר, טצן19 דעם םריה, דער
 װעט טיטינג דער קענעדע. טאנטרעאא,

 וױיא קענערא, אין ווערען אפגעלזאאטען
 דארט פיהרט איגטערנײשאנאא אוגזער

 אמאניוײ צו קאמנײן ענעמישען א אן
 די און מאכער דרעס און קיאוק די רען

 גענעיאא גאנצען דעם ון6 אנװעזענהײט
 מיט- סך » װעט באארד עקזעקוטױו

 ארנאניואציאנס״סאמפײן. דעם העאפען
 א«גצ־ דארט װעאען צײט דער אונטער
 דאס און סאס״סיטינגען װערען האאטען

c װעט jn צוגעכען געוױס• קאמפײז 
אעבען. סעוזר

 נענעראא %n װעט געװעהנאיר, װי
 א זץ־ םאר האכען באארד עקזעקוטיװ

 אנדערעס צוױשען ארבײט. וױכטיגע סך
 קאאוק די ארתונג טאג אױםין זײן װעט

 דארט וועט עס יארח. נױ אין סיטואציע
ציעציעאער דער װעגען װערען באריכטעט

 אין נעטא:ט װערט װאס אונטערזוכומ
 עמס״ די פון אינדוסטײע, ?אאוח דער

 געװא• אוױנטעט דינען װאס פערטען
T ססיטח׳ס גאװערנאר םון רען K V iS 
 ווא« אױסדנט^ן n און קאטיסיע, אער

 װעחנן דורכגעפיחרט ואאען עס דא, זײנען
 •ראגראם דעם פון •ונקטען אגדערע די

מװאחןן, &5געסע̂ט ני^ נאר איו װאס
מ ,ד קוסט דאן  דחוס חנר איז אי

 וואס םארחאנממג^ן די איגחסטריע,
 •WAWtMW דרעס די מיט אן געהען
 פון קאנטראפטארס און דזשאנערס רערס,

oy i סארפמס. דרעס יארפער נױ
 פרא- דןר אױיי יאגמ די קורט דאן

m, פאמפיעס אמאדזאציאגס די 
 איד אוסער פון אנגמפיתרט ווערען װאס

ײ אץ םייאחוים^א, אין טערנײשאגאא, * 
 אױך און שטעדט אגדערע נאו און מאגא
קענעדא, איו

פ׳ן  םאר- װמ̂ט ארדגומ טאנעס יוי
 אמאנמא• דער זײן אױך דך, שטעחט
 אמצ״ איצט װערט װאס קאמוײן ציאנס
 אר• די צוױשען יארק דו אין פיחרט

.)16 וײ• *ויוי ניילרס

 װאכ אין דערזעהעגדיג, אפנעםאאען, איז מיטנ^ידערשאפט גאנצע די ווען ערשט,
 ערשט ;געװארען ארײנגעשטופט איז זי קארופציע און סקעבערײ םון זומפ א פאר
 נארישען רעם םאר צאפען געאאזט מעהר ניט שויז זיך האבען מיטגאידער די װען דאן,
 מיט חברה דאזיגע די קומט דאן אינםערנײשאנאא, דער גענען קאםוי שענראיכען און

 ד דאס מעשה, א איהם דערזעהאט און ״םארוחןרטס״ צום שטערען קופערנעם איהר
ו בוינט י אינטערנײשאנאא. דעד םון װיאען צום ז

זײן. גארניט קאן פאסירונג נאנצער דער םון םארשטעאונג םאאשע מעהר קײן
אי־ אנטריטטעט און ערשטויגט באמת איז אםים אינטערניישאנאא גאנצער רער

 *פארװערטס״ םון עדיטארימא דעם אין אױסגעדריסט ווערט וואס מײנונג, דער בער
 דער צו, קאמױ זײער אין טרײ געווען וײנען ע׳ ד י י ב ״ אז מאנטאנ, אעצטען םון

 עראויבען ױך געקאנט ״םארװע\טס"־שרײבער דער דאס האט װי אינטערנײשאנאא׳׳.
 געגאנגען איז זואס חברה, דער םון האנדאונגען אאע װיסענדיג אויסדרופ, מאדנעם אזא

 אאנג, גענ. ^םארװערטס״, םון עדיטאר אײבאר רער ?17 אאסאא נאםען דעם אונטער
 שרײבען געסאנט כיט זיכעד האט ער און אנגעאעגענהייט, גאנצע די׳ גוט זעהר װיי&

 אימיצער אז אנדערש, ניט םאקטען. אמת׳ע די אהיפוך גאנץ געהט װאם אזעאכעס,
 םאר האט אינטערנײשאנאא, דעד געגען אינטריגירען צו איז ציא װעמעס אנרערש,

ט א.מאמענט ר א נ ע ג פ  האבען נעקאנט האט ווער טא, ;״םארװערטס״ דעם א
 דער זוי צײטונכ, אזא םון האבען װעאכע די, רײגצואװאשען טרײען צו אינטערעם אן

 עאעמענט געםעהראיכער א אאס װערען, געבראנדםארקט געדארםט נאר ״םארװערטס״
? באוועגונג ארבײטער רער איז

 דער אז זיכער, אבער זײנען מיר פמרזאן. די איז דאס ווער ניט, װײסען מיר
 ניט *םארװערטס״ דער האט זיכער בעסטע; דאם געםײגט האט ^םארװעדטס״

 די און אינטערניישאנאא, די ארבײטער־ארגאניזאציע, גרויסי די שטעאען נעװאאט
ברעטעא. אײן אויוי אינדזשאנקשאניתעס חברה

 דאויגען רעם מ*ט טאכען שאום תײנמאא ניט האן און וועט אינטערנײשאנאא די
 אזױ, וחשבון, דין א׳יהם םון םאדערען שטחגננ וועט און עאעםענט, ױניאדברעכערישען

*t ראזינער דער אז מעגאיך, װי קאאר, אזוי בואט, אזױ אױיםװײזעז, זיר זאא עס 
 ניט געחעדם און ניט סאםט םארגאנגענהײט, זײן זײן ניט זאא עס װאס עאעםענט,

ארבײטער־באװעגוננ. דער צו טעחר
ס י ר א , מ ז א ט נ י י. װ. נ. א. א. פרעזידמנט ז

װ דרעםטאכער w פ o 
ר מ ע ױו םמםינ ו

 פערלשטיין םאיר, װײם־פחגויחננט
 שי־ נ<ך אפגעםןוהרען מאנטאנ רעם איז

 װיחנר לעצטענם זיר האט «ם װאו פ»נא,
 1”«'רנ»ניזאציאנם־האמ» אן *עעפאכנע)

 א דד<סםאכער. און װײםט די *מי׳מן
 אנגע־ דארט וועט קאםפײן ענעמישער

 ווע־ ררעםםאכער רי כיז ווערען, םיחרט
ײז ראר <עז  םארבי־ די ארגאגיזירט. ז

 *KT װאם םאטםעקטשורער ררעם םענע
ײ nt נעםײנט נען י באזינט האנען ז  ו

 די אז אויםגעפינען, נאצד וועלען יוניאו,
ני ם נאר איז 1¥'ו  נעוואי- כאזינס ניט וױי
? ײ וומט ײגי«*| די אז :1ו  u ג<ון ז

ה געטנ נ<נן ר «וו מ ײ איי  ױך וחמען ז
 dv ױ1 ווארזנ^ אויסכמנשלמן. אניםעל
w די זײנען מיינס, m  y r u n *סאנופפק 

 גתיםן באזוגרערם שיהאנא םוז ימירער
p אונגמר׳! אדם׳ג^ ■רא m רי פון.

ײ וועלעז אוםשטענדען  םו זיר נעבאך, ז
 דרעס־ די אױםמענשצען. *ביסעל זען

).5 זײט אויף (שיום

m סאכען צו ן לאקאל חפט זיגמאן 
נאאו־ו עקזעקוםיװ פאר װאהלען

ערוועח״ צו אץ גאםיגײשמגם זײ םאכען *ו כדטינגען אײן רופמ לאקאי דער
קאנדמע. עיעקשןזן און אכדזשעקשאן אן לען

 בארד עקזעפוטיװ געגעראא דער ווען
 אנגע־ האט אינטערגײשאנאא אוגזער םון

 די םאראײניגעז צו באשאום דעם נומען
 יארפ נױ םון אאקאאס אפערײטאר דרײ
 כא• אויד דעסאאט איז אאקאא, אײן אין

 אא־ נײער דעי דאס נעײארעז, שאאםען
 םיהחנר״ דער אונטער זײז זאא 2 ?אא

 עקזעפוטיװ דערװײאיגען א םון שאםט
 געװאחנן אפוינטעד. איז װאם באאו־ד,

 איז װאס קאםיטע ספעציעאער דער םון
 אין דורכצוםיחרען געװארען באשטימט

 אאקאאס. די םון םארשמעאצונג די אעבען
 װא װערעז געמאכט דארםען איצטער

 חנגעאעז א םאר אאיןאא חןם איז אעז
 זיג• ירעזידענט און באארד עקזעקוטיװ.

 אאקאא צו צוגעשיקט װאר די האט מאן
:בריוי םאאגענרען דעם 2

 םון באשאום םיט״ן אײנהאאגג ״אין
 עפועתוטיװ גענעראא םון קאמיטע דער

 געװארען אפוינטעד איז װאם באארד,
 די םון םארשמעאצונג די חרכצוםיחרען

1 לאתאאס אפערײטאר 1  דארוי ,17 און 1,
 װאחאען װערמן געסאכט איצטער שוין
 או באארד עפזעקוטיװ רעגמלען א םאר
װאס מענעדזשער״סעקחגטאר א םאר

אוו
זאל

ו ע8 צ ר ל ע כ א מ ס ע ר ד
ם ר ע ב ט ע ן מ ם די פו ל א ק א 3 ^2 ׳סו ל ן 5 8 או . נ. ל. א. ,9 י־. װ

ם א קז ר ע מ ם !אוי
 וועב־ אין װערען אנגעהאלפען וועם םאםםיטיננ אלגעםײנער אן
y האל, םטער e n טען8 דעם דאנערשסאג, עווענױ, דריםע אץ םםרים 

ארכײט. דער נאך גלײך אװענד, אוהר 6. ,1925 יאגואר,
 םרײד אין ארבײםסנעבער די צו ױניאן דער פון פאדעחנגען די
ווערען. באמלאםען און דיםקוטירט וועלען

 טיטינג דער םיטיננ. חום אטענחןן *ו געבעםען אלע זײט איחר
 אץ באארד דזשאינט אעםעתעשאנאל, פון ווערען אדרעםירט וועט

בעאםטע. לאקאלע
נתם, בריחןרליכען םימ

ט נ אי ש ח־, ח א א צ ב או ל ן ק א ט ר ױ ק ר ם ע כ ן מ ם ^ ־ ם ח ג ^ נ ו י

 דער״ דעם םון ארכײט די אינערנעמען
 נמנע־ און נאארד עקזעהוטיװ װײליתן

מן װעלכע דזשער  *irnpi אפוינטעט זיי
 טעג. ניינזוינ פון פפריאד א םאר רעז
 לי»ט« די מנרינען זיך וועט פעריאד דער
יאנואר. טאגאט. הײנטינען װאר

 א װאס שטעלונ; די םארדאנמן *ו
 לאפאל נעװעזענעם םון מעגשען גרופע

 סאר־ די נ««וג אייז גענוסען האבען 17
 איר נעפין לאהאים, די םון שמעלצונג

op פראקםיש ניט און ראטזאס ניט פאר 
.)7 זײ■ יוויף (׳אלוס

□Q
ש ט ײ מ א פ ־ ם ל פ ה נ אי

ם״ ײ ק טיג ענ ער .2 נרטער ,ג

0-------0
 ארױסגמחענ* דעם n® םצטינקײם די ב זײט

באוסםײז מ — גג. ר®®. no ב. .w דימו
 »יז וױיסם דןר םוז לענמו דעם אױם ג ?ײט

 האא — םירארעלפי*. »י| ױני»ז דרעסס»כער
גײע®. 1ױגיא רײובערנ.

ניםימז. עדױקײשטנאל a זײט
 נע• »*ד. ®אראײנינסע ךי ®ון סיםיננ .5 זייט

 נ*ט זאכ*ז פײנסטא[, .0 — װערקשאפסעז.
®ארשידצנצס. וױסען. ווו

»ניזא*יאנס*םראמז3®ר אוו םרײד A זײט
 אברהם — (ערמחלומ) קינד דאס .7 ײם1

 י -גחום (מדיכם) מרצנדעז tv vi רײוען.
סקואםאז. ה. — ממנדאר. איגגמרנזנשאגאר

נאםייעז. עדיםארימר® .s זײט
 כאזא אעאז — װאהלעז. דײםשמ די .0 זייט

נאוױטש.
— יאהר נײעם «רם בילדוננ ארכײסער .10 זײט

נ. ב. מרף.״י. איז קירץ פאהן. מ. םאניא
 09 ל9 — לןנזעי. דער און נװ דאס .11 זייט

.190• שרי נאספעיס׳ no נעדאנקעז נעקריבענע
 ifijm 9ס9®י ר9ארבײם אידישמ די .12 זײט

 די םינקעלשטײן. א. — נאסיוים. ל9סו9ס
 לעבע• דער — וווקינםם. דזןר ®ה 9אידילי

דימער.
שםוצסע׳ז 9הויי .13 זייט
אדווערםײזמענסס. אוז ז90שיי .15 און 14 דיט
 אדווןרסײד .19שױס ױגיאתײנס. .1» !ײם
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rm m m  trarc
מ לאקאל דרעסמאכעריוניאן, וער פון

 #י־ע דיט בא-י:ט א אפצוגעגען
 עקזעלוטדו *; פון טעז,גצעל״י>יוו

 צייט יאל.- h פאױ טעטיניױיט נאארד׳מ
 ד־ױנעז׳ כייד אבװארױ־ אונידעדייך. איז
ײ געיוען ױ«יט ;בי אז ע  :ױ־ ;ױטינ. ז

 דעײצי^ט עי־ ױאכ דעם, צדיינ טיג
 אין ;יט ב1אויפ;עטא:ע; עטיואס םין

אי ;אנצע א pc זין דעט  אז אזײ, ז
ov אנדעלע פאר נעײיבע; ;א־ניט ז א 
 אױפ־ אן ;#ר ;אבפאינעז, אדער ט*ן צו
 ;א:* •וענ״ענכ דעגיצעז, גיונע א ;,פ טו

yp;my: yv; ט״ו ;עײען זיינען ‘בא אי
יזי־יגען ;־ו אזױדעב, ריט שעפט״גט

>  *

n אײד יעדען פאי• יעזוי־טאטען בעכטע 
 ;ייד פא• איי בפרט כיעכינער צי;ע

ב:יי 1אר;א:יז*צ״ ;אנצ־;־
y גי*ױבען נ**־ •״,װ n - v, די אז 

 ייאז ^רג^ניזאציע א; פון עיזױכטעגץ
 יא::, אזוי ;אי װערען נעי־עבטפערטינט

c די:ט ך וױ y i ,.זי װעי״בען צו צ־ועי 
ז ;•ט :יכער יזאן עה אין בט1-יעט ״  ז
 דעם דיגען צו וױ צװעין אגדער קײן

 איז בועציער דעדנער. דעם א״נציגען,
 טד״ד־ א pc פ*ױ דעם אין אזױ עס

 ארגי־ אנדעד יעדעד װעהדענד ױניאז.
 טיט״ איהר צוז»:יענהאיסעז קאן דזאציע

 צוקונפט םעארעםישע, כיט גליחגרשאפט
 ד• אבער כרוז צוזאגצכצעז, פאגסאסטישע

 אנדועג* לעבעז םאג-םזמליכעז איז יזדאז
 םעאריעס כאגרינדעטע נוט אײזות רע[
ױ •חו<וטיש?ײט, פיל אזױ סיס  m:m ו
 עקזיס״ איהר ישעדינעז צו ניט כדי ײזי,

 פארניכ־ רצזו^םאס * איס *ח נמדז,
 טזי- פיר אזױ פון נאדיגגונגעז די טצן

 איצם זײנעז װעיכע •רנ״טצד, זקגדעד
 אפ־ פארדינסטעז םצנייכע ז״עדע טים

•HTJV דאד אז ה*גנ»ג
 ווצט »כט, א״ז דאס נצתממדינ

ט״ א טטר וואס מנדײמצז, »ידד  מרןג
 באאדד מיזמקוטײו אז װאדסייכק״ט

 ׳*ווע־ » סטר װ^ס *יז זיד אױוי מחסס
ז מ י י י י מן תאט זי ײ צויןו  ארביײ ב״

 די ^וניאן. » טטר •אודמ
r •יון ®ילי ז*ימ? סיח a n ^ n g e: נמז 
^ גאר צ ח w א גו r : r כײט ממפעז 

i אטצנצ r i u i r, מ עי ױ »ז  בטיעמר ו
מ, און געריכנתז סי̂ט אי עמגיי  נ

צ סיט מנ טי ה  אײנגעהילס D^njir מ
«f W ' n m  r אנחױבעגדמ כמגםאעה 

 הונדערט״ אומװײטעלהטפטע די פון
 רזד די מים ענדינאן אוז •ראצעגםיגע

^r r ^ 5 t B - T r  בײדע אידעא^סםעץ. 3
 א- זייערע אז דכער, זײגעז גחיען

 אוז ריכטינע די זײנען נערצײגונגען
ײ  איינגעיטאראטקײם זײאר איז זימעז ו
 דעד־ ארנאגיזאזױע. דער פאד געפאהר א

 רײהען אונזערע איז מיר האבעז נאך צו
n זעינסטזיכטיגע v c r n,\ הא* נועאכע 

 זינען איז נים זאד אנדעד חײז נעז
 באפרידינונ־ ■עדזצנלימן דיעדע חת א

 שער־ סעהד נאך זיעעז װעאמן און נע?
 טדי־ די װי ארגאניזאןױע, דער פאר •*יך
 דעטאלסט פדאהציעס, דערדאנםע הער
 קערפער־ פאראנםװאדםליכע א פאר אח

o tn v בא־ צו צו-ישודעדצ א ס״פא רי
ױניאן. דער דינעז און מיצעז •

 עס וױיל אלץ, דאס דערכיאנעז םיר
 א״ז האלםעז צו אורזאך קײן דםא vא

 אױמןנדערדאנטע אלע די אט נצהײם
 פאד־ ידניאז. אונזער איז מקםאחח

 דא־ די װעלמ מיר ישנעלער װאס מעד־ט,
m אויסצופאד״שעז זוכז*ן פאסםארען 

ײ נאכדעש און #•שטאסוננ ?ײעד  זעלן ז
 וועילען ״שנעאער אאץ אויסצובעסערעז,

ױני״ דער צו גער.עכטיגתײט טאן מיר
אאײז. זיד צו איז אז

 באאדד עקזעקוטײו אז פח אדבײט די
 בןדשלד זיינע בלאט. אפענער אז איז
 טעכיבעדס די צו נעבדאכם ידזןחגז סעץ

 מיי־ אופז דמם אױן• איז גוםצוהײסעז
 טים פאראנםוואדטאיכקײס זייעד זײ לזןן
̂ס סיםנאידער״שאםם דזזד גאנצע. א א

 האט באארד עקזעקוטיװ אונזער
 א אױוי םאיכמעז זײנע דודכג/ןפיהרט

 דער איז נעדיינקט האט עד *ואס ווענ,
 הײן פאכעז ניט וועאען דיר בעסטער.

 םיר ײאס דאט אז זאנעץ, צו םארזחי
 פאר נעײעז איכיער איז נעםאז, האבצז

מז בעסםמ רי  דאס כרעדבעדס. די םח :ו
ם, ידאאם זאמז, «ו ײ כױד אז מייײנ  זי

 ױאס פעהלע^אז. איז פואהאדעז נען
 יעבע־ יעדער אדת. ניט נעײעז וואאט
 נױט* דוז רענ״ט ארבײטזאמעד דינע־

פדא־ די םעות׳ז. מאכעז װענדינערוױי?
 יחד םעות׳ז דאזמע די צי ״נאר איז נע

 פאר־ די באודאוסםזיניג. געסאבס חח
 פאר־ די וואס באריכטעז, מייחמאדטינע

 האבעז מאכױםעס innפןדפסענ מיידזמע
 אױוי באדױיזען װע^עז אדיענעבדאבם.

ם j זיעעז םיד װײװײ 'n y c
אױ• שוין איז עס װי ײעאען, בדר

 כיאמז נ״ט געווארעז, דערסאגט ביז
 אתזערע אאע דורכצונעהז מןןרזוןי קײן

 כא־ פיאעז א גיבצו און ןאןרחטנדאועאז
ן ריטט T כײד םעםמהײם. אונזער • p

/

1•'•""‘ • ” ױ ב־י נעײ;נזז1» א־־נײ ײ״ יי : x
< -v** נ ;־,ד  ” c

נלדסםייו ם. פון

 “אנצו ;יט ׳סארבײ;ע־,ן ;יט ;״,אב
‘גרונדי׳א פונדאדענטאיע אײנתע

לױבםינקײם ;רזיס pc זײנען ײאפ );ע;
ױניאז• אונלער פאר

 ״דעקאידה די איבער קלקען דיר װען
 ין5 באריכט דעי איז ׳יאלד יעצטען פין

 דעט־ דרעסטאבעי, די ט״אנכפעיייעז
 ׳זאך עריטטע די ׳צ2 ראקאר pc ךכ.;ב

 גאר אױפדערקזאטק״ט. די ציהט לואס
 אין פאדאינטערעסירט זײנען װאס ׳די

 אונ־ פון טעטיגקײטעז און ארבײט דצד
 עם װאס כאגרײפען יןאגעז ױגיאן, זעי

 דער פון באאטטע די £אר ;עפײנט לאט
 ארבײט• דאזיגע די דורכצופילדען ייניאן

 איז עה וואס ׳זעהן ריר *וען כפעציער,
 דער טיט ;עיטעהן צוריק יאנ; ;יט

 און 11 זצון 1 ראקאס n פון פאראײנינוגנ
 גײםטי בדידעראיכעד דער בי״ױז .17

 יא־ די צוױ״עען געהעד״שט ד׳אט *ואס
 די אז געוױרקם, האט 23 און 22 ?ןאאס

 טייאװײ־ א לאבען זאי ארבײט •אזיגע
ערפאי:. זעז

 איז באאײ עקזעקוטױז פון ציא דער
 ײ3 ארב״םעז ױאס ׳די אלע אז ;עזועז,

 אײז אונםער בא^אגגעז זא^ען דדעסעם,
 אנית ינאמאל. דרעםטאכער פאראי־יניגםעז

 פױללןםעגדיג דאס ;עאוננצז נים איז עס
 גרויםעז א צו כיז אבעד דורכצופיהרען,

 ערםאאנ. ;עדזאט יא םיד האבעז נר»ד
 באארד עקזזזקדטיװ אונזער פאר איז דאס

 ה״ז געייעז :יט באאטסע און :!עטנצרס
אויגמאבע. ;רינמנ

 איז ארײנטתנטעז אונזער גאך נלײך
o r באארד, דדטאיגם מי#קסז»כצר 
י ײך זאט  יןאאוקםאמוי מעהרסםא די ני

 אינ״ איז אז כױינונג, « אױטגעארבי^ס
n זער o o n r n ^פע־ אז דק באדאר^ 
 אסנזמעדזן סעטבערס, אאע פאר סיר ;ע
-p n y, דדיזאינט פח לאמא װעאמז צו 

 דאס באאאננען. גים זאאען ךײ באארד
 ישלעכ• קײק ײןז גיט טעארעטײפ זיך ביעג
 עס וואאם ■ראקםי״ש אבזד־ אחײיע, םזן
 יטאדען, :רויט נעטאן דת*ודאמר די

ײז עגדיגט קאאוקסאכער א װען דױיא  ז
 בא־ הרמען צו איטעד מר זוכם סעזאז,

 אר־ װעט עד דרעסעס. בײ ^ןפטיכוגנ
 ער וױיל :יט פרייז, יעדעז םאד בייטען

 וזײא נאר .ױניאךטאן, ״טאעכטער א איז
 צײסוױיליגען א םאר דאס רעבענם עד

 צופרידעז ער איז דאריבער אין דדשאב
 דעם אין ביאכעז װעט ער ־וױםיל כױם
 דרעסכלא- אתזעדע אבער *סעזאן.1סאע<
 קאאוקם בײ ארבײםעז נים האנעז כער
 ארבײמ קײץ ניט האכעז ךײ ײעז אוז
 קאנעז אינדוסםדיע, אייגעגעד זייער אק
ײ םאז. ניט ארבײם אנדער קיץ ז

 אפגזד זײנעץ האנפערענצעז דייהע א
 םון באאםטע די טיט געווארען האאםעז

 האבען כיײ־ איז באארד דדפאינט דעם
 אאגע די באגרײפעז צז נעצװאונגען די
טער. אונזעחן פח  האבעז כייר ארב̂י

 קאז עס אז פעםנדטםעאען, באדארפט
ײז םאר איז נים ט.ז  ׳םיר אםענע הײז ני

 אנכד :ים קײנמאא האבעז םיר אבװאהל
 טיטגאידעד צז עראױבניס סײ\ זאגט

 אין ארבײםען צו לאקאלס אנדערע פח
 בײ געווען איז עם װען שעפער, אונזערע

 נע־ זײנעז מיר אײדצר אפיאו נאד ׳זי
 קאאוקמאבער פיט׳ז םארבונדען װען

 זיף האבען מיר און באארד דדטאעט
:עפיהרט. אזוי אויף ישפעטער

 ער־ פריהער ישוין האבען מיר װי
 נים אז נעװען, ציא אונזעד איז קלערט,

 אאקאא םון דרעסכיאבער די זא^ען נאד
 אאקאל, אונזער פיז םעבזבערס ױערען 23

אי  אונזערע איז ארבײטעז װאס אאע :
 אונ־ פון מעטבערס װערען זארען ״שעיער,

 אונזער פאר איז דאס אס •וניאן. זעד
 געווען באאכיטע איז באארך עקזעקוטײו

דורכצופיהרען. זאף ״שװערע א זע־זר
 זײנעז קאנפעחגנצען רײהע « נאך

jn דער צד נעהופען כײר m iv n r 'T K z אז 
 כיאנא־ דרײ יטויז אדבייטעד װאס ,n אלע
געצװאונ־ זײן זאאען דדעסעס, ניי םעז

:v\ ־א אונזער צו זיך טראנספערירעז 
 אכי: געווארעז געטאן איז דאס האי*.
 אנדערע םון םאריעטעהער װי ףעס

 עס אז נע׳טענה׳ט, האבען לאקאלס
 רעכט ארער ראטזאם געװעז װאלם״ניט

 קיאולר פוז טראנספערס פאראאננעז צו
 א̂ו ],א ארײז לוטען זיי װען י״יאי״ער

 צײט ״טטיקעי א אויף נאר טרײד זע̂ר
 םיאגע די דדשאב. א ביויז ״אכען צו

 װי *עסטצױשטעאען געײעז דעריבער איז
 אונזערע אין ארבײטען איינער ענינ לא:ג

 :עצװאונגען זײן ניט זאר ער אז יצעפעד,
 אאייאי באטרעםענדעז זײן פארראזען צו

 אז ;עווארען, בא״סאאסען איז עס און
 װעדען םאררעכענם זאאען פאנאטען דריי
 “אי דער אויב אבער צייטוױיאיג, פאר

ײ איי ווייטער אויף בלייבט בײטער  דטי
או:־ צו טראנספערירעז זיך ער כיוז —

.4י'אלאי זער
 פיז דרעסטאכער די טראנסםערירעז

 ניט איז יאקא̂י אונזער צו 23 לאקאד
 דיר און אויפגאבע, גריננע קי־ין געװען

 הײגט נאף נראד געװיסען א ביז פיהרען
ײ עם אז באהױפםענדינ, ׳ר.אפף א ̂ןן  זי

 דרעספא־ צאל נרויסע א דא נאך ;ען
.23 לאקאא צו באלאננען װאס ׳בער

 װײזען װעלען ציפעד פאלגענדע די
 לאקאלס אגדערע פון פממבערס וױפיל
 דעצעסבער, םען25 דעם ביז האבען
 א־6’ אוגזער צו טראנספערירם זיר ,1924
קאל:

פעפבערס — _ 1 6אקאי
11 — ■ 3 M

25 — 9 M

32 — 11 M

2 — 14 M

8 — 15 H

3 — 20 M

1615 — 23 U

232 — 25 $4

2 — 26 44

7 — 38 44

1 ־— 41 44

12 — 49 44

9 — 59 44

« >
ס — 26 44

2 — 90 44

14 — 91 44

10 — 100 44

3 — 138 44

 דער פאר זיך האבעז נאגצצ{ אין
 יאקאל אונזער צו מראגספש־ירט צײט

פעםמר^ 2048
סד־ כײר אקץ. נים אבער איז דאט

 באדיײ א ײעז אז דזאבעז, זינעז איז זען
 טראנססערירען םעמבערס צאהל נמגדע

פוז ר׳  װי צװײמעז, א צו לאקאל אײן זי
ay מעם* די פיט פאל דער געװען איז 

 נױטײענדינער־ פוז ,23 לאגןאל פון בערס
ױיז ײ אז װערעז, םארזארנם ו  זאלען ז
 גײער זײער אין באלװעם פיהלעז דך

 הא־ זאל לאהאל דער אח ארנאגיזאציע
ײ םענליכקײט די בעז  עם װי דינען צו ז

i '.יתיאז א ם*ר פאסס r t עהזעהוסײו 
 האט מר װאס אלץ, נעםאז האם באארד

ײ געקאגט,  פאר־ אח אסימילירעז צו ז
 רײבונ־ ברידעראיבע אומנויטיגע היטען

געז״
װע־ אנגעװענדעט לאן זעלבען דאס

 דער אין ארײנטרעטעז אוכזער אויןי רען
ײ מיר באארד. דזשאינט קלאוקמאכער י  ז

 אײגע־ אונזערע םיט געלומעז אהין נען
 אױם־ אפט האט עס איז טראדיציעס נע

 ותד םדאדיציעם דאזינע די אז נעזעהז,
 פון שםרײטיגלױיטעז, ארויסרוםעז אעז

 מיר געװינעז. ניט װעט הײנער וועלכע
 װאס זאמגז, אין װײל טראדיציעס, זאגעז
 ״קאמפלײנםט׳״ שאפ צו שײכות א האבז
 זײנעז ארבײט, ארגאניזאציאנם אדעד

ערפאלגרײף. געװען אימער פיר
 אנ״ דא ערלויבען אונז וועט איהר

 װאס ארבײטען, אײניגע אויף צואװײזען
 גע־ דירעסם האט באארד דז^אינם דער
 איז דחגס־אינדוסטריע. דער פאר טאן

 עקזעתױ אונזער האט 1924 םון אנהויב
 דזשאיננד דעם םוז םארלאעט טיװע

 ארגאגיזאציאנכד אן אנצוהױבען באאדד
 אינדמןטריע. דרעס דער םאר קאפיייעז

 האבעז םיהרער באארד דדפאינט די
נויטװמנדיג־ די םאחפטעהן געהענט ניט
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 קאס- ארגאניזאאיאגנו אזא םון יןײט
 <ױט אז גצ׳סעגח׳ט, האנצן זײ ■ײן.

 מאט־ אזעי*כע האבען ערםאהרונג דיער
ס ײנ  באדײט^דע קײן גענראכט ניט ו

 אונז איז פונחנססוחןנען רצזולטאטען.
 זײ גע^ונגעז קאנפצרענצעז פילע ;אף

 1אי ״דרייװ״ אזא נױטיג װי איבערצײגען
 םאר און דרעס-אינדוסטריע, דער פאר

 קאכד ךער איז כסדר װאכען דרײצעהן
 ״שלעכ־ דעם צוליב נאר אמעגאמען. ■ײן
 הא/ יאהר, לעצטען םון ספרינ־סעזאן טען
 געװינישטע די דערגרײכט ניט סיר בען

 די איז םונדעסטװעגען רעזולטאטעז.
 פאר איז װאס יעעפער, ניט־ױניאן צאהל

 נעװען ;עװאדען, ױגיאניזירט צײט דעי
 געװען װע־ט איז ay און באדײטענדע א

 אװעל־ דעם אויף איז װאס א־בייט, די
געװארען. :ע;עבעז
 אק־̂ק די װען פאד, אנדער אן אין
 ארוים זופער י^צטען זײנען כיאכער

 ארגאג־ גאנצער דער ר.אט הטרײק, אין
ײyרנyאיב זיך דעפארטפענט זאציאנס  צו

 די אויף אױפצופאסען דאוךטאון ;ען
y :יט־ױניאן s y r^ אין װעלען װאס 

ט דעי  װע־ אפגע״טטערט סטרײק פון צ״
 וױסעגדיג, באארד״ עקזעקוטיװ רעי י־ען.

 צו ערייױבעז נ\ט זיך לןאבען פיר אז
 ארנאניזאצי״ אן אהן סאנ אײז בא״בעז

o א:ס : y s o ™ s y i, ג^ופען גרײך האט 
 רyאו:ז אז זעהץ, צו יטריט נויםינע די

 אאגזן־ נים זאל איבײם ארנאגיזאציאנס
 האט ןטtטsזוyר א אלס װערען/ •טטעאט

 נױ־ די oz*ov: באארד דדטאינט דער
 וױיט, אזוי אויף אראנדדעפ^טס טיגע

ז^־נאניזא־ די בעווען נויטיג איז עס װי
 פאדנאכלע• ניט זאל טעטעגק״ט ציאנס -

װעמןז. סי;ם
c יטײף איז װאס y i ,װעל• קאםפײז

 נע־ אנגעפיהדם זאזyס זyצטyא איז כער
j y ^ r צו p־j y r קאנטיאל בעסעיעז א 
 םרייש נאך רy איז דז^אכערס, די איבער

 פוץ ערפאילג דער פוחות. yרyאונז אין
 א איז קאסאײז רעצטצן דאזיגעז דעם
 האט אתז םון ווער װי נרעסערצר, פיל

 *עחױכ וױ וױיגיגער ג*ט ערװארטעם,
 באדײםאג״ א און דזמאבעדס גיט־ױניאן

 נע־ ?ײנעז ניכדיוגיאן״מאאצך צאהל דע
 ױניאנם חור אונסאר גאװאויאן *טטעלט

 הא״ דידעהט ארבײסאר די איז קאנםראל
פארל^רען. װײנינ דערפון בען

לעצ״ דאדגען רזןם ®ח ערפאלג תןר
מ א איז איז סאםפײז, טעז ױ ד  פאם נ

 פײנ־ דנפאן, ברידער די דאנק א מוחןן
 וױי־ כײר וועפזגז צד װאנדאד, איז בערני

 אױסדריקעץ געלענענהײט דער בײ אמז
ענונג את^ר ק מי  נאװעז !ײנעז ױי א

 אױסגעאדבייט האבאז וואם ימניגע, די
o אנצופיהחון ילצנער די m ,מאיאיק 

 ®אר־ ערפאלנרײך אזוי ױך האט װעלכער
o i n i y. אײנ״ דער ניט 1אי דאם איז 

ײ וועלכען איז פאל, ציגער  פארדינצז ז
ײ װאס ארבײט, דער םאר גונגypרyאנ  ז

^ty צר1אונ ארגאניזירעז צו נעטאז 
 פיד װאס צײט רyד דורך אינדוסטריע

אפט. איז מױיעז זײנען
oy אײנצעלהײטצן. נאד דא זיינעז

 דצד פ״ם פארבינדוננ אין װאלםען רואס
 וחודט באארד דדפאינם דעם םון ארבײט

mm] םיר אבער ווערען, צו דערםאנם 
ך מוזעץ  וױיל צוריקהאלםזזז, דעם םרץ ד

 אנדערע אנריהרעז נאר ווילעז מיר
 ארױסנעהמג־ דער וועלכע םאר ענינים,

iVD דיגער ipyipy י1אוי נעהמם באארד 
 קרע- און םאראנטװארסליכקײט די זיןי

דיט.
y װעט איהר ^ n? ג אyלyנענהײט 

 סאר״ די םון באריכטען די הערען צו
n a  y : y i ' ' r־:y o ^ p& פונ׳ם iw npy• 

 גע־ אײך װעלען וועלכמ באארד, םיװ
 פונ?ציעס די םון באנריןי ?לארעז א בעז
lyo איז ''P 3 'oyo עקזעתוטיװ אונזער פון 

 דער םון באריכט דעם אין באארד.
 .םפעצשל איהר וועם ?אםיםע פינאנץ

 גזד האס קאמיטע די *ז בא^רתעז,
 םיס םעפבערס צאהל גרויסע א ״טטיצט

 דא• םוםצינ 1בי םינוי פון לכדסומעזyג
How דער האט דאריבער אוז לארי yipy 

 אײנצופידר נ^יטיג םאר געפוגען באארד
ti'tvw דעם רען m o■ .םאגד

לעצי־ אינסטאלירוגג, זײז נאך גלײך
 ארויסגעחענדיגער רyד האט יאהר, טמן

 ?אמי־ א הלטyרװy באארד עקזעקוםױו
a טע, jy n y ii אויס־ געריעז איז אויםנאבע 

 חן• אױםצוארבײםעז און זyצו•לאנעװ
 א גרינדען צו וי1א ײי קאטענדאציעם,

םאנד. סי?־בענעםים
 דאזימנר רער אז באטראכםעז, מיר

 פאד אויםםו גרױסער א זײן וועט םאנד
n ארנאניממד*, ער1אונ םוז םעםבערס 

 w אזױ אנגעקדםצז איז עט אבװאהל
חנם, נאך אפילו אײנצופיהרעז♦ אײזם

 זײויס פאנד דעם פאר ■לענער די וױ
 מװואחס גוםגעהײסעז און אנגענומעז

דז אונו און פטחפאסיטגלידע דער פון  ו
^ז, םאני דצם נצלומען ע ט מ ײגצ  האי א

 ידאלאחמ כארארפט אלץ נאך מיד מנן
 פוונד דער וױכטמ װ♦ םעמבערס, די

ײ, פאר איז r חאממ אפיס אח אח ז o 
מםדײםימײ־ רדיױנ ניס געהאם אױך

m האם <ןלױדיפ יאדצד און טעז, \ rwrm 
אן סלאר { אי סינ י פ D םעםבערם י im 

m דער  pm j m j i m י י * ר1* « ; * 4m mt imjfc( נ

j h e — .c, כ1926 י><גוסד, סמעז ע ר ע ; .
i i n e*׳*  י י   p ג י  e

■ n i i U ■״rH -

 אר ברע̂ט קאמיטע באדזשעט
.כאארד mm פת סיטינג צזם •
j־c ערשםער — כאזונדער •ונקט יעדען דיםקוטירען צו באשל»םען ־וערט 

 װערען דיםקיטירט װעלען פונקטען אנדערע די — אנגעגוםען. ם־נקט
ז - באארד. דעם סון מיטיגגען קוטענדע די א

 אין געםעלרעט ועװען איז עס װי
 דזשאינט דער האט ״גערעכטינקײט״ -יי

 דרעםםאכער און סי׳אוק דער םון ^אארד
 אויס• צוריס װאכען איינינע םיט ױניאז

 צו קאדיטע״ ״נאדזשעט א נעװעהיט
 איע אין אונטערזוכונג נענויע א כעןכא

 באארד, דו׳שאינט םון דעפארטמענטם •
 צו רעקאמענדאציעס, א־־-נברײגנען און
 און עסאנאמיזירען צו נ־ענליך א-ז עם

 זאא װאם אויסנאכען, די ®*רקיעיערען
 דער שאדען ניט צייט זעי״נער דעד א־ן

 טים־ די פנן א׳נטערעסען די און ױגיאן,
 ניט רערפון זאל עעפער די אין ידע-4:'

לײדעז•
 לעצטע איז ק^פיטע״ ״באדזיפעט די

 אונטער״ דער םיט ly^.^ny: פארטיג װאך
ט איהר בראבטyג האט און זרכונכ, ר ^ו  ר

 באןןרר דזשאיגט םון מיטינג דעם אױף
a אץ ןוװענט. פרײטאג לעצטען y i רע־ 

 yגאנצ א דא איז yo'D^P דער פון פארט
 װערט עס װעלכע אין פוגקט^, רײיזע

 װערען פאכטyג סאן עס װאו אנגערױזען,
 םון yארםיגיסטראצי דער אין עסאנאטיע

 דזשאינט םון דעפארטמ^ש
ijn חגפארט דעם' אין ב^א־ד• y ii גע־ 

ײ אויב װאס דעקאמענדאציעם, טאבט  ז
 oy װעט וועחנן, נומעזyאנ: אײע װערען

 אײ אויף אויסגאבען די פארקלענעדען
יאהר. א דאלאר טויזענט 9יי בעי

גע־ םארגעלעזען איז רעפארט דער
o פון װארען y i ד פון ט״עערםאןyר 

 װײס־פרעזידענט /,?אסיטע ״בױדזיצעט
m: דער פײנבערג, י. y :y> פענעדזשער 

 רע־ ןyאו:סער באארר. דזשאינט פון
 פאל־ די אונטערג^ריבען זײגען פ^רט
 סאמיטע: דער פון טיטגלידער גענדע

 מאיר םיש, דזשאזעף פײנבערג, איזראעל
 פאר״ דזש. הײכיאן, לואיס פערעל״עטײן,

 טאריס ארן אנטאניני לױאידדטי טגאי,
ן.יגאכל

 ברעםלאו, דדט. פרעזידענט וױיס
 דער םון מיטגליד א אױך איז ררעאפעד

מאנ״ מיט אײנשטיפיג ניט איז קאטיטע,
 װע־ װאס Dyאםענדאציpyר די פון כע
p n אין n y i ער און געמאכט, דעפאדט 

 רע- ״םינאריטי א פארגעבראכט האט
 בא־ רyאב האט מיטיגג רyד פארט״.
iר דעם םארצוגעהמען שלאסען yארט 

 בא־ איז עס pא ?אמיטע רyגאנצ רyד םון
 יעדען ןyהםyאויםצונ ג^וארען שלאסען

באזונדער. פונ?ט
 דעם םון פונ?ט זyרשטy אין

 עס דאס רעתאממנדירט, װערט רעיארט
 א םון אמט דער וו־ערען אפנעשאםט אל1
 חשאינט זזםאר סע?רעמאר ארדיגגpyר

 איז װאס אנשטאט הײסט דאם ;נאארד
 און ם^רעטאר לyינאנשD א דא רyאיצט

 זײן 1בלוי זאל סעקרעטאר ארדיננpyר א
ײז אל1 יעמאז אײז — אײנער,  אי !

סעסרעטאר. רעקארדינג אי פינמניטעל,
w זיך האט עס v w x b דעם װעגען 

« ?v m  םארנומען האט װאס דיסהוסיע, 1
^ גאנצעז דעם כ^ט װ  די חיו א א

הא״ באארד, דזשאינם צום זyגאטyלyד

 באטײ״ אױך דיסתוסיע דער אין זיך בען
 *ערלשטײן, זיגםאז, ■רעזידענט ליגט,

 פיטגלידער אלס אנטאניגי, און םײנכעדג
?אטיטע. טyKיבאדז דער פון

iyQ ורעגען נעיצטימט האט y i□ 
 פו:?ט דער און ?אר^ ״ראל א בײ פונקט

געױארען. אגגעגרכיען איז
 רyד םון חגקאמענדאציעס yרyאנד די

:פאלגט װי זyלױט רעםארט ?אטיטעס
 אפײ קיאו? דיסטריקט דרײ די דאס

aya בילדיננ ד*<ר אין זיך געםינ^ װאס 
 צונויםגע״ זאאען באארד דזשאינט פון

 דאס װאס צװײ, אין װעיען שםאלצעז
w לט%דיסטר אײן מײנט t i y : y o און 

 װי װײגיגעד קלוירק סאטפלײגט אײן
איצטער.
 װאו ׳אםיס טאון דאון םyד אין דאס

ay א דא איז y trn y jy a^ קאט־ א 
ױי און קלױרק פלײגט  הלױרהס, דױס צו

 אײן און רyדזיטyנyט א זײן דארט זאל
 ארויס אלזא, פאלט, עס קלוירה. דױס

סלױרק. דױס א און קלוירק קאמפלײנט א
 דז״צאיגט פון דױויזשאן דרעס רyד

 •y:yo דיסטד־יסט צװײ האט באארר
cnysrn אםיס באזונדערע צװײ מיטy.ס 

 צװײ די דאס נדירט,yאטpרע װערט עס
 אונ־ ווערען פאראײניגט זאלען אפיסעס

y אײן טער r n y jy oאדױס פאלט ״ 
w אײן n v i y o/

Dy ר װערטyקאטyאנ־ דאם ׳נדירט 
 בא־ ױניאז די װאס i#nyB 68 די שטאט

 דיװיזיטאז קלאו? אין איצט שעםטיגט
 דיסטריקט אײרזשענטס, ביזנעס אלס
 קלויר?ס, מאםפלײגט און דז^ערסyמענ

 פער־ 43 בלויז װערען פטיגטyבאש זאלען
 25 איום און ארום מיינט דאס זאן.
yaרעפארט דעם אין און װײניגער. רזאז 

 דיסטריקטען די אזױ װי ׳זyאנגעװיז װערט
lin טײלטyאײננ זאױעז סyאםים און y ii, 
 װערען געטאז אל1 ארבײט ױניאן די »ז
 װע■ oy כאטש זײן, צו באדארף oy װי
מצגשען. װײניגעד זײן לען

 זאל עס רע?אםענדירט רעפארט דער
מײדלאך צאהל די םארסלענערט

 אנשטאט (טײפרייטער), אפיסעס די םון
 בא• איצט װערען װאס מײדלאך 12 די

.7 ןyרyװ באשעםטיגט !אלזנן שעפטיגט
ov רע?אמענדירט אויר װערט ov 

 ארגאני־ די װערען אפג^אפם !אלען
 ?לאוהס, בײ םײ דעפארטםמנטס יײ^אז

 ליבערשט אל1 עס און דרעפעס, בײ סײ
 ווערען אנגעםיהרט צײט צו צײם םון

 וועלכע איזי סאמפײנס, ארגאניזאןןיאנס
 רםyטעפב די באטײלעען יך1 !אלען עס
ױניאן. דער םון

 א״pyר אויך דארט רטyװ שלום צום
 באארד תשאינט דער דאס מענדירם,

 די םאר אראנדפמענטס האכען גלײך זאל
 םאר אײדזשענטס ביזנעס םאר װאהלען

 ער־ !אל עס דאס ױניאן. דער
 הא־ עקזאמינײש^ז אז ניערעז וועהלט

 געמען גלײך זיך אל1 פיען און מימע
װאהלען. די אראנמןירען

 אינטערנעשאנאל ױ פזן ערפאלג דער
ױױאזבאנקדעםערשםעןיאהר .

דאלאר. םיליאן פיר פון נעהענמ שוין האלט באנק דער פון פארםעגען דער

 נע־ 1אי ,1925 יאנואר, טעז5 דעם
 m זיר האט oy זינט יאהר א װארען
 באנ?, ױגיאן גטערגײשא:אליא די עםענט

 רyאו̂נ פון איגסטיטוציע פינאגציעלע די
 אר־ אײניגע נאר און אינט^־נײשאגאל

 •DרשאyBרyp און סyא*גאניזאצי נײטער
טען.

 באנק די האט איז, שטײגער דעד וױ
 אונטערגעצויגען יאהר םון ענדע כײם
o n םון און םארמעג^ דעם פון רבל סך 

 צײגט, עס און בכלל, טעטיג?ײט איהר
 די איז יאהר דעם םון םארלויױ אין דאס

 פרא־ און געװא?סען פײן זעהר כאנ?
 ערש״ דעם םון ערםאלג דער גרעםירט.

ר.yנדyבאדײמ גאנץ א 1אי יאהר טען
 א מיט געעםענט זיך האט כאנל די

 דאלאר. 500.000 םון סטאק ?אפיטאל
 אויםנע• מעהרםטענס 1אי סטאס ער1די

#אציעם1ארגאני די םוז קויםטגעװארען

D r ,  M a u r i c e  P e r l s t e i n

ען ש ח ר ד ס  r a t ען  ש זי םי

1310 M orris Avc., Bronx, N. T*
9315Tel

 צ*יא באנה. דער יהיגטער עטעהען װאס
 פון יאהר ערשט^ םון סוף בײם טער,
 באנק די פארמאגט עחדסטעגץ, איהר
 םינףי און חונדערט אכט סיליאז דרײ

 )3,885,000( דאלאר טויזענד אוךאכציג
דעםאזיטס. אין

 באגס ױניאן אינטערנײשאנאל די
 און עסאונטס קאמוירשעל 1300 האס

 םיױױגגס סטyרyאינט ספעשעל 2,550
ע?אונטס.

 רyד פון דירעהטארס אװ באארד דער
 םארטרא־ זיייבען Dy װעלכער אין באגק,

 ארבײ• דער טון רyפ'הר באלאנטע טען
 מע• דער װי גוט אזוי באוועגונג, רyט

 ראדרי״ ב. פיליפ םר. באנס, םח נעדדשער
 צוםרידענהײט גרוים אױס דריקען געס,

 יאהר, ערשטען דעם םון פראנרעס מיט׳ן
ײ אח  ערװארטונגען, בעסםע די ?ya^n ז

 וועט ,1925 יאהר, נײעם דעם דודך דאס
 גרעסערער. א .גאד ײן1 •ראגרעס דער
 1ײ1 אל1 עס נאטירליך נאנץ 1אי עס און

 געװאונען עוין חאם באגק די אזױ.
 נוט וי1א מאסען, די םון צוםרױען דאס

ױ  פאר־ םוז •ערזאנעז, אײגצעלנע ®ח ו
9 3 n r r גאנץ רועם זי און לײם, ביזנעס 

ר מ י ר װאם ו םו  סעהר אלץ חאבקן װײ
מרפאל^

ם מ מ,ו ן אוי מ ט דעד פון מ פ ד ןו אוו ו נ א נ ס מ ר  ו
אן ■ י; ■ ■ א אין ױני פי ל ע ד מ פי

 ארגאגיזא־ אוארטעטער1נג*/95דעל(ן
 און וױיסט דער אין מ^ריײן ציאנס1

 האט yיc‘י^ארע'c םון אינדוסםרי דרעס
 שױן װאך צטעyל אגגעפאננען זיך

ױי  די זי:ט &איאיבער זײנען יאהר צו
 שי־ פון ױניאן דיעסמאכע־ און װײסט

o םון זיך צי' געתוםען איז יעDלyלאד y i 
 :עלי׳ האט זי װאס סאררוסט, גרויסען

 ־װאנעדעען26 נרױסען דעם נאר ט^
 גרױ־ א טיט . 1921 יאהר אין סטרײה

 וױדער םא^סטyד איז אנשטדײנגוגג סעד
 םון אבער ױניאן, א געװארען עטאבלירט

 ׳זyקורצ א נאך באדײטוגנ. קנאפעל א
 טארטש אין סטרײק װירקזאמעז אכער
 אײנ־ צוריה גערוננען אונז איז ,1923

 די אין קאגדיציאנען ױגיאן שטעיע;
 אין ניט וױיט אבער שעפער, טעהרסטע

 ״אסאסיאײשאך זאגענאגטע די איע.
 ארגאנײ ניט זyבייבyנ זיינען שעפער״

ע זיינען די אבװאהל את זירמ. נ ױי  ו
 35 אדעי 30 בײ נאגצען איז ׳4צאהי איז

 אזא אין געגוג, רyאב דאס איז שע*ער,
ײ אז פילאדעלםיע, װי שטארט,  זאלע; ז
 ױניאן די אױף שלעכעטען צום וױרהען
 א*ז עס אז פיר, אזוי אויף שעפער,

y די אױסגעקוכיען :v ::# r*D יאהר צװײ 
 ?אדוי שטיל^ יטטענדיגעז א אנצופיהרען

 א;״ זyטיטל םארשײדענע אנװעגדעז און
 אין קאנדיציאגען בעסערע די צו־אלטען

שעפער. ױניאז די
 יטעפער ױניאן די אבװאהל װארום

 צאי*, איז הוגדערט געצעהלט זיך האבעז
 װי פיל, אזוי טאל דרײ טײנט עס װאס

 בא־ די אבער זײנען ״אפעךשעפער׳/ די
 ארגא- אפןן־שעפעד דיזע פון יעבאטים

ײ און ניזירט  פרץ צוזאטען זיר קוטעז ז
 דער געגען פיאנ^וען און צײט צו צײט

 קא:?ודע:ץ די האט פאלגל-ך ױניאז.
 שטוג״ לענגעדע ארן לויז yנערyקל םון

 :עכייט אוים׳ן אפרוםען געמוזט זיך זyד
באלעבאטים. ױניאן די סון

 געטוזט האט לאגע yשרעכט דיזע
 זאיע; שעפער ױניאן די »ז ײיל^ועז,

 טוט אין אפגעשװאכט לyביס א װערעז
 כיעכ*' אמעפײנע די גײסט. איז איז

e ^ y a צוריק דערפיהלט נאך דאס האט 
 דאזיגע די אט װען און א־יאהר, מיט

 א בײ געװארען דיסלוטירט איז םראנע
 יאגואר, צטעןyל םארזאטלוננ ראלyנyג

ט זיד האט ^ א ג^רקי מ טי ענ  אז ס
 אױף פען װעט שפעטער רyאד םריהער

 אינטענ״ אן ןyהפyאויפנ פזעז נײ דאם
 גאנ־ די אמאנידרעץ צו קאפפײן סיײען

אינדוסטריע. צע
50 לאסאל פוז ןyלעגאטyד די װען

 ?א;יץעג• אי;זעי צו געםאוזרעז זי־גען
״ פען האט ׳באסטאן אין שאן  #א*; ז

 איגדארס^ אן םארלאנגען צו סטרואירט
אפנײן אזא פאר פענט  םאל אױף און י

 1נױ װעט עס אױב סט-ײ?, גענעראל א
 דעס האט קאנװעגשאן די זײן. טיג

 איפגעמלד פיט און באוױליגט, פארלאגג
 ;;,ספר דע־ אז געװארט, פיר ןyהאב

אנםאנגען. זיך זאל סעזאן
 אמאגיזא• דע־ זיך האת איצט און
אגנעפאנגע;. עי־ײװ צ'א:ס

 ס*ע• איל דגפאן פאדיס םרעדדענט
 ״,ם קײן זוגטא; lyovy4’ געקופעז ציעל

 דעם פיט אױסצוארבײטען רארעי׳פיע
̂ע כאארד עקזעקוטױו  א פלעגע־. אי
 פאר געװארען ;ערוםעץ איז פאספיטיגג

 און יאגיאר, ןyט8 דעפ דאגערשטאג
 ד̂ע װעט ;;,פאס״פיט דעם נאך באיד

 װעדען ארױםגעראזען סידקולאר ערשטער
iy װעט איז ii־jy אן דורף פארשפרײט 

 רעמ״ 150 פון קאפיטע ארגאניזאציאנס
 ליסט דעל אײןי ױגיאן. דער פון בערס

 טאי־yק־yס דא: זײנען רעדנעי די םון
 י. *ױיס־פױעזידענט און באראוי אג.

 וױיס*פרעזײ און יארק ניו םון פיעבעדג
 םלן אפדור פא?ס דעגט
 זיך װעט ארגאניזאציאנס־סאםיײז דעי

 פאס־פי• דעם פיט אנפאנ;^ םאקטיש
ײ א עױוארטעט ױע־ט עס אוז ׳טי:ג  די
עולם. סעד

 קאפפײן דיזען פון סי״אגאן דעי־
ד א איז: נ ו ט ה ־ ־ ע א ר פ

ט נ ע ן צ א י נ ו ן י י ר א ע  ד
ט ס י י ו ן ל ו ס א ע ר ־ ד נ י  א

י ר ט ס ו - ן ו ם ד א ל י  פ
! ע י פ ל ע ד

 איצט .יזערשט װאס גײסט, דעם לױט
 קען ׳רסyמבyמ די פון רײהען די אין
 פיי אז זאגען, ײטpרyזיכ פיט פעז

ײז װעלעז  וועלען טיר אוז עדםאלגרײך ז
 פון צױעטאנד צום ױגיאן די כדײגגען

.1921 אין סטרײק דעמ בעםאד
 אין גרױסע א םאר אונז הטyשט עס
 קײן אבער װעט עס איבײט. טװערע

 אוגז טyװ עס שװער. ײז1 ניט זאך
 חגש דורכםיהרען ןyיy^טBא נארנישט
^דע. ערםאלגרײכעד אן צו ביז האפפײן
 בא־ פיר װעלען צײט צו צײט פון

 װײ ״נערעכטיגקײט״ רער אין ןyריבט
 אי־ דער אין פראגר^רען מיר וױיט
 פיט םול מיר זײגעז דערװײל כײט.

 כיי- אפטימיזם. און האםענונג רyנוס
 ערפאלג. האכען צו עױוארטען

« , נ ר ע ב ז י י ר ל ל ה
י. יװ נ. ל. א. װײס־פרעזידענט

M t

פ ױ פון צוזאםענפאהר ש ױי ער א ס סזלסור אדנײ
עען ע אין פאראי לני ע נ

 זיך האט יאהר «אר yלעצט די םאר
 yלגיyב אין רyארבײט אידישע צאל די
ylדי אין און םארגרעסערט שטאר? הר 

v אינדוסטריעלע iw m\ אויס־ !יינען 
y כאדײטענדע געװאקסען r n 'K ארבײ־ 

 שארלעדוא, אין לפשל, װי טער־ישובים,
yn*: און רינגyס ש,1ליע jn. אפ־ שוין 

ען, און בריסל םון רעדטyג ^ טװ  װאו אנ
 עק״ האט ארבײטערשאפט אידיש^ א

מלחפוז. רץר םאר נאר !יסטירט
n פון אט און y i ^אידישען דאזיג 

 א אנטשטאנען איז ?לאס ארבײמער
v )tm רײהy אויםגאבען און םראגען 
 און זyלyולטורp קאנאפישען,y אוים׳ן

.v'2vz פדאפעסיאנעלען
 אידײ די אז נויטינ, איז כל ?ודם

 1א אפצליסען זיך זאלעז ארבײטער שע
 פאראײנעז פראפעםיאנערע בעלגישע די

 ארבײמ קולטורעלע א אנפיהרען און
f צװישען y r n 'K  a y i פראלy.טאריאט

 עס װאו ׳שכך*דט אלע די אין אםת,
 וױיגיגער אד^״ פעהר א זיף םינטyג

 זיך האבען גרופע, ארבײטער גרעםערע
?ולטור־םאראײנען. נדעטnגyג

̂־־י  פאסענ״ םון לyפא:ג צוליב אב
v :n אינטעלyקטועלy ^אויך און הרעםט 

y װאס דעם, פחפת iy  אינםטיטוציע 1
a איהי געגאננען 1אי y iy r 'K און װעג 

 קול״ די איז יף,1 םאר שבת נעהאיצטען
̂ע  איבע־ ניט אוגבעכאגגען ארבײס טורעי

םרוכטבאר, ךיג
 טעטיגהײט די ?אארריגירען צו כדי

 אידי־ צױטפרײטע און צוזעהטע די םון
v איז הולטור־םאראײנען yש 't f v i צו און 

V2Vh\ כארא?״ אײנהײמליכעז אן איהר 
 אין געװארעז זyאפנעהאלט איז טער,
 ארבײטער די םח סאנםעתגנץ א לyברים

 םון צחאמעננערוםען ?ולטור־םפראײנעז,
סולטור־םאראײן. בריסעלער דעם

 בדי״ פארטראטע; געװען !יינען עס
 אנטװעײ און סעריגג שארלערו*, סעל,
 לױם אפיציעל). ניט לעצטע (די פען
 די םון אורטײלען געקענם האט םען װי

 ךזאבען דעלעגאמען די וחנלכע באריכפמן,
פצב קולסורעלער דעד איז אפגענענען,

' די םון ' *vw n נישט בכלי* ארבײטער 
ny ?ײן iy^ nya. ט עס  ארויס זיף וױיז

y א גאר אז ^ p אידישע די םון צאהל 
 ?ולטור־םאר־ די צו |jnypy5 *רבייםעד

 די זyצװיש רשטyה דמרבײ אײגען.
 װע״ שטרײט נדיגערyשט א מיטנלידער

y די פראגעז״. yרy״פרינציפי געז o ' ' ia 
iyo«o אבyר ’*ypyot] ד םוןyרװײטyנס 

n(( צו גלײכגילטיג יחלוםיז !ײנען און v 
מונג.yרנyאונט קולטורעיע איז עס כע

 בנוגע לאנע די 1אי nyoyn נישט
 yסיאנערyפראם די צו אנגעהעריגסײט די
 אי־ טײל נרעסטע די ז.yװערקשאםטyג

w n .ארבײטער ^iy חוב זײעד ניט 
jn״i לגבי y ײ און חברים בעלגישע  ז

ארגאניזירט. ניט זײנעז
גע״ איז עיקד דער אז זיןי, דאכט

ױ מיטלען, די באטראבטעז צו וען%  ו
 אי- yשטאנענyגBא די זyגעװינ צו אזוי

 צװי־• אנטװי?לען און ארבייטעד דישע
 רוגנס״אר־yלpאוים אן זyפאס די שען

פ־אפאגאנדע. לעyולטורp א און ב״ט
 oyoD yפראג די פילן האט לײדער

 אוים׳ן האט כיען באהאנדעלט. ניט
 קרינערײ די אדיבערג^יאג^ קאנםערענץ

ריכטוננען. םארשײדענע פת
 נע״ [vnzv* אפילו ריז האבעז עס
 פאר רטyלpער זיך 1ה^בע װעלכע נאסען.

̂פאליאק אדער ״רוסען״, ,yאיריש־ — ן״ 
שפרעבענדיגע.

 אמאגיזאטאדען די אבעי װי אזוי
c פון v i צוזאפyאויםריכ־ האבען נפאהר 
^בט טי; ^^  צוזא־ פרידליכעד א צו ג

ױ מען איז פ^־־בײט,  גע־ איז עס ו
 האט ;yo און אויסגלײף אן צו הדפיען

o םון פארשלאג דעם ןyנומpאנג y i ברי״ 
 כייט־ אז מימעט, װאם םאראײז, סעלער
 הולטור־פאר״ ארבײטער די םיז גליתןר
 ny^־ קאפ״ א װערען iy:yp איעעז

 ארבײטערינמן, און האנט״איבײטער,
 סלאישען םון באדען אױם׳ן העזyשם לכעyװ

 פאליטישע םון אונטערשײד אחץ
 מום^- װעמענס און איבערצײגוננען

אידיש. 1אי שפראך
^•יירלס׳זוייםינר•)

,% -
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ש אין למססשודפ און סודסען די אי
שאנאל א״נזער פין אראגז״צירט מ םארשיד־ענע אץ דעפארגיםענט עדױ־״ ײי מ

*צטאדט פין

טאון. דאץ
י סע־ א ;;,אנפאג; װעט ד#גאוי ױ

 דאי׳ בעטהאװען אין לעקציעס ס םון ריע
 ס/ □r *** סטרימ, טצ5 איסט 210

 אטערי׳ איז ציוױי־יזאציאן ״די איבער
 8 יאגיאר, טעז19 דעם פרייטא;, יןא״,
אכענד. אוהר

 כאי*ע־ העכסט זײן װעט יזורס רער
 סון וחןדען םארטנעזעצט װעט און רעגד,

 צוױי קוטעגדע די אױך ראנאןי גענאסע
 יא־ טען23 און טען16 רעם םר״טאגען,

נואר.

בילױנג. 9 לאקאי אץ
 םי־ קי**זת רי פון אױדיטארױם אין
לעקסינג־ 67 ,0 לאקאל ױגיאן נישערס

 יאגוארי טען10 דעם שבת, עװענױ, טאן
 לעוױ; טאחס װעט נײטאג, אוהר 1

 טעטע רער איבער קורס דין םארטזעצען
אינשורענס״. ״ארכײטסלאזע

 װערען פארטגעזצצט װעט קורס דער
 און סי־אץ, זעי׳בען דעם אין שבת יעדצן

צײט. דערזעיבער אין

הארלעם. אץ
 1620 סענטער, קי״אוחםאכער אין

 טע103 קארנער עװענױ, לעקםינגטאן
 (צבױן) האפטאן כ. דד. װעטץ ססריט,

 יאנואר, םצן11 דעם זונטאג, לעקטשורען
 יאהר 25״ איבער פרי דער אין 10.30

 אטע־ אין באװעגוגג ארבײטער אידישע
ריקא״.

 ״8א געשיכטליכע א איז חורס דעד
 •ראביעטען, ציעלעז, די איכער האנדלוננ
 דעד פין אױפטואוננען און םעטאדען
 אטע- אין כאװענונג ארכײטער אידישער

רײןא.
 װערען םארטנעזצט װעט קורס דער

זונטאגען. 3 קוטעגדע אויך

בראנקם. די אץ
 8 יאגואר, טען9 דעם םרייטאג,

 י*א- סון יויאכ-רומס די איז אבעגד, אוהר
 װעט עװענױ, װאשיננםאז 1581 ,2 קאל
אי־ לעקםשורען (צבױן) האפמאן ב. -דר.

רעגי״ ״ארבייטער :טהעכיא דער בער
 פאליטי׳ זײער - - א״רא«א אין רונגען

^זיםטואונגען׳/ עקאנאמײשע און שע
 11 יאגואר, טען11 דעם ?וגטאג,

 זעלבען אין װעט פרי, רער אין א-הר
 :איכער לעוױן טאקס עקטיעורען‘' §ראץ

 דער םון אנטוױקיוגג אמדוסטריעלע ״די
̂״שאשט״. סאדעדגער ;עזע

 יעדעז פארטגעזעצט װערט קורס דער
םריה. זזנטאג

 יאנואר, טען16 דעם אבענד. פרײטאג
 אי״ יעקטישורען ישױסאן זו״ייאם װצט
 סטרײקס ״ױניאנס, :טעסע דער כער
איטערטום״. אין אױםיטטענרע און

 גרינדליכער היסטארי׳עער, א איז עס
 ארגא־ ארבײםער די איבער א״כערבײיז

אלסעדטום. אין ;יזאציעס

בראנזוױל• אץ I
 וועט פיט^תענדיער אלעקפאגדער

 : איבער ילעקציעס 5 םון הורס א בעבען
 די איז פסיכאיאגיע ״געזעאישאסטליכע

 דא־ אגפאנגענדיג באװעגונג׳/ ארבײטער
 אוהר 8 יאנואר, טען8 דעפ נעריטטאנ,

 ליײ יײבאר בראנזוױי אין ׳אבע;ד אין
 .301 רום #סםריט סעקפאן 219 סעאום,

 :זײן װעם יעתציע דער פו; טעסא די
 אפטייכע1געזעי*י״ א □1אי פעדש, ״דער
• חיה״

 יאנואר, טען15 דעם דאנעריצטאנ,
ײז טמפא י־י װעט רעכטפערטי־ ,״ד :ז
טאדיונל/ די און נוננ

 יעקציעס אנדערע די פון טעמאס די
װאך. יעדע װערעז אנאנסירמ װעיעז

 די פאר און אויסקינפטע פאר
 װערט קורס דער װעיכע אויף יזארדס,

 אין װענדען זיך סען יזען אנאגסירט,
 בראנזוױי באארד, דז״טאינט פון אפיס

 עדױקײישא־ צים און אײסעאום, לײבאר
 אינטעד־ אונזער פון דע#ארטדענט :אל

 נױ סטריכ, טע16 װעכט 3 ניײשאנא^
יאדק.

 און סורסעז די צו פרײ אײנטריט
 דער פון םיטגלידער די םאר לעהנדשורס

י. װ. נ. ל. א.

®* אץ הורסען די טמט ■ארכײ  מפענען אוניװעדזי
ד ר זי ע דו ^ ו כ אר סזפען דעס ש אנו י

 אונזער םון קורסעז און די״קלאסען
 אוגיװערזי־ ארבײטער אינםערניײשאנאל

 ביײ מכת עפעזגעז װידער זיך jyfcni טעט
עי׳ דעם אין יאנואר, טעז10 דעם ׳טאג  ז
 אוירוױנג װאיטינגטאז די אין פלאץ, בען

 װעיען״ קלאסעז די .530 רום היײססול,
 זונטאנ װערען געהאלטען אויך נאמירליך,

 דעם יאנואר. טען11 דעם פריה, דער אין
 אין קורסעז די װעלען זונטאג און ״טבת

;עיטלאסען. זײן אוניװערזיטעט ארבײטער
 יאנואר, טען10 דעם ׳טבת 1.30 אום

 דעם פארטזעצען סטאלפער מר. װעט
אכיערי־ ארן עעלי׳פער דער איבער קורס

 װעט 2.30 אום ל*טעראטור. קאגער
 :װעגעז קורס דשר װערעז פארצןגעזעצט

 טאקטיקס׳/ און אליסי5 ״םרײד־ױניאן
געד־ טאיגארעט כירס. װעט 2.30 אוס

״ארבײטס־ :איבער ילעטכדטורען סבי
.אינישורענס״.

 דער איז 1.30 ׳טעז11 דעם זוגטאג,
 םארטזעצען אװערסטריט דר. װעט פריה,
 םון פסיכאלאגיע די״ איבער קורס דעם

 דר. װעט 11.30 אום קאנםליקטען׳/
 ״די איבער קורס דעם םארטזעצעז קארמאז

 אינדוסט׳ מאדערנער דער םון ענםװיקלוננ
געזעלישאפט׳/ ריעדער

פ ברױסאדםיגער ר ע מ  פײערען צו הארלעם אין מ
ער פון עדעפענובנ די שאנאל אונז סײ טעפיסייפ עדיז

םײע־ דער פון נעלעגענהײט דער צו
 בילדונגס־טעטינקײט אונזער פון רוננ
 קלאסי־ א געגעבען װערמ רארלעם אין

 טען17 דעם אבענד, שבת קאנצערט ̂טער
 פאביליק פרן אױדיטארױם אין יאנואה

 צװישען סטריט, טע103 ,171 סהול
עווענױ. םע5 אוז טעדיסאז

באטײ־ זיך וועט קאנצערט דעם איז

 םידעל־שפילער באריהכיטער דער לינען
 אנ־ די םיז נעמעז די םוקס. דזשאזעןי

 נאנצע די אויך װי קינסטלער, דערע
 אין װערעז אנאנסירט וועט ■ראגראם

ײאך. נעפםטע ״געחןכטיגהײט״ דער
 םימנלידער די פאר פרײ אײנםדיט

 זײערע מים אינםערנײשאנאל דער םון
םאכױליע?.

אל אנ ש ר אינפערנע ע ס ײ רנ ם א ע מ חי ע װ ני או

אן ט ג נ שי מו נ ו נ ד רו ױ ר. א קו ס ־ ״ ה
יארק. נױ סטריט, טע16 און פאײס אױרוױננ
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 ייטע״ אםעריקאנער און ענגלישע ״די — יאנואר טעז10 דעם ,1.30 שכת,
סטאלפער. י. ב. — (האםיעט) ראמ־ד׳

 א באקוסען װעלעז קורס דעס איז באטײלינען זיך װעלען װאס די
ליטעראטור. ענגליש־אמעריקאנער רער פון באנריף קלאוען

״ארבײטסלאזען :איבער אעהםשורען װעט ;עדסבי כיאמארעט — 2.30 ׳שבת
אינשורענס״.
 פון ״פסינאלאױע — ״אנואר טען11 דעם פריה, דער אין ,10.30 זונטאג,
אװערסטריט. א. ה. דר. — קאנקדרענין״

םסיכאלא־ א פון װיכטיגקײט רי וחגרען באװיזען װעט קורס דעם איז
 פארשײדענע די װערען באטראכט דערבײ װעלען עס שמודױם. גישעז

ארבײטער־באוועגונג. דער איז אח ;עזעל׳טאפט דער איז קאנםליקטען

 םאדערנער דער םון אנטװיקלונג אינדוםטריעלע ״די — 11.30 זונטאג,
קארםאן. ר יה — געזעלשאםט׳/

 אינדוסטריעלען דעם פון אנטװיקלונ: דער פיז שטודיום א איז דאס
ױרא■. אין און אביעריקא אין לעבען

v s

בילדינג. אינטערנעשאנאל די אין קורסען
יארק. נױ םטריט, מע16 װעסם 3

 און ״פפינאלאכיע — יאנואר םען14 דעם ,6.30 אװענל םיטװאך
םיםשהאנדלער. אלעקסאנדער — ארמימער־באװעגונג״. די

 שטריכעז םונדאמענטאלע די װערען באםראכט װעלען קורס דעם אין
 אזוי האנדלעז םענ^עז די םאכען װאס כאראהטער, פענישלימנז אין
בײ־ אינטערעסאנטע װערען ןנגעװיזען װעלען עס אנדעריט. נים און

 דער איז שאפ. אין לעבען, טעגליכען אין פאסירונגען די פון ישפילעז
געזעלשאפמ. אין און הײם

 ״עקאנאםיקס — יאנ־אר, טען15 דעם ,6.30 אװענט, דאנערשטאג
קאםאלד. סילוױא — ארגײטער־באװענונג׳'. די אץ

אינדוסט־ הײנטיגע די אזוי װי װערען באטראכט װעט קורס דעם איז
סעכא* איהר װי און צונױםגעשטעאט איז זי וױ ארגאניזירט, איז ריע

נעםענעדזשט. איצט װערט אינדוססריע די װי אויך ארבײט. ניזם

נ שאנאלאינסערגש די םיױ סענסערס י

סענטער ױניטי בראנקמ
איםט. פארק קראםאנא ,G1 ס־ול פאבליק

4װאלםםא טערעזא — אינסטיטוציעם עקאנאםישע די אװענט, דינפטאג
ק^ונטראל. או| צענטראליזאציע םון פדאנע די װערען דיס?וםירט װעט עם

1 םענמער. ױניטי סײד איסט
םאנהעמ^, עװענױ, ערשטע לעבען םטריט, טע4 — 63 ס־ול פאבליק
 אץ כוחות ע־אנאםישע אץ םאציאלע ״די — .8.45 אװענט, םיטװאך

װילבערט. ל. א. — גע׳טיבםע״ אםעריקאנער דער
 אינדוסםריע־ נרױסע רי ײערען באםראכט װעאען ?ורם דעם אין

צונע־ האבעז אנטוױסלוננ אוז אנט״;טעהוננ װעםעם קאםנינאציעם,
כאראקטער־סטיקם. באזונדערע לעבען אפעריקאגער דאס נעכען

 אד■ און ידיאײט6אינטער אנפענגער, פאר געלערענם ודערט ענכליש
גלײך. זיך רעדזשיםטרירם װענםד.

או עקספענש»ן ש װיז די
 ב. דר. פוז אידײט, איז אעיזטיטור א — יאנוארי. סטען דעם אװענם, םריייטאג

 ב'אנקס* עװענױ װאישיגנטאן 158L ,2 לאקאל פון רוטס קלוב די אין ״(צבױן) האפמאז
 עקאנאםישע און פאליםישע זײערע — אײראפא איז רעגירונגען ״ארבײטער טעמע:

אויפטואונגען."
 אין לעקטשורען װעט ראנאן* ה. — יאגיארי. סטען דעם אװענם, פרײטאג

 םון עגטװיקאונג קולטורעלע ״די :טעדא ססריט. טע5 איפט 210 האא, בעטהאװעז
אמעריקא׳/

- .,יאנוארי טען9 דען אדוענט, פרײטאג  דעם בײ רוסיש, איז אעקט״צור א -
 רעדען װעט קא־פאוױטש מ. סטייט. טע10 איסט 315 ברענםש, רופײט־פויאישעז

גע״טיכטע׳/ ״װעאט :איבער
אידיש, אין אעקטשורעז װעט אעװיז פאל,ם — יאנדארי. טען10 דעם שבת,

 n עװענױ. אעקםינגטאז 67 ,9 אאקאא ױניאז, פינישערם קאאוס די פון אםיס איז
צײט• כייטאג אזײנער 1 ןינהױבען זיך װעט אעקטשור

אנוארי. םען11 דעם זונםאג,  קאאל די איז אעקטשורעז װעט אעװיז מאקס — י
 אג״ זיך וועט ?עקטשור די בראנקם. עװענױ, װאשיננטאן 1581 ,2 אאקאא םון רומס

 אנםװיק״ איגדוםטריעאע ״די :איבער רײדען וועט ער פריה. דער אין 10.30 םאגגען
געזעאשאםט.״ מאדערנער דער םון אונג

 אין אעקטשוד א — פריה. דער אײן 10.30 יאנוארי, טען11 דעם זונטאג,
 ב• דר. סט. טע106 איסט 62 סענטער, עדױקײשאנאא םאשעאיסם אין האראעם,
 באוחעמג ארבײםער יאהר. 25״ :איבער אידיש אין רײדען װעט (צבױן), האפםאן

אמעריקא״. אין
% י

t וועט פיט׳שהאנדלער אלעקםאנדער — יאנואר. טען15 דעם דאנערשטאג, m n 
 ״פסיכאלאנין איבער: <וװענט 7.30 אום ,301 רום לייםעאום, ליינאר בראנזװיל אין
באװענוננ״. ארנײטער די און

אנוארי. םען17 דעם שבת.  «י| אוידיטארױם איז הארלעם, אין ק^נצערט א — י
 «ר»נזשיי# עװענױם, מע5 און םעדיםאן צװישעז םטריט םע103 ■;171 םסול «*יליס

 עדױקײשןד פוז ערעפענוננ די םייערען צו ,2 לןוסאל ױניןון אפערייםארם קלאוף די םון
ty נאל ro.

סײע«נאל פראוױבץ רער אויןז םעםעסײם עדױ
#רי. םען9 דעם אומ$נם, מרילםאג  איו ^ןקםשור » — י*גו

ײז וחמז אעקםשור n סאציאלאניע. אימװי רײדעז וועט ליעדז ב. דזשאהן דר.  ז
םיאאדעאםיא. סםריט, •ײז 431

C/L✓ '
ײ״זי״״ייי ׳■׳ י

א *mu*' nmo ,3פ̂ױ

 סון מיטינג רעגעלער לעצטער דער
 געװערקיעאם^ אידײשע םאראײניגטע רי

 מאנ״ געװארעז אפגעהאלטען איז טען
 דעצעמבער, טען29 דעם אװעגט, טאג

 גוכקין, ר. םון םארדץ דעם אונטער
 װײס־ אבראכיסאן מ. און טשערכיאן
טישערמאן.

 האט מיטינג פון ערעםענוגג דער בײ
 טרוי• םון װערטער כייט ט׳שערמאן רער
 דעלענאט םון דעס^טױט אנאנסירט ער
 דעלע־ אאע װיטאשקין. יב ברורער און

 אויםגעשטעאט דאן דך האבען גאטען
 םארשטארבע״ דעם כבוד אפגעגעבען און

 געװארען אגגענוסען אויך איז עס נעם.
:רעזאאוציע פאלגענדע ךי

 פאר״ די םון כײטינג רעגעלען בײם
 דרי־ געװערקשאםטען, אידײטע אײניגטע

 דעם נאך טרױער טיפען א אוים מיר קען
 ב. ברודער סארשטארבעגעם גאר־װאס

וױטאשהין•
 די פון אײנער געװען איז װיטאיטקין

 און ױניאנס אידישע די םון פיאגירען
 םאראײניג־ די םון בויער די פון אײגער

 איז ער געװערהשאםטען. אידישע טע
 ארבײ״ דער איבערגעבעז נעװען איטער

 ארבײטער די געדינט טרײ און זאן םער
העטפע. זײערע אלע אין

 םון פאראוסט דעם בארויערע; דיר
 פון האט טויט דער חבר. טײערען א

 גענאםע געטרײען א אװעקנערויבט אונז
 פון ערפאלג דעם םאר •ייסארבײטער און
ױניאנס. די

אנדעגהען. זײן עהרע
 גוט־גע־ און פארגעאעזען װערעז עס
 אעצטען דעם פון באריכטע; די הײסען

 עה־ דער פון אויך װי טיטינג רעגעלען
באארד. זעקוטיװ

 םון קאםיםע א צוגעאאזען װערט עס
 װעאכע ,1 אאקאא ױניאן װײטערס די

 אנדערע און ױניאנס אז פאראאנגט האט
 מא־ זאלען ארגאניזאציעס פרײנראיכע

 ױניאן אין אונטערנעמונגען זײערע כען
ן שפרעכעז דעאענאטען די האלס. י  ז
 קען םאא אײנציגעז קײן אין דאס אויס,

 ױניאנס אז*זײערע אנצײגען :יט כיען
 אונטעתעמונגען דיערע געהאט האבען

 די דאפ און האאס, ױניאן קײן ניט אין
 צײט צו צײט םון זאא ױניאן װײטערם

 געװערס״ די םרן אפיס דעם וױסען אאזען
 גע־ ניט זײנען פאעצער װעלכע שאפטען

 רערענא־ די יוניאן. דער ,מיט םעטעאטע
 ־עא־ צו וױיטער זיר פארפאיכטען טען
ױניאן. װײטערס די םען

 םון בריױ א פארגעלעזען װערט עס
 עמויר־ םון טשערמאן מארשאא, אואיס

 פאיכטאינ־ אידײטע פון קאםיטע דזיטענסי
 דאס װיסען, אאזט ער װעאכען אין גע,
 םארגעשאאגען איצט איז רעזאאוציע א

 מאכט װעאכע קאננרעס אין נעװארען
 אימעיאנ־ טויזענט אכט די אז טעגאיך

 די איז ארום זיך װאלגערען װאס טען
 אמעייקא* מים פארטס אײראפעאישע

̂ען װיזעס,* נער  װערען אריינגעיאזען זאי
 די דאס פארלאנגט ער אמעריהא. אין

 צו בייף שדײבעז זאלען געװערהשאפסען
ײ און *האנגרעסלײט ײ אז בעטען ז  זא־ ז

 און רעזאלוציע דער פאר שטיםען לען
 אינדאר־ אױך זאא רעזאלוציע רי דאס

נעװערקשאםטען. די פון װערען סידט
 און באװיליגט װערט פארלאנג רער

 צו. אינסטרואירט װערס סעקרעטאר דער
ארבײט. נױטיגע רי טאן

 אין דאס באריכטעט, סעקרעטאר דער
 גע־ די פון באשלוס דעם םיט אײנקלאננ

 אין זיך ער באטײלינט װערהשאפטען,
 ״ארט״ דעם פון קאמיטע לײבאר דער
 טויזענט םופצינ םאר דרייװ דעם םאר

 דעלעגא- די אז פארלאננט ער דאלאר.
 אין םראגע די אויםנעהםען זאלען טען

 קאמיטע די העלפען און ױגיאנס זײערע
ערפאלנ. אן פאר דרײװ דעם טאכען
 האט ער ראס װייטער באריכטעט ער

ײ קלוירקס דעליהאטעסען די כאזוכט  ױנ
 װאורשט־ די םיז םיטינג דזשוינט א [,4

 .174 און 211 לאקאלס ױניאן םאכער
 זיך האבען לאקאלען צװײ ריזע דאס

 םיר״ די געגען חעמםען צו פאראײנעט
 האםפא־ •כאװיזשאן סטענדארד :מעס

די איז יארס נױ סטריט. טע4 םון ני

פיננ י פון םי ע ו ס ג חויני * שע #  אידי
שאפפעו ס געװמו

כ»ר*כט) (אפיציעלער

נ טי כ ױ ר די ®אר ו ע ד לי נ ט  מי
ר פון ע נז ל או א נ א ש ע נ ר ע ט נ אי

 עד־ ױנזער «ון אנאנסםענאם די לצז•
 4 «ײרזע אויןי דעייריאאננא ױקײשאניל

 וואר, יעדע -גערעכאיגקײ*״ יער 0•
1MJJJ י  \ועלכע לצקציעס און קורסצו י
י ןיי ןמנמז ו•1* ײראײדענע י

i r 1«י
ײ קויסצן און לזןקישורס דיוא יילינ וי

מ י י ײ ײי י י  וױניער •ח □*•גליחןר י
•ינאידגיישאגיל,

 קאטפא״ בראנד) (נאלעסטינא גרײד היי
ברוקלין. םון גי

 און קייינערס די כײ געװען איז ער
 אבראטסאן, טיט צוזאטען מגיאן דײערס

 די בײ ;שאפירא אײדא און גרינװאלד
 אויך איז ער ;ױניאן איגספעסטארס עגב

 ױני״ קלוירקס גודס דרעס די ביי נעיוען
 די כײ ;קארן י. מיט צוזאטען אן,

רי לאונדרי  כײ ;280 יאקאי ערס)װאי
 הענ־ אםכרעללא און קלױרקס גראסערי די

ױניאן. פײהערס דעי
 האט ער דאס אויך באריכטעט ער
 לאס •100 *אהאל בעקערס די באזוכט

 אינ־ דעם געװאוגען האט לאקאל ריזער
 שלעזינגער כאס דער װאס דזשאנקשאן

 ױניאן. דער גענען לריגען געװאלט האט
 שרעזינ־ האט רעזױטאט אלס דאס און
ױניאן. דער טיט געסעטעלט גער

 באגריסוגגס א געשיקט אױך האט ער
 קא:־ יעהייגער 15 דער צו טעלעגראמע

 טע״ א און צױן ■ועלי די פון װענשאן
 פיע־ :ײעם דעם גרין, װ. צו לענראטע

 םעדערי״שאן אטעריקען דער םון זידענט
יײבאר. אװ

 גא־ ערשטע די צו צו דאן טרעט טען
באאטטע. םאר מיגײשאנס

 װערט טרעזשורער סעקרעטאי פאר
פײנסטאן. ם. נאטינירט
:נאטינירט װערען ט׳שערטאן פאר

 גאי־דאם־ מי אבראמסאן, מ. גוסקין, ר.
 סאלאװיאף, א. בערנער, ל. קארן, י. סקי,

 נעטט ער דאס ערסלעהרט גוסהין געגאסע
 םאר גאמינײשאז די מאי דיזען אן ניט

 דעלעגאטען די באדאגקט ער טשערטאן.
 די פאר איהם צו צוטרויען זײער םאר

 ככוד דעם םאר און יאהר צעהן לעצטע
 װיל ער געגעבען, איהם האבען די װאס
 פארנעמען איצט זאל אנרערער אן ראס
פארבלײ־ װעט ער און אטט עהרען דעם

דעלענאט. ווקטיװער אן בען
 נאטי־ װערען װײס^טשערםאן םאר

̂עגאטען פאי״ןענדע ח נירט ט. :רע
 אביאט* ט. גרינװאיד, א. גאלדאפסק/

 א. און העילעי ס. װאלפעיט, & סאן,
םארםעישטײן.

 נאמי* װערען עקזעקוטיװע דער אין
 טיגעץ, ט. װאגדער, יוז גוסהין, ר. גירט
 י. װאראערט, ט. גאידשטײן, דזש.

 ט. ראזעגבעיג, ס. ?יעי*, ס. שװארץ,
 דאפסקי,4גא' ט. גריגװאלר, א. טאיטיעע־

 דדע. לעװין, סאלױואן, א. לאח, /
 עםיאט, דזיע. עםשטײן, ס• עטענסאן,

^יטים־צ. און בערגער ל. שאיירא, אײדא
:צוגע^אזען װעדען דעלעגאטען נײע

 דרע- און טײלארס טהעאטריקעל די םון
 ;טאן8לי און איגדין שולץ, ױגיאן סעיס

 אפעי־ײ* ריפער און פוט קיאוק, די םון
̂אהאל ױגיאן טארס  יא• א. לױױי, ל. ,2 י

 לאגדרי ד: םון םרעס, דז״ע. און טענכעמ
 טאלטיציגער, ל. ,280 יאקאד ארבײטעד

 םון ;מאלטעי״שטײן :. און ייםיטיצ ה.
 קארנענטערס סטײדזש טעאטריקאי* די

 די פון ;בא::ע־־ דזש. ,4 ‘ייאקאי
 ,174 ראקאיי אןיױנ אי־בײטער בוטשער

 ס. ט. און בעױניצטײ; פ. פיינטוך, פ.
רײזגער.

סעה. םײנסטאץ, ם.

װ דרעסםאכעד  שיהאי פ
ר גא ע ד פיג װי סן

).1 זייט םון (עיוס
 ענט־ זײנען װאס שיקאגא, םון טאכער

 זײ װעלען ױניאז, א האבען צו •טלאהען
!טעניטען שטיקלאך װערען צו צוייננען
 פאר־• באלד אױך דארױ שיהאגא אין

 קלאוק־ די צוױשען יואנםערענצעז חוטען
 טאנוםעק־ קייאוק די >.ץ ױניאן טאכעד

 באצוג אין אסאפיאיײטאן, טשורערם
 טרײד, אי; אגרימענט אן אײנצױשםעלעז

 ײעט פערליצטײן םרעזידענט וױיס און
 ;•,א א״נזער פון םארשטעהער דער זײן

קאנםערעגצען. די אויף טעדנײשאנאל

װעטערען. קאלטע די אין
 אנ־ שוין זײנען װעטערעז קאלטע די

 װי איז איצט אראכיעם דאס געקוטען.
 און קעיט, פון זיך םען באשיצט אוזוי
 הא־ טעז זאל צײט זעיביגער דער אין
 װענטי־ געהשריגע א הײם דער אין בען

ראציע.
 זײערע פארשליפען טענשען סך א
 אלץ, טוען און פענסטער און טירען
ײ װאפ  דערלאזען, צו ניט כדי קאנען, ז

 1אי ארײגרריגגען זאל לוםט פרישע אז
הױז.

ײ פאריצפארעז אפשר  דעם טיט ז
ײ קוייען. און באהײצונג  וױיםען ז

ײ אז גים, אבער  דעם מיט דריקעז ז
ײ און װיטאליטעט, זײער ארא&  שטע- ז

 פארקיהלוננען, םון געפאהר אין דך יעז
 אנטצינדונגען אנדערע און בראנכיטים

 דורכ־ לוםט די פון אנשטעקוגנעז אדער
ײ װעט דאס און קערפער, אין גאגגען  ז

 רי אײרער טעהר, האסטעז סוף כל םוף
ײ װאם הױלען, עקםטרא  פאר־ װאלטען ז

 װענמיראציע געהעריגער א בײ כרענט
ציטערען. זײערע פון

ײ װעז אפייו און  אוים טײדען ז
 קאפװײ־ װעלעז קראנקהײטעז, ערנםטע
 פארלוסט שטימוננ, גערריקטע סאגעז,

 ניט אזערכע אנדערע און אפעטיט פיז
ײז צושטאנדען, געזונטע  אוטפארטײד־ ז

ײ וױיל ליך,  כםדר אטעטען װעלעז ז
 ניט־ און טרוקענע אױםערגעוועהנליכע

יופט. םרישע
 געהעריגער װעגען רעדען טיר װעז

 מען אז ניט, מיר טײנען װענטילאציע,
 פענ־ אלע עפענען ברײט פלוצלונג דארו*

 גאנ־ די ענדערען אטאל מיט און סטער,
 איז מעטאד אזא הויז. אין לופס צע

 ניט זעהר אבער א^ ער װירקזאם, טאגןי
 זײנען עס האסטבאר. און ראטזאם

 םענם־ האםסבארע קײן נויםיג ניט אויך
 איזזר אויב ױײא װענטילאטארם, טער
 אבי־ ארער אינטש אײן אויח נאר װעט
 אויבער־ רעם ארא&לאזען טעהר סעל

 ראהם, פענסטער דער פון טײל שטען
ױ לױט  נאכין םאדערען זיר װעט ov ו

 אויבערשטען רעם צװישען װעט װעטער,
 םענסטער םון טײל אונטערשטעז און

 און לוםם, םרישע ארײנשטראםען כםדר
 װעם צימער דעם םון לוםם שלעכםע די

 אויבערשטער דער םון ארויסשטראםען
םענםטער. םון עםנוגנ

 בײנאכמ שלאפציםער דעם םאר
 וחננטילא־ בעסערע א חאבעז םען דארןי

/r, אויך אויפחוימן מען קאן דא און 
פענםטער. פון טײל אונטערשמען דעם

וױנטי״ אדער שםורעםדינען א אין
 אויםצזהויבען ראםחזאם איז װעמער נען
 א אױף םאנםםנר־דאחם אזנסערשטע די

 א ארײגשמעיען און םעהר אחנר פום
םיט באחנמם ראח̂נ א אחנר בדצסאל

̂ול װאם מוזלין,  צו צוגעפאסט זײן ז
 דירעקטע א גיט דאס עפענונג. דער

צײט דערזעלבינעד אין און װענטילאציע,
שנײ. אוז רעגען הײן ארײן ניט לאזט

יארק נױ רער פון באריכט דעם לױט
 פאד װענםילײש^ן אן קאםישאן םטײט

 װאו אז זעוזן, צו איז יאהר, פאריגעז
 װענטי״ געװען זײנען שול־ציסערען די

 מען און טיטיען, כעמישע מיט לירט
ײ האט  טעמפערא־ א אויף געהאיטען ז
&ן פארענהײט, גראד 68.5 פון טור ײ  ז

 םון פאלעז טעהר פראצענט 70 נעװען
 אנדעיע אין פארקיהלונגען געװעהנליכע
 18 אוז קראנקהײטעז, רעספיראציע

 צוריעב אפװעזענקײטען מעהר פראצענט
 קינ־ די צוױשען קראנקהײסעז אזעיכע

 די אין נעװען זײנען עם אײדער דער,
 װענטילידט ה^ט טען ײאס ציכיעי־ען,

 אױף נעהאלטען און םעג^טער די דורן
גראד. 68.5 פון טעפיפעראטור א

 און באהײצונג געהעריגער דער חוץ .
 טעץ אז וױכטיג, אויך איז װענטיראציע,

ל  פײכטקײט טאס ריכטיגע די האבען ̂ז
 אנדערש *װײל ציםערען. אונזערע אין

 מרוקענקײט אויסערנעװעהנליכע די װעט
 אונ־ באשעדיגען אמטאספערע דער פון
 אין און מעבעל. אונזער און נעזונד זער

 טרוקענער, יופם די איז הײוער אײניגע
סאכארא. פון לופט די אײדער
 האבען צו ראטזאם זעהר איז עס

 פאירנס און בלוםעךפלאנצען אלערלײ
 םען װען פיאנצען, אזעלכע הױז. ארום

ײ באװאםערט  ארויס־ װערען געהעריג, ז
םײכטקײט. סך א געבען

 אױסנעבען ;ישט װילט איהר אױב
 מיטלען מײערערע די אויר געלד סך קײן

 הױז. אין םײכטקײט פראדוצירעז צו
 אנגע־ פאנען, אװעקצושטעלען גענונ איז

 ראדיאײ־ די אויף װאסער מיט פילטע
 זעיזר ארויםגעכען װעט ראס און ס$רס,

פײכטקײט. פיעל
 און הוילען, אײן שפארט פײכטקייט

 אין םײכטהײמ גענוג האט איהר װען
 װארײ פיהלען זיך איהר װעט צימער,

 איידער םארענהײט, נראר 68 בײ מער
גראד. 74 בײ לוםט טרוהענער א אין

 זאך אײנצינע די אייז לופט םרישע
 םרײ םרײ. איז װאס װעיט. רער אױו*
אײנעם. יעדעז םאר צונעננליך און
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k :יט דא ביז s;; ־ויסער דע־ י.אט; 
 אי־ ג-ון שט־אם אוטאויפהעיליכער

 ארן ם־ישע אוגז צו געכראכט כיגיאציע
 געגערט זײ האכען כחות, שאפענריגע

ב־פארטרײזענטע די  פון װארצלען הא̂י
 איצט, ?יבוץ. אידישען אטעריקאנער דעם
 פון געװארען אפגעריסען זײגען דיד װען

 יב, זײט יעגער אויף כרידעױ אוגזערע
־ דינען  ארײן, זיר אױו״ אנג^וױזען ד

אי און  טיר \v:v? כחות אײגענע םיט :
 באדערפ־ קולטודערע אוגזערע כאםרידיגען

 קאנען פיטי־ען אײגענע סיט נאי ניעשן,
 און אױםהיטוגג דער םאר עפעס טאן טיר

 םאר־ גײסטמען אונזער פון םארטערוג;
 רי םאױואנדלען סיר טוזען טענען.

 אײנ״ דער םון פארבאטען דעם פון <ןי*י*ה
 װאס דעם, דורך כרכה א אין װאנדערונג

 װאס חוב, רעם רערםייען װערען מיר
 םארצע;* םיט און אלײן, זץ־ קוכיען טיר

 און ררײסקײט ענערגיע, םאכטער
 אבעז־ םארלאזטען דעם אהערען עקשנות

קולטור. אונזער םון באדען פ־וכטבארען
 פיהרט װאס ;בריק דער זײנעז זײ

 אונזעי םון טרעכער רעבעדיגען צום אוגז
 דור. יונגען צום — יאגר אין דא צוקונפט

 יע־ אוגזער צו איהם דעינעהענטערען זײ
 הא־ אונזערע צו קאטוי, אוגזער צו ׳בע;

ײ פענונגען.  אוג־ טיט איהם באקענען ז
 ליטעראטור, אוגזע־ טיט שפיאך, זער
ײ פאלקס־ליד, אונזער טיט  איהפ גיבען ז

 אונ״ םון אוצרות רײכע רי צו שריסעל א
 טיפע״ די איהם פאר עפעגען זײ עבר, זער

 םא־ ױי געשיכטע, אונזעי םדן קװאיען
̂ן  װאס אלץ, טײער און ליעב איהם כ
ײ הײנט, אונזעד אין שוין איז  כאהעם־ ז
 און נאציאנאלער אוגזער מיט איהם טען

ײ סכיבה, סאציארער  אום איהם קערען ז
 רעם און פאלקס־װארצלען יארלאדענע די

קינדהײט. פאריארענע די — פאיק
 אינסטיטוט םאלק עליכם שלום דער

 ארומ און אין שולען 24 שוין איצם האט
 פיטעל־שור, א %ױך האט ער יארק. נױ
 זוםער־קא- א פאלקפ־אונױועיסיטעט, א

 א ארויס גיט ער ״בױבעריה״. לאניע
 אבעי כיכלאך, קינדער קיגדעיי־־זשורנאל,

 שטיצע װינציג צו וױגציג, קריגט ער
 זײן טאכען ברײטער ניט קאן ער און

טעטיגקײט.
 פון איבערגעבענהײט און ענערגיע די

 און אינטעליגענץ םאלק הײפעל דעם
̂גן האבעז װאס טענשען, פאלק  געשאנ

 אינ־ זײנע אהער ביז אויסגעהאלטען און
 עס אבער גרויס. זײנען סטיטוציעס,

 םולערע און גרעסערע נאך נויטיג זײנען
 ארבײט זײן װײל ענערגיע, םון קװאלען

װערען. סארצװײגטער װערעז, רײכער טוז
עםע־ צו טעגליכקײטען דא זײנען עס

 און זיכערער מוז עס שולעז, נײע נעז
 עקזיס־ רי םון יסוד דער װערען פעססער

 אנהױבען דארף פען שויען, טירעגדיקע
 איז עס פארלאגס־ארבײט. ברײטע א

ט שוין  םעריע גאנצע א דדוק צום ניײ
 בא־ צו זוכען טוז טען קינדעײביכעד,

 אר־ דער און אידײע דער טיט קעגען
 ברייטע די שול אידישער רעד פון בײט

 כאפעלקערוננ, אידישעי דער פרן שיכטען
 א נאר ניט זײן דארף שול אידישע די

 קינדע״, די באר דערציאונגס־אנשטאלט
 צום שוין װירקט ד און װירקען, רארף זי

 זי דע־װאקסענע. די אױף אויך טײל
 ׳4עי רי זיך ארום צונויפזאט^ען דאיױ

 הײם די צענטעױ, דער װערען און טערען
עי םון ײ יעבען. גײסטיגעז ז

 מיטיעז, נריסיג זײנען אלץ דעם פאר
 גײסטי־ און טאטעריעיע טיטיעז, נדויםע

 אן איצט הײבט שאפען צו זײ כדי גע.
 א פאלקס־אינסטיטוט שלום״עליכם דער

טיטגלידער. נײע פאד ״קאטפײן״
 אינסטיטדט םאיקס שלום־עליכם׳ דער

 פאלי־ שום קײן טיט פארבונרען ניט א'ז
 נרופירען איהם ארום פארטײ טישער

 די טײער איז עס װעטען ׳די ארע זיך
 װי שול, אידישע װעלטליכע טאדערנע,

 אי״ע דערציאוננס־אינסטיטוציע, פרײע א
 זעלבםט״שטענ־ דעם װײסען װעלכע די,

 און קולטור פאלה אונזער פון װערט ריגען
ריאלה־בילדוננ.

 טיט פילען װעלכע אלע, ניט אבער
 םאלק שלום־עליבם דעם םון ארבײט רער

 און פארשטאנען שוין האבען אינסטיטוט
 טיטנלײ װערע; צי חוב ױיער דערםילט

אינםטיטוט. אין דער
 כײ איצט ניטא איז עס אז געדענהט,

 קײן שעהנערע, הײן גרעסערע, הײן אונז
 דערצי- די וױ ארבײט, האםנוננםםולערע

 אויס׳ די און הינדעד, אונזערע פון אוננ
 אי- נעזונטען און פרײען א םון בילדוננ

דור! דישען
 אין טיטנלידער פאר דך ויארשרײבט

!אינססימוט פאלק שלום־עליכם רעם
 מיני״ דער אץ יאהר א ראלאר םינוי

 םעד, קאנט איהר אויג א*צאל, מאלער
כמנהר. צאהלט

׳ צו: ווערען נעשיקט זאל נעלר
ג ל. דר. מנ ק
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 ;יט ז*ך טאכעז א־ן
״ א־צט ידטט rv אכ א־;' :

י י י ײ ז ן , ,I PM I MI »
\ « א » פא־נ־א

 זערע״דינ
פא־

 ־י £*; :יט־:;<; ד• באזיכט ד•;; ײע;
 א;, •י; אי;דד פיז יאי־א^כ פא-טײדענע

»yr; א; זע-ן בעהטען אם ד^ז #f i r s;:•*';־ 
 או*;א;*זאצ־א:. ;א;צ׳;• א*;זעי פין

 ציטר״ דעב פארי־א-;; -אבע; נ־עדבערס
ך ױײ־ענדיג א•; ;,,באאניט די צו  ;־ט אי׳

 פא־' נ-ט באאטטע ד• יןױןען וױי־ענדי;
 י*:״גי ני:י א•; :יעטבע־כ, ד• אױ** דא:ט

 ;עטא; ױע־עז עס גוט. :יט עס א־נײט
 ;,א ויאיטע; ײאפ ױגיאן, דע• איז זאנען

 איז געטאו ;יט זיכער צ״טען נאיכיאי*ע
;עװאדע;. געדוי־דעט ניט

 צײ דיזען צו געביאכט ד׳אט ײאס
 ױרזיוכעז. פ-י־ע דא זײגען עס שטאנד?

 יױכטיגסטע, די פארברעגגען װעי איך און
 דאס באוױיזען •V אום נדיגונג, טײן ;אך

 אוג״ געכדאבט ־;אט דאס װאס שי*עכטע,
יוניאן זעי־

 נאארד, דויעאינט איץ האנען טיר
 דע־ םון צוזאטענגע״עטעיט איז װערכער
 —ז װןס פוור־י*?*רס *יע םון יענווטעז

 יוון דדעס קר«וק, אין נאעעטטינם נען
 איע iv אטענדעט ווערכעד סמױרט״םרייד,

 װןס רעסנער׳ןןי■, דע־ םון ;טסיקאמ«יי
ב־'־ oiv וױ וv אגנאיאנגט

 ק״סקס, דיססשארדזש סטרײשס, ׳ש»י<
r דע־ וױיטעי. «זוי און װײדד*«ס n. .ב 

 זיין סוז װעינע מריעו^ואטט, די איז
 *יץוהאיטען אױסאריטןט ד• חאמז אוו

w ) 'n v r» 9 V זי• און *דנייטער די סיט 
 װי אינססראק׳טאנס נױםינע איע נענען

 דעם םיט ״ואא״שראנקן א־ן הא;ריןן צו
 דז׳טאינט אין חאכען סיר בע׳ל־חנית.

 םעני־ די און יאקאיס, 10 ארינער באארר
 איז ארב״טען יאקאים *לן די טון נערס

 יאר דוז נעוועהנייך ווי און ••,r זעינען
״ן האבען יאסאיל יעדער  ״נרוי״ איינענעם ז

v סןן v :m"\ — אונז ני♦ דאס רוםס מן 
> מ א  די םרן מאנכע סזנערזישער׳׳. \
 װ״ס־ארעז־־ זיינען גמנעדןמןיס יאסאי
 ז*י אינםעתע׳שאנאי. ח»ר פיז דענטען

 װי ארדערס סעסכערם זייעדע «װ גינקז
iv 1׳מים האנדלען צו װי און זיך שיהרען 

י אט װעז און מאפפראנע]. א־ן באס  י
 א״ז איז צוזאםען זיך ivoip ארדערס א׳לע

r,■« זיך מען קעז h r !ײאם םאר־שטעי־ע 
 ארויט דערפון קוםט op סימ״םא׳ט א טאר
»«.r איז ארכיינמד די בײ

 איז דאם זאנען, און טריי וײן יאמיר
 נדי־ די ב־י אויסצונעסען כדי פעילזז, םיילע
 י• כיעז ניט זײ, םים "ova, זיין און דער

 נעוױניע־ I״p :•ט םאי מממס נזעמכערם
 אינסארניאציעס. אוז אינססרא^אנט טע

ײ ,ציהם מע!  דאס ,‘,ם־ אווי אױף אן״ ז
ײ פארלידען םא< מאננעס  םיל דורכדעס ז

ײ װי םקהר  דעד און נעוױנען, ק«ען ז
 דיםאיפיגט־ — אלעםאל איז דערםון םווי

..0’אוט¥וסרירענהי אוז סענט
 דאס אייד, »יי אונז םים טראמ< דער

 סטרייקם, אונזערע ע5א ,נעוױנןן״ סיד
 איז נןוױנם דער »ז װײםען, םיר כאכזט

 ;עוױנ־ דאזינע די אט און װער̂נ גאתיט
op ווערען ט« 'ia iv צײםיננען. די איז 

 סעס־ די ווען אבער !נעזיגם !געוואוגען
 זעיזעז ■ער, wדי אי-ן ארײז סומען כערס

ײ  תױ די ױען און נעוױנם... דעם גלײך ז
 לידמדם די און נ;ען’יאדםים1יו די «ו םען

 זינ, » איז ססרייק דער דאס ערס^רען,
 ״דיזער :מעםנער דער •זיר ניי טראכם
 סײקער״... א איז באאמתר אדער לירער

ך ננביעם אזוי און  דורכ־ דעם כיי ארייז ז׳
 צו אומווםדוי רער *רנייםער יפניטליכעז

ו און ױניאן דןף באאמטע. די ז
 װײטעך אױף מוזען םעהיזןדען דיזע

in אויםנעםידעז m• דאדא ױניאז די 
 ארױםזאנעז און אםענהעחוע סעהר זייז

 ראס איז ניםע דאם כממכערם די פאר
 איז ױדערלאנעם, די און זינע די מלעכמ,

nt i נסדד נים r ’ i r ױניאז דער איז אלעס 
 װזןרם םסרײק • ותן םיין. און נום איז
o םים נמרוינם נים n ער־ עתוארםןםעז 
 ערתלעחח דאם troy ניט וואתם םא̂ל

ס? ר מ ס מ די
m באארז־ ח׳טאינם no אויד זיד 

 nip לאקאלזג די וױן םעהר וורײנםראכםעז
מ דערם, תי מ ו ײנ  נזד אץ omp זאחד ז

nr% m  n  t» yr m  m g n ן  די «ו ױ
ח ןא־דאוס w י  n o  • tw ip  o i^ pvn

■ח

 צוטרלי דעם י,.-;ען צו זע׳־ז דאר״
 אלן נאאטטע, ד• צו דענ״נערפ די סין

 בא־ דא •ויײ,*יך ז••;•;; ry ײא• ׳דא*ט
 טען אין גיט יען ג־ען ױעדען צי ׳אטטע
 ױא־ום טו צלט־ו/ ל*״ן ־א:•;; ;•ט דאד־י
 > ױע־ען נאז־יט^ט :•ט טאיע זײ זאי־ע;

v* ד 'ז“:•א ;יע;—ז־ך ••אכ \  •אטדו ,
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,ט דיע־* דיט ,;,. ;  טעדנערס די ;

vzHm: אוניגעיעבט. דיז צל *ענט דאכ
 איגא־ פליײױר״גע א א־ז ־־:•#; א

 הײז יזעז געצװאונגענעללזײד ;יזאציע.
 אזז װעדעז. לאיטעז1יאױפ; ;יט י*;־אן

 טיזען ׳זאך פליױױײגע א איז עס ,ױײר
c האבען :אאטטע יודאן די y i צוטלױע 

 אױף ,-,פיי אזוי אױף טעטבע־ס, די פל;
ך.י8יטעג נאל איז דאס װיפיר

 דעם פאי אולזאכעז :אך דא זײנען עס
 איך אױב און סעטבע־ס די פוץ אוגצוטלױ

 עס איך װעי* דע;ייכל.ײט ד• האבען װעי־
.1טאי צוױיטעז א אנװײזען

גארדאן, לדאיס
.2 לעדז״טער ׳2י.: י. כיעכיבער

די גיט ארער אױכײט^ שטײק
 ®ראדאקשאן א כאטש

סטענדארד.
 ױניאך צוױשעז לואגפעלענץ א אױ,־י

 איך ביז בעיי־בתים און פאחטטעהער
 וױיס דערסאר נעװעז. ניט ראל לײז נ*ד
 ארגױ ׳עכל׳דיגע א םאר װאס גים, איך

ײ מענסעז  פארלאננען בײם ברענגעז ז
 ווע־ כײם געזאגט, בעסער אדעל ׳ע»עם

 נידע־ דריקעז ארוגסערדינגעז, ע«עס לען
 אר־ ״הױכעז״ זאנענענטען דעם ריגעד

 ניט, וױיס־אױך איך סםענדארד. בײטער
״ז רײדעז חככײם גדויסע די צו  צי ״אי

 אדזוא- נו׳ויסע !עדוננענע דיערע דודך
האםעז.
 איז טיר װאס געענרעו, א איז אט

 א מיט האבען צו װאך די אדסגעקדסעז
 היײבם וואס םאנופיזעט^ורער, רײכעז

 קיאױדביזנעס. די פון אדױסצוגעהן זיך
 סא־ דאזיגען דעם םיט איך ה*ב ;ערעדס

 ניט סאדטדעטער, אלס ;יט נופעקט״שודער
̂עלכ״אז אלס  איס אםילו טינ און ״טאס־ט

 געײארען ;עיאדען בין איך ארבײטעל.
ס כיי*ז דורך  איז ^םחה א אױף צד װײנ׳

 באר^ו איז װאױנונג רײכער נאנץ א
 ^ײגעז ארײנגאננ בײם טרע• די *א-ק.
 זײד גרינעם כױט פיז כאיױכםעז נעײעז

 זײד פיס די אונטער י^טיען, באצויגעגע
 א ;סארסעטס ברוינע הויכע געלענען נעז

 איבערגע־ אונז Dip.i באדיגער מװאדצמד
 אנ״ םיז װײב. מײז מים סיר נוסען,

 גע־ כ׳ה*ב נע׳טראהצז, זיך איך 3ipn הױב
 ם׳װיל םארםיהרם,־ סיר םיהאט דײניןם

 אױסנארעז נאר ̂דער ארעסםירעז כױר
 איך האב געסלאגןז וױיב. שײ:ע סײן
 נאד סוט, בױײסוירדז״טענלם א זיך אױף
 אסגעסריש־ אן סםאד, קלינינג םיז װאכ
 הג״נד אױס;ע*רעסטע ̂טארםע מיט טער,

vv,\ און סאלנער ערא עטײפעז ײײסעז א 
 !סיאלם א ^יך. איגעסוצםע שווארצע

< און נום זיך דאכט  װײב, סײז אז װאו
״ז איהד םון אין  עײארצע געגײםע אי

o סאםין m, םאר־ גענוםעז םיר האט 
 איך האב כמאחה, איהר פאר ?זםעיען

 די אהינצוטאן. זיך װאו נעװאוסט, ניט
 אין איז פערי דײסאנדס, כױט םרױען
 איז הערדעז די ד־עסעס, באפוצםע גאיד

 װמסםעז, וױיסע מיט םראקעז, ׳שװאדצע
 מיט העםדער, וױיסע געירעסטע ישטיץי

 די הײנט האגדשוה. און סאנדטעםעז
עס, װענעז רעד: אוי־ װעגען קאטעד̂ז

 ווענען יאככד^יםעז, װענעז טאכיאבילם,
ײ האבעז ענדייך איז יוסס-רײזעס,  נזד ז

iv נוםען o y io r ביזנעס, זײערע װענעז 
ײ וואס מדעםס, לולאוסס. וועגעז  האבען ז

'̂  ארבײטער n נעבען *פי*ר נצרעדם
 פאר״ ברויט, *טטיקעל גרעסערע א זײערע

ײ סאכעז סלעס, די קלענערען  אננענעה־ ז
 נים ײ1 יאגעז ניט יעבען, חום סאד

ײ טרײבען- ? שרעקעז נים ז " ד :A 
 האבעז דעם ורענען גים !געסראסעז נים
ײ  אח סיססעם ראטן ״דאם נערעד̂נ ז

o וחנגעז — וזיח-װאירס״ n ז י נ ױי ^
a a M a a m A M  M Mויך .ompys

M M M a A m  M m  M lM  M lI M M  I ^  A  A i ■ ly ^ ^ A A n ארױם ivno איד׳ל —  |u
am i ,nu t's גים ם׳וחנם p k m  a n m

 כאטי״פ אלער יצטיק־ארבײט, אײגנעפיללט
 ‘װי וױיל כטענדאלד. פדאדאקיטאז א

 ;אד־ א יזארקױרײט און פיג*ר א־ך ,פ־עי
 װי איז טײעלעל, איץ על קאכט ׳טע:ט
 דעם טאכען צו טיר ;;טיכ';עי :•*•;

 ;אך אויטכײד קאפט ׳אי;סײד גא־כיעגט
:אך עס א־ז טרחנידז־ב־עז ןיא ביייגער.

— ׳איצט אבע־ רךי־״דע;, צו ,;עװעז
עייג־־אב־ב ד־;־ האט ; :י  זיךא ביזנעסטאן י
 ;י־אנצינע פעטע לי איבע־ ;עטאן ;י־עט

 אין ״.־טעלן צו :יט זיך י־ויגט כיא־דע,
ד עפטי־ט, ליעי־ ייי^לקה־ביזנעס. ־ : 

 לעבפעקטא־ ;־׳;,,זי: טעל־ א איז לי;;
ב־זנעפ. :־;־ע־ע
 ביוט ד־ ;עטאן ־צפא־־ א נײל ־אט עכ

 לאבען נ״טפחה, רייכע די זײ, יאפ. א•;
פיגםטערעל א בין איך אז גערואוסט, :־ט

אין U. i • 1 ■ Mוןי.יר י י*י• פא װער טאכ־;־, יוי׳אױז־!
אין ?זױ ר ,r סיי L 1 * * • י « ן ׳ p עז4צװאי,גע װער כ־זאז׳
רײ־ גענוטען ץ־ א הץב .pysc ין א נ־יט
צום פריצ־ ׳קוי אייפ׳ן ר,ויך זײ צו דען
אב־ דערגאך ד, רײ זײעדע אױף ״ינקט,
האט ס׳ ־כקײט. טעניטיי װעגעז פטיאלוט,

ד ײ  ציען וױיביס כייין ;עהאיפען ;יט
 :יט גערעדט האב איך אדבעי', פאי׳ז

 װער־ קייז געקיליבען :יט ׳אויס;עיעבע:ט
ס ׳טער  פאלצוױיפלונג ביטעדקײט, ̂ד
 טײנע פון רעבען רעס יעבעז, כיײן פון

 ױניאך מיי:ע פון קי־אוקטאכעד, *צכניש
ב־־ידעד.
ײ לאב איך  א פאר װאס געפרעגט, ז

̂אר פינף *טפיעלט ־אי־יע  צװײ א אױף דאי
 אויב ? :ארמענט דאי־ארדינען הונדערט

 אר־ די יאריע א איבערהױפט ס׳״טפיערם
 און פינף א אויױ אפייו בײטס״געיד,

 װאס נארםענט, דאיארדיגען צװאנצינ
 האלב א איז דרײ האט באטרעף א פאד

V פענט
פאבריקא:־ מאנופעקם״טורערם, אױכ

 עקספער־ אנגע״זטעלטע הויכע מיט טעז
 אויסרעכענען נים קענעז פארלײט #טעז

 עס וױפיעל און צײט טענשריכע װיםיעל
 גארמענט, א אויםמאכעז האסטעז דארף

 עק־ האבען אזעיכע צו פראנע א גאר איז
 ער״ נאך זיך און בארעכטינוננ, זיסטענץ
 בעס־ דער װאם רײכטום, אזעלכע װערכען

 אםייו קעז װעיט דער אין ארבײםער טער
דעם. װעגען עזיחלום ניט

לע־ מאנוםעתטשורערס אזעלכע אױב
 צום איז אינדוסםרי, קיאוה דעי אין בעז

 יעבען עס ניט. גאר נאר באדויערען.
 בײ װעלט דער אויוי מעד&ען םיעי אזוי
 זאל בא׳טעםטיגונג, צונעפאסטע לײז ניט

 דער קאיײןע, וױסטער דער אויך לעבעז
 סטרא־ נײן, איז פאבריקאנט... קלאוק
.נאך ער ?ןעט . !

 ביד םון ארויס ער געהט ײעז אח
 מיט אנגעשטאפט װערט ער וחןן i נעס

 פאלאצען. אױםאסאבילס, רױיזער, ׳נעיד
ױ ניט  קלאױן־ באצאהלטער בעסט דער ו

 צו אויױ ניט האט װעלכער ארבײטער,
ױ םxn נאך מינוט א לזןבעז  ווערט ער ו
 דרײסיג צװאנציג, םון קראנס און ״שלאף
 מיזעראבע- דער אט אבער ארבײטען. יאהר
 םון ארוים געהט םאנוםעקטמורער לעד

 — איז’ס באנקיר, א ער װערט טרײד,
 ביז־ רעספעקטאבעלערע א — ער, זאנט
 מאנו־ לוםפיגער דאזיגער דער און נעס.

 אנגע־ מיט אװעקגעהן בײם םעקמ״טורער
 נאך גיט ־געלד זאשיקעס םולע ׳שאטע:ע

 ?זטיװעל ׳עטוציגע זײנע םיט בריק א
 האר־ איז קלאזקםאכער פינסטערען דעם
ארײן. צען

ײ מאכם  גיט אדער ארבײט, שטיק ז
ײ סטעגדארד... פראדאקשאז א כאט״ט ז

׳ק»רלין א.
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סמימו
fw דער און ביעמס״איית׳פעגט iy j ir o 

׳מוגא. גרעסטער זײן איז
 ביזנעס־אײדז^ענט די אז מעגלין,

 גי האבען און פארנומען זעהר זײנען
 אזעלכי כייט אפצוגעבען זיך צײט סיין

 לעדיג״! פאל ארבײט קריגען וױ זאכעז,
 טענעדז^ער די זאלען טא געהער.

 ריס•; יעדען אין קאטיטע א ארויס׳טיהען
 ‘באזוכע זאל קאטיטע די און טךיקט
 געקעננו טען װאלט דען יצאפ. יעדען
 קעי כרען ארבײטעל וױפיל ׳טטעי*עןיפעסט

אלבײט. דער צו אװעקיטטעלען
 אין איז עס אז אננעטען, לאטיר

 #אבער זיף־ פרע;ט עס ביזי. ניט טרײד
 ראס יצטעלט אנריםענט װעלכען אין

 אפעיימאלס 5 אדער 3 אז ג/דטריבען,
 סע; 4 זאגען, לאמיר ארבײטען, כרוזען

 געהען עסי װאס צײט רער אין וואך, אין
 Vנארניט פאידינען פעטצען^און ארום
 ניט יצאם. אזא אין טען זאל װאס פאר

 טען און אפערײטאר אן נאך ארויפיטיקען
 און 3 אדעי 3 צו ארבײטעז דאי־ט sזא
 װע״ װעט עס װאגען ביז ׳טעג zs8n א

ארבײט? ניעלר רען
 גע״ ־אט דאה אז ׳זיף דאכט ניי־
 •טום קײן אלן װערען געטאן דארפט

 אלע טאקע זאלען און •טװעריגקייטען.
ײ אז װיסען, ארנײטער  עם װער וזאבען ז

 געהען זײ װען זא־־־נען זײ פאד זאל
 א זײז 4זאי עס ניט און ^עדיג, ארום

 איז פאל לעל װי קי־אס, פרױוירעגירטער
 א אויןי זיצט אײנעל אז — איצט ביז

 אין בעסערעז, א נאף זוכט און דז׳טאב
 באקאנט־י^ נויט־גע די נאר האט ער אויב

 װעדט ביזנעס־איידדטענט, מיט׳ן •טאפט
 דאס^ געיטאפען. דזיטאב א איהם פאר
 דקר צו האס ברענגט כיײנוגנ, טײן נאך

 האש דער און םענעדזיטפעגט, איצטינער
 ם̂ו ״טטאדקער װערט באאמטע די צו

v אנדער״ש און טאג. צו טאג f\ טען 
ערװארטען. ניט גאר

 0אםי דער אז פאר, ׳טלאג איר אלזא,
 ארבײטס״ יעדען רעדזיטיםטרירען זאל

 קענען כיעז װעט דאן ערשט לאזען.
 זיף :עפינען עס װיםיל וויסען, ריבטינ

 קײן איגגאנצען האבען װאס אזעלכע,'
 יאר־ דאזינע די אויב און ניט. אבס1דז״

ך □in מיט װעיען געםאז װעט בײט  נויז
 t זי װעט סיסטעם, און װילען טיגען

 בי װעניגסטענס ערםאלגרייך, זײן כער
גראד. ;עוױםען א

נרוס, ױניאן טרײד מיט
׳ג י י ו ו צ נ ע ז א ך ל.
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 די פאר טאן טען זאל וואס
אדבײטםלאזע.

די עניליה זײ דערקענט ער
לינקע. זאגענאנטע

♦ י
- רעדאקטאר: װערטהעד ־

 דעם, טראץ אז זאגעז, אײך טוז איך
 אז געהאלמעז, םאל אלע האב איר װאס

 ניט איז לינקע די צו ^טעלונג אײער
 וניצמ אבער איך האב ריכטיגע, קײז

 ניט גאר יטוין זענט איהר אז אײננעזעהן,
אומגערעכט.

 טאהע עס איך האב אײנגעזעהן
 םאר קאגםערענץ דעד כײ נעכטעז ער׳טט

אידעץ. רוסישע די ?אלאניזירעז
 נעפאקט נעװעז איז קאנםערענץ די

 די און מעמבערס, פארטי װארהערס מיט
 פארמריען זײגעז אומםארטײאישע פאר

 םון.א| םארטרעטער א װעז געװארעז.
 קאםיטע דיסטריקט ריננ ארבײטער

 מא־ דיסטײסט אײנציגע די זיך (דוכט
 רעקאסעג• צו םאמע^לאגען האט סיטע)
 קאלאגיזאציאנם גויאישצז דעם דירעז

 צוציען זאל ער רוסלאנד, איז יןאמיטעט
 לצגאמ אידי״שע צװײ די ארבײט דער צו

o( רוסלאנד איז ארנאניזאציעס « n y 3, 
 גע־ ניט אםילו איהם סעז האט לעגאלע)

 זײנע! דעם געגצז און ענדיגעז, לאזעז
 אונפארםײאחןזע, כלומר׳שט די נעװעז

לעװיץ. יעיןב און שלאסבערנ װי
 מען טאר רעגירוננ רוםישער דער

זאגען. ניט דעה קײז
געצײנט, האט קאנםערענץ די הורץ,

 געווא^ם דא אויך האבעז לינהע די אז
 אונפארטײאי^ר זײער םיט אפנארען

ײ איז דאס יןײט. געלונגעז, ניט אבער ז
JLO ל. סעםב. זעליגסקל, ע. .

רעדאהמאר: װערטער
 בא־ זיכער איז אײך אז #;לויב איף

 לע־ איצט ארום געהען עם דאס האנט,
 די קלאוקמאכער, צאהל נרויסע א דיג

 יעע״ קײן ניט האבעז װאס לעדיג־געהער,
 פאחפײדענע צוליב איגגאגצען גאר פער

 שום קײן נים זיף םאר זעהעז אולזאכעה
 דער אין דזשאב א קרמעז צו האפנוננ

 פארצװײ״ זײנען אוז צוקונפם נאהענטער
 אײנער, אז אזא, איז לאגע די פעיט.

 באקאנמ־ גרויסע סײן ניט האט ױאס
 דעם ארבײט אהן בלײבען קעץ שאפט,
סיזאן. גאנצען

 באארד תשאינט דער אז גאויב, איך
 אפאדאם, אן צופאסען געדארםם האט
 אזוי םונסציאנירען אנפאגנעז זאא װאס
 אט פאר עפעס טאן צו מעגאיד װי שנעל

 באארד דזשאינט דער לעדינ״נעהער. די
 קריגען צו וױ םראכמען אנהויבען םוז

ארבײמסלאזע. זײ פאר •לעצער
ר וחנם דאס מ v »1 ווענײ אדער מעהר זי b *  t t  m m m & *  i n 

o וװסריחמ גיד n  urttror םיםימ :קלאױןגמר W i w N B ' T I  n f 
j איצם, ן*ױגס ימלכצר מד, f t '*  i n  to ־ ד \ ד

ז װאחלהו י סאל י  66 מ
ד«נמרשפאנ דעס

 |Va8 דעם דאנערעם^:, הײנטיגעז
«ו גלײד י»נו*ר, װעל«ן סרבײס, דער נ

1»

 wrtpj םענעדדטער, ם*ר זײנען
p םעסבערם בןארד i לאיאל *לע 
VDOV.
im ײעצעו ווטהלזז די v jvovnvs 

o איז םיטיננ n ן אוידיימורױם ו  ו
 .6*100 טע15 איםס 7 ם?ול, חמד

o םיסנייד®* די n  p r לסק»ל 
o inyra^ at ו»

a  «< p i  .f ̂כ 1« יאטסר, tfta פיײם

v\».y v>A \ \ \ \
 װעיכע װאוינונג, לעצטעי דעי מיט

 פאר א םים גענוטען האט סענרעיזאן
 גיט זעהר געװען ער איז צוריק, װאבען

 צימער דאס װאס געניג, ניט צופי־יײען.
 אין זיך האט ער און קלײן, צו געװען איז

 איז — טאן, יןעהר א געקאנט גיט איהם
ך  טוטעל״ א צו ארויס פעגסטער דאס ̂נ

 זעהר ערװאבט האט װעלכער הױף, ריגען
 םלעגט װעלכער סעגדערזאן, און פריוז,

 אויפ־ םוזען םרעגט שפעט, שי־אםען
 פארמישטען דעם איבעל םייה, שטעה;
 ארײנ־ םלעגט װעלכער הויוי, פון געמ״צ
 טײל־ צידערל. אין איהם צו דדינגען

 צורײצטער א בײזעל, א ׳ער פיענט
 צום צולויםעז ׳בעט פון אױפכאפען דך

 דעם ארױסשטעהענדיג ׳און םענסטעי־
 װעלט דער אין צושרײען זיך ?אפ,
:איײן

מענ־ טיאוס׳ע ארײן, דד׳ערר אין —
?.. איהד טוכמנלט װאס !עען אזוי

 נאטירליך, םרעגט, זיך בײזעױעז זײן
 אםילו עס פלענט גײנער העלפען. ני־טם
 נים אײגענםריר א־ז על הערען. נישט

 דען הערמן, עס ^זא דען געװען, אױסען
 דעם איץ דא על האס רעכט א פאר װאס

 שולדיג, איהם איז װער הױןי... פרעמדעז
 זיך לעגט אלע, וױ אנדערש, גענט עי אז

>' שפעט שי״אפען םוז און שפעט
 בײז דאטאלט ער םלעגס — ״כעגשען

 דו װאס אן, ניט געהט — טיאכטען
 געװעהנהײ־ םערזענליכע ל'ינע האסם
 נאך ער פי״ענט — טעניצ א׳| טעך/

 געעזלשאפטרײ א איז — װערען בײזער
 איע לעבען דארםען חױת און ׳חיה כע
..אײגע״. וױ

 טױ מיס׳ן צימערל דאס נא־ :יט אין
 ארײגגעדרונ־ הױף פון האט װאס ,4טע־
 אויך — געםאכט בײז איהם האט ׳גען
 האט ער װעפמנן ב״ ״בערי־הבתים״, די

 איהם זײנען געדונגעז, צימע־יל דאס
ײ־ עיעס געװען. געםעלעז נים שטארק  ז

ײ נעז  אבנענױ ניט. סענשעז הײן גאל ז
 דירה״ רובר נעי4עטי די פאיאויס םעז

 וואנט, אז האפ זיך שלאג און — געלל
 געװען. ניט טענש הײן גאר װאלט עי װי
 פדאנט־צי־ דאס דורכגעדיז דארױ עד אז

 צעהלען ךײ אז ׳איהם זיך דאכט כיער,
 איהם. אויף בײז זײנען איז טרימ די

ײ קרסען ברוגז׳ע װי עפעס  אן. איהם ז
 בעסער געװאלט איהם זיך האט 4מײלםאי

 דורכ־ אײדער שפריגגעז, פענסטער דורכ״ז
עי געהן צימער... די

 זײנען עס מינדעדז זײערע הײנט
 —עלטערע' די ניט. םענשעז סײן גאר

 אבגעלאזענע... און שװיעענדיגע בייזע,
 װארט אײנציג קײז כמעט נאך האט על
ײ צו  זײנעם אױף אױםנערעדם... ניט ז
 ענט־ גוט״אבענד א צו גוט־מארגען א

 א עפצס גיט כיען ארער ניט, םעז םערט
סענדערזאלען נאז. דער אונטער מורמעל

קאלענרא• אעטערנעשאנאל
סקולם#ן. ת מון

אך חיינםיגע צררי? לאיזר 12 כדם װ

 פון װארקער״ גארםענפ •לײדיעפ אין י
 םיר געםינען צוריק י?חר ורדועלןי יאמאר

 גייי־ דער פון מיטינג » םון באריכם 9
 #סןזפיאײ׳יאן, ייןןס אינדוסטריעל אאנויל

 אנדעײעס: «װי«ען זאגט עי־ס1ג?מ וואו
 װען געקוםען, ניט נסד איז צײם *די
 ליגעז קענען לײב דעם םיט אענם חני
 זועלכער אעוס, דער װײל זײט, כײ זײ•
 ווע® לייב, לזנבען אװעןלײגצז זיך ייצ•

 מןך אין לײב :ײם אויפכאיען «יד ר9
גןן״•

• * •
 ברידעד די און ווײנשםיין שײעספער

 קאםיםנע * איס לײבאװסקי און קלײן
 װ$רקערס קיםאנע און ראיער 41 לאק. *ין

 לקיצקײ דז׳יענעראל דער פון יארלאנגצן
̂ארד *יװ  דזפיזך א ■ון גז*חייםוגג די ב

 א אלם ®רײד זײער אין סטרײה נאראל
 ‘לא מרויעריגע ךי םאיבעסערען צו םיואנל

 ענלײ אן ארבויםער. פאך וײער •ון יא
 לאקאל פון געאטעלט װעיט פארלאנג כאר
 קיד זיוער דורך ווארקערס גוד װהײט ®

ײ־ ײװעסטער די P® באאטעחעגד סיפאנ נ  י
 r*m ברודער און לאנדע רא?, ז^רסין.

 באװיליגפ. װצר« פאילאנג זײאר
• ♦ •

 םײםאן און ■י*על וואנדעי ברידער די .־
•̂  פידלאנגען 23 לאקאל פון מםיפאנ יי

ײ אז באארד דזאאנגעראל יצי־ 1•  זאל ז
מז מ  אימנר דואוריסדיקשאן ייצרעז מ

י דרעסעס. םײד  צײגם האםימע י
P* בא־ האט קאנײיהײ*ז לצייזן ײ 

 אויו זאל פןיאאיו יייאר יאפ
מארצן. אםצנדיו־י אופז

ה דאפט ץ איז דאס m יי י  דעיםאר, י
 שױן די דיררו־געי״ט דאס חאס ער װאס

אפגעצאהלט.
 נײוערט — אײגענטירערן די ״א,

 װאר״ שסעגדיג — געד*נק אין T? ער
ײ טעז  מינדמעניעען, דעס געזױגצן ז

 האכען. נוץ ברויז,א זײ װילען שטענדיג
 קוואי״ א — די בײ םענשען מײן ניטא

 ?װאלטיראגט דער האט לױם «טיראנט
!״ אױס — אפגעצאהלט

 פארין טאג א קוטען וועט עס יא,
 צוקױ כעי״״הנית׳טע די װעט ״ערשטען׳/

 און שסײכמיע זיס א טים איהם צו םען
 וחנתן איוזם ריט צורעדען זיך דועט

 אין טעג נעכטיגע װעגען זאכעה א^עררײ
 ענדליך װעט ארן שני/ פאר״איאהליגען

:ארויסשיסען
 רער איז מארגען אז וױיסט, איהר —

 ד װעט ערשטען נאכ׳ן און ערשטער...
 כעת און אמערוקט, װערען, שטום ודדער

 ד װעט ציטער, זײער דורכגעחן װעט ער
 װעט איהר און צעהלען, זײגע טריט די

 טרעט שטארק צו ע«עס אז דוכטען, זיך
פיס... די סיט ער

 אז אנער !פײנט איע די האט ער
iy >ײ אז ׳ער זאגט ׳רױ  לןײן גאר ױינען ז

 עס ארט װאס הײנט גיט... םענשען
 קיין ניט דינען זײ אז וױביילד, 4 איהם

 אלע אויס שױן דאך איז םענשען,
חשבוגית...

גע״ איז זײנע השערה יעצטע די און
ײז װען  טען קאן :טרײסט אײגציגע ז
האבען/׳.. םאראיבעל חױת אױוי דען

 א איז מענש פין ראדגער דער יא,
 א:־ זײן םארשטארקען ער םרעגט — חיה

ײ ׳אמת שױאונג.  כיענשען, מי געהעז ז
 און עסען ׳קול םעושליכען א טיט רערען

 אבער מעגשעז, וױ שלאםעז, און םרינסעז
 כצלם דאס סענשליכע, אםת דאס

ײ האבען אלחים׳דיגע נימ... ז
 ער דין. ניט די אויף עד וועט בײז

ײ װעט  םון טיןי, פאראכטען... נאר ז
 אטת, סאראכטען״ נשמה גאנצער דער

 גאר- איז צימער זײןןר דורך דורכנעהן
 זיך ער װעט קוים אבער אנגענעהם, נישט

 ער זאל ציםערל, זײן אין אריבערכאפען
 שום קײן זיי מיט ניט האט ער אז וױסען,

 טומ־י קינדער די #אסת געמײנזאטעס.
ײ זאלעז נו, '4ל?[  װעט ער טומיעז, ז
 כעי״ דער אויערן. די םארשטאפמן זיך

 עקעל־ אווי בײנאכט שנארבעם בית
 וױבאיד !שגארכמן ער זאל 4 האםם

 איהם עס געחט םא.װאס — חױת אז
4 אן

באשלאסען. ער האט אזױ
 בא״ נאכ׳ן ארום טעג עטליכע אין

 נעלעגער זײן אויף נעלצגעז עד איז שלוס
 די םון שנארכען צום צונעהערט זיך און

v עם שלאםענדיגע. k אויער״ אן געוחנן 
 אײנשלאםען װענען םוזיק. רײםענדיגע

 האט ער נעװען. נים רײד קײן שױן איז
 איהם זאל :בארוהינען נעװאלט דך נאר
גענוג... און — חױת !ארען ניט

 שסאר- אלץ איז שנארכעז דאס אבער
 איהם נעווארען... שםאמןער און קער
 םון זיר .אויםוזױבען גמװאיט זיד האם
 און שנארכצנדעע די צו צולױםצן ארט.
אױסמאדדעז. אײנעם ביז אלע

יאחר! שװארץ אל־די צו םםו״ ־־-
 װי בײז און, אויםגעשסיגען ער האט —
 דער צו געםאז װאחי א זיר טיגער, א

װאנט...
 אײניגע אזוי אפגעלענען איז ער אז
 צוגעםישט שנארכעז צום זיך האט טינוט,

 איז װאס סינד, סיײז סװ געװײז דאם
איז געשרײ דאס וױנציע. א אין געלענעז

 סעד געױא־ען גיעסע• אין ג״עהער *ץ,א
 די טיט געקריצט כעס םא• האט דערזאן

̂*ד צו )אך :ציייז :ט״װער יא
 גע־צײען אלץ אנע״ האט ק*גד דאש

 אכע• ק״געד שטא־מעי. און שטאלקע־
ט זײן האט שי״אפענדיגע, די פון ױיז;י  געו

געוזערט.
צ־יײצטע־־, א כײזע־, א ׳סע:ד%זאן

 א־י־יגגע״ בעט, פון אויפתשפרונגען איז
 געשיי• א און צימער צוױיטען אין יאסע;
: געםאז
.קיגד־ דאס געמט־אײן - ־ . !

 שטארק אזוי איז אכע־ טוטעױ רי
 :יט געהערט גיט האט ד אז געשלאפען,

 סעגדעדזאלס ניט געוױין, סילינד 1רעכ
געשרײ.

 װי־ צים צװע;א;נען איז סענדערזאן
געלע.

 ה•:־ צוױי אנגעקלקט האכע; איהפ
 אױגען, צוױי דאדגע ר• אױגען.* רערשע
 האבען קײלעכדיגע, שװארצע, גױיסע,

ױ זיך  האר־ אי; א*הם כײ עטיחוזםיא§;ע ו
צען.

— r r r ! כעג־ דך האט — ששש 
 װיג^ע... איבעי׳ן איבעמעכױגען דעי־זאז
ששש... ששש...
 וױנען געגוםען ער האמ גליץ־ און

 תינ״ א שטיל צוגעזונגעז און וױגערע דאס
 אמאל געהערט האט ער װאס לידעיע, דיש
םאמען. זױז סון הײם דער אין

 האט נצװארען. שטיל איז קי:ד דאס
 און ־ םענדעתאג׳עז, אױױ געקולזט כלױז

 טיט פול געריעז איז ?ינר םון בייה יעדער
דן̂. און געדאגק טיט םול כאדײטונג,

וױ־ צו אױםגעהצרט האט סענדערזאז
 געםיהלען װארימע םון שטראם א גען.

 ע־ האר״ל. זײן דורכגעײאשען וױ האכען
ט רך האט  גרינג אוז גוט אזױ דערפי̂ד
 איז װאס קיגד, דאס אגקותאנדי; און,
 זיד עי האט — כארוהיגט, געילאגען שױן
 עס געטאז קוש א און אנגעבױגמן םיף
שטערענדיל... אין

 צושטײ״ ברײט דך חאט קיגד דאס
 סענדערזאלס אגנעכאיט האט כעלם,

זױגען. :ענוםעז און פינגעד גראבען
 פ,יז םיננער זײן האט סעגדערזאז

 האם ער ארױםגענוטען. גיט סױל סיגד׳ס
 זײן װאס גליקליה מארנע געפיהלס זיך

 דעם בארוהיגוננ ברעננמז קאן םיננמר
באשעפעניש... קליעעם ליעבעז דאזיגען
 אימנע־ דאס איו אדום װײלע א איז
זאנםט... און רוהיג שלאפען

סע־ חגם םארזיכםע האט מנחןרזאן
 אחיסגענומען, םײלמד קינד׳ס פון ;ער
 דאס נעטאן קוש א פארזיכטיגצד נאר
 בא־ א דערװארימםער, א ׳איז און סיגד

 צו אוועק שײגענדיגער, און-א רוהיגמצר
בעט... אין זיר

̂ט מינום עטליכע נעלעגען איז עי  ט
 שטראיצנרעע- דער איז אױגעז, אפענע

געזיכט״. זײז םדן אראב ניט איז שטײכצל
מז עי איז בוולד און א מי לצ־ אײנג

קינד... א װי זאנםם, און היג

 bw? דעם ®דעזענטירען
̂ן. טשערמ

 שאפ קלאוס אלפין םון ארבײטער די
r כרודער טשערםאן דעם באראנקען n. 

k םיהרען םאר סטאר nדעי צו שאפ ו 
 מיר ארבײטער. אלע םון צוםרידענהײט

 וױנשען און ■רעז<נט א איהס נימנן
 נעזונטערהײד. ®ארגוצען צו עם־ א*הם

וױנש^ בדידערליכע נױט
קאםיטע. די

 פיאםערט, קרענקל״כער דער שכדינעל דיץ װי זעה איך
ױ זעה און  ;דיר בײי א״יגען די וױינען עס ו

 —םאםערט, דיך דדאם דאס אץ אײױגט דיך דאם%ואס נאר
כױר. פאר גים דױץ אץ ױמ, דערצעחל ״ױם זאג

 ליױ־עץ, דײנע 'ס%װ איך אץ געפיהל־ דיץ םיהל ודך
 שרױע; אץ פארפרעסם ליסען כדם איך געח דאך
 רײדען... דאש אמ װאס ך• ׳נים דערצעמי ״נים מןד9%דער
ץ צעברעבען פױגעל א דען קאן עם שסױיג ױ

n r? /i lI At i ׳•\ i t

ס זיגםאן פרעז. ־ חן  מ
ל ו צו 2 מ מ « ען נ ל װ»
ר שהזעסוטיװ פ»ד ר א נז

• «ון (׳•לוס )1 ויי
 אין באשמס דעם פול אין אויסצופיהרען

 װאלט איר טאמענט. איצטיגען דעפ
 עק״ איצםיגער דעי דאס םארגעשלאגען,

נױטיגע די מאכען 4זאי באארר זעקוטיװ
 פער• א כירז װאלעז ד• םאד אראנזשמגטס

 זאל װאס כאארר, עקזעקוטױו טאנענטען
 הוטענרען פון אגשאנג בײם םאױקוטען

 אנבאלאנגט װאס פעברואר. טאנאט
 םאר׳ן מענעדזשעײסעקרעטאר א אכעי,

 איז עם דאס נדד, עס שײנט ׳אקאי*4י
 א•* זאל ערװעהלונ; די רyראסזאט פיר

 Din נאך שפעטער, אױף װערען ;עיענט
 שױן vvv באארד עהזעקוטיװ רער װ•

 צו ארבײט. דער ביי און ערװעהיט זײן
 כעסצר האנען טע; װעט צײט יע:ע־

 ערװעהאונג די גאצוג אין באטראכטען
לאקאל. םאר׳ן מעגעדזשער דעם פון

 אויםפאדעיע; דעריבער װעי איך
 אוים־ חאבען זאל iy ■ערלשטײן כ־ורע־

 אלץ װא:ען ביז לאהאל איבערין זינט
 אין װערען אײנגעשטע^ט -yoyz ײעט

םארשטעלצונג. די באצוג
 װעט אידזר אז האפגונג, דעא טיט

 םאו־* #םאױ שראג איך ײאס נאכקומען
אייער, כרירערציך איך בי־ײב

ױגטאן, מארים
iרyױניאן.״ װ. ג. ל. א. זידענט

 עק״ דער האט הערען, מיר װי לױט
 אנ״ צופרירענהײם טיט באארר זעסוטיװ

*vouv\ ר•yזידyםארשילאג, זיגטאנ׳ס נט 
 אכטoyג שױן װערען אראנזשמענטם און
 עקזע־ אן פאר נאמיגײשאנס םאכען צו

 דעם איבערלאזענדיג ׳באארד קוטיװ
 מננעדזשער־םעהיצטאר א םון אויסװאהל

o אין אלץ װען שיעטעד, םאר y i אאקאל 
oy ii באשטיסט. סעהר זײן

 2 אאהאל װעט בײטאג שבת םyר ׳
 םיטינג רyמכyט דזשענעראל א האבען

l האל, װעבסטער אין lטy .צװישע• סט 
 רעם אוילי און ^וענױס vo4 און טע3

 אכ־ אן װערעז הצטyרווy װעט סיטינג
r p y r n;* װאס מאמיםע, עילעסמואן און , 

יא־ אין װאהלען די םאדבערײטען טyװ

 יאגואר, טען12 דע& אײענט, םאנטאג
iv & t t rw m v 'tv n סעק־ רעגעיע װערען 

 םון הװארטאלען אלצ אין טיטינגען שאן
 מיטינגען די אױוי און יארת, נױ רyגרײט

 לצצ־ און ערשטע װערען געמאכט לעןyײ
yo םיטנלירער רי פאר נאמינײשאנס 
 טיטגלירער די באארד. עקזעסוטײו צום
 צ• אןיפגעםאדערט ורערען 2 יצאקאל םון

 באטײריגצן זיר םיטיגגען די צו קומען
 האםאן, צו איז עס נאכדנײשאנס. די איז

ײ דאם  yoeo די נאמינירען װעילען ז
ױ װעאען װאס םעהיגסצמ< און בעםטע  ו

לאמאא. דעם םאיװאאטען איז ^עהעריג
 אא^ור סון מיטינגען די װעגען סעהר

 די אין געםינען לעזעי די וחנאען 2
 אין זײט צוױיטעי * אויף *נאנסמענטס,

צײטוננ, רער

 בראנד אץ קאנצערט נײ־יאדד
ערפאלג. גחיםער א וױל

 אעטער־ אונזעי• װאס קאנצעדט דער ׳
 DDPoo^^Eyi עדױקײשאנאא נײשאנאא

 יײבאר בראנזוױי אין אראנזשירט חאט
 ׳יאהר) נײ '(עדביאיװ יערס נױ אײסעאום,

 איבער ערפאלג. גרויסעד » געויען איז
 אגװעזענד ױינעז מענשעז טויזענד דרײ

 געהאנט ניט האבען טױזענד * און געװעז
 מעחר קאן פלאץ רyד װײא *רײנקומעז,

 כא• איז דער־׳עואם *רײננעהטען. ניט
 פרױען טענעי, ׳*לט און ױנג פון שטאנען

ty םון מיטנאיחןר די קינדער. אוז i: iK“ 
 ברוק־ איז *אע פיז אינטערנײשאנאא

 ױי און קאנצערט צדם נעהומען זײנען איז
 שעהנסטען ן’אױפ *מוזירט זיך האבעז

אוםן. בעסםען און
 טענע- דער קעסםי;, דזש. ברודער

̂טער  דזשאינם םוז אפי׳ס בראנזװיא פון ת
 פון משערטאז דער נעוועץ איז באארד,
 באדײטונג די רקלעדטy האט ער אװענם.

 פאניא םארגעשטעלט האם און אותזנט פיז
 פון סעקרעטארי עקזעהוטיװ קאהען, ט.

 4עד״וקיישא:*־ אינטערנײשאנאי אוגזעד
רעפארטמענט.
 אן נענעבען האט האהיען שװעםטער

 טע־ עריוקי״טאנאי־ דער פון איבערבליק
 און ,‘אינטערנײשאגאי אונזער אץ טיקײט

 אנ״ זיך אנוועזענדע די צו אפערירט האט
 ;עהכמן דך ;קראסעז די צו צושאיםען

 אעטעלע־ מעהר װעי־עז און לעדנעז צום
טענשען. געבילדעטע און נענטע
ם,יא:א:ס נעװען איז oy װי  חאט י

 י. דרענטyרBס־יוױ רעדען זאלטyנ אויך
 אינ־ דעי פון טשערמאן רyר פײנבערג,

 ער קאם״טע. ערױהײשאנאל טערגײשאנאי
 האט און סומען געהאגט נישט אבער האמ
rצו: yט א יקטy,אױסדריקענדינ יעגראמע 
 נע־ ניט האט ער װאס כאדויערען, זיין

אנרועזעגד. זײן ̂אנס
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ע ער אין רשפארםעו ניי או אונז ני יו

אױפ״ 4:•אי אײגיגע  pn• ״ דאכען מיר  
אין ®י*אץ דעם  v i h  c : r : v ; יעדשזאם 

 נאדאדפט דט קייננלאא לאבען עכלטער
 ;:•עגיעען צוױי פון װערען פארנומען

rנ• איצט איז אפיער y,װעךעס־איז, יױ ל 
 עחאנאכייע ראנעז צו געװארען ;,:ױט

 1ױ:יא די און זיך, יאזט cy װאו לאלט,
 דאס אבער יײדען. ניט דע־פון זאי:

 אנבא־ אין געגוטען ;יט לועלט אי*עס
 *yKy צוױי דע־כלאגטע די פון טיא:ט
 פאר־ די pc ייניאן, לער אין טעגטען
 די, פון און קאנסעללואטארס ביסענע
 פאדגעיטי׳אנענע די אינטעיעסען װענלעס

 קױות :יאנען זײ און אן, לי־לט יעפאלם
 ;עהט כיען ;עװאיד; ;ליכיער צלם ביז

 ;עזאגט, װי ;ל,יאב ױגיאן, די צוביעכען
ײ ברײנען זיי  די ;עפיאדעד. זײעד :

iy דאס לואס יעפאלנ״לז, גױטיגע :y s 
*p ,s .טוזען פ־אנט, איז ארױס הטיד 

•**דו־:;עפיללט. יױעלעז
 דעם םון טיטינג אפגעלאי־טענעל דעל

 האט פרי־יטאג יעצטען באארד דדצאיגט
 סון ביאד. אזא פאדגע״עטעאט זיך טיט
ט איין  אױסעלװעהא־ די געקוטען איז ז״
 קלאר־ א בייט בודז״שעט־קאכייטע טע

 עקאנא־ פון סלאנראם אױסגעאלבײטע
 הונ* ױניאן דער אײנישפארען םון טיע,

 כייט אוז יאהר, א דאראל טויזענט דערט
 18 פאקטען, אוגבאשטרײטבאלע גא;ץ

 װערעז, געטאכם דאלף עקאגאטיע די
ױניאךאגגעמםעא־ םאחטײדענע די וױיא

 ■ראגר»ם גאגצע די װעאנו אױוי װען,
זיך״ ׳אטיצם נוד?**צדקאסיםע דער סון

A
 1גאנ״ געוױסמ אױןי אכטענדיג דט

 דורך *? נאהױיטונגען, אוגבאגרינדעטע
 גארניט איז׳ סטאיעדד״פ ^עצטען דעס

 ק^אוק־ דער אין געװארען אױנאעטאן
 אוינבא־ אז עס איז דאך אינדוסטריע,

 םון $5אה די אז םאהט, טטרײטכאלער1
 געװען איז װעיכע חי״אוח-״פעוער, ,ד

 באדײטענד איז סטאיעדדט, דעם פאר
 מעג טען און געװארעז, פארמינדערט

 ארבײט וױיטערער דער מיט אז האפען,
 װי װעניגער, כייט ♦שע»עד צאהא די װעט

̂ענער איץ װערען אפערײטארס, 14  קי
 אײנ־ דארום כיוז יעדער קלענער. און

ױ אז זעהז,  ױניאדטע־ צאהיל די באייד ו
 װערען, קאנטראלירט דארפען װעלכע &על,
 טו געװארען, קלענער באדײטענד איז
 די װערען פאלהלענעלט אזיך דאך כיוז

 פאר־ די 1פו ארעז,£קא:טראי פון צאהל
 װעיכער ביזגעס־אײדזיטענטס. יטײדענע
 אנ־ כיעהר טען4אנהאי עס דועט נעיטעפט

 פאר ;ויטינ לאט ער רױםיל ׳!,,טטעייט’;;!
 װע־ יוניאן, א און >' גע״שעפטען ז״נע
 םון דױס די איז ל:;כל איינציגע טעט

 ניט אודאי עס טאר טעםבעלס, איהרע
 ־1בודזיצעט־קא די כיאכט דערפאל טאן.

 אנ־ אז פאר״^אג, צװײטעז אילל טיטע
 דיסטריקט־מענעדז״צערס דדײ די יטטאט

 װאס קאטפאײנט־קלױרקס, דלײ די טיס
 דז״טאינט אין געװעז איצט ביז זײגעז

 דיסט־ צװײ בילױז זײן זאלען באארד,
ױי מיט ריקט־פענעדז״עערם  קאכי־ צו

 עקאנאטיע אזא פונקט פלײנט־יולױריןס.
 דאוך דעם איז פארגעישאאגעז ײערט

 באארד דז״טאינט דעם פון םאוךאפיס
דדעס־אפטײלונג. דעד אין אױך איז

 בלױ) קאסיטע די חאט ,26 סיז סטעף
 םיר• סטעי דער tB רעקאסענ^רט,

i אײן גדט וחגרען קלענערט j f r t W D. 
 כיממס־א^יי די אנבאטחןפט ^װאס

 בוח^עכדקא- די ערסלערט — דז״שענטס
 זײער דאחי — רעיארכ! איהר אין מיטע
 צאח^ די װײל זעלב£, די בלײבען צאחל

 ביזנעס־אײדזמענט יעדער װאס ׳מעפער,
 איר־ אונמעגליר מאכט קאנטראלירט,

 אג״ די םון םארקלענערונג װעלכע גע:ד
ביזנעס־אײדז^ענטס׳ גע״שטעלטע

**

׳- ,»
•%

 ביזנעס־אײ־ די אנבאטרעפט *ואס
 1אי 68 איצט זײנען דועי־יבע דדטענטס,

 בודדטעט־קא־ די לעקאפענדילט צאהי,
 װע־ םארקאענערט זא־יען •זײ אז טיטע,

 דעפארט . cm אין און ,43 * אױף דען
 די לױט אז געטאכט, קלאל גאנץ װערט

 נים וױדקיליך זײנלז אומ״טטענדעז נייע
 אנ־ צאהל ד^איגע די װי נױטי:, טעהר

ײ װעיען גאטירליך, געיטטעלטע.  הא־ ז
יז, צו טעהר ביסעל א בעז  ביז װי ̂ט

ײ אבער איצט,  חלילה, אלץ, :אך װעאען ז
 דער פוז װערען אויסגעסװעטעם ניט

̂ס נעמען לאמיר אט ױניאץ.  בײ־ א
 װעלכער אםיס, דאוךטאון דעם *טםיל

 לױם איז, ׳טעפער. 262 חאנטראלירט
 בודזיטעט־קא־ דער סון פארישלאג דעם

 בא״שםעהן אפיפ־סטעף דער דאדןי םיטע,
 א פעגעדזישער, א — סעניפען 7 פון

 ביזנעס־אגענטען 5 קאטפלײנט־קלוידק,
 איז עס דױסײזאלעקטאר. אײז און

ײ װען ביזנעס־אגענטעז, 5 אז קלאר,  ז
 געװיסע די טענליך אפגעבעץ נאר זאלעז
 זעקס נאר מיר, זאגעז ׳שטונז־עז, צאהל

 דער צו ארבײט נעטרייער פון *טטונד״לז
ײ קענען יוניאז,  אונטער האבעז לײכט ז
 ווען יעעפער. 50 ארום קאנטראל זײער

 אז אנבאטראבט, אין נאך :עטט טען
 עס אז פאסיתגן, עס קעז װען זעלםעז

 50 אלע אין טראבעל טאכען זיף זאל
 1אי זאגאר אדער װאף/ אײן אין ישעפער

 די אז אײנזעהץ, כיען קעז ישעפער, 20
 אז בדעה, ניט האם בודזישעם־קאמיטע

 סװע־ די אין ארײנגעהז זאל ױניאן די
 קען עם אז אמת, איז עס טינג־ביזנעס.

 פארנעםעץ זאל פאל איין אז םאםירעז,
 מע־ דעם םוץ סײ צײט ביסעל היבישע א

 ביזנעס־ דעם םוז סײ און נעדדשער
 דערבײ דארף מען אבער אײדזישענט,

 ערנס־ אזא װען אז פארגעסעז, ניט אויר
 גע־ באלד װערט םאר, קוםט םאל םער

 םון כענעדזישער דער צרהיאןי רופען
 דער זאגאר אמאל און באארד דזישאינט

אינטערנעישאנאל. דער םון פרעזידענם
A

 ניט האט בודדשעט־לןאםיטע די אז
 א םאר װאס בלױז, וױיזעז צו נעםײנט

 אין עיןאנאמיע סאכעז צו איז זי בריה
 סאמע די געמאכט האט נאר אלגעםייז,

 בלויז, דארט עקאנאמיע ע ג י ט י ו נ
 איהר לענט מאכעז, זי ן v ק מעז װאו
 עסאנאמיע גאנצע די אז דעם, פון זעהן
 קלאוק־ דער איז נעװארעז געמאכט איז

 דרעס־אפטײלוננ, דער אין אפטײלוננ.
א אננעישטעלט איז עס וועלכער אין

 נאד דער װען ״שפעטער, װעלען מיר
 בודדשעט״קא־ דער םון פראגראם צער

 וועט באןורד דזשאינט דעם םון כייטע
 אמאל נאף איהם װערעז, אײנגעפיהרט
 םיר אז דענקען, מיר און באטראבטען,

 אנצואוױיזען ״שטאנד איז זײן װעלען
 גויט״ און וױכטינקײט גאנצע די אויף

 איז עס םראנראם. דעם פוץ װענדיגקײט
 םון םומע א אז וױבםינ, זעהר געוױס

 זאל יעהרליך דאלאר טויזענט הונדעלט
 מעג־ איז עס אויב װערען, אײנגעישפארם

 געלט, ניט.אזא איז ױניאךגערט ליך.
 ערלוי־ הענען זיף זאל טעז װעלבע טיט
 װיכ־ נאף אבער ארוםצואװארםעז. בען

 אננע׳שטעלטער יעדער דאס איז, טיגער
 לײז,8 ױניאז די און ױניאז, דער אין

 חײן ניט נעמט קײגער אז פיה^ען, זאיען
 אנגע׳שטעל־ יעדער אז ;אוטזיסט :עלט
 ױניאז, די פאר ארבײט אויף טוט טער
 םים אנװײזעז קען ער װעלנעv אויף

 ער װאס סענט, יעדער דאס און •שטאלץ,
 מיר םארדינטער. כ״שר א איז קריגט,
 אײג־ געװען ניט הײנטאל געװיס זײנען

 דעמאגאגי׳שען דעם טיט פארישטאנען
 nm איז דז״שאב־האלדערײ בעגען געישרײ
 סיר און געװאוסט האבען כייר ױניאן.

 דדשאב־האל־ זאגענאנטע די אז וױיסען,
 געװעז אסת׳ען דער אין זײנעז יערס

 גע־ האבען װעלכע ױניאךטוער, געטרײע
 זי̂י איז איז װאס בעסטע, דאס נעבען

 אוכד די װען אבער ױניאן. דער םאר
 צאה$ די אז עס, םאדעיען יטטענדעז

 םארקל̂ע באדײטענד זאל אנגעשטעלטע
̂« oy װײל װעיען, נעיט m< גיטא א k* 

 טען װען דאה טאז, צו װאס פישוט זײ
 איז, עס װי אזױ, איבערלאזעז עס זאל

 םיהרעז נאלד געמוזט זיכער עס װאלט
 םו| צו^טאנד 1םרויעריגע זעהר דעם צו

 איהך םוז מוז װעלכער דדשאב־האלדערײ,
 רע~ העכסטע די זיד מיט ברענגען זײט

ױניאז. דער אין מאראליזאצ^ע
A

 דעדיי זײנעז מיר און װארט. א נאד
 םאראן, םראגע. דער מיט צױענדע װײל

 זעהן ניט קענעז װעלכע מענ^עז, לײדער,
 אור• אויגענמײנליכע די דירעקטע, די

 איז האנדלוננ. געװיסער א פון זאכע
ײ םוזען אלץ  עפעם סוד, א עפעס זוכען ז

 ױניאן אונזער אין אויך ״פאליטיקס".
ײז כיוזען  1װאלטע טאפזער אוז אזעלכע. ז

ײ  דמד צו זיך דערטראכט ניט אלײן שריאפ ז
ד דא זײנע חכםה, גרויסער דאזיגער  או

 קלע- װעלכע דעמאנאגעז, רויטע זערע
 וואס אלץ, איז אז אױױ, באלד זײ רעז

 ״םאליטיקם״״ בלויז ישטעקט געטאז, װערט
ײ און ״םאיטין״, דער פון  צו זוכען ז

 בעם־• די םאר׳מיאוס׳עז און פאױשכיוצעז
 םון האנדלונגעך ׳שעהנסטע די און טע

 ׳םיר • ערקלערען פיהרערישאפט. אונזער
 קענט איהר בלאןי. אלעס איז דאם אז
̂ר. םון פערסאנאל דעם םון זעהן עס  ד

 זיינען איהם אין בודז״שעט־קאמיטע.
 םארשיידענע םון כמונישעז פארטראטען

 אלגעמיינע אנבאטרעפט װאס םײנונגען
 םרא• דער אין אבער ;פראגען סאציאלע

ײ זײנעז גע  םאר־ די און אײניג, אלע ז
ד װעלכע פון ״פאליטיקם״. ̂שײדענע  או

 בלאםען, אװאנטױריסטען רויטע זערע
ײ סריכס ײ פאה. לינקע די אין ניט ז  ן
^נױטװענדינ די אײנגעזעהן האבען ״ ? 

 ת^אינ דעם איז עקאנאמיע םאר
 אונטערזוכוג^ גרינדליכער א נאך באארד

 געהאט האבען 1או פאקטעז, אלע םח
 צו ױניאךםיהרער פון מוט נויטינען דעם

 אכטענדיג ניט רעםארט, זײער ברענגען
ײ װאס אפאזיציע, די אויף  זיכעד האבעז ז

H ,ײ װײל ערװארט י װײל םיהלעז, ז  ױ
ײ אז איבערצײגט, זײנעז  גע- זײנעז ז

 דער םון אינטערעפען די אז רעכט;
 ענדע־ נויטיגע די אז םאדערעז, ױניאז
וו/ירען. געמאכט זאלען רונגעז

ע די ע אלד עו כ ל ח א 2 לאקאיו אין װ

 18 ךײסט, דאה יעפאי־רעל, פאלקאכטע
ײ  לוע״כע, טעניעען, אזע״כע ;יט זײגען ז
 לאי*־ ׳ניט לא־וי דען צו דאד;״, כ*ען צו

 דאכעז צו לוי טראכטען, א״ן א*ן טען
 ױניאן. דע־ אין ע;דעלו:;ע• אלעררײ

עס, אז גרױבען, זײ פארלעלט, ̂ט־ש פ̂י  כ
c גאנץ זײן ישױן טע; עס s8, יױ אבעי 

 דעל פון איגטעלעסען די דינט עס באיד
 עס אז וױג״עעגסלוערט, עס איז ױניאן,

 זי־יט אנדערעל דער פון ב^ייבען. זאל
ײ זײנעז  פאלביסעגע אז^נע ;יט אכעל ז

ײ אז קאנסערװאטאלס,  ײערען עןלזא ז
 לואפ אייטע, דאס זאגאר טען4אױפקאי

 .ױאס אין ׳צײט זײן אפ;עדי:ט ״שױן האט
 םעלדעלעז וױיטער גיט עס קען נאר ניט
 עש :אל ״ױ:יאן רעי פון אינטעלעסען די

 אזא צו מטט oy װען *טאדען. נאר קען
 גײס• לײטענדע אונזעלע זיינעז לאגע,
 אזוי, לעפאלטעי־, ״שטארקסטע די טער
ײ טע: רען דאס  לע־ אדת׳ע אנדופען ז

 1ק״ טלאליציע, קײז װאלוציאנערען.
 צו ;יט די םאל איז אײגסיהדונג אלטע

̂עץ די אז הײלינ,  אײזר לואגעז ניט זאי
im n r m n f אײ*בײ*ז אדן j  o b ô vײעס 

 ה^ט װאס ד^ס, pc פלאץ דעם אויף
אפנעלעבט.

A
 אפישאפונג די אז זיף/ פא^טעהט

 אלטער יעדער טראדיציע, יעדער םוז
 קארף. טיט פאיבונדעז איז אײנםיהרוננ

 דער אין עיעפענט אן איסער םאראן
 דאס צו צוגעבונרען איז װאס ױגיא!,
 איז עס וױיל טאהע, דערםאר נאר אלטע
 נרמס־ דער ישױן איז אלײז דאס אלם.
 םא־ אױנען. זײעלע אין םארדינסט םער
 ■ער־ לועפעס עלעכיענט, צװײטער א ראן

 פארוױקעלט ױינען אינטמרעסעז זענליכע
 איז ; אלטע דאס םים פארכונדען 1או
 אודאי זאל ער אז נאסירלץ/ דאך עס

 דאס געװאלד, א נעישליי, א אױפהױבען
 ױניאן די דמטאראליזירט צוברעכט, מען
 איײגצױ םארזוך סינדעסטעז דעם בײ

 און לעבעז דאס װאס נײע, דאס פיוזרעז
 אבער פאדערען. אוכדןוטענדעז נײע די

 נא־ םיז קאנסערװאטײוע אונזערע סײ
 געוױסע האבען װעלכע ׳די סײ און טור

 אלס פיהרען. אינםערעסזןן, ■ערזענליכע
 לעבען דאס אויס. װענע גאנ״ז כלל, א

ײ, פאר ^טארקער איז  פאר־ נײע דאס ז
 אםגעלעבטע יאס פון פלאץ דעם נעמם

ײ מוזען סוןי כל סוןי און  אדנטער־ זיך ז
ײ ביז װארםעז,  אז אײז, אלייז זעהעז ז
 און זײן, געקענט ניט עס האם אנדעױש

זײן. נעטארט ניט
A

 כיען װען פאל, דער געװען איז אזוי
 עקזיסטירענ־ צװײ די פאראײנינט דאט

 פון כאארדס דדשאינט יארסער נױ דע
 דרעס־ און ױניאן קלאוק־מאכער דער

 באארד. דז^אינט אײן אין ױניאן םאכער
 דדשענעראל דער װען געװען, איז אזוי

 צו באישלאסען האט באארד אקזעקוםױו
 אבנארמא־ גאנץ דעם צו סווי א טאכען

 קלאוק־אועריײ דריי סון צו״שטאנד לען
ײ אח לאסאלס םאר  אין םאראײניגם ז
 גענװאלדעװעט, האט סען לאסאל. אײן

 די מאכען חרוב «^ום דא םעךגעהם אז
ז ױניאנס,  אויסגע־ איז ענדערונג די ני

 מיר הערען איצט און נעװארען. פיהרם
 בוד־ די װען • געפילדער, זעלבעץ דעם

 באארד דזשאינם דעם םון ז׳שעכדקאםיםע
 לױט רעפארט, א ארײננעבראכם האם

 דדשאינם דעם פון אויסגאכען די ײצלכען
 װעחון געשניטען באלד שױ\ זאל באארד

 דאלאר םויזענט הונדערם נאנצע אויוי
 נויטיגע די זאל דערבײ און יעהרליך,

 י1אוי באארד דדפאיגם םון טעםיגקײס
װערען. נזדשעדיגם נים םינדעסטע דאס

A
 דצד אז ריכטיג, גאנץ איז עס

 פילע םילע, פאר האט כאארד דז״שאינם
 םינאנ״דסעקרעםער א אי נעהאט יאחרמן

 און ;רעקארדינג״סעקרעםער א אי און
 צײם לאנגע א םאר אז זייז, קען עס

 om םון באאםםע צװײ די אס האבען
 בא- זײערע געהאם באארד חמאינם
 כמר האבען און םעםינקײםען, מםיםטע
ײ וואס נמהאלםען, די סארדיגט  האכען ז

 נרונד סײ\ אבער איז דאס מקראנען.
j t j ױ אימער מוז עס װארום  בליײ *ז
 קס האם צײם דער םים אסמר בעז.
ו י צוױי דאזיגע די •ז אדויסגעזויזזמ, ו

 טאן צו נעגוג ניט האבען זײ ווען טע,
 כררזען קריגען, זײ װאס געלם, דאם םאר

 םון פוזעץ, און דעמאראלידרט, לוערעז
 דעטאראליזירענדע א האבען זײט, זײער

 עס וױיל און ױניאז, דער אױף וױרלןוגג
 ישאנ״ א און רברעכעז8פ 8 װירקליף איז
 אונניצליך זאלען ױניאן־געלטער ז8 דע.

 אנדע־ דעי םון און ;ווערען פארכלױכט
 װעלכע כלענישען, נעװען דינען דיט רער

 ל•8 דאס ר8פ געקעכיפט שטארק האבען
 איז ארגוטענט אײנצינער זייער און טע,

 818 ישוין דאך איז עס דאס דעל, געװען
 קען װי טו קדטונים, ״שנים פון טנהג
? ענדערען עס מען

 האט װאס צד, דער האט טירליך,8נ
 געזינט. רעםארםעץ, נײע די פארטײדיגט

 נע• ודאלם עס רמכם. סיס נעןינט *און
 אונ־ פאר טרויעריג זעהר וױרקליןי װען
 װאלט ײען.ער באארד, דדשאינט זער

 ארויס* וײ צו בלינד 1או טױב נעבליבען
 ארגומענטעז, און פאקטעז געבראכטע

 כיוזען עס 1א אײנגעישפארט, ױך און
 צװײ ב$ארד דזישאינט אין בלײבען תקא

 זײ־ עס וױיל דערפאר, נאר סעקרעטערע
 באישלוס אזא צלוײ. געװען איכיעד נען

 דדשאינט דער 18 קלאר, באוױזען װאלט
 8 זײן צו אױםנעהערט האט לד8בא

 ציע.81ני8ארג באװעגליכע 8 לעבעדיגע,
 גע־ אוץ שכל יעדען געגען בא׳שאוס אזא
 גלײכ־ נעװען װאלט שאקטעז לע8 נען

 אונ־ םוז םארדאמוננ 8 םיט באדײםענד
 צו דאז און •שטילשטאנד, צו ױניאז זעד
טויט. אונםארסײדליכען אץ

A
 פון מיטיננ אגצטען דעם אויױ איז

 געװא־ אנגעגומען באארד דמןאינט דעם
 עױשטער דער דעבאטעז, םילע נאד רען,

 בוד־ דער פוז םראגדאם דעם םון ■וגקט
̂ענדקאמיטע,  סעק- צװײ אנישטאט אז זי״

 אסיסטעגטס, !ײמיע לע8 מים רעםערע
 בותישעט־סאסיטע די אײנער. דין זאל

 אויספרובירטע אזעלכע םון באישטעהט
 סע־ םײנבע̂ר י. װי ארבײםער״פיהרער

 םייש, י ;באארד דדשאינט םון :עדזישער
סעקרעטער באארד: ישאינט1ד פון פינ̂א

 לאקאל םון כלעגעת״שער פערל׳שסײן, ם.
 לא־ םון כלענעדזשער הײםאן, לואיס ; 2

 םון םענעדזשער פארטנאי, י. ;9 קאל
 סענע- אנםאנינו, לואיתישי ; 25 לאקאל
 נאכ־ סאריס אוז ; 89 לאקאל םון דזישער

 באארד. דדשאינט םח ט׳שערמאן ליז,
i םון יעדער און v v i ,מען קען קאםיטע 
 די אױסגעצײכענט וױיס פארלאזען, ױןי

 באארז/ חישאינט םון פינאנץ־צ^טענדע
 נים קען םעז װאו און קעז כען װאו און

 מענען עקאנאמיע. נויטינע די םאכעז
 אנ־ די בײ 18 ערװארםעז, מיר׳דארום

 #רא״ פון ױנקםעז רעקאםענרירטע רערע
 איינ־ ענדליף איאזיציע די װעם נראם

 אוכד נאנץ P8 קאכיוי יהר8 18 עחן,1
 העל־ און אײנוױלינען װעם און #יסם1

 גאנ״ דעם םון דורכםיהרוננ דער אין סען
lJnt ^םאראויסצזוא־ מווער יראגראם 
 כאםראכ־ דא םיר װילעז דערםאר גען.
םאםי״ װיכםיגסםצ די פון «אר א טען

 נױ דעם אין פלאץ אנדער 18 אױו*
 צױ 8 געפינען לעזער די װעלען מער

 עה־ צום !יגמאן ידענט1סרע םון ̂שריפט
 װעל־ אין ,2 לאקאל פון זעהוםױױבאארד

 דרײ די אז װיסעז, זײ לא!מ ער כען
 אפאינ־ איז עס װעלכע םאר םאנאטעז,

 מסזעקוטװױסאםיטע די געװארעז םעט
 לעצםע די !יך ענדינם ,2 לאקאל םון

 דערםאר. דאם און יאנואר, אין װאןי
 אויס־ אליין לאקאל דער איצם דאחי

 עקזעקוטיװ אײגמנע זײז זיך פון וועהלען
 נויםיגע די טאז זאל װעאמנר באארד,

לאקאל. דעם םון פארוואאםונג^רבײט
A

dp ױ ׳איז  נויטיג ניט זעהט, איהר ו
*ום קוםקז צו 2 ל»ק»ל ס«ר נעווען

 »ינםערנע׳»צנאל דער םון צרעזירענט
̂ל, *לם חןכיטע, זײנע םצנען און  לןוק

 אײנעגע זײנע אויסײעהלען דארוי װ«ום
 0b •רעזידענט דער איז עם באאםטע.

 דערםאנם ײאם איננמרנע^אנאל, דער
 •רעזיחמט, דער אי« עם ;דעם צו זײ

 עקזעשר איינענע זײן m ׳שאםט װאס
 אואינטצס, האם ער װאם באארד, טױו
 עקזמתוטמן חנר וױיל חלילה, ניט,

 ניט אלט ארױםגעװיזע!, זיך האם באארד
 ערפילט ה*ם «ר נײז, װינעעגסווערם.

h איז «ס וױ נוט אזוי םליכט זײן ip 
 וצלמני דןר אין *בער כעװען, םענליו

ttab ■רעזידענם נים טארנ׳נםט *ייט tn 
tv ט אי« ױניצו אונזער עוי a ג n 

ro ■רינצי■ trw vo n  pc, ז און&

ען ל ח א װ
נעראי?.

 איצטיגע די םון צװעק רער - א,
 צװײטע די רײכסטאג־װאהלעז, דײט׳שע
 צו געװען איז יאהר, אײן אין װאהלען
 פאר־ דײט׳שע די אין קלארקײט •שאפעז

 די זײנען םארהעלטניסע, לאםענטארײשע
 גע• נאװעמבער טען7 דעם םון װאהלען

דעז װען  דײטישען דעם אין אומזיסט̂,
 גענוי איצט פאײאםענטאריזם׳להעחשט

 םריהער. װי יקאנטער זעלביגער דעל
 די pc צװעק אמ«׳ער דער אבער אויב

 אױסצוגע״ נעװעז איז װאהלעץ איצטיגע
 סשהר־ םאלק׳ס דײט׳שעז דעם פינען

 רו־ מעהר־װעניגער א איז לײטס־װילען
 סטאבײ םעהר־װעניגער איז צײט, היגער

 געלױנט האט טא פארהעלטניסע, י־ע
 אנ׳שםרעננונגען, אלע אוז טרחה די גאר

 אזא מיט םארבונדעז געװען רײנען װאס
פאיחס־עקזאכיעז.

 געװען זײנען װאהלען איצטיגע די
 ׳אינ־ דער םוץ סוױ cm נאד שטעיער די

 םאסענ־ םון (פעריאד פי״אציע־פעריאד
 און פאפיר־געלט־םאבריקאציע האפטער

 מיט קורס) דעם פון פאלען *שטארקען
 פא־ אח עקאנאםײשעז אלגעםײנעם זײז

 װירקליכער דער נאף פיבער, ליט״שען
 און רוהר־קאטוי דעס םון ליהוױדאציע

cm םראנקרײף. כייט אױםגלײך
 אײ האט כיען װאם דעם, אנטקעגען

̂עבט  לעצטע די דײטישלאנד אין בערנע
̂לרעז,  דיײ איצטיגע די ptr כיעז קען '

 וױ ככיעט באטראבטען צױשטענדע ט״שע
 װי וױיס גאם אײז כאטיש נארכיאיע,

 א פון איצט נאד אויך דינעז כײר וױיט
 דײט׳ש״ איז לאגע נארטאלער באטת׳דיג

 מען חעז פאל יעדען איז אבער ייאנד.
 ̂עגמ־ *״!םארקע א קאנסטאנטירען ה״נט

 פאליןט־ דײס״פצי רyד פון שפאכונל׳
 םון באױהיגונג באדײטענדע א פסיכיע,

 צו אױםהערען אז פאלקס־נערוועז, די
̂אמען  יע־ אהן לעבען 8 םיבערען, און פ

 דייט׳שצז יעדען האט ײאס ישרעק, נעם
צװאנגס־ װי געפײניגט

 ער װערט אט״אט אז םאױשטעלוננעז.
 ארײנגע״שאיײ אינםלאציא־גאט דעם פון

 עלענד םון תהום טיפען א איז דערט
 ביעהר קומט pro װאנעז פוז נויט, און
 די אט מיט םארגלײך איז צוריה. ניט

 *שרעקליכע פינסטערע, איבערנעאעבטע
 דורכ־ דער איצטער זיר פיהאט יאהרעז

 ער ניײגעבוירעז. װי דײטיט ישניטאיבער
 אוז האםעז צו ײידער אננעהויבען האט

 וױ־ אננעהויבען האט ער ישםרעבעץ. צו
 האט ער אידעאאען. אין גאויבען צו דער

 אין םארמרויען צו װידער אננעהױבעז
 װעאכע װאהאעז. די מענישהײט. דער

 יגער1דא דער איז פארנעקומעז זײנעז
 מעהר א דערםאר האבעז פאאהס־ישטיםוננ,
אאע װי באדײטוננ סיםפטאמאטײשע

ר ע ר ד ע ר א ל ען ק ל װי ס- ק ל א * 
ן ר או ע ד ד ע ש ױ * ט ענ מ א ל ד >ו ■ 

נטער.8ל8

̂נלענט אונזער זו< יןןרענו
כמזמנאוױמ^. לעאן

 זי»ט םאמעחורעז זײנעז װעיכע װאהיען,
סיחטדדצוזאסענגרוד. גיויסען דעם

װאחא״ר/נוואטא־ די געידען זײנען װי
אוצז? 1זי יערנען װאס אוז טען

p נא קודס עס ולאס it די
 עקסטרע־ די 1א םאקט, דער איז אוינעז,

 סײ ארן רענטס pc סײ םארטײעז, פע
pc ישיעכט חאבען נקס,,4י iv o ^ r y i ip. 

nyo ײ  הא־ ראי טעז4 םזן װאהיען ־די נ
iyo די נלאד yo y icon y זיך פארטײען 
 נצחוגות. גרויסע מיט ריהפעז גטyגערן

ט, ^אי  דײט־שיאנד וױ נאכדעם קול״ז ד
K r nיבyלגyננ8גyנעי־ט- םעסטען א צו ז 

̂ז ם,yסט,ס p»• דער וױ rrD sy r v i8 
 מענ״פען סיאיאנען האבען צודוג^ איז
pc נעקענט 4כיאי עלישטעץ צרם םאאק 

נ,*ש8ב ױ זעהן ך,ליyBי  זיי פאראײפט י
ױ ז,yװאלyג זייינען  האט כיען גװאלדיג ו

 די אױסגעיױבט. און ;>ןרט1אפ;׳ זײ
 זײט אײז פיז ןyקאפוניסט םון װאהל

y די .סיז אוז iy o 'm p c ישאװעניסטען 
 םון ״!,-יזוי — זײט אנדערעי לyד סון
 נא־ ,ד געװען איז — מאוכה־םײנט די

y iv  אט כאטיאגענע. די םיז נקכיה 8
v די y iq i גאכאױםער pc עיוסטרעמע די 
 א■״ אנגעדזריבעז איצט זyהאב זyרטײ8■

m ז.yל8cצו y i,, !אי nnyi באמער״ 
iy iio :y p,□ עיןס די אזy o m c רעכטע 

lyopn ױ סאראארען סערר סך א  די ו
yom.oopy .קאפוניס־ די בערז איניזע

11Vw ל̂•1׳1י •l#Oa Upl jjTT̂ rKî s
 שמײ םיאיאן דריײםערטעא און 3 םאי
 פאײ האנמז מאנדאםען, 62 און םעז

 טױזעגט 100 אוז םיאיאן אײז י׳איעז
 האבען אין םאנדאםעז 18 אוז ״שטימען

pc i היזק א נעהאט אאזא p i ’ Jim  pc 
 חןכסע עקסטרעם די !ײגען דריטעא, א

 נאײארצן. צױאמעםערט איצט פארטײעז
^p נאציאנאא״סןוציאאיסםען, די p ii •זײ 

m צום מאי סען4 דעם נעז yםאא וסען 
 אדענע ■אאיטימער דצר אויוי ארויס

yo מיאיאז 2 קנאיע םים ’o r| 32 און 
 נעראםמײצם איצס האבען מאנדאמעז,

ױ ווענינער  שסי• טױזענם הונדערם 8 ו
 אױוי האבען זיי מאגדאטען. P8 13 מעז

ײ באאד זpר8רא8D מטײגער א1א  צװי
oרpײl םון דריטעא r P ’ iB■ p. גאך רי 

 ?,א גרויע דײט^״סאציאאע ראדיקאאערע
ip איז װי נוט אזױ y i8 i טד צוריבעז 

 1אי *שטיכמןן םוױענט pc 338 :װארעז
 ואון טױזענמ 76 אויוי אראיגעםאלעז זי

y 4 איהרע פון r^ y n 'n c מאנדאטען

iy צײט די וועץ אז לענקט, 'UD '18 pc 
c y i גע זיך האט לאקאאy,דארף נדיגט 
i y i אאקאא lyoy j ײן y ישיקזאא, ז : ' ' i 

' זײנע איז זyפליכט *p8 ,qpyn y w v 
פארװאלט^י/ זײנע זyהאpאויסװ אלײז

A
c איז y i ביאכט צוישריפט ז״עאבען 

 2 אאהאל צו זיגמאן זידענטyפר אױך
c y i ,ער אא1 דערװײא• אז םאר׳שאאנ 
 באארד עקוטיװ1עק אז אויטוועהילעז נאר
 םענע־ א םון װאהא די אסאעגעו און

 עקזע־ iv"2 דער װען טערpרpר־סעyדזיש
 ארגאנײ זײן שויז װעט באארד קוטיװ
 דער״ זיך װעאמן אעזער אונזערע זירט.

 •ippipy דעם מיט צוזאמען אז מאנעז,
 גע־ איאינטעט אויך איז טױױבאארד

 מע־ רm זיגם^ז פרעזידענט םון װאתן
 װײס- םיז &ער?אן דער אין דז״שערyנ

 אויןי באױז אוז םײ̂זrערא8 זידענטyפר
I ערװאר־ דאן איז עס םאנאטען. דרײ

 »ערײ־8 דרײ ys8 אז נ^וארעז, טyט
 דעם פאאנעז גאײך װעיען טאר־לאקאאס

 אבער האט ב. .p נ. דעם םון בא׳שאום
 פאלגאיף און אנדער״ש, גאנץ פאסירט

 אין גיט דערװײא אאתאא דער נאןי 1אי
 איצט. ער״שט ארדנוננ. בעסטער דער
 גע״ די פון ?אאױדאיערײםארס אאע ײען

p זיד וועאעז אאקאאס דרײ װעזענע i r 
 װאס ,2 אאקאא 1א זpס8ואrpננ8 האבעז

 טרױע״ די װײא *— םאקט א עױן איז
 אאסאא געװעזענעם dpy סון חברח ריגע

 נאנ־ איהר אויסנ^אסעז האבענדיג ,17
 inPD איהר פון איז יואוחנר, צעז
 עס װעם — נעבאיבען ניט ײןי ?ײן

 ״ppii8i8D,i8 אאקאא פאר׳ן זײז מעגאיך
 סו? דאז כיז מענמדזמער. זײז אען

 דעם אויף •ערא׳&טײן, זוײס־פרעזיחןנם
 מע־ כאײבעז ■רעזידענט, םון םאראאנג

 ביז אאהאא, םון ער*סע?רצטער8נעדד
 דוע־ װעם באארד עקזעקוםיװ נײער דער
im ארנאנידרם. םאאימםענדיג

שאן ױ מ אױסערװעהלסע ױ פון אינסטןוליי פ ם מ נ
ץ מקאלס פערשידעבש די פ

 אינסטא־ די גוט הרpז געדענ?ען פױר
 צו ,ip^8' פריהעריגע די םון ליי׳שאנס

 געװא• דעז8אpאײנג זײנען מיר ײעאכע
 ,1P38? ipiid םיר און רעדנער, אאם רעז,

 ניט א אונז אויוי כט8מpג האב^ זײ 18
 איז אלעס אײנדרוק. ipoP3P»8 זעהר

P אזוי נעײעז infrtPBo, ם איזpםון הר 
 ױניאך רער גזטעחלט חאט עס אאץ,
 זײנע האםpרװpאױם האט װאס עואם,

m»־8 גאנץ באאםטע. p כא־ דער איז 
 איגסםאליײ pj'DP'8 די םון רא?טער

 י8י pצסpא די אין האב^ םיר ^אנס.
 נם8^יימ8אע&*מ די בײג^ואוינט װאכמן

 םון ,10 יאתאא pc .22 לאקאל םיז
*20 *8P8 זײ איז #86 לאקאא און p b̂

 גאגץ א םים D3PD^fP30'i8 זיך האבען
איגםםא־ די 4ײנpתםםp רpרpנד8נאז

 אויםנע־ האט באאמטע די פון אירונג
 נאר ני̂ע8םpרpצ א באױז זײן צו הערט

 דעם אין םאקם רpיגDװיכ א נרויסער, א
 װינ־ םיר ױניאננ^ pip?3i8 pc זpבpא

 *pp באאמטע, האטעpאויסערװ אאע עען
i iw p p i מ באארדpםבp,םעטד רס 

pדז r,רס mpopippo .דעם װ. .1 א 
 דער איז ערםאאג בעשםעז און טעהנםםעז

 םיר און םאיכםען, רעp?ײ סון ערפיאוננ
p:'n| ,רטײ&רי( ?יכער)* d p i pc 

 די אױף טBnpהpג האט װאם גײםט,
ײ חום אמסטאאײמאנ^  רעסי^ד pרpז

ip p̂ii D«>rnpDopo pipd געבען ךײ 
̂, p^d די  כמר ארום אזוי אח כדםהיל

t װײם װי מח îpo לײכםpײ םאר ר  ו
ײ סיז ערפיאוננ די  צו ipdd^c pרpז

n r ' i .אןוקאאס

,Dynypp-yi דט wv*y'* \"t האט
א^מאגצעז v* וי
8?yoyiOPH. ד צוyר )ly j^ rg p נליאח 

pc די im *  ypjyi-oyiBDpy אױך 
iw״*נט§ רי כליטגעילאי̂פ r w 'i  yury4 

rinr,<• r ®ין y " f ,װאס ר*כ y iv i* 
n 4דאי r u y - ir• ו'* i w m א - אי • 

8• *y wרט‘-^rvcיy8* /ל lyi'V) v 
pc^p 14גאג u אpy«צy ̂ט״אפן פאר׳ו  ד

.̂ r וױ װאאט, ny -דען פאי־ ic jy ij* n, 
i y i  pn דט דד •ארטיײואאיטיח yi״ 

 ovn iy גאןל איהס |yD װאיט רי׳צט,
o א פאר געלאיט^ ^ jy f iy c  yo*m- 

oMr אק קײט,  iyn װאיט עס אאמ וױ 
my עקדסטילט נאד i וד4יyן-(•״קױט8נד ! 
 yir4o^03 די צו גענאמען אנעד איז ער

 אין גע׳צטע״ט ויך האט ער נאגעז,8דעבי
 ;y‘׳8cvi UN און "1 ריט רײהע אײן

 איים חאכט דאס זײ. ריט אינאיינעס
 קא-יע- אליטי׳צע9״ גײע זײן נאי ניט

 •:-4״אור״שטע-גי דין אױך נאל רע״,
 גאנ*ו איז םאײ, דײט״עען פאל׳ן יוײט״,
 אלט* װענינער װאכ wmr. צי בעזונט

״לעלאען׳/ ר^יטעל״עע yכ,לבלyעט,
 pc אייעדט *ערעחאינעז מvד אבעל

̂עכטע די  על- ניט כיען שען עקסטלעב־
̂עלען  פרן דוטהי־יט דער טיט נאויז קי
y פי-,לער, דיעלע i\ װאס oy ״*ײך איז 

 די דך iyjyp •ונקט, דאזעעז דעם צו
 ױעגיג גאגץ אױןי יןאמודכטען דײט׳עע

̂אגען.  גלוגט כער,4יא״גענט רyד כאק
c פון y i אטמא- די װאש אי?, דולכפאא 

̂יאנד אין ספערע  אנגעדזױ- דואט דײט״ע
 סאייקס- יענע װאס רײגעל; לועלען בען

v p h p,̂כע ן  פארגיפ״ כע״וען זײגען װע
i טyט y i  pc זײט אײן ®ון ציע84אינפי 

av *סון4אג i ױאנקאריזס pc אד דעל 
 קױ צו אמעיזױנען האבעז ױיט, דערער

 נא׳ רyטyרoסpע דער ױען זיך. צו מען
w צו אן ציאגאליוג i

iy o ii8  \vini דער דאס איז פיס, ,ד 
v די אז נאוױיז, רpoסpנ ru ’ n סאיקס״ 

iv צו אן וזױגט ■סיכיע ip r .נ^וגט
 -y■ א אין אד״ן געחט ליינדצאאנד

 •ונ?ט איו װאס אגטוױשאומ, פון ריאד
 yDpn 1 טיר װאס דאס, םון הייוןי דעד

 8י אט יאחרען. אעצטע n 1אי נעועהן
 דfאי דער pc נאדײטונג גרויסע די איגם

װאהא. טיגאר
 פאר״ די אהיגנעקומעז דלגען װאו

 דיכ״ yDjnoopp רי פון ״עסיכלען yגpר8א
V טונגען
 ■אר©ײ םי״שע8י-דעמא?ר8,צ8ס די

opn און מיאיאן 1 אינער געױאונען 
 סאנדאטען 30 און ״פטיממן םױזעגט 600
 דעױטאטמן 130 איהרע מיט 1אי און
ױ אזױ •ארסי/ yטDpר8טr די  די ו
 1 סאראאדעז ipcpn אאײן סוניסטען8ק

 כא- מטיטען, עגם1טוי 100 און ם״איאן
 דעם פון צוױײדריט^ באאד זpהpטK׳

 קא- pc געװיגס ט^ען8קי8א״דצם8צי80
 אױף האכ?! וײ ״שטימען. םוגיסטי״שע

 צאהא היכ׳צע א פאראײנמט אױך <יר
 אוט״ נערוסענער ױ1א דער סון ׳שטימען

yטי8רp8דעט • סאציאא א*העגניגער rד 
 איז כעלװע (אעדעבור״נלווע), יארטײ

״ צוסאאען. איצט yטױ 400 א נ lנט 
 םון אוועתגענורען זײ האכעז עטימען

 צו׳שטאנד צום מחנה. ביתעראיכמר דער
 סאציאא• די װען מאחטה, דער פוז.נאד

 פאראיײ זיך אױף האכעז דעסאקראמען
ly אאע pc ■ראצענט 45 ניגט o ^ r, 

ipd ipp אין װעיעז די 18 האפעז# דט 
 צוריקקעהרעז. ipipp צײט סטערppנ רpד
 סאציאא-דעמאסראט- די האט Dא8מpד

p r כאױםער,8נ סו א נעהאט ■ארטײ 
p^pii פארטײאט ^■עטעד ױ\י האכעז 

p־08 אויף ip .נאר״ א בײ אכער םחגות 
 םארהעאט״ די pc אנטלױ?אונג םאלער

 סאציאא״דעטאקראטען די קענען ניסע
 רי ארױסצוציהען ביסאאכװײז רעכעגעז

!ארטייען. בימעראיכע די םון ארבײםער
 דער םוז איבערראישוננ ;רעסםע די

 לואס ,DP8D דעד איז װאהא איצטעער
 מיט ארױס ז״נען דײט״ש־נאציאנאאע די

 ״שטידעך ײער1 חאבען או; בײנער גאנצע
 סארנרעסערען. q:vpv* אסיאו צאהא
 װאהא״חדואםאם גינסטינען אזא אויף

ײ חאנען  בײ נ^כט. ניט אאײן זיך ז
 אױןי ipppip: די איכער אי׳שטימונג רpד

d pi סםך pc דעם pp■סpרטpדכאריכט 
ip איז ’ ’ t ממונה־ 818 בעררען האאםוננ 

 דעס נעהאט האט העאסם (אײן דיגע
iy i  pc m pc82 צו יארטײ״אײטוננ 

 געגעץ), pרpנד8 רי און םאר מטיםען
 ״שסאר? אטpװ רpד סאר זיד האט זי אז
 סאראורזאכט און נעמאכם rראpכpא

yt'D סױ נים דער׳שיםערוגג^. *ינץרץ 
v i m גע־ דעסאגאנ^ע ױיערע אויף 

 װאה־ רי צו נענאנגאן ד♦ זײייגעז מרײעז,
^p| ונקט אבער האפנוננען. ווענינ מים■ 

ױ אזױ  הא־ זpט8רpםאpTא8אציD די ו
ipd תרפאpסpרD ״שסיכלעז צאחא זײער 

 אזוי ̂זpםoתאםוגי די pc pnrn אױפ׳ן
 דערזזאא״ דײנמדנאןױאנאילע די זpחאב
po[ ד סים •אזיצת זיתרpהיאל ר pc 

iPon>r p j r, די װאס wrסםרpם־•רpכםv

iו n n  i
i  m  •n iPB ryi «1

ד נןי8 דיחי iyp טויח, r יי j
ipp ג *im  v חא̂ו ipwpitf ח

fiip♦ דy1א c  i r n p w m m  w r
fp רpד f t i lift i  up V 'trm iw 
 II8P 8 jy"(1 8̂8(84884'8ד^ט׳ >1
1 tyw*\iT3^א8סאצ» |18 8י8א P8P1״ 
8• y-’yjp^y/<8 •818 רט ip ap^
8 o p rט ^  |״M•4P«8^8i טיט נ^חר ינ
+,v\it4 ,8 טיטי״ען nyo^m ײ1 |1• טײא 
m •8 די פ״עד8 ון8 m°״ פיס רט  •י

yרדיyרyDו(8 חןר מיט טי^-ט rר 
 די |1י רג״ט,8 רyרyjאאוציא1וyטך-דJאlד

yyjp i ט8ו ו י4י י  |8י8תוױינ דט ז
8 yy r vאו^ nr |ycp pyjunpa 'ng 
 y| 8װ ד^וני״ייז/ רpד pc ס״גט די

^8טא( טי ס  ר% אא1 טאר8דיקט רני
8"8 w m i • דוד83װאאוציא8שאגטד-ר 
 Ptfyfg אס8 רטי♦8• די נד.8ױפ׳עט8

oy ניט לאט אכער i טי| 818'צו טוט 
 ןyויע(Yא■ נרײט pg pg ײונטעלנעכלדגג

 Of^igigD דעס pc ציע8יור8סט1ל/ ,ד
n דער צײט, נגעg4• g ױןי8  fg ,Dpgc 

 עהסטדעפ״ די pc כל^רוז״ט גרױסע
pg iyג ̂עכטע 3ng  \yr\y •דײט^ן-נא 

ס,8נ רyג84' י״ען8ציאנ  ״PJ רyד 18 וױיז
ly 8: 8 סון ני,8ד to jycgrgנד8ױפשוט 

fy 8 האט p•ונאיyר דער גע;ען ip ^ g c 
 טך די צי אנחעגג^ yi"ז pc סד

yרDאג1י ה״נלע Tצ  אמאד• רעyאנ,װאיו
 f18 סאר׳אוױנחנן, יצטiy^yr 8 ציעש8!

u נאך  g־y o r ס "1 אכער גע,8פר  װו
pg יyאענןן צו ױסשוטען8 י8ס דעז 
pg לנײטען8 צו ,PsycDgt^g |g pg 

ײ י8ס ומגינסטיגער8 אץ8 ױעדט זואס 4ו
ױי  מיר fyjyp חטארעז80 וױגטע• צי

 ײ pc סרר ױפ׳ן8 גטירען8שאגסט נכן
:האען8לו יצטינע8

1( ig סון כיערהײט גרױסע די avi 
 pg רעפונאיחאני׳א, pg סאאש דײט״שע!

p •8; רעיובאיקאנ״ןןעד דעד אז jg iyײ 
o i^ oyc צו סעהר, אץ8 ילס8 זני ױ\י 

 נאטיראיך jyo דארןי נער8רע»וכאיש די
 כאטמ מודסט^,8ש די צורעכעגען אויןי

״  נאטדאגט pg יסj ס^ססזנס לןזדעז ז
pg nuרי8oגyם8רא8• רי י8ס icrn  y r 

i r r ון סארסירומ רער ננוגע גארדט• 
קט.8ינדיר8 דט אפיאו רעדרונג, דער

 דײטמ״ pg רע8טטאספ8 ײ אז )2
f 8 '*:ר in g iw  pgי8® 3ורד;ססי 
pגטרgp דעם vװאיוצ,gגpרpאון טעראר ז 
o סאר n » אקםױױזם. 1איסטי׳מע8נ8,גי

ז ■אריאכתגטארי׳* י •8י H נעד8 י
ױ גע, י ר8װעניג דס אגט,1גע ו רי  ג•8»י

ױ טערט p ו p n n c א n װ״ y c ’ ? g •אד• 
pטJPמ8א r n  חאכען דט ipp טעחזײם 8
Pגים- 8 8 o n8םי8ר ;j r v j n  p rאון חן 

מ8צי8ס ^ מיט ^  גאך pg ע,יןראס8א
n 8 װעדגער p jp ^ p g n .נאר רעגירוגנ 

ly 8 דער כדט o p m n r gו;טער׳»טיצוננ 
ipo די םון d^ io b p גזד סענאיך װאים 

j 1צ זוען n ^ n נוד8שצי8דע די געגען 
 נים געחון סודסטען8ק די אנער רען,

Q’D ■אאיטי׳שע עאכע18 ין8 ארײז n ’ r, 
n די אױן און v ^ g כען8ה ■ארטײעז 

 *rיD8כpא8ב די חשס, קײן דט דעדצו
p c r^ 8 ip 8 o n ^זיד האבען ■ארטײ 

 ורױס״אינדוס־ ^ םיט געװען כדשדף
 מאנדא״ 49( םאאקס״^ארםײ טריעאער

 די אין פארדעכטיגט 1אי װעלכע טען),
 איכע״ צו אאס רעאשציע רyד סון אױגען

 ־gDm דער סון אױנען רי אין און דאא
y צו אאס — קראטיע jg ’P P g n^ די 

urm פאאקס״יאדטײ, i,די אױס נוצט ־־ 
 ■ארלאמענ• רn םון קאםיאיצירטקײט

m צו כדי אאגע, טארמןעד ^ P H איחר 
 אין ארײגגמנוסעז ז׳יןי האט זי וױאעז.

 ד״ממ״ די אז װי, אנדעחט ניט חא■
f ארײנגענומעז מחען אע8נ8צי8נ n p r 

^ys דיער קאכינעט. אין nyi כונח 
̂ש• די אז װײזעז, צו איז דערבײ  דײם

ײ *ארטיי, גאציאנאאע n אין נדיג8ז n 
 אױסײענינסטעד ^ איז װעט רעדרוננ,
 די •ױ האנדאעז אזױ נענוי ■אאיטיק

a כױם קאאאיציע־פאלסײעז. n דאזיגען 
ײ האכעז ■לאן  אױ•״ די סאראורזאכט ז

o םון אײזומ n אויס-. די און רײכסםאנ 
 איצט װאהאען. נײע די סון ״שדייבונג

ײ זײנעז  םים ארויסגעטראםעז וױדער ז
 דמיםm מטערעז און ®אאן דאדגעז דעם

קאכינעם. א pc סארביירונג די
 דער אאננ װי וױיסען ;עטער די

l נאד זיר װעט ■אאנםער y c n r װי און 
v וועט ער אפט t .איבער׳ח!ר׳ן

 הארלעם אין קאנצערט א
 עדװקיישא- די ®ײערען צו

טעפדגקײט. נאל
 װעםז י*:ו*ר, םעז17 דעם יווועג®, ̂בת

̂רלעם אין  ־y*jny די ײערען געיײזןי® ה
 :זעטעק״® ‘עדיוחײאאנאי דער ■ון :ונג
 גזך דער דו .4איננמרגזףיאנאי אזנזער «ין

 ?זעח־ א ײערעז געגעבעז װע■ •*עגענחײײם
 •אר־ װעם דאס ®אנץ. ווון קאנצער® נעי

 pttlOil 171 ,‘סקדוד ■אבליק אין קוםען
 עײעס ר.»ע און םמדיס?ן צװי«ען סם״

ty עס r דײ־ 9 ײערזןז דויכגעייהרם
 דעד »ון םיםגלידעי די ■ראגראם. כער

 *אםיליען וײערע »ון ווינטלרנדיאנאא
גצלאדעז זיינען



r>

 1925 יאה־ דעם םי; אנפאנ: סיט׳ן
y נייע א »; דך סאנגט :* iy רעי אין 

 אין ארב״טער־ביידוגג םאד נאװעדנג
o n ,אייסגעדריסט ױע-ט ד*ס או; אאנד 
 ״קאטיטע רער סון רע*ארם דעס א»ן
in םע־ אטע־־יקען רער סון •דיױןיישאן״ 

 קאמיטע די וואפ אײבןןר, אװ דעריישא;
 אייוי ׳®אזא עי־ אין צוכעשטערט האם
 ‘פע רע- סון טאנ״וענישאן יעןוטע• דעי■

דעריישא;.
 יעגעם אין װע־ט אגדע־עס ציױיןגען

:נעזאגט רעואי־ט
־........ ע ״ דעד דיט איז ?אדיטע א

 רי גערןידעז ישױן איז cy דאה טײנוג;,
סע־־ ארנאניזירטע די אז צײט,  אע״

 ;y;y:i:n2 מעק־ ניט זץי זאי• כאײע:ונ;
: כדט באױז ̂־־־ט עה •ואס ה  אינדאר־ װ
 פיז ארכײט די טטגעידיסצז איז םײס
 ;בױרא״ עדיױןײישאן ״װאי־קעדה דער
oy ארבײםער־ רי דאס ציים, *שײז איז 

 פיהרם קמיישישאפט די .ידאס בירדי;;,
in, .אר־ די פון וחני־עז פינאנסירט זאי־ 

^ ט ײ ב
 ״װאיר־ רער אט פון איבײט ״ד•

*i״pvny רסyה r דער־ דארף בױראי״ 
 אי:טע~- און נאציאנאיע yny> גרייכעז

 אנגמשרא־ איז װאס ױגיאן, נאצי*נ*י*ע
yo| ;* אײ םעדע־־ײשאן אפעדיסען דע־ 

 כדי רוע־־ען, נעטאז דארוי אייץ א״באד.
 איז בי^דוננ וױיר דעגדיןי, cy מאבען צו

לל  װאקסע► וױיםעתןז םאר׳ן גױט•; ̂ז
ד דעי )פ. אנסוױקאונג ר• םאי אין  ט־יי

ױניאדבאװעגונג.
 רyד צו םאר רעריבער ישאא̂ג ״כדר

y םון סאנױ^שאן טער44 i׳m אכ^ריטען 
 םאמענרעז רעם אײבאר אװ סמוזנרײישאן

ױ פאאן  די פינאנצימי• ישטיצען צו ו
:ביורא״ עדױסײשאן ״װאירקעיס

 אינ־ איז :אציאנארע yny* דאס .1*
 באשטיסע; זאר ױניאן כתרגאציאנארע

 פאנד־, ‘עדױסיישאנאי אן יאהר יערען
 נטyס האיב^ א באטרעםצן “זאי װאס
יאוזר. ד־ורכ׳ן סעמבער יתר

 עד^סיײשאנא״־פאנד דער דאס .2*
 ײערען -נעצאדזי״ט םערטעא־יעהראיף זאא
 בױרא״י עדײיןײישאז ״װאירקערס חןד צו

 רyד צו דינסט עדױקײישאנאר איהד םאר
E ' r i n o y o.

װע־ זאי־עז ױניאנס ראהא^ די .3.״
 אן אנצדש^יםעז ויך אױםנעפאדערט רען

 ביוו־א* עדױקײשאן ״ײאירהערס דער
 צאהלקן דאי יוניאז אסאל41 יעדעי־ און

 עדױקײ׳עא״ דער פאר יאהר א ראילאר 1
בױרא. דער םון טעטינהײט נאל

 Dרyזיכyנ זײן װעם אופן דעם ̂ארי,יי
 ״װאירקערס דער פון עקזיסםענץ די

א״ עריוהײשאז תענען ורעט ד און כיזי

 |ypfny^n דער פוז ױגיאן דעyי דינען
/ אװ פעיערי״טאן אי ב ײ י

 איו האמיטע דער םון רעפארט רעד
yo אײניעטיטיג ijy ;:n; .נעװארען

jy:yv די װעכעז גוםא, רערנ^ דאס 
 yקאכ••ט די ראט ׳ryקורס און קי־אסען

ױ טyכט,בא־ :םאממ ו
 אינ״ פיי• כדט האט סאכייט̂י ״אײער

 בא״ אין ר\וימ7ר oyד באט״אכט טי;*צס
y צו צי< i□ אנטוױיורונג׳ די און װאוהס 
 אר״ פון ׳DyK״ny?np ױניאן טרײד םיז

2"iyDnsn^yD און fycnip 1 אוןP v iy,״
 ארבײט^י פאר אינסטיטוצי^ש •שאנא'* -

 oy יאה־. זyצטyי* פון םאררױף אין
 יואס צופרידעניצסעיענד, באױנתניס איז
 װע• סyנסטיטוצ*,א איבײטערכירדוגג די

:D irvcy אאגעיאטיױען א אויוי? 
ז דאס אים;. ע ^  גרו־ אין צוזאטען, י

 געזוגבוען א אודי כאזירם איז םיענװײז,
ציי.  נ־y;y‘יyג א גיט ;y־:ŷ דאס פײנ

 פ־ױ^, און מענעי ארבײסעי, די הײם
̂־  פ־אבי^םען, רי פאריטט^ן צו כיעס

ײ יעטעהען װאס  אינרוס״ אױפ׳ז פאר ז
D' .D'2y: iy?y־

עי ןyקאמע:ךירyר רי,כ״ ב ^  די צו ד
 ;ysnt יעס ׳לאני דעם פוז איבײטער
 עדיױ ׳זyטוד'ר־קיאסtr רעןyװ עטאבי״ירט
 ׳זורער־ס?ויס אינסטיםוציעס, הײיטאנאי*

 אוטפאיטײא״ש און פרײ זאי עס װאו
V’2V6'2 די וועחח יצטודירט * -b,] אין 

 ־yאי:ט אן האבעז ארבייטער די ײסיבע
 בא־ זיך די זאאען דעי־בײ און רעסע.

ײ װאס הי?ף, דער טיט לז’נוצ  הענען ז
iy^ irn2 ערױקיײ ״װאיר?ערם ףער פון 

 בײם יפעןyה זיי קען װאס בױרא׳/ ישאן
 iyc*rp די זyאנפיהד ארן ארגאניזירען

זוטע<־ס*\יס". די אין
 סון קאנװענישאן די אז טיינט, דאס

 ילײבאר אװ פ^ריײשאן אבתרילעז דע־
 אר־ די אז ׳;י?ענטיא: באויז ניט האט

 זyטyפאר: זיך 4זאי בײטעי־באװענונג
 Dy רןyזאנד ארבײטער־בילדיננ, מיט
 ארבײ־ ראס געװארען באיצאאסען איז

 זאן ניצריבע זעהר א איז טע־־בילדוננ
 גאנץ א געײארען אננענומען איז עס און

 עדױקײ־ די אזױ וױ פלאן, ־,באישםיסטע
 םי־ r^.yny: *ױ 4זאי yiiK2^:3 ישאנאי

ווערען. נאנסירט
 ארבײי־ רי האט באיטי־וס דעם דורף

 רי אויכ דאס אנערהילנט, טעד־באװעגרנג
 בyד דערגרײכען זאל ארבײטע־־בילרוננ

 ־.py^yo:'K נײע א געביעז זי דארף צי^
 צו באדײטוגג פראהטײשע און טו^ע

 און דערוואהשענע. פאר ביידוננ דעי־
זאא װאס בילדוגנ, :דיז .דארף דאס

 די איז בפיט ארבייטעי־זאןי די דינען
בכלל. געזעיעאםט

 ארביײ די האט באישיוס דעם דורף
 ביל־ די דאס ׳אנעד?ענט גוגגyײבאװyט

v געyסpאvר,yד פאד דוננ : 'i)n אוג־ דך 
 אינט^ yגעװיס םו| אײנפלוס דעם טער

 אין ניט אפט גאנץ ױינען װאס רעסען,
 דער סרן פלאג־־עס טיט׳ן אײגידאנ;

*i־n איו דאט און רענישהײט, c, ל  װי
 כיידונכס־אנ־ רי פינאגסיו^ װאס ד•

 דיער זײ רyאיב אױס איבען ישטאי־ט^
v גונסטען צו האנטראי*, 'V " i איגטy־ 

רעסען.
אטיליי־ רעד פוץ יטריט :ײער דע־

 באצוג איז ר״באד איר םעדעדײשאן קען
 גײער א אין איז ארב״ט^בילדונג צו

 רדע״ טאןyג ניט דארף דאס און ריכטונג,
 װ^יט דאס װי ארפן זערבעז אויפ׳ז רען

 ;ריאױס :־ופע; yרy»נד די םון ;עםאן
 א־ביי־ די אדבײםעד־באדועגוגג. דער

כט אפטr־yט  זי .Dy״ysy□ 3 צו די״ט̂־
 בא- זי או; װצלט y־yoy2 א זעהן װיר

 בירדו;: אײנפלדס אן םאר װאס גיײפט
jyp רעם־האבען. אױף

jŷ צו אום rn אױפ׳ן פדאגרעס 
 ארבײ־ די טyװ געניט עדירליישאנאר

 4זא־ זי אױםפאסען, jyrv: ט^שאפט
o אין y i ג ניטyםין װעדען ^ינדערט 

yה•סטארי א איז Dy דרויסען. r׳אםת ר 
 ׳:yc ױגגמ איהיע אין באװעגונג א דאס
o אין y i םוז ׳אגטוױ?יוננ םון פרא״^ס 
ע זיף ײז ^ו דינ טװענ  די אויזי ןyהאלט נױ

* " *v n זײן צו זעהץ דארןי און ׳םיס 
 בא־ םיעסדער דרױסילנדיגע־־, א פון פדײ

וױרקונג.
Dy ניט אבעי דארף D״^y:nD-j| 
 ארבײנמנד־באװענונג די ראס ווערען,
ט  פיז פיםארבײם^שאפט די צורית וױיז

r: אײנצעמזנ r r n r געז דדאט  אין ז̂י
ז.yבא•שטרעבונג yא'הר םיט סיטפאטיע

יילנטyגyג אין ניט. דאס ׳נײן
 |y:־y' אײן טyצאד נונגyיטער•באװ,ארב

 איהר מענישען, זyהרייכy און ן1יעדנסם
 אופן. כי^יכען יעדעז אױף םיטצוהעלםען

 ivo^yn צו גרײט זײן א;^ר דארםען זיי
 עדױהײשא־ אויפ׳ן און ארבײטער, די

 נעםינען נעאעמגנטע די ;y:yp געביט נאא
ײ ארבײט. גענוג  זײן דארכדנן jp:yp ז

 רע־ גיטע iy::y^.2 cy.̂ דודך און טילטיג
זואטאכען.

y' די y :v װאס v : " i\ אױפ׳ן אהטיװ 
ט עדױהײישאנאא ^  ארבײ־ רyד אין ג

 צום כאשייסען זאאען םילר״באװעגונ:,
 איז װאס ערישטע, דאס אז ׳יאהר •גײזןם
 ׳רפאאגy האבען זאר באװעגונג די גױטיג

 א און אאיין, זיף איז גיויבען א איז
 yנוט דעדנרײכען צו נאישלוס ;ריפעכט

דערוױיאיגע הײנע און רינזואטאםען.

" מטרדכאומ^ז צור^חאי״ ניט ו
o כתן n  p c .ציא

 ראס ;,ypjvntt זײ זאיען ׳שאיסאיף,
 םי• דארף כאוועגוע עדױהײישאגאא די

 םון ווערען םארוואאםצט ׳און נאנסירט
 ארכײםאר־כא־ ^די טרײד״ױניאנס. די

 פידע איהרע פאר זyםאנד שאםט ווענוגג
 און טענדגקײםען, םאױט״^ארטיגע

 געםאן אויף^םיזעז וחנט זעאבע דאס
 זא< ארבײטער״ביאדומ. סיט װמיען

 רי םאנד א טיט װערען באזארגט אייד
 טרײד״ די אין ײטpטיגyט עדױסײשאנאא

ױניאנס,

 אומא®״ דער פון אױפדוה אן
פארטײ לײבאד הענױגער

 אײבאי״ אוסאפהענניגע ענגא״ישע די
 אן ארויסגעלאזט אןצט האט פא־טי

 דער ארבײטעו־. ענגיישע די צו אױפרדי
 סאר כאראקטעריסטיע ,־nyr איז אױפרוף

ly די ijw 'D y, װאס iy m m די צוױעען 
וואהרמן. די נאך דyארבײט

 אױםררױ דעם אין Dy*.yn:n צוױיט^
: DWV2 וױערט
 צו — איצט איז אױםנאבע רyאונז̂^

 —סאציאריזם״ םאר׳ן םאיס דאס געװינען
#:p גרונט דער איז דאס iyj אײם־ םון 
 אז וױיזען, |yrv3 ״כױר אזוי^ װי רוף.

 ׳כח א ני׳שט איז דאס — םאציאאיזם
 אונטער האאט װאס פארניכטעט, זואס

 אױפבויעגדי־ א — נאר אנטאגאניזםעז,
 און ארדגוננ צו ישמרעבט װאס ׳כח גער

 כע־ אױף באדרט הארםאני^ אמת׳ער
ארבײט״. און חגכטיגקײט

 ארכײטער די אז [,VV'H iy?iD ״סיר
 פרא־ װעמענס אײגציג^ די איז פארטײ

 גיױבען, א אױף אױםגעבויט איז גראם
 און שאום װעאט דער ברעננען װעט װאס

 רי איבערצײגעז מוזען םיר אנטװאפנרמ.
ײ האםנונג אײנציגע די אז וועהאער,  בי
ױ ׳«יאגען אזעיכצ צדקוכיען  ארבײטסגא- ו
 ארעםהײט, נישט־םאררינטע און ד;קײט

y דאט אז : 'v : ,%K ,וױדם־ דאם מיטעא 
 םאגאנדעדביי־ זיך זאי זyאעב יטאםטאיכע

iynארבײם די ארגאניזירען צו — איז ׳ 
 און יסורות וױסענשאפטאיכע נײע אױ,־ז

 איפםואס נייעש א c*:yo דעם iy2y: צו
ארבײט. דער צו

 אין טאן װעט ארבײטער־פאיטײ ״רי
 אפאזי־ ארס איבײט, איתר פאדיאםענט

 גאנ־ איבער׳ן סאציאריםטעז די ארן ציע,
 װעה־ די רלדציהען דאדפען אאנד צען

 ארגאניזא־ די צוגרײטען און יער־מאסע
 ארכײסער־ די כדי נײטינ, איז װאס ציע,

 רי בײ בא?וטצן און זיגען זאא פארטײ
 טער־ בפירוש׳ע א װאהיען yגטסמyנא

הײט.
iw״yo| אויפ׳ן אונטערשדיםטעז די 

 ^^?דאנא^ר׳ס אױך זיך נצפינט אױםרוף
נאמען.

גסשי;•:>:«;■} •I•*• 1 י,.«:■

I g I 11 שארף און קורץ 1
| ® g ג. גג י. ®רן § ]

 j האנרעי, שוז םיניסםע״ אינזעי רואריע*, םר
 וײ| װעם י*הד לוםזגנרעי רער אז נניאות, ז»נס
 איו הואװער ם<־. סרחםה. רער זײם בעסם•;- דער

 ■דאנרע^ נאי איבעיאר זעחם עי ן»ם*םיסס 1•
 ערד־ אונזער *ײף •ונקםעז יכײאכע אײנ*ינז די

̂ר  אבער, כי;א. אוז רוםיאנד איז ער זעהם ?ונ
 נאנץ זא־װײזא האבען <«;דער בײדע רי װי אזוי

 וײ לז:עז ווע״ם־חאנדער, צום בײנעס״אנעז װיינינ
 אמזר ףעי או*ף חאבןז אײנשגוס װײנינ ^אנז

 װי< אסעדילא. אוז אײרא«א אין לאגע גױינ«.־
 אמימ װיר קי־ינען, נים איזם א״הם מים rז איך
 אר־ די אז באחויאטוגנ, זײז בא׳אוייעתז ניט

 אזעל* נעיראגעז גים ק״נםאי האכזז בײנתי
jo מ e װי וזיידדמס״ חוי r a. וויר^נרע נים 

״הרואי לירעל: ר»ס m ײו r» דציכז•: »כער
||•1נע*י אםת or ױאיס

 דאש פ־י־ט*: יעצטעז ne •שנ״־ישט־יעם רע־
 1 אוז י*~ל נײ איז חויס^ גיױםעז א סאכם1*ננ

1 נעיוצו איז עי אויכ נ*י, יאנד. נאנצעז איכעי־׳ז
נאםם, נעײי^םעי קײן ניס זעהר־תהר רע,ם ^םא

 Iפעג׳ש* םײזענםעי צעמדלינער אבעי האכ«ז
 s \ײ ה#ם ע־ אירים א-יף »ײתן רי »ו*««קוסם

 דאם װאס נתג׳ •אי » פאד רזטאב » נענזןכעו
 א פאי־ װײנינסטענס, כתגרינפײם, די מנעבעז זיי

n־ א האכעז לענעז צ* דײירע. לייןהןי r n r 
כיס«חרצ*

 א םאי . דיאט פיט באטי־אכם״ אי^א אנכ
 איז אדד:ו:נ האאיםאליססימע אוכזער חכסח

ײ ניי יכדאי, ײ»רם, ײ»ם נענוים. ן  נזגס«ז. י
ר םײזעננמי־ רי :ים ה»ס oy ויצז ? ׳*״•רינע̂ן

 א*ז באנראכעו נ?װעו אי*ס ביז נסוי רו»ים זי
מ מי דןר 1א» *.,:r הורבעס מי אנ  א<ז האנדעי נ

• געסװם זיזי זוא^ט ,וואנר!' •ip^yop װער אײןי 
 ראנ־ צי נאם אבע־. םיר האכעו י׳אנג ײי י©םיוד

fp,\ געראטזר הסכעז א^בײםסי*»««. מ<ונ
irm נייטיג רױ עײז. ימזר וזןתם סיסו««ימ. די 

p א חאבעז *ו אונז סאי »*ז m ל rope r איםײ

 םוז “רעדאהםא דער טרעסי־א, גאיל אז איצט, •
 איז צײטיננ, איטאייענ^עי אנטי-פאטיםםי״שער אז

 א םוז טעיםיז ■ריזאז זײן *•רינעז אײעק ־עדיז
 רזעארדז־טיא, אטראנטא, איז ׳ם»נ אילן אוז יאהי
 םי© זיר םארכדטע«עז צו אז װיסעז, עויז ער ריעם

 אםד איז ד«, געםעחרליד אםירו איז טוסאריני׳ז
 ניס נעװעז אײסרײד מןר איז נאטירריד, ריהא.

הא• וסל ער ויסס ־גוי אנטי׳םזךשיזם, זייז
 װצס עםוראס, צײםוננ רער איז נעררוק^ ב?ז

 םאר האמתז האטסםאהס אםעייקאנע אונזערע
מ א גאר איו עס אכןר ״איטידאסער״. ױי  ג

yגיJr̂ייsא'ם רעי נים װעז אז םכ־א, rאטבוד ר 
 יענעם װזננזןז ויאלט ם«ז,6װאמינ אין אד»ר6

גמקרמהם. נים האז קײז א־םילער

 צו ־•־רע־ טײז ײף ק״ײבם רײלען “םע־א
:irory דאס איז בישז •אים א*; ײזןײיסןןז 

 קען יאײ v: געארם. •טסא־־ס נים כ־יר װאײמ
 םיר אכעד אירם אחן* אויסהומע: נוט נאנר

 גאגצע ר• ארויף װארםט ע־ ײאס פאױדייסם,
y א־רעכע, זײן אויוי סײד rm*'vv .זי הײלעז 

o עס וױי־ n ,דען פונשט רעם איז אוז ױעה-ישאן 
פו; פופשןד “םא ײאס :ים א*דר עד
סעיאי. אי;-יע־ איז ראש פאז א

vc-i-4-
»
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 ־אר״א־א״געגטיםער ר■ ראבעז נאוײנזג א פא־
 יאנואר״ םעןon 1 םאי. ע־־שםעז צום נעדז־ש
 לי־־״עציא אוז :•עוןארסי? זיננזןד. :רײסע אטת׳ע
,•  םעאטער־אײנזנשיםער אונרע־יע ײד האבעז מי
 נעהז עס ויתט ױעי־ איכע־נע^אזעז —שטא
 םאר רארא־ עכדיכע באצסיייעז אלז טעאםעי־. אי;

מ א צרזערז סים, א  ציױיםעײהאס־ נא:ץ פיז פיז
 ניויסע אכזת הערעז ?עז איײער אי קױאריםי, טע־

 די איך ױ*ר ? ד**ם -jn אױ ײר בײ ארסיסםעז
y דאײנע ^y p jn r בא־ “טעאטעי־אײנענםיטע 
 כימעם רי «ו זײ ײעם ראדיא רער רוהינעז

ז נעהמז ײאם סעךרסםע. רי דוײר *שארען. נים  יי
 הינסמ דעי צײיב עם<יט איז םעאמרס, ױיעיש

 »וז דזטירערי םײזנרזנ זײער? ווײועז «י אים נווי־
y ײיערע זויך r w וו. אז אוז װ. אז. אוו אדעסס
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 I ליין ראריא ר• װעט אוז י־ע; הינזיכט רע־ איז
כתאטערס. אוגזע־־•; ם*ט קאנלו־י-עז :ים

 ער צ־ה v גא־ א־צס זיך אויןי האט נױינדעל
 עי האט סעיס*צאי,רעד אהס דאס. אנגעק^אגס, איז

 מ דאם io-jo איז רענירוגג. רי באטײינדעיט
 סזיזעני 21 ארס אײנקו;שם, זײן *נגענמכעז

 ״נע עי האט אםת׳ען רער אין כאכדש דא״אר,
 טױזענט הונדערט איבער יאהד יענעם כיסכט״
 עגטפעי א; ‘םא ױאס נים, װײס איך דסיאי.

 כ^נ .ברודער אםאלינער אונזער בדינדעל, ס~
 םיר אבער אנקלאנע״ רי אדיוי נ;בעז װעט רע'׳׳״
 ע:?ד גום נאנץ נעקאנם װ*יט ער אז זיף, ראכמ

איך װאס םויזענם, 21 די :סארנפ װי פערעז,
 ׳ײםאדרינסע1כ- נעװען זײנעז סננענעבעז, האנ
 דעם רענירוננ דעי אסנענעכזן דעפ םוז איך ראב
 איכעײנע דאס *מןר ליםם. איהי ױאס חרל,

:c's האב װי סו נזלה, אוז ג:בה ■סוט נעױעז איז 
: אז עױוארםען, נזןלאנט א־ף ^ytרענירוננ, '־ 
 זיר טײיען װעײעז *,זא צדיןנײת, ניױסע אזא
־ מימ o איז ד n רויב ?

 רי האם ריג״ סאטעריטט ••■עיס יא:נא ד•
 נאמירליר. לא;װע:--*סז הריא אפגעהארטעז װאך

 צו נענססעז עלטעיע ר• פיז סירע געלוםזז זײ;עז
 עצות. נוטע זיי נעבעז צו אוז יוגנע די נאנ״יסעז

 װעײ וסר װיכמינםפע די אוז בעסמע די אבע-
 און ל*;ד»ז, םײער נענ. נעזאנט זיי האט טעי
 װעיעז: צו איבעיגעתבעז וױרקליף םאידײעז ױי

ip םי,־ :n קײן דא ה*בעז גים װירעז אוז נימ 
 רי — נעזאנם זײ ער האם — מוײעכדרענירוגנ

 פוז םירע ראס סאציאריסםצז, אונזעימ טים ציה ,
 פים אנדערע. נאכצוסאכעז אידעי מלײעז זײ ,

 םצציאל־ דײנדשע די. זײנעז צוריל יאהי ,פע־־צינ
 ױי װאס פיחרעי, אונזעימ נעװעז דעםאז־אמעז

 איצם נאכטאז. נעײאיט סיר האבצז נעסאז, האבעז
y די נעקוכמן איז רא;נ גיט r 'o n ,רעוואױציצ 
 דאיט הסבעז זײ װסס איריאססטװא, יעדע אןן

 ר*ס א״ס נצװארעז, םראתיאפײ־ס רא איז ׳טאז7נ
 םיה־ ײך םיר סוזעז דס חכסיז פוז ױארם רעצםע

 יעכוו אכמןדיסאנצי פוז באנריפצו די רױם רעז״
ר רער איז א״עייקא ^ ע o ני ^ ^ yo o ry 1אי 

װעיס. רער םוז נעסיכטע דעי

,ז זיא א־ײסנעױיזעז וײדער  לאריד. ריכסינעז ;,
 צ״ס א םאי עהסעראנם. פא־ געויא״ד־כת;״.* א'ס
 נעזעצריכקײם םוז פ-אזזז ס־ט לאיזט-ים עי האם
 אי־ א*ן אסאזיציע די אכש־ האס םרירעז. אוז

̂יע;  םיםאריני אז ראלוטעגטעז, ם*ט בא-ױזעז טא
 הויפם־ ר^־ איז עי־ גא,־ און ער אז פטום, בלאםם
 נױאלר־םאמו. אי־ע םו; מצ־רעז, אלע םיז ?װאל

 װי־ עי האט עלעכט״ איז עש אז דעיזעהעגדינ,*
 נעלאזען איז טאקטיל איםע זײז אנגעהויבעז רע־

 י1אוי האנס. פרײע א “סזןידע םאטיסטיטע זײנע
 םסרר־פאלענעו, זײגע געײאים נאי הסבעז רעפ

 גאיניט ציים לעצטעז רעי האבצז-איו ווערכע
 סרינס־צד אטת^ר אוז סוסאייני, זײער רעימנט

 צײ• איטאליעז. איו חירעי איצם וזעייצם עםאנד
 װארט יצלעכם א נאי זאנעז צו סםײען װ*ם מונגעז,
 צױ ױערעז דיהטצטוד זײן אוז םוםאליגי װענען

 װצ־ געננער םזרשיםטײטע רי םון הײםעז נעסאכס,
 םוסאלינ'• “רע אוז אוגטערנעצזנדען, ••שום רעז

 נאנ• 1וײ אין ברצעװעט איטצליןנז אין טע-אר
 רי םארםאלען. אױ עם «בע•* וױלדקײם צער
 •yi נײנעז זאפם7\םיסס<י;י*חער דער םון טענ

n דווס צעחיס. a o איז jy^no'a סארס איז 
^, אביםעל ר נ  1א' ם«לק איםנלילליכע דסס װי א

 אונםער־ ,ר דולדעו לאננ נים װעט עס רוסלאנד.
 ויןי לאזט םאיי־ רוסיט^ דאש ױאס דרייוננ,
נעפעיען

 סא,־־־ םענ yמליכy ל^מזע די ה»ם מוסארעי
 צ״םונגעז רי םוז סראנם׳סײדזט דער םון ׳שסיסס

r הסס עי װײל חעידען. סאססװער yרy»וגז t

'V״׳ ז

 םוז שטעהעי—םא ־n !.,לראס »םבאס»דאי
 נים, האלט סיאנלרײך, איז ס*װעגדר^.־ו:נ רער

 א אז דעם, םיז עםסיל זעחד אייס, זעחט oy װי
 םמז* זיד רארו• סר*לעםאךיער םוז סא״טםעהער

 םיאנה* איז זייזנדינ •ראיעםאריעד. א וױ רען,
 נאס רוי ״יעבעז, no פצוה רי ססים עי איז רײד,

 אװ כיוזישיק דער װי ניפ אוז םריניןיײר״, אין
 לאננ נים רוםלאנד. איז לעבזז ארבײטער רעי

 םאםיזן נאםש צו אײנתלאדעז עי האס צוריס
 וײן צו מװאיעז באשםיםט איז װאם העיבזןךם,

 רוםלאנר. אי׳ז *םבאסאדאר םיאנצויױעער רעי
ז איחם םאד נעםאכם ער ה»ט ו  אײנ״ אנדציזנ סיל י

i קײז װ»ס םאחלצײס, א מפם, נעיאדענע r y o 
 ם־אגצויזיזתי דןר םאממ מלאנם נים ױאים זyר

 איז פייב דער דוםערב •ריײתנט בויזטואזער
 נזד האבעז װאס בלוםנז, נױס םארמאכממ נמײעז
 יזא־ ״םיימד םח^ךעס באריכט דעם ױים ה«טס,

 פראנימז• ס^יזצנפמר מחנרליגמי רפטיאנדענמ,
 wjroMt איןגמײ ״ווײמ?, r»r*D די ׳חײנס

>n וײם אױןי (מיוס

״ • .....

 yD'?oy שוין עדשײגט װארשע אין
 גאמען אונטער״ן װאכענניאט, h חדישים

/iyoy?o רארישעy״איט ly ׳ D ^ ii גע־ איז 
D y o i'i i אינט דיyרyDyפון ן '?n t^ y D־ 

yK»,o קײגע הונסט. און ,>H8 ,םראגעז 
p: yj^p to טאג־טעגאיכע y״ v " i א:ד;ך 

 די אױפער צײטונגס־מאטעריאי^ רע
j־yvy:y| איט םוןyרארישy קינסטאע־ און 
n־y i .איגטערעסען

 די פון צײטשריםט, דאזינער רyד אין
 |y2,״ny3» זיך האט אן, :וטערען ע,לטטע

 ציהט yװעאכ דיכקופי^ yע’ראריy^ט א
 ״שוין זיר האבעז oy הױם. ילד :אך זיך

y:y״8D ארויסניעזאנט iy 'D טיט ישרײב^י 
y jy iy r n x D װyמיט ^טױאונ;עןייט־אנ 
vimv'^xD טעמyEדאםy,און נטען — 

ױ  ר*< נײר — דיפקוסיעס רונ דאס בײ ו
^ און קיוגע yכ,sטy רטyהyאױפנ בען  מי

^ און באט^ײקונגען פענדע זעהר ׳פי
י* י• י ארגע־ אין אבער דבורים, פוכטע׳ « -
ןיכ  אנפאנג. בײם ארץ :אך טיר ־טטעהען י'

 ;יעריהרט ניט זיך האט פראנע y•שװער רי
יעזונג. איהר צו רועג דעם אויף ארט פון

 איז yדיסקוסי דיער פון טה^א דאס
 צײט צו צייט םו| נײ. ניט אײגענטאיך

 װעא־ רyאונז אין ןyהויבyאויפג זי װערט
 ׳יyoבי א זיך טוט/דט דער׳עואם טעל
 פרא״ yאנדער |yoip דערנאך זיך, דזיצט

 ארויס. איהר ישטופען און ^ysyטוpא גען,
 אמע־ אין אײך בײ אויך אז גילױב, איך

 אם־ אן נאך איז ״דיסקוסיעס״ װאו רי?ע,
 טען האם ׳אונז בײ װי ערשיינוגג, yרyט

tny באהאנדעאט אײנכיאא :יט ii^  v w n 
 אונזע־ יעצט םיגטcyבאש יכעyװ פרא;^

 נאך ווארשע. אין װארמ־םיהרער רע
inyoדענהען, צו נרונד א האב איך : ־

 קײן רוארעןyנ טראנספארטירט איז זי אז
 די דורך איםט־בראדװײ פון װארישע

oy3^ אגנ זײנעז װאסpyםון אהין ומעז 
 רא־yפyר געהאאסען |yDnn און יארח גױ
.Dyדyר און ;ןיט

 דיסקוסיע דער םון םראגע שװערע די
 היוח, : דעם אין קורצען, אין באשטעהם,

ױ  װערט בוך אידישע דאס אז זעהעז, סיר ו
 נאר איז אעזער סין דער אז געלעזעה ניט

 העכודה כא אנו ״אםה הײנט ניטא,
 אר־ גאנצע די אונז טויג װאס הזאת׳/

 שרײ־ צו ישאםמן, צו דיכטעז, צו בײט
 האבען קאן צוהונםט א םאר װאס ¥ בען

אעזער? אהן איטעראטור א
 װארט־ גרויסע די אז זיך/ םארשטעהם

y האב^ יױגסטאער ^ D  y iy n םארםױ 
 ■אםעטישער, או| אאעטישער פיעא לירט

 •ראזא־ םײנע מיט אויס עס אענ איך װי
 דער פון זין דער אבער ווערטער, אישע

דערזעאבער. באײבט זאך
 יעסימיםטישער דאזיגער דער אויף

 גע־ װי איגערוםען, זיך האבען פראכע
אנטווארט-געבער. םארשיע^ק זאגם,

 אז םענה, א טיט ארויס איז אײנער
 ס׳הײסט, איגעז, א איז מעשה גאנצע די
 בא?אא־ צו ניט גאר זיך |y2nn סיר אז
 פאר־ השם, ברוך ווערען, רyביכ וױיא ׳נעז

נעשמא?. גאנץ אעזעז אידען און קויםט
םנעוױז^ האט צװײטער א  אז אוי

 צו־ די ויעגען ?אעהרען נים טארען מיר
iy םון קונפט t rw ,סיר װײא איטעראטור 

אידישען םון צו?ונםט די ניט װײםעז

 טזהיy,גyט גאנצער iyT םון און סאי?
נכאי.
 mn שMטאקראטyד — <ױידריט א

 טוסר־ א ןyט‘^איyג9א האט — ״צטיםט
 ישריסטשטע־ און jyoyna די פאד דרישה

ר, ײ װאס ^  מיט גיט דך |yony״:m£ ז
 ןyכyא און צײט*פױאג^ yנדי;yנyבר די

y?״ פון ניט iyo״ii איז Psnc מיטין ניט j 
WT ,|y£ ןיא אײדען i*n־n y r דאט וױר 
ט און ;ןיװיכ ניט זײ פון פאיק ^ז  ניט ג

ו״ערע חא:ד אין
P א ־ ־ פי^^ט^י א ' U D ' w v v e - - 
 דע- אןי,ז הדין״ ״צדוק אפגעזאנט :אט

 אוי^ יילכט ־ ד. י־יטעיאטוי איד״שער
 זי װאס איגטילל ;עיט זי װאס איהי,

 ̂עבעז, צו װערט :יט איז זי װײר ניפסט,
 ז• וױיר ״גאט״/ פעדדט ”,א .אין װײר
 ׳זאך ;דיגעיװאנ א וױ ניעדױ גיט איז

 קײגער אין ;יט דאר־ קײנער װעי־נע
x א. א. :יט ריעבט
 ;יט גאר כין א*ך גא־ פינפטער... א
y אי־ע דו כע;עזyצורDאוי פחױב ;rp און 

pc ly; טיעפזי;יגע p ^ iy די \,i y c™,־ 
 איז yיDרןוDיד די אז בפיט /̂רyטysב *טע

 :;טyבר װאך יעדע און גע^דיגט, :יט נאך
" און גײע אי״ן אונז :V אfiאנyט:y.ז

'^fyo א*צױ באױז ;עוױלן איך בין 
 אױף :יט פראגע, רyד אױף דך *טטעיען

 |yo כרוז םראג^ די און אנטװארטען. די
 אננ^ױיטאג־ אן װירהאיך איז זיין, םודה

vo. ,באזארגט אזוי ניט בין איך אטת 
ly רער סדן צוקונפט רער רועגעץ c ’H 'H 

 םאר* איך בין אבער יפארyד ׳ראטורyאיט
 זשור־ אאס באויז ניט — אינטערעסירט

 רyד אין — איד אאס אויך נאר נאאיסט,
 און יראטורyאיט אונזער םון גװארטyגyג

 א אץ זעהן איהר אעזyװ זיך װאאט פיר
יעצס. אי? ?י ו\י מצב, בעסערע;

 א«• זײן ניט איך האן אבער אײדער
 װעם אט אט אז ^יויבען, און םיםיסטיש

ר אידישע רי און נס א געשעהן ^ראםו  יי
 געדארסם האט זי װאס דאס, רעזyװ װעמ
. זײן.

 דאס װעם צו?ונםט דער אין אטשר
 ענטוױ?עאט, גײסםיג װערען פאא? גאנצע

פ־ א םיהאעז וועא^ אאע אז אזוי ^ א  כ
ע  זיך, םארשטצחט דאן, ניך. א אץ ני
 דער פאר צײם״ yגאאדענ ״די |yoip װעט

 •װאס אאע, װען איטעראטור. אידישער
 א אין נױטיגען זץ־ װעאען אידיש רעחןן
 האבען מיר װעאען אעזען, צום בוך אידיש

אעזער. צאהא גרויסע א
אזוי. גיט זאך די איז אבער דערװײא

 דו?א ניט סאא?, םון טײא סאײגער א נאר
 אעזען אין באדערםניש א האט אונז, בײ

 די אינטעאינענץ. די איז דאם בוך. א
 דאס אב אעבט םאא? םון סאסע גרויסע
 וױיא ביך, א אהן גאר אדער אעבען גאנצע

 נעםיגט זי אדער אנאאםאבעטיש, איז זי
 אזוי־ די אץ םארנעגינען גײסטיגען איהר

םאא?ס*ביכער".#׳ נערופעגע
K: װערט איטעראטור רyדyי אין r y־ 

yo| מא־ ברײטע די פאד וױנ?עא םין אזא 
 צו צוטריט קײז נימ האבעז װעאכע סעז,

 צו עהנאיר איז דאס צענטדען. הויסט די
 זיך נעסינט װאס ?װארטאא, ארעמען דעם
ר איז ^  ״םאאתס־ די שםדם. גרויסער י

םאר־ צײט דער מיט װערט איםעראטור״

wסארנע שענערט, v o y m n t  m 
 H ®11 הענערעו m יייטעראטור צו אנער
-סאד ייעצטע די גיט, ױ הורט װארט

ײ ברײניו  דינען װעי״כע וױינעע, די נ
iyoyn ״ דיסטיג, עגטוױיעי*ט  >יאזו די נ

;y jy c n y /״אינטעריגעמ
גיע״ די אפ״ער פאלראגען א״דען ריר

 פאיה א װאס אעטערמעגטען, צאהי סטע
 אוג״ איע װען און דך פון אױס טײיט

?y-'.y צו ;עהעיט װאיטען איגט^יג^טען 
 י״יטעראטור אידי״עע ,ד װארט דאן #אוגז

;DKny דאס -;yoDy ״ כעפטיל איןyry 
 זיך יןאן ריטד־אטו- א װאס פוכלייו•□,

װיגשען.
 אנ* גאנץ זאך די איז אבילר רײדע-

 בא־ וױ איגטעי־יגענץ, אידי״ש״ל די דעדי•!.
o;׳י.א:ט ŷr,y אין גאס. אידײש^• רע' :יט 

y קוכיט פאי, ןyכטyב i- איy r Hאינ־ ר 
 װי ״צכיחה׳/ א ״אויף או;ז צו טעאיג^ט

 ׳איהם ביענגט טען אדער ׳קיי: רyרײכ א
 אױפ׳ן אונז צו ׳יצ;ה ועיערים טאה י־אחר

 םאױ־ ;y2y*’ ;אגצע דאס ת*הקכילת.ינ
 גיײ זיין .Dדדyײc myi אין ־y ברעגגט

Dטיגy װyאט ;o :,cy ריטע־ אין ער 
 די װאהגט. ער װאס ראנד, פונ׳ם ראטור

y ^ T H ס,אyאיהם איז ראטור c־.i c y און 
yגיט. זי ארף1 ר

D^ iy ױאי״עעד א האט יאנג ניט■ 
 גע־ אידעגםײגד, א דוקא שריםטשטעיער,

 הןyוyאױסג װאיט וױ ׳כיאד א •שיאדערט
y ראטור,yאיט ■ױאישע די ii| אאy אידען 

 וױאיש. |ytŷ צו אױפ;עהערט װאאטען
 זיך װאיטען ׳באהוי*טונג זײן אויט דאן,

 וויאיש״ע די און םארדאכם זyאריאנD די
ly •אעםען o ^ i די ר1ב*יא געהן סוזען 
^ הייז
cy דאך איז p״i די אז :יט, סוד 

סז ס ז i יזןזצד צאזזי ני n  pc אידיא■״״ 
ז.nאי ;יכעז איטעראטור אישער
 דיגען איטעראטור אידישער ^ בײ

 און סאי?ס״סאסען, די באױז זyפארבאיב
 איטעראטור אידישע די םראגט רyבnדא

 פאאקס־איטערא־ א פון כאראקםער דעפ
טור.

ע די ^  אונז. בײ איז יאהרען א
 שריסטשסע־ גדופע א אױסגעװאתסען

 צוסרידענ־ נים דך קאנעז װעאכע לער,
 צושםאגד ניעדריגעז דעם םים שכתיען

ײ ייכמראטור. אידישער דער פון  ז
 דער צו אויפצוחדיבען איהר שםרעבען

 איטע־ ״אײראטצאישער א םו| םדרנה
ױ װײגינסטעגס ראטור׳/  נארווע־ די ו

גישע♦
 באװיזען זיך וזאבען צוועק דיזען צו

ny אין i נײע איםעראסור אידישמר 
 טיט דךי כאשעפטינעץ װאס װער^

 אריבער־ זײנען עס װעלט״אראבאעמען.
 אאע די אונו צו געװארען נעטראנען
 רא־yאיט מא^־ניסםישע pא מאדערנע

ױ םארמען, רישע  םען אײטען. בײ ו
 ״אבזזאנד״ שרײבען צו אננעהויבעז האט

 רyאיב עסײען״ ״פריםישע און אונגען״
 סען סינסםאער. און •אעםעז אידישע

 א ײעגען טראכטען גענומען שוין האט
 רא־yט1א אידישער דער םון ?אנדידאט

•רײז. נאבעא אויט׳ן מור
־y: האט באויז ?אײגיג?ײט אײז

w *  n  i* m i  n  w m*
1 imאי pn • m u 4 ד״ךוt j f i

? w* א — י
y m  ,mivאראן ן• r  iv•-

i n n  j ev m די M i i f r M  yv'i'n 
yo אעט^טוגטען y i* y i im t\ יfyfy 

y* די אדער אידיש, i r r ̂̂ן  פאי״חסלאס
n רעדען װאס r n, זאיאן my *  in fM 

טעאיגעגט,
 ױעגען נײדע אז ױך, פאר-שטעלט

 נרען אױספידןדנאד, ײיכט דט דינען
 דעפ לוסר ואגען #רוכטyג אפײו י׳אט

w אידײעען אסיטי^רטען v y 'v o y n 
 אידס, סין וזוויו ןyראכ און איהס דדאען

ױיניג האט דאס רyאנ  ;עלאיסען. ו
iŷ צו געװארםען דך מען האט :n •אוין 

̂ 1פאי דאס ׳טאפע אידייצע די ״עגעא
אױך איז דאם גאר איגטעיייגעגטיש,

ני; אזױ ױי ױ ,yiy^yi ו  cyi ניאנען ו
אירײע. אי;טעאיגעגט

 נאך ארויסנעױיזע;, זיך ד.אט אדי
 רי• גײיל די אז ארבייט, יאהר •;טי־יכיל

’oyTדארײשyט ^ y i y, ײע־״בע y:,,r| 
פוג• דעם rאו געירארען אויפג^צט^ט

4״,‘פאי״יוס־י איד״יעער רעי םון דאכיעגט
גאדו איז ״עעיזן גאנץ ינעז זי טעדאטוי,
ײגער ? אין וסטעװילן s די ױyאב פײן,

גיט. ניץ ה״ן זײ פון דאט
:יט. י*ך י יי י .» ן o ין y :,4p םא־ איז דאס
און ,יב &א זיפצען ,, פא געד,ען y;*;,4H

רyר מיט יענען אנרערע M״*M; |.y״
cpyn:n ׳ער אפ יױעט cy אז ר־ןאפנונג,

,ly .yn
ױננע ;;,קונ״ צײס צו צ״ס םיז נאר

 אכ yt',,r א זיך ^yotr ^כאכטערHyנ
a כײ y i א דער סון כגיןT̂יי•״yר myo 's 

 דך כא»ען טדאכט, א גיכען ׳ראטוי
 :שרײען \ycr\y: און .קא# פארן

 איהרא שוױעט װאס אידען, ״גװאאד,
y די v n 'H םאי״ט״... איטעראטור

o iy ii װ די דורךyr^yשריyהען mV3 
 כי־ א זיך ד ציחט דיסקוסיע, א כוירען

 עס ביו ׳?y3'M^03y ווערט און צײט יyס
 שרײצן געהמען און אגדערע קומען

 א װירער ארױס |ycn און ״גװאאד״
דיסחוסיצ.

 ״אי- רי מיט אויר געשצהן איז אזױ
ווארשע. סון ״רyנאעט טערארישא

 שא«- דיער ■רעזענפדרען
טשערטאן.

 אנעאנאום פון ארכײטעד די מיר,
 אס״ 247 קאאוק^שאפ, שאאסבערלס און

 א כײ חאבמן כראנזוױא, סטריט, בארן
 פזן אגורעזעגהײט דער אין ישאפ-מיטיננ

 ?עסטץ, דזש. כר. מענעדזש^ אונזער
 און דאנק א אויסצודרי?עז באשאאסען
 כיזנעס״איײ אוגזער צו אנער?ענונג

 פאוי גאאדשטײן, אואיס כר. דזשענט,
 אוג־ פאר ארכײט געמרײע און גוםע ?ײן
 אײזם •חוזענטירמן טיר און שא§, זער
אגערקענוגג. אאס אאוױגג׳קאס, א מיט

 גאאדשטײן נרחתר אז האםען, סיר
 איגײט זײן פארםזמצען װײטער ױעט
 רyד םאר און בסרט שא• אונוער פאר

בכאא. םעמבערשי• אאגעסײנער
גרום, ברידעראיכ^ םיט

i. 9142? ,2 א. פאטאש, סאוא y
מ׳יערם«ן.

 793 אעד. ,2 א. םינסק/ ה.

'־ .1656 ד.yא ,35 א. דוכאיז, ב.

 ב«• נים ק*ז אינדוםםרימ *ז דאס זצנעז, צו
^y^u] ארבײםער די a א איז װײדזס, לעכענס 

v ב'בול ia דיזער אויב ראםע. סענמלימןר דער 
 Ayvivi ם*ר׳ו װזרמ א אירנענד םוז אױ טיע
ױ איז ^aר דער אויב צי a םענעעז, 4אר׳8 נו i? 
ז צו זײז װערם עס סוז ע ^  װײדזמ יעכענס a צ
.oy tyBaraכ װערכע ״די םאר

A
 איז װערם דער י1אוי y'yai'iana קײז איז

3'ao פעלד, נרויסע »זא םאלעראנץ, סיל אזוי 
ra« דער סיז רײהעו די איז װי םירום, םרײער 

 ער• איז אוז יײבאר. na זaרײ^yדyס אדעריקאז
 דזןי געלענענהײט ara ניטא איז ניט געץ
נעראנק. ליכםינעז אוו נײלם « םוז yn3aiaia•־

A
a בט*־ די װי רענירוננ, םטנםטצרחאםםע םעחר 

 נ*ט קײגםטל גטר t'a רוסיאנד, איז שעװיסםישע‘
 נענרמדעם איז צקזי^נץ גאנצע איהר געײעז.

 נרומאיצר דער אויף אוו מירצנײ םעראר, אוין•
aויםrלgזונעז װציכע די, טח נםתג a מרעכסע 

v חאנעו כ^ל׳מװימם די רעגירוגנ. t ארוים־ 
 דער נעומו איו oy ווי םיאטני׳*, מחר נעװיזעז

םעינצווגיקעס. נרוםצלצ זײנק אח ציר
A

a ווערען נצאורטײים י1ד«ר ב«ותנונג גרויםע 
 ניט אוז ,ijroawitn •ימסײנצ איחרצ ױים
 *ז ••סירוגנוז. אייגצצמצ טוז נרמד דעם אױא

y די װעימ o rry i רענם• םים סטינצטס
, * ■■ :

 תר אין ■רידצז םײגם •גוייסצנס סרײד א
-׳י איגדוסםר̂י

? זyרyעחלb םוז םרײ נים זײנעז ױגיטנס רי
 •’a ארבײםס-נעבער די זיינעז יע? עם t'a װער
*DPao nyo»a na םטaטוגע;דה רyיםa ללוג, םער
V םו<

♦%
 ױניטנס טרײד y:?yvi״a דטס ׳noa איז עס
̂ל אסט זײנמו ^ pa זyנaנע? a r v i ביטערעו 
 -i'p»a*,at םונ׳ם כחות r»yoni די tyay: לאסף

 נרויסער •? ק נים pa יטס טבער קצסיטטל. םצו
aD ^?iDiaרpבי דטס ׳ערםaארב״םער רי כם

 nac* נריגדליכער a םוז נויםיגקײט די ײנצוזעהז8
 צו םליכם ל'כערvיDרawוכa דמר סוז אײניגונג,

nv»2araTJ’i די ײנייז דער pa נמןנגען  ^aj 
 רםעyזו:דy«גa איצם ביז די צו׳סאראײנינעז םזנ,

 צו אוז ױני«נ^ נאציאגאלע pa ױני*:ס יטיןילע
aoוaײגינyן aלy נצציצנצלע a^anyora  na־ 

t"a  j’a oia^n T>ti פ נרויסערn yרײa r,ז pa 
na יעדע װעלכער  na םרייד tyia'tat»:ana 

tnar זײו "*v n m. די וױ nan na ,organs 
ira״ c i ' ’aװי ״ w .יםA

va רעזידענם נעײעז ביז• n t דער yoa׳־’?ia 
ra  iar«nnyB ר8לײנ J'liana .רי י#וזר -iy 

va  aan nna1 ana ro r ניט tyjanpyi נזד קײז 
n a n  oan na ^>anםרײד, םײו בײ יים na 

n נױטיגע די a  o*Ba״pa na eyas^a taoys o 
lyanyrtMa va ױס־טובים.  oan jan סיגaרyד 

 דעד צו כחות נױינצ ?«a unymaa na «»נר»
taanpoa ו» ײי ר ן  מרינצנדינ לײב»ר, im מו

uno דאי«ר a .ציים חנר סים יאוזו־ na סײו 
מ נציממרם מזמרם פי מ מװ aa?rr t, נ w

na י קי^םyצyoז p'o ra  (1«M) nna1 *נע 
a,ooo o>an דaרa.ר p;yn va׳ iy;at tan na 
oan ,v?nny ניט כיז pa דבי*ט דער» nat 

 nn'a, ליכ va ודײל ארנײם, רײז םו va נעיט.
pa קײנע נים ה*ב n*a nyo’ ia o:yP:y3nat,־ 
na נליקליכססע םײנע tn jio r ז״נלז iy*• pn 
va טרביים .iroonyiir oa

A
va נ#הוי«ם njyr.*a i.na װעלכעד ,anio 

at oan ra? ק$געז lyo’norao ,װערען •na can 
 na yy^nnyoia וי״נינער oa-n װענוננ8ב זער

 *’ooj'a y^yii n:yjn*a װי .tyrjyo סרײלאזע
 אונ• pa גטװעניגנ אדער .y’agpjara םוציע׳

n זידז״ ׳nנaי tyi’’a זער a,־ vyn«a !,a v ia 
n:a? nynja ?a.

A
n Dan 03iDi,may ,n» םוז ריסני^ער a 

 onanoianao ?yvia:3»a* יזי*ל נים זײנעז ײניאז
nao ijirn באװענונג, זײער nao ייד '^a y  a na 

yoa oynרילaנyר nyo»'na oy:yopan*y. A
D"pnoyynya, נים npna — װי v? na» m 

 nyo^yna דעד oa'i ׳na oan — m»poao נים
onynao.A

lyno onian• tia j in n jy  yotannypn a 
o:gP np*a .aeu iyr;po 'n ns ryoip נים 

 זעינםס זיו iyn»D זײ טענשעז. די ערלײזעז
ערלייזעז.

A
nfc dpimii nyn דקר ipijniay nyo^na 

onyn נים onyoryj בלױז n*j ,oo^ao'oap no 
a n■ v ia בינטעל wiaoaPnar ותיכע *nao 

jyyynar ןרנײםער די iy''neay n זײ na no 
ynrM רײדצו y a oyiy v»n׳a vm  ,ve י*1בל 

ר זצז ת ם סי jovn מו

נײט tyowa'ut naba׳ ny®'a rjrns םיר

n  fyy"?pO’ ia ריכםינע lyoa-oray i» ynaoyo 
n,, ובז טועז ױעלכזן« ynjiiay .ooyy^r־na o 

na עס  nyn pa noa״nyo .בצװענונו״ A
ia זילעז *רבײהער typva ,lyopao jyyan 

na ,iia, ,װעה ?yygn na; pm ^y^ngyr v ia 
 can־*”! םים ננ8ײנהלpa iy?n;an 1 1צ העוה רי

yn ra?י o in  Dooatroap נים y:'na״o־iy;a.
A

aמ קירצע*: סײנם ארנייס װערם'ים ב״נ  יי
on טװלרס״ם סיז#נס.  oyao דב״סעי• :•y'ya 

 'iia on-a oyao נעסיהי^ זיעע יםעם1מ סינ,
oan ,oaoiorywa עס ova ona ם ;•ט•; nao

*רבײםעיי. nynny זיינע nao נים na זיך A
yna ,n״ipo ה״ז ניט ו*ינעז nyyn;pTnyi5ia 

a nyn pa naopao;  m ,nyo^na רי .y’noon׳
aלע oa iia ty ^o y j ryyan ,jyr;yo ynyn;a־ 

מ םיט ביציעס, v י;י* re ty:aD’*ap ד♦ װעי a 
iy;yyyn v t  iyno y’nDoin. A

a ,nyo'»ynaמ^ יס צץ נ  nyn* pa זײנעז ^י
 ־ar נענעז י«ס,יי pa la'oyfo nra ■מהט צײם

•■a ma vt? a m ,nao ײ רידעי־* a שס-רענד 
ryip .ים

A
 yto•׳־at עס מעיעז na ןyםanנע iyyan םיר

 1צ .־yo״yna nyn*ny ynptpa tyoan 1צ צעז
v no mny;y>pnao a lyiya vt tynyn״oyc*tn 

ty4̂ םים ^  yypty?yi n a איז f״.oyao nr 
nyoyy t»a oy O'nan צו ynpnao na tyeoyp,! 

nyn«a צו נסרניס ?w s r
A

 ryy%i ?yr;yo nPnny na yoy•לדyyנ סיע
a oan ,rt o ra מ דיי ײג oyn no rtaT נ ’ jana 

na■ in ' צז oia סרביימר־קיסכ^ נסנמו n •  n a t 
a v t !■די איו •רג••^ זײו ■ח ס״ל ריכםינ 

r mmm ®•ו נימצמגיינקי n •ו r i 41צײ איצמיניר



סיי בסװעוגונג ארבײטע־ <;יזירטע r

# ׳יוי» ־,:סכפאיגע װעלבער סייגענד װי
ױא װער יט י צ קויצע א *ינפיוסען. באא
פײהער •יו ו•1 ״ 1 1 ן י י א:;׳ פעדעי־אציע די  ̂9 ■ 1 ׳
» | 4T ״ ׳* i lit יי«א u איהי ®רן מוים דער
; x פון ענדע י ד זיך םיט פאיצײנענט

לן5 * aיויײ א יך ,א. פייײבט און :ע ע«¥
קרעפטען״. *ין

• iu

mm קורצע
 רעדאקמאר דעם זנװיעען

j: לעזער די און «« ««

m
 דוס ,mo סײנונג ײונוער — אערנער ב.

 ססל• נעױעז םסר ד»ס סיז onytyjoyo דער
 •y^yoon* no yoy■* די נןרענם; *•סענדינ
 די אוו ׳טטיקרסוי, yayyiroB ®ון שט*נעם

yyjoi מעשח no גיט• סױסנעטרסגטע סו TN 
 וױרקיינען ססת׳עז, רעם פון שסװ־ קיין סיהר

 רי סוינ im .opnyoo no רענעו סידישען
• ניגסטיג נ«נץ זיו הסס ״חריטיק״ •yn lyonya 

 וױיר סונז, שרײבם סיחר וױ ■יעסע׳ רער גען
 געריי־ ניט on רועגעז װ*רם m*p הסבעז מיר
 סו h סיז עם to ,fyi»t נסר םי־ר קענעז ע;ם,
 oviryy ה«ם *סװ*רץ ?ריטיח. oto צו װעה

 רסנען אגדערע די ■יעסע. דער no נוט נרארע
 זןוור הסנעז עס אוז שסילעז, צו װסב נעהסט נים

 •גשםרענגונג^ כעססע זייערע נעת*יפען װענינ
 איהר זיים אם׳*ר - וױיגמםײן. רװ־
 ר י ס דסס אנער, no פסקט דער נע־עכם.

 ־וױידזזרהעמ״ דער װענען געװסוסט נסר האבען
 דדשסינם סון חוייט־נאאסטע צװיי די no רתג

 נים ססשר, סיר, װאיםעז דסס אויןי און נאארד.
 דעס אויף נעײען ניט װסלססו םיר ײעו נעװאוסט,

 בססרד, דושסינם פונ׳ם סינםטסריישיוױסיטינג
 סויןי נעװסרעז. פארהאנדעיט איז םראנע די װאו

נעװעז. גיט םיר זײנעז םיטיגנען װייטערע די
 בא־ האבען סיר אז צונעכעז, אויןי װירעז סיר ׳

י צו לוםזןו אסטער דארםט  »ינם1דז״ פון םיטינגען ו
 ככמט אונז םאר עס no רײרער״ אבער, נס*רד,

 םון בודזשעט oyi tyiyii איצם און אוםסענריןי.
 איו *ז, ריהרם סיר.ר װאס .vnno די צ יסיאר -

 •בער, ,yo:ooyyoro אוז װינטעע נאנץ »
 פסיהסנדעיט זי דארף סײגוננ, אונזער לױט

 רער איז ניט אוז םיסיננ, רעם אױוי װעיען
ױ •בער רוזעז ריר צייטיננ  םיר אז זאנעו, אי

 ד*רםא:םעז דעם no אז גרויבעז״ הײם עס ל,ע:עז
 םון אײננאהכיע אז האכ־;ז יאקאי רyר זאל םאר

ttjy *סעהר ru j 4 ,u װאס .יזאך״. א ד*י»ד 
יאהר. א דא־יאר םויז^ט ססצ אינעד ם*י:ט, דאס

 װ*ים דאס מכל. אוים׳ז גים ■?ים זיך ריינט עס
 סעםבער יעדןר װאי״ט דורכ״::יםריזי אז נעמיינט,

 םוז גדטזי ם1די איז װעדעז בא־טטראפט נעםוזט
 אכ״ אז איז דאס װאס דאיאי״ 2«־. מיט יאד,ר
 םיגט1ינ טעוח. א דאכעז זינער כיוזט א*הר סורד.

 אפאל ;אזי אוגז טר״בם אוז רינםינ, אײס עס
דעם. ;זיװענ

אייער האכעז סיר ;,,י — ראײינסקי. ה.
 אייך דאזי האבעז דיר אכער ערהאי־םעז, בריף
 ;ים קעגעז סיר אז געענםפעיט, טאי־ איין ^ייז

 א״• יעדעז nnycD:y זאי אײ;עי אז דעילאזעז•
 אייור זאנעז. צו האט ער ײאס דאס, אויןי נעם
 דארוט רויט איהר ;װארט אייער נעהאט האט

 אױסטײנד אוז אױסרײדעז, אנדערע אויר יאזעז
 װ• נים, פארטסזןהעז, זײ װי בריוי, אײער שעז־

פאר־טםעהז. זאיע: זיי נעױאיט, ײאיט אידיר
 מיש ■אכירען דאך ק־;ן ;,דאכזעיב אוגיוט װארים״

 איהם װידער זארעז זיי אז בריף, צװײטעז אי־יער
̂רבע ראם אוז ןזילע?, זיי וזי םארשטעהז, L׳c ױ

אזאז אוז שעיטעז א ם־ט דריסעז, א
 איז ענטפערעז, דוקא םוזעז יעדעז זא־־ט איהר

 דאכם אי:ז װעיל״ סיף. א אהז טעיטה א דאר עס
 ארוכי נוש נא;ץ איז שיאנניפ*י אײער אז זיך,

 גע־ פאד׳טטאנעז V' איז אין נעװארעז, נערעדם
 איז דיטלוטײען צו ;שיד יוענעז םעדזד איז װארעז,

פ״אץ אוז צי־ט די :»ד א
D. א-בער, אי;ז ניצ די<ז ױי איזא. -- בראין

 איז אײ;;י,ג-;. פאיעפענט־׳יכט ב־־יז ע.־יי5> איז
‘צ ב־יר פאד־צפראיעז ״פאיװערטט׳*,

 דעפ׳ װעגען אגפיאנעז 1ױ־;י*כ־ אירנענד מאכען
 אב־;ר טאז׳ «י בדעי־. נעהאט ־;ס ה»בי;ז מיר װי

 ניט האט בייף דעי דאס זאנעז, ל”א מוזעז פיד
 פאי־ די ױייל ױערעז, םאיטפענטי׳־כט באדארפט

 פ־־א;•;. די :יט נ»ך רײזט עםענט־־יכונג
 קאטערב די ראבעז :גםיטך־ טרה פשוט׳ער א איז

 ,,זונטאנ•; י־;:ע אין ארבײטען צו דעכם א געהאט
 דעם א-ז •;־יי־ירט נעוױ;ןי בםירוט איז דאס װי

 כיוז דאז באא-ר, דזשאינט םון אדװעדםײזמענט
 אוםלערעז כיערבעד כאיטטראפטעז יעדעז מען
 ײאס פאכי-וננ, א אלזא, איז, עס נעיט. דאס
 דעד איז װעיעז אײסכעפײט געדאיםם האט

 ב״יוי א״־ד פוז פאדעפענטליכוגנ די און ױגיאן,
 מער־ די זייגעז ויירעי״ העיםעז. גאיניט דא יזעז

 אייעי האט געויא׳־עז. בא׳צראםט רעכט םיט כערס
 ײערעז׳ םארעפענטריכט געטאיט נים זיכער »1נרי

 ױ;יא;* אײערע איויס *טטעיט בריף דער װײר
 זײ װאס ריכם, שעהגע :יט זעהר א איז באאםטע

 איז טאר דאס נאטיר־ייך״ פארדינם. נים האבעז
 דארסט צוהונםם דער איז אבער ; םארםאלעז ׳*ויז
 וױ^נדעט איהר איידער איבערלײנעז, נוט זיך איהר

 עםענט* דער צו ױניאז־הריװרעס אײערע מיט זיך
ריכהייט.

 װערעז״ פארזםענםליכט ניט װעם — מ. ה.
 רםייםyאיב איז ■ארטפעל אונזער װײר ערטםענס,

 •אעםעז, ע ר ע ז נ ו א פוז דיכםונגעז די םיט
 איהר װאס ,r»y*oyD״ רyד װײל צוױיםענם, אוז׳
 נערא• י,ײז ניט זעךר איז צונע״שיקם, אונז האט

טעד*ר.
 צו אײערע נראםולאציאז די — בעקער. ב.
 חײזער קאא«עראטױזע בױעז סוז באשיום דעם
ױם פריח. צו נאך אביסעל איז  האט ױײסעז. סיר י
צי^ דעם. װענעז ״נ^םועסם״ נאר םעז  איז אםי
ו י  nyi נעװארילז. באישלאסען ניט זאד קײז נ

 .נערעכםינ• דער »יז אז איז, באװײז רyסטyב
ר םוז יןײט״ ע ^  װארם קײן םיר ח«בעז װסו ל

n וזארוס אל דאס. tysyn דערםאגם ניס y iM 
אזוי דעם וחגגזז נעחאט r האנעו צייםוננ^

m מר *יי רײדיו״ *י •ײ o  m v n ותממ

r י י י״ '■ M  •w ן י דן י זי

ײו ײ*• 01 t יי^ײ• ײי i r y i׳ • ty ווו i ffifti 
P i ליוו ניגײוי מי u ו rn  t m r *  • n  mb 
 ty• ײוט Boros PB ייג^ונ^״יסגוויי/ ר<ר וון

t יייי•! ib או זןרנ^וו• oyi׳ tB יודזנר p29f9•\ 
 *Bf yooBBa די נלױו נים mb ױני•^ דער ויז
iyi דעם, ■ון נענימז

 w ניט, דעניזוו vo — ראזענ^וױיג ל.
ילריסיןיףןן ןדער זײז סמיס רyלi דארסעז סיר

 יmb ®yo’so 1̂ ׳*יקזזו ױעגיז םסר״פיסנ אי^ר
yivs*^ אוז jry t לן אז  *yj װסס /iyo״nB •י

מו זירצז י״דיג׳ איים חעז נו ^ י ױי  jy-yr, ײ
טי איז ׳*•!•ער די MB נ*נמ ט vm ני ײ  סאר י-נ

 » oy MB או?ר דארם. ארנײםןן װאס די,
סן חןר TB ׳דעניי.זןו סיר אכער יייא!. גוסער  •י
 און ,4BrB'* רyײB MB װעיעז דיסלוםירט יאר.י
4 נוסזזײמו זסל יסיואי י״ער ייויכ f ? r f l 
iv״ נאסיײיר, ׳דאז 't ״ •y^y ד#יyנBטyצו• ן 

ד דזשסיגט י י י  41B ,fyנגyרנרo• דסלס עס נ
 on*B ifp IPO V* ר>yנוט א איז »'אז דעי אויב

 IpwwiW נוײיס רy װצם דאו אויסםיהרמז״
 איחס זyיyײ ריר װסס ^ys* ד^ס פוז װערעז.

W צײטוננ, רyר איו פארעםענטייכ^ 1  »yn 
 ר»ס אי גיס׳ פאינעסס ארױסליטעז. װיינינ נסנץ
 iyp פאפיר, אויפן ײינם זעוןר אויס זעהם װאס
mm זעהר ipvv װי^ס איחר ■ראלטית. אין( 
 ק•־ איױסציק?! זאי ב*ארד דזשאינם דער אז

 גסס רyד נס#yDrרy איז, שעפ?ר. עאא איז מיטעס
*װײסןנס^ :״חימ״סמס״ ארײנצויאזעז דחױכ גיס
 אײסמונ?!: גיײס? סיס םאינונרעז ײיז דאס קעז

מ א גאו איז רריטענס, oפר̂א נרוי y r fyiyv y 
א ױסס ארנײםע־, די זאנעז װע-עז װאס

 פאײאגג^, ייי פיז oyv סעז 1װע ארביים׳ יyס,ב
 jy^yt ז,y•ט’ארנ זיי ייאס םעני אר1 די םון אז
 אנדעי^ אז פאר כאנ דיאלבעזי א זyיכ’•רi זיי

 נום יאיף טעז ײאס זאײ״ א איז dv זעהם׳ איהר
 םyד פאי ■^אץ רyoבעס דער איז כאםראכםען,

 ׳רעבע1 פײיע ̂דזם יסוי, ױניידטיטיננ. דער איז
פארעפענםלינם. בריא א״זי װערט
א ׳רא:י א ״ זונדעיע. איז יאלאתאװ ס

 ןײ־י^ןןך• אײןרןן yא^ םאר דאני כען לצ1ל
 •yj ipc'4" נזיר יאננ װי װעה״ .oyװי^עיואני

m cno^ ו טאטע״עז י י  א נאי זw ױעי״ט, לעל *,א
ײאיסען ױאונשעז נוטע אייע יי ®יז "מי קרייגייגי

•oyo יע1»;ז־1 צו צורווי א־יעי - •מ
 װאפ ני*די;ג, פוז lyoMya סערר זעח צו :ערס

 -דע עלױלײטאגזןל oyT 1לו! יר׳נעל למנ<ז ו
 oyv. איגטע־נעשיגא*, אונזע■־ םיז •ארטסענם

-עז. נט״יכט1םארעפי דעױױיל אבער יזעבען םיר •̂י
 •^אן on lyiyn י1ביי אײער זyםע;ט״יכyםאר גים
 ענס נזע־ א זעט הײזער. קײיעיאםױוע בױעז םיז

c% קיין דאןי דאט עכ בעהעי. ב־ודעי צו Mt׳ 
 האפ• איױכצי־וםעז נים ניט ז׳;הר איז עס איז

 עלפילם :ים דע-װ־-ל נאזי יענעז ײיס גיננעז״
ײיי *יעיעז. טי א  סיר אין ניט. עס כיי-נט :

*’ כי״' אז ט׳ - עז י  דאס פא־שטעי׳ז או:ז •
 איז י״אז דעי־ פ*אז. דעם נענעז ײינעז כ־*ר

; פײהעי איז נוטע־׳ א ײנעי י  -עם •טפעםעד “,י
ײעד,1 אבעד ײמיעז. פארײייק-כט עי  r״ ײ
י עס יעם, ױענעז ריידעז צי פ־יה צו אכיכע^ ד:

u* יי <m באיפיאסען׳ שױן א*ז *יאס עטײאס׳ 
נזײאיעז.

0

••ײייססעז ז’א יזײטיח -* פײנ^טײז. י.
יי "אכ ד>ס »ב־;י ״ אײע- א־: ־ט־״כט אי ו נ

ז אױ ״עס ■פ־-בט: איה־ י־-ס-ה. יײז ניט יי
_________ • H גינדױגיןן רער

1 MB W itt^  »♦•b״B• לןר רB• ו̂ו ,1י>״סר1ו
or«n fjfiB  ̂ f<• B i f  f * i 

ר ח « mb a י  »m • n i i  ^ ty 
t ®יס W יויס i t i  M\ «ד *iii*M ibi• M%t

H 1 רyה>•ר i MB AtwrtBMM lyMyJי | !j** 
f w irr 'K״m fyi, וtײBרr y ty r  fiMM •mb >y 

ײ ר ג סי  nyo •1 fyj«*f oy’B ft Atintni- יי
iys n-oi inmb •rny i b̂ A t i t r \ i 'n " 0 'i 

tyiBt-nB ,i  fpniM, װou-ipi tpitn yt-y
yy# mb .m y i* נ*י b״v*t» iy i  i

ib!׳•* rB^i : י jj jyaBi ytfBBriBMM- ו
• obi mo .?•oyj ניט  )•*•ינד ,mm :/־,ליי
ס, ,oo^n דים  •,too B jyl-BmyorB bbm ^י

Ofi MB ניט סוס yJ Bײ,yoנדlBטyי rjyo, יסס* 
ר ויל1 מיי ױ ib ר י ז ' o י י P ו i . i y 
B•»רגר•י mb r* ra * r  dbj v t  sn»B 

י ftityy גריוי  mm לס^ס jyo mi fiB ,ppv' י
)o*yp ^ ,B .itflitw • M’B f4t ,WM ->אינ 

nyy^ ,rn די s r .וליעד urn ffrM  •y די 
ן ׳לינחו נ י fyn( װן on •• v4t mb fpt-tf •ד 

 ס״נוגג, nyMB o׳M ,fgMr די ח#ס סיז ײניסז,
ו די ו«דא••• ו ז י  אי« װאס •,n« ffi«j«Bn י

 orד mb ?yno’iyj OMiyiino סיל •יל MfB סיס
fjn n r Ml iro ? איד,ר, ס״גס or fB א־ז 

י די דסס לסל̂נ  ו7ײא** א״ז mo תסלססו yOJי
 .־y״t זו גיס ^ynyi ynyn די, *imo no״׳•

y די §סי i«f fyiny^*y MO חדי, ry v o 
 v נ-יף סײסי MO oy סום איד-* װי צדי?ים,

א' -yM0 mo סי ,fro דוןרצסחלס איהר סי  לאט י
• ססז או ^וי ס ס אזו נ ־ װן ו  די צו יזוססו •י

yoniyj •  lyinro-nysoyo סיטגײדןר -צארי 
 •ייסיס, סיי• ײ •ryf אײנסדאייוי פיז

oנ לyי  צו חוסעז נ-ט ר׳ט נסססלס*מנ די •טMי
 סין ניט סידד ׳סריינט ײאײ• nyao סיטינגסז.

 נ• דסיעע די tysgn ױסס ,תריסיק׳׳, סײער
yutonoo נ?טסז v געטסז ז״ לסגעז ספשי 
 yp* ניט פוז נא/יט^ןויגנ די m*bo סז איסילסס,

 •גנס:ױ ? ידיין זי איז ריסינג ס צו י,ומז נסז
to ,?yo די prwi ד גסזטיספסזנ מ * וו מי  י

 yj^ooo- פאי •סיד׳גסטעו ¥0גי־ײ iyotn רסyנ
n ״i tyjyo דס־ום נו, סרנײט, r טסז איצם 

 איז ? ײניסז דעי יצסדען ס״ סיז למז װסס סיעס,
ד, װ׳יסס אילי vryi:i v א אז יי i iv̂  vivo 
 נןטי״סר, ־,rot( י mm געדמנט רy האס אסאי•

oנ  רyד סיט *מיסדסדג״יססי״ •yנyנyרנyי
r מז ms•׳ r m  mv י״״זל*• 

 װסס ױניסו, o •o סימד״ סײנס ערנססס די פון
 זyony; וסי mo \pp ,fptopp mo יסנסז וױל
mo װסס 7 פאײינססעו אססי*גן די אנכאטיאנס 

י •גנ»טיססס ו  fPiPi YPifi opi mb סיאנו ו
eipBoiPti n ס*י ד.»נעז קססיײנסיתז, r ס״נעם 

Mo ניר•;־, לסצססו to גיט ס*ס tyryj^ioor 
 א •נסיהימז נים ט•* סעו to נעס״נט, װעים

 סיז ד»ס װייל ײנסנב, no זיד»סי•/ •וז לסס«ײז
 סיי װילסן אינסייגס *ו;י»ז רyד פאי שסדײך

 *yj oyi iyjyj to ססנזז, אויסססרמיאס אײזי
ס •־y ױי זעץ *oyo■•״• פסרשססנסז, oyy^r װוי

 ♦וני•!־ y'ljyy^-rytyj דײ '*•יאיע, די דילא טיי׳״־ן
- n:yu רעסנע״כ v*m נעיזןנ׳ א .ײי״ײיזי איז 

1װעייכ׳ ד*, יסיאיע, רי ״סיד, :tyjyt ,m טע.
jy’j'on די פאמקן צו נויסינ פאי yyyyjפ׳ז ן 

עי טסז. גאיגיס vj:rr קסגסטיסוצ־ע, דעי  א,־;• •נ
t׳j־y יסכעיען׳״.. :tvoy נע• י*'י;ע סנט סיז נ*ט

AV'iV זיי איז ryô on אין i««m פסרי״ײייטעז
״ ״ ן י n סיס no .oonr**M*ioor ו M,״', 

 סא-נססזז t*o עס ײעילמ סויא רינענכ, סיט
ײ ענספקיעז׳׳. צו אומ  דעם פוז אז ,onyt סי

יזכטע, לי ר*יסיז, די ניסדע ^•ידעז נעיעץ

E
f̂ ,י •*יר f i׳ m  tp i 1TB1 •ffB ffto •bb 

B IfltHWBy «  t f  •#f •BB tfpf{|*
 fyiyn rryo b 1, יוילוי׳^•

t  yryn mb ,sm•»4׳y r t  n• 
י iyi M• MB /•ryor i*yn י

is f“ B imj b b̂• ^ ŷ ••יני•  MO •yר f i v r
ito A pr o f i t  t API י CvwBy *n ו

B ly^yM׳v Byi f״ey* A"ntP  f i t  o
bb mb mb iv ***ױי ײי• *ײ׳• io r om> ןף 

mm oyv ,•MymygMB ,4• דצ״ינל׳יסijrs 
וסרסיוןרס mm לסר א *״י•m ^סניצלינל•*•

fyojni״ mb *mb • m סיט •#ל י^ר BB*iv B
t-M .tyttOBBa 10י1#ו•*« B9׳t1WI M*f Y

BO’iBp.׳' b mb גro®צט1וyר mb נMoדy•לrןד 
oBBaMiMi*־^® -f«i »vo m*i Bfiyo • ,j ntp 

11 mb r?ײ H רyד rB« נגס«ול1י i mb ,ibmm 
 ny fyn ,r«*B nyi• ׳^»iymyo*iB <יט1י ןר

̂*ט  ןyiyi וא׳נאט nyi mo דסיוס יוי,1ד •ס
^UK ryowppi i לסססײנס ׳עסוץ iporm  o
p סזױ •*•םססט־־ט סירר ייסס לסס׳ IP f
tytyi דoy לסס mo זסחר א jyoipy* yojy*r״ 

 yyioi סײסי to ציינט, דסס !י.,יס פסל דאצ**
mo yoov ״.•דוץ*װארפסרײ. גןר VTO onyt,* 

w ייז m  iot m*o א״נפאי״צססגןן פײס*ס סיי
 M*t י1דאי oy״ to ״oa״nr איהי iyn ס־יד, ר*ט

ני•!,1י דעי mo popp% y״no no ״עיע •יי־ע
 OffTO אנדסלס הסנעז yrr*o אױנ אדרנל,

mo ,om;o’ jm tyjyv דy,גלעז m to, ךי לסנסו 
 0גי ן*י סעו דסיס :,y^ro yon •Pi פסל סה11ר

ipppav די צו ?וסעז 1צ jyooo 0*0 ארנ״טער 
 סיר יסס ציי׳ די אנץר mo סידעען׳׳. ז״ערע
jyj*M ארנ*ט> pyn. סיהר אוינ Byornot• 

 y**no* רעדע״, y״nB״ pyvpp״ די אונטסי
 סיר. אס” עינע.1דסק ״ipyvo״ no •רעכע״

 סיר אז נסיוײז, נעסטער nyi no נ-י^ סייער
 איחן דעם. mo אנסגדזל8 *־.־סארת vf »ynyו

 nyi mo גיסט fyJ:ii*niroa קריטיח to רופט
yv׳*o ר״ו  זידמרי^' y'oir• עס׳ tyor- סיי י

t ױסס r ל״נעס m*p גיט נוצעז AyavP2 אוינ 
 11• חאי־מז סיר — סידעעז avpot סגסי1 ניט

 tyron ,yr^ot ty:*M ז״ װעז אפיױ, :סידעעז
t,* 1 רמז אים אויבדײיו, אז נעפיגעז t f j r  * itײ 

 סבןר פסי־שלײט. ny״t ןytנאוזיי סיז ^״גײדעיעז
 ניס• איז סידעמז mo ynoni װאס vn ציח די

o **a'ni»r m*p׳r. ניי נים אוז nynjo r o 
yo:o:vw  *i mo רyנr y.גים ז *,mya 

 nio סום oy .tyntryt yr*nyoo’n נרױז
 pn»or nnyt iya*^j ױ»ס פייר׳ ױסס יײד, דארוס

no vpvp y**no mo רײז■ ■yoyn, ניס ייסנסו
 נאסולדי• נריף. ny”א טאר ro•^ חײן נעסינעו

ז נלאס גוגגען y־oo אײיז ײעלס דער יי r i| נ*ס 
 M' oy מיעז פיר ױ?ז ױעיעז. 1צ פסרזסענסריכט

on סיסניו־ןי לסיסער א געױעז עס ײסרס  no 
.yoyn* פי״ע- ®ון נאדאניז סyi no no רענט

י -- אעכעגזאן. .1 fo? י rjy rjo סאל״ •-•ט 
 mb •:נ ־־yoc• ד־;ר סיט tyvyj ססכיס שט^ריג

p דער צו נ. y ג. דעס ny״ ^i׳ c* ױגי•! ט״יד 
 ײגי•!״. ״ר־ועי ס א'ס א־דיר, ערקיער^ד־נ ׳ליג

 דסוי ניז דערװײי־, טאר yjone די יטyטyo יסס
 מײ צ״ם דערד;ינ־;י mo הסגױענשסז. נעלסטער

avpspppv r*o v לןן o די ױאס דסס, סז 
 ד*ס באסעם׳ דיט ;יט טארהסנדע-ט רינ y י ט

 נסו פאנס א-בייט, 2y^ קײן ;•ט טיט ־זדײסט,
 דסס גזנוג, ױ;יאן״. ל1״דױי אויס פסד נים איהר

,סי;ער די אין •ף ז ov*o ז•  אנגעי^נשגהיים!! כעי
 איחי כסשםידעז צו שט־־ענס אוז ױגיאז, דעױ סיז

טזנעשםער» ז«ל זי אז ססײסיס, y,־ ;̂ yr־fy 
נסטעז■ דעם סיט

% '0 iw i'AV: I.** ;1 .׳.<«• ״׳-• /• ׳ 

א.ל.ג.װ.י. .9לאק. פינישערס קלאוק
. װאהלעןן די צו אויןפ

רז ע?ז. און מענעתשער ם»ר עלעקטאן « רי » א װערן אםנעהארםען װעט 1925 יאהד ג 1925 יאנואי וטען5 דעם דאנע״טטאג,
:־אנדידאטען די זיינען פאלגענדע די

ס .•טענעדזשעך פאר י א ו ן ל א מ י י ה

טיװ פאר : עהזעסו ד ר « כ

*%
%

 דז־טא אכםענבערנ,
 רובץ בארנשטיין,
 אײב גאלדבערנ,
 םאד,ם גאלדבערג

 םאקם נודםאן,
פאלי גארטנער,

 סעס םשיץ. בערמע וױיסםאן,מײ־ ,,:אל־אפםי,
 ס*יםאז שיינס םארים יאנאױ״ן, בארנעם :רינױאלד,

אדעל ׳דעגער, םארים גילערם,
מא?ס לע־ סדם דעםבום,
לינא ל־אים, פיליפ הערמאן,

סעם לארבע־ אדאל־ הארטםאן, םאלאםאז גאלדשםײן,
סאניא לובינםקי ודאול־ האפםאן, םאקם גרינבערג,
איזידאר סינעל, דזשאו חורעװײן, דיױו גזטערםאן,

 אלפרעד פאשגאק.
 דזשײפש פרידיאנ־

 םיריאם פרידמן,
 ראזע פשעדבאױסקא. נא,א3 .8םםייל
בארנעם ־ופער, ס

 הײםאן רײשען,
 ם״ער רעםכאק,

 גאכריעל ראבינבאך,
םאקם שיעז־ער,

 אױוא פאשאר,
 בעלא פרעש,

דיױו פיזמא־,
איזע קופער,

אװענט אץ 8 ביז סריה דער אין 9 פץ טאג גאנצען א מען װעט שטימען
____ pH--------- אין אךן

עװע., םעקאנד ו40 קאסינ^ סטײװעסענט עװענױ, לעהסינגטאן 67 לאקאל, פמ אםים
םסר־ט. יזםע קאינער עווסנױ שעקאנד 140 שטרים םע26 אץ םע25 בעטװץ

באאםטע. פאסיגםטע די ערוועהלען אץ װאהלען די אין אנםײל אן נעםען םוזען לאקאל פון םעםבערס »לע
דיוע מאנאםען 9 וױ מעהד ניט שולדינ ז־ינען װעלכע יענינע, די קענען װעלען שםימען

9 לאסאל בסארד מהזעסופיװ
אן, ל. ם רנ, א. .ערדושענעט היי ע ב ד ל א םמערםאן. נ



i r»יר ^ ע ־ י ע JQ. IP| סוג

ע ף ש ױ ד אי מ ײ נ ו ן  ן
ען סרעפע ענ  סעמועל וו

גאמפמ־פ
)p# :•*t ן. 12 ז־יצ

 ניע;* אײ : גיצ ,צ”•j די ניצ *•ז ®ייט ;ז־י
 יאצ־ י*c אי״צאצנ*. יע• ד.ענ א ו.עבען צו ליך,

־ ניר יו־ן ועי־זעגי־כל••®. דעי •ע־ס׳ע• ״  ״
 :׳,בײייד־ דע־ •אלוע-כ׳עז ••t געע•

צ1£גע ;י־ס1,־«ונ וז*צ יאדי• ; ןעייצ סאי•  ־י
 *ע*’בא •;B־נ*״ר־יוניאניצצ־ אסעײ״אי״עי ךי

:כד״׳דיגע צ־ דיא:; א״ן א»ן :־.;£יח*צ גינו״

 ®אר אדיעדדז״ אן מאנען ־גנ״ם
 אנדזשעלעס לאש

סאניטאױופ.
T

« M « « < « m  a  ( ו • »» ו  •a# I 0 •* * £י 0 ׳  ,  -  w ו n
י • > . ו :אידיגעי• •

; אי ; , י ן  #*•״' א-נײטער, די p£ ,אינייצמעגרע י
ג: א־י־־עענ־עי־טע זעי׳בע״ די מעי ״  *,ר׳

 ד׳»צ עיס5י.אנ- י־עבען כאצ־איעי j־r יסידית
זען ־ דעפ אין •ו־־ײנגעב־̂־ הידועי־״ אין ‘,וי  

 אידע־ •;ענא״טיגעז אי דין א ®יײד׳ײניאניזס
p טיע ,,סןעציע־•; נ*ין א א^יזפ t *:סעיזע  
 אין דעי׳ חאט ױעינע גיידודי-״ייד!, ליכעי־
גג p ••אכעדיג״ײצ ל.ע:ימ;ץ, די c בא־ דעי  

 :א־ ־פ־ציב׳דיגע*י א צױ״עיעבעז װעגונ*.
 כאדיע ד־ באלעעי־ט האג• .*אדןעיב וא-ט״י

״: :•;,*,צא/־טעו. וייוכעדי*ע טי־ א דיט א־:
A "M«fl < י » ̂ *»ו •n • •U ̂יי ז *וי**•• *». ׳•<׳״׳>* •» * ײ # *̂ ׳׳ *ידו ו ןןי / - "*

װי צעי־לאך,’איבי א״יי^נ•״:עי דע• ;־־ הײט  
אינזבא־ זיין נזיט שא;ען£8א־י זי חיט עי

י ״ ו ןי > י u •m* ו י י " ל ) ו ן י ן ן י*״| ן*■ י — - , n - , • > , ייי J י »׳
 עיי ־זאט א־דעאײזב אייגענא״פיגען מ״נוע;

ײ דעם דעיל.ײ:ען /  ג-י־ד פימועי״ א•; ״ז
 באוועו.־:; א י■ c מדרגה דעי־ צ• יוגיאנילש

צ; ר.אט װעינע ־ *,-,,א או־־• אפצעגדיג י א
פאי־ גערןענג• דא־

—* דעי איז £יא•; בנבלד׳יגען א געחסעז

•^4 «y * M 4 * ייי « «» «

 אײגע ?,K :£־: והיח פון :•צי־- —
 ״תורה אינזע״ אין :יצױת גיעסטע ױי מין
 ײענדען נ״צויז ראײ;ע די טא; צ• אי־

^ר ד־ ווגדדעעלעס, ״אס פין ::י
 פון אייען אי*ע צו און אײך צי ז*ף

אכעייחא
ן’א* אינזע- ;  ני־יט ארן פײי•: ;
 — ״•״*װינדזיכטינע איךי־עע •.ונדע״טעי

 ד,ײד סבגן־ •״.•רעיור״כעי־ א פא־ יצטע־־ע;
 אנ״עייקאנער די אויב וױ:טע־, טיגע;
צױ־י״ף. חורען :יט זײ װעיען אידען

 יןוניען ק־־אגלוין איד״טע ־י;דידטע*
 פון טײי־ען אי־ע סין קאײםארגיע ;,,ק

 און י־עבען זײעד ראטעװען צו אדעריקא
ױננ ;עפינען צו אנדז״יע״ א*ן ריי

 בא* אידייטע די כאגיטא״ױב. ייעכע־
 טוט אגדזיטעיעכ י־אכ פון פעי־קע־ו:;

אי אי-ן  די פא״ כחות איהיע אין איז יי
 ניס ;;,ק זי אכ־;- ק־אנהע, ;,אודיי־יקי־־:

 אוט־ איז ענ ; י־אטט ;א:צע .־י ט־א;י;ן
כ באדיגגט ף די ;,;״ ײ  < -א אי־ע פוז י
אידען. ־יקאנע־
!ר־יר, באירינע א*ז ;*יטי; און

טיל ״׳;טעהען וױגטע־ -,ײנטיגען
c גרריסעז א y i,־ טיט פ:יס אי* פ;*ס

- y i אוז יאלל׳ ; יוטילנד^ ן פא־׳ ציט
אײנ ויעלען, י״:ט אפנעור זיינ רעפיציט
איז קלאגי«ע. די ז1*ױ1יראט ן װיי־ע ־,ר

!װעלען ט געראטעװע כרוזעז זײ
זאי* אטי;דיקא א*ן iy איל iy י װען
װעט ׳ט,קי*ײ;י;ל.י א א־י : ;yד ט״ צ בי״

;טיפא־ע;ד װעיט עדיאטױיאר ךער

 רע־ די אין געדעיט דין דעפיציט דע־
אג־ קענען װייטע־ ױעט ט־נ;:־א־:ײט

יטיגט בא״י *יאיט זיסיר,ל דע־ איז נעלז *,,א דאס • ••A״ 0 ״י־ ?ע־-נפ דאכ י!;־:י # 1 •• י»אי פא האש
לארעןי <4יי4 אין ייככגיע  ̂* דאה פעחײ.סטע. : דא ̂סשע. דע

אין ז א ו, אי• :•־־ נעטען “דעדיבע ־וי דעכ ״ן ון c אידעאייפט׳׳צע *4*4 כא דוןפ
אי;־ א״נ 1אי - הניכק ע־ פיז װ>?ר י גא:צע די זם. יוניא; מײיד י״ / S ״ jpN כי
רעדגלײכען א״ף וועט אױפרוף זער בא־ ;',:ײש א־ י;א;-;ר אמײי די;ם £־; נ ן ;,;ו

חגוכל נאך באיל ז rvvv א• •j ה אייפרינ־ ן א• ־•,a דעײם יעיט שי ווענו:;
פא־• :זער אי אויפנעלוטען י א ־ט ־ זאי ;ne r .יתיײז״ r.'Rפאי־יאייענער ־־ 0 יי 4» איב מי;

סאױטאױום דענװעד ®ון דיעש

 װאס «ױענמ(מ4 עאר ;קײטיטע*
סאניטארױש. 4דע פאריןוזען

\H איצט געדט סעטיגקײט גרױסע א
 צו קוטען צו סאניטאייזם דענװער אין

וזען װאס ואציעגטעז, רי ל-יי*ז  טאר̂ל
o n םארבעסערטען א אין פאניטארױם 

ײז נאר יזאגען װעיכע אבעי״ צדטטאגד, ^ 
 אזױנע םון פייע דך. םאר ז^מען גיט

ײ װען קראנס װידעד װערען קראנלע  ז
 ארבײט. דער צו צוריין נאי דך ;ערען

 פא״ די אז דעיפאר געזא־גט ױערט עס
 דעם סארי־אזען װעיען װאס ציענטען

 געםינען דאר זיך זאי״ען *סאניטארױם
אניטטארט. םין אויםדכט דע־ אינטעי
נע־ אײכגעאיכײט איצט װעיען עס

ע־ זיכער װערעז װאס ויעגעד, ;וי  פא־־י̂ו
 ;ע־ צ־ױי״״׳געז דייעוסעס צאהי די ;ערען

נאציעגטען. ײעזעגע

 אגױקולטור איױשע ױ
סאסײעפו הדש) (באךאן

 אויס־ מיט םיו־כיערס צייז־גשט•:־; vsn העיםט
אויס״ זיר וױ א.*ן סא־כ-עיײ ו־עגע׳

ן ; : ײ  קו־שש א־ה־ זי־ע ׳״ויינדיעי־ס׳ פוז ך
י ע ״ א סאיס. ־

או;ז. ה־ט זיזי כא-אט א־הי אײדעיי דעיאײטכ ל•:•; טיג
K. •פרײ אנשא״וט איז טאט *י? יאין ־;׳ 

־זע;״י־.1י1 קוםס *דער ע־ייבט
 a כיז u nt — <״נת או-כ;* עע־ר־ף •;אפ

אוהר. 1 כיז — ו:צ*;«
jtn iSH ACIUCL'L I L R AL SOC!' TY, INr 
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פהעםערם
ן ס םו ק ו א ל ק

 ברעט״ װײער די דאס װיסען זײט
 בע״ און װעאװעט פרעסען צו יצאן

 איצט ביו האנען טיר װאס יציװיע,
 (יי״ צונעפעכטע די מיט נעמאכט

יצאגעז ̂ודער װע;ד  האיצץ אויוי צוג̂ע
 אונ״ פון געװארעז ערקלערט זײגען

 אוט״ םאר פעקטארי־דאקטאר זער
 םון נערוך דער דען יוזען, צו געזוגד

 צופא״ די און §עך צואװאריטטע די
 קאנ״ צו ברענגען ןw ־אלן רעטע

כאטפ^אן.
ר ױזט  פעםענט נײעם אונזער ̂נ

 װעצכע אײװקנד, קופערנע די טיט
רען אנערקענט איז  די פון גע̂װ

 װאטינד אין עקספערטען ;רעסטע
̂ס טאז ײ׳ סאניטאריעע העכסט א װ
כרעטיזאך. ע־

די בײ במקומען צו

סאן  פלאש אטערי
 פרעס־ װע״לװעם און

האםפאני כאארד
ארי נײ עװעדו פינפםע 1_ר3  1י

.2220 א׳טלאנד טעלעפאז
 לײמעסש די אויך פאיקויפען דיר
מיט כשיסי טרוקענע סטימערס. כצײל

6מ*׳«ינ «<ני,ינג ד»י- #
מאילעגז. אין בעסטע די - -

yi;y3^^D :ױע־טעל די טיט
ז,א אבע עין .;א:צע א טיי®: אי.ז ״ג^נזועיס
טזים ײן ז ג*יט ד,אב :אױעגינג פער ,,א־: דעי

איר,י אינהארט׳ בעסצעז איהי־ ̂יען •אףל
ך• ך י *■ ** זי און כאיאקשעייסשיק ̂לסטע גןונ

פא־י־סצ א־נזגעהויעי־ען דעם אינע־ םיןו  
י תריי־ך דרי אנעד ד י«יז נענטעז דעי־ בא י  
דזיינט דעי ןיא. דױיגם צום שאי-יעדע h כל:יז  

mז  ךי נלאי־גע• פאי־׳ן ײ19®^י׳ א בי־ו׳ז י
באוועגרנג די א*ן מענילען די ׳גאןב נויט  

 פא:גש עפאנע נייע א אימעי פאי •איבלײ:*
^י־ען פא־ אז פעגייך״ אן זיך  װעט סיי־ע-̂י

פיחרער. דאנזינײענדע אהן ®א־־ני*ײבען ?י  
י סוינ זיי וועש צייט די ןבער  ׳גאפעז. סו*ג נ

םיײסצ׳/ א־נזע'־ איז דעם אין

 אנדזיעעי׳עסער י*אט דעם העי־פט. :,—בק״
1 !קענט איהד וױפיר ;״יט כאגיטארױם

̂ד אונז ״ציקט בי״צטײע־ אײעי בא
 הונדערטער די חגוכרז־גערט גיט !רוגג

 היירעץ זיך קודען װאס ״צױיגדזיכטינע,
 אױף ׳אגב הוטעה אין קא^פארניע אין
 טיט צו דך איילט *טטארט. אײעי־ פון

 אויבער״טטער דעי 1זאי און הירןי אײעד
 פון אויסהיטען אײןי און בענ״-ען אײף

!אטן ק־־אנקדזײטען,
: אגדדטעיעס ̂אה פון רבניס די

נעכעס, ט. ס. ־בי
בעדטאז, ט. רבי
טראטגעי, ר. ע. רבי
וױגקיער. טאי- רבי

LAKEWOOD RESORTS
L A K E  V I E W  C O T T A G E

' קאמעז, סערא א-ן םילװער רעבעקא .2<t b

דזש• נ. לײקװאור עװענױ פאדעסט 15
 אטת איז װאכעז עטליכע אדער סעג עטייכע פארברעגנעז װילט א-הי אויב

ױו לעיה דעם אין רעזערװײשאן אײער טאכט האבעז, הנאה  א קאטעדזיט. ו
הייםיעע ׳רוטס באקװעפע ^עיה, דעם אנטקענען ^אץ, יטעהנער פדאנטפויער,

עהען. גוטע
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ק1 א י ס ק ר א ם ײ ר פ א
װ עטכערפ3 יװ. ג. ג א. ,1 לאסאל פ

1
ערשטע די

m פיט*נמז

לערענם
װענענטליר דאלאר 200 ביז 50 פון םעדד-נען קענט איהד

בעריהטםער דער אין קורם א נעהםט

ל ע ש ט י י ג מ נ י נ ײ ז ע ר ד ל)ס ה ר
ס און קאײדער קינדער און טיפעס םרויען, טעג׳ס, כון גארטענטס. יײדי
א־ז דרײיי;: ג־ײדיננ, יעטעינט פאכ־לז צו יערנעז רעזייניננ פאר סהויזל כי־ט־כ•;' די

הי״־ירער. סעג׳ס און גאיםיננשס םאר םא״ ריעסעט, לוטס. רראוקס. פ־טע;
הר. 50 איבער געגרינדעט ̂י

עררייכט ר.«ש סרור די
יעזואטאטען. בעסטע כיסטעטען, נײע אידעען, נייע

 באלריגע א םי־נט סהול דעײיניננ םיששעי* דעי אין ה-יס א
װײדזשעס. ניםע און עשעייע

 עס און פרויעז, און מענער פאר פײאפעסיאן נוםע א
אויסצואערנען. זיך אײכט זעהר איז

 איינענעי• אײעי אין װערען נענעבעז װזןס *עב*:ס< נאייגי־עיפ
םאישםעהז. ארעס זאי׳ט איהר אום ש«ראד.

 ’י*יכט< ועהד־ זײנעז זיר אויסרערנעז סאר׳ז כאדעגוננע? די
 או; אסערילא איז קאפפאניע פעשיאז עיטסםע רי ז*יגיען ביי־
פעטעיגס. אלערלײ שנײדעז אוז םעשיאנס שאר?י־פעז ם*ר

הלאסען. אװענט און טאג
פײימאנ. אוז םיםװאו םאנםאנ. אײעננדריאמן.

ע ײ ד סקוהא. אונזער אין דעםאנסטרײשאן ס
ױ ?יסם עגי אינםארםאציע. םרײע םאר מרז

יטשעל י ג מ ג י נ ײ ד ע ד
יארס. נױ סטרימ, מע37 וועסט 15

— -

ל ה ן ק ס
.1674 ס־טצר^י טעלעשאן

יאנוא־ מאנאט דעם אין
װערען אפגעהאלטען װעלען

יאנואד טען12 דעם מאנטאג
• שארפ אבענד 7.30

v** *■יד6״״<«וי״י ד . jyjL.nL i j js, ' ,*לן . , . ט .

־ בראנקם
בולװארד םאדםהעדן א״ סט. טע163 פאלאם, פאינט האגטט .1
M סענטער, רינכ ארבייטעד .2 סם. צװישען פט״ ט;י145 איסט 2

^ אדו ויוח ױ י 1«- | - y ו ו ו L*
ע־ידענ טע0 א*ן פארקװײ קדערםאנמ קאםינא׳ לאנדאן <י:.

:הארלעם
םטריט טע106 איסט 02 פענטער, סאעעליםט .4

:דאוךםאון
 בראדוױי איסט 175 האל, ,פארװערטם״ .5
םטריט טע5 איםט 210 האל, בעטדזא-רען <>.

:װיליאמסבורג
עװעני,־. מאנטרא־ז 105 האל, לו־עננא .7

ל װי אנז ר :ב •

פטריט םע־טאן 219 לײםעאדס, ל׳״באר .8

ארק :י ט ס ניױ אי
vררײ• .'־־ י A* -ו י w  l U w < - / • V ׳ י 4— . ^ י י 1 .9

:פאדק בארא
עװ. טע13 נעבען סטריט, טע43 1373 טענטער, רינכ ארבײםערי .10

:איילענד קרני
עװענױ. םױרף 3109 םענטער, רינכ ארנ־־־טער ננ.

 עקזעקוטיװ אן םאר גאמיױישאנס לעצטע און ערשטע
װערען. געמאכט װעלען באארד

 מאםען אין קוםען צו אויפגעפאדערט דארום װערען סעםבערם די
קאנדידאטען. פאםענדםטע די נאםינירען און כ־טינגען דיזע צ־

 דער םרן םעםבער יעדער »ז געדענקען, אויך דארפען כעםבערס די
 װעז ם«נ«ט, « םיטיננ םעקשאן i אםוױיניגםטענם אטענדען םוז ױניאן

שםראז. דאלאר א ער צאהלט ניט

ו ױ ם ו ק ע ז ק , ע ד ר א א ל ב א ן ר א 2 ל

אן. ווארקערם גארםענם לײדים אינםערנעשאנאל* יוגי

פרײסאנ■
f י

t h t

װ סעפינגדט די ען דעם פ דינ הענ ע סנ קז. ארױ ן
ד ר א מו דעד פת נ אנ מ ס ע אז, דו 22 לאהאל ױני

צ). ז״ט םוז (׳שיוס

 סיק דעם פאד עקסםיא צאהיעז דארפעז
 אויך ה*ט דאסזעיכיגע פאנד. נענעםיט

 די צו קיאר װערען ;עטאכט באדארפט
ײ אז ׳א*ליקאנםען נײע  פריהער וחןלען ז
 דע□ פון אונםערזוכעז יאזעץ טוזען זיך

ײ איידער דאתסאר, ױניאן  זיך קאנען ז
יאקאי. אונזער *ז אנ״שליסען

 באריכט דעם פיז זעהץ זועט א*הר וױ
 האט קאמיטע, בענעפיט סיק דעד פון

 גע־ פאנד דעם דורך ױגיאן די ״שױן
נדעטבערס. צאהי נרױסע א האיפען

 ארבײט דער פאר אנערקענונג פך א
 טיכטיגעז, און ;,באא^ט אונזערע ריטט

 אונזער איז ״סטעף״ גוט־געאיבטען
 אר־ דער אין זײ העי*פען זײז פא־ אפיס
בײט.

 אנערקענוננ, פון רעדען טיר װען
 אויסצורדי־ פאתעסען :יט פיר טארען

 דעם •טעהגהאלץ, בדודער צו יױב א קען
 דער פו^ סעקיעסאר ארױסגעהענדיגעז

 עצטע“ די פאר ארבײט זײן פאר ױניאן
 גע־ האגען װאס ׳די גאר יאהר. צעהן
 כײט ארבײטעז צו געיענענהײט א האט

 וױיםען ׳צייט דײננערע א פאר איהם
 אויפגע־ האט שזןהנהארץ ברודער װאם
 א איז איז עס יאיואי. דעם פאר טאז

 איבערצוגע־ אוטטעגיויך באריכט קורצען
 אויפגע־ האט ער אדביים וויפיעל בען

 א אז זאנען, אבער קאנען טיר טאז.
 ׳פעדדגקײס און װירקזאפקײט זײן דאנק

 יאקאל אונזער איז װילען, און ענערגיע
 װאונדזןרבארען אזא אין טאנ צו הײנם

 טאן צו נעקוטען איז עפ װען צױצטאנד.
 ער האט ׳,אקאל אונזער פאר ארבײט

 יטמתדען. איז צייט פון ;עװאוסט ניט
 זאגען, כײר װען ׳ניט איבערטרײבען כייר
 געווא־ אי־ינגעפיהרט איז װאס ׳איץ אז

 סיור־ דער לאקאל אוגזער אין רען
 דער pc םאר״טטאריןערונג און נעסעדונג

 אײסנע־ דער צו דאנק א עס איז ױניאן,
 ברודעד פון טעטיגקײט צײבענטער
 דקר םון רעדענדיג גיט ״?»ײז שעהנהאימ,

 האט ער װאס יאט, גומעז איז !*‘,',ה
Jn בײ rr* m e® גקנעבעז נעיענגהײמעז 

 קאנען טיר באאיד. ע^זעהוטיװ דעט
 בא* אוז װאונט אונזער אויסדריקען נאר

 מעטבערס צאהי גרױסע א פון געדד
 צוהונםט דזןר איץ וחזמ ער אד אונזערע,

 פון ארבײם דער אין ןyם'יליגKב זיך
̂םען וחנט אלז ױניאז אונזעי  אנפיה־ הע

 האט ער װעלבע פאר איבײט, רי רען
קרען פיל אזוי אװעלי:ע:עבען  פון ̂י

״ז לבען.“י ז
 בא: ראזיגער דער אז םײנעז, טיר

ײז גימ װצם ריכט  װען פארענדיגט, ז
עז לאיעז כ״י  דערטאהנעץ צו פארפעל̂י

 אײנינע װאס ארביים, צ^טע^נדע די
 נעטאן. האבעז טעײבעדס אונזעיע פיז

 יא־ װאס מעגיטעז, די אז וױיסען, כייר
i מים א»נענעבעז זיך בעז n דאזיגער 

 מינאיי־ קלײגע זעהר א זײנען ארבײמ,
 מיר קאנעז פונד*סטוחנגעז אבער ׳טעט
 דאנק א אז ׳פאקט דעם אפלײקענעז ניט

ײ װערען טעטיגקײט זיייער  געפארזר א ז
 גיט געפאהר א ױױאץ. אונזער פאי
ײי ײ פון יזאנעז באיטיוסעז ײ  באהעריטט ז

באארד עקזעהוטיװ דער נײן. װע־ען,

 ער אז באהױסטעט, ניט ק״נםאי האט
ױי ער ײעז יזאז׳ איז באיעבאס איז  #ו

 וױי< נאר באחער״שעז. איעסען *יז אי״ו
 ליינע פאי דך װעיען בריסעז דאזיגע די

 אייטטעיעז, ניט פאריױסדונגעז פארישע
 װאס עטװאס, צו יטײכות א האט עס צי

 ניט, אדער פאסירט, איז עס ײעז האט
 דיגען קאן עס װי ׳י*א;ג אזוי
̂כען צו״ ײ װעי  •פטרעבעז. ז

 באצײכענט קאן אונז ־טײנט
 פאליט״טען א פון עטװאס

קײנטאל חאבען זײ װײל
 אזוינס, *טיאגען

טע; זײצר טיגען

 צײעק, דעם
 צייל זײער
 סרא װערען

 כאיאחטער,
פארנע- ניט

נערעכטפער־ קאן װאס
 זײ איז ױניאז די אז

 אויב און הארצען. א*ן אײנגעבאקען
ו  אין י״יעב זײן זײ זאי״ ױניאן די אפי̂י
 ;ערעכטםער :יט אלץ עס װארט טײער.

 ניט באיצוידיגונגעז. פעיפאל קײז טיגט
 ביבוה פארלויטדער״שער א לאז איכיעי

 רעזולטאטען, ערװארטעטע די ברײננעז
 וױיט אזוי אויף אז נלױבעז, נײר װײי־

 ער קאן ׳אטת דעם אנבאי׳אנגט עס װי
 װען און באהאיטעז, ריגעז אידעי :יט
 עפעגטריב־ דער אין ארױסק-־טען װעט עד

 פאריצאפע• :יט זיכער ער װעט קײט.
 פון פארטרעטער ״איינציגע די כבוד יזײז
אטת״. דעם

 די װאס ציאל־קולארכ, די פוןאײנער
 צוריל "אננ :ים ילאבעז גרופעז דאזיגע

 אנקלאגע אן נעװען איז ארויסנעלאזט,
 שעה;* ברודעד סעקרעטער, אינזער ;ענעז

ײז ריז האט ער אז האיץ,  געהעכערט אי
 װאך. א דאלאר 15 מיט נעהאלט זײז
 טאםױוען, די פוץ רײדען ניט ײעלצז מיר

 טיט׳ן באצוחןלט האבעז גױפעז די װאס
o בא״טאפען n נאר אײנדרוק, ראזינען 

 האט ער אז יעען, גױיסער א איז עס
o אהן ;עהאלט זײן געהעכערט זיך n 

םעמבערס. די פון װיסעז
i װעז n ם באארד עיוז^ףוםײו«̂  ח

 שכירות, זײנע האכערען צו בא*פלאסעז
ײ האבען  זןס דינם1פא iv אז געפיהלט, ז

 אכט1נעב איז זאך י1איז״ !עכט׳ טים
n im y j; פא די צזn r ^ nנy ב^ם״ש 

 די* אויף איז אס1 פאמואס מיםיננעז.
 -y: אויסנענזמען :יט מיטיננעז דאזינזן
 ארױס־ דעם פו| שולד דײ ניט איז װארעז,

װ נאהענדי;עז טי ^ הז  פו;קס באאיד, ע
ױ  אנ־ פארװ#ס טולד, זײן ניט איז עס ו

v w v ip v  y i n) פון יכםצז1בא ד1באא 
^ עײחונע1פא צונג  גע־ זײנע^ yלכyװ זי

נtדא די צז געװאיעז אכט1ב 'y םיםײנ״ 
:v,\ אויפנע• נים ס1כיעכיבע י1 האבעז 

נוטען.
1 i y iנאך איז יכט1בא 1טאנטע1ע 

 באוױיז, 1גוטע א איז אזן אפיס איז דא
 אנט״1םא י1 באדײטוגנ א 1פא װאס

i פון טליכקײט1װא n !ופע1ג דאזינע 
 איז אס1 אז ׳איצט נילױבעז 1כיי האט.

 צו כדי צוועק, כײט׳ז נעװארעץ נעטא;
עלעק״פאךצײט. פאר א״טו א• האבעז
lאסזע<ב'גy ורע־ ען1ײע נעזאנט קאז

 בא^ולדינונגען, עטע1ינ1אומבאנ י1 גצן
i אז y i גע־ האם ד1באא עקזעקוטיװ 

 הױז. ױניטי דער צו לוסטרײזען טאכט
i פיז אויפנאבעז י1 n טי  קא־ הויז ױני

 קאן עס און ״פײיל״ זיאויפ זײנעז טיטע
 אן האט קײנטאל אז װערעז, באיױזען

א■1געק ניט מעםבע! 11באא עקזעהוטיװ

 ױגיטי דער אין פאהו^ צו געילד יןיץ געז
rvnv חױז  i n w װאו. אנגיציש

:א אנדערצ א̂ל דיט t?y איז אזױ
 געװא* גצמאכט זײנצן װאס *טולדיגונ:מז,

 כאא-ד, VWMWV דיזעז גענעז רען
yrH״y3 טאנען נא- חאן סאײײטדמגמז 

 אגטויאיס* פאי נ*ט איז יוערכע ״גרד£ע א
ױ  נ״ט א;;;דן קאן ז א קײנעם צו י

 נײר נאהאי״טענצױדױיט. א־בײט איהר
 עת״ ג״־־ןש דעב װאיגען וארינער <ז“ייױ

 פאי• דד לאד<ז צו ניט ר1באא ?עהיס״יו
< ;ריפע, א*ז cy װעלכע פון פיהי*ען ; 

 א-יפ׳ן ױגיא; דעד “פא א־בייט י ז 1̂ט
 :״ט ײניא; דע- די:עז און וועג געפט־לן

פעהיגקײטען. זײגע איע
 די ציהע; טיר וױלען יצלוס צום

 אדט** רער-גייער פון אײפטע־קזאטקײט
 כייט קאטף באי־דינען דעכ צו ניכט-אציע

i באיעבאטים. די n י;ער1עג1אי־ױס;ע 
 אי־ץ, נעטאן האט 1באאי עקזעקיטײו

 פאי־ העי־פען צו געיאנט, האט ער ױאה
lysy* די איז באדינגיננ׳לז די ב^עלען -j. 

i טיט ;זיראב טיר y i דעם פון הילוי 
 עיזזעקו• 1נענעיאי אין באארד דז״טאינט

 פאדערינ־ א״ױס;דטטעיט באאיד טיװ
 אוגדי־עק• זיא דייעיזטע אינזילרע צו געז

־P יד זײגט אילי ארב״טסגצכער. ;יט

)W סיד ארכײס, די אינע^צוג^ניצן 
 איץ טאן wvii א*דר א? ז״נער, דינען

 פאד״שמעיענרמ^ן דעם נדײנגעז צו
vj'i iy אן צו קאטו• :^ i; sNCiy, איז 

ô ײ אז א*ױ, נעדעןי:א*ז טיד iy ao y 
 באיד עלזי;יוטײו א-ױסגעהעגיעז דעס פון

 טעכד איס ט^יינסט זײער טאן ײעי״עז
 טיט אײבײטעז צו *וגיאז דער pc נערס
ײו  אזן פא-צעאלקוגג דעד םאר זyצ•זאד א

א״נאדזאצי^ או:זע- פון אלבעכע-ונ;8

דיס״יד סד»פ א־־ס̂׳

f טהעע 

שני ם א ס ע שאי צוו פ

ל פ הײ .< סהעע ר

 דרעם אזן םקדרם קלאזק,
35 לאקאל ױניאז פרעסערס

• י אױ«מעדקזאם ®רעסעדס, קלאולן

רעגעלער
®r סל נידארהער אלע קלאוק נידארקער אלע ®ץ

דדערען *•נעהײלםען וועט

, ג מ ג ,12 דעם מ ־ * ז נ א ן' ע »25 פ
אכענד א־הר 8

םם. קלינטאן 15ו האל, קלינטאן אץ
:םיאנעז וױכטינמ פא^נענלע ײערען אטyפארהאנד וועלען עס װאו

באארד. דזשאינם אץ עקזעקוםױד פון באריבם .1
בארײבם. בזענעדדטער׳ס .2
אפיסערס. ניײערװעהלטע די אעםםאלירען ^

 וױכטיגער, אױסצרגעװעהנליך אן איז מיםיננ דילר ! i ע ד ו ר ב
ly יעדעל ^ y o װyאױפ; דאלום ̂טDyאדyצום קוכחזן צו !יט 

m: אנטײל איז טיטיננ v\ פארהאנדלונכעז. רי אין •

®רעסער בראנזוױלעד אלע
jyo'O ררעלעז

אווענט אוהד 8 יאנואר, סוטען שבוז, דעם
סטרים. םןקמאן 219 לײסעא־ם, לײבאר בראנזוױל דעם אין

35 לאקאל באאדד עקזעקוטיװ
מענןדז־שער־סעקרעםמר. ברעסלאו, דזש.

 אײך נעלד אײעד לאזט
 אינ אײערע איז דיענען

 אײעד דורך טעדעסען
באנק.

 באקװעמליכתײט יעדע
 באנש טאדערנער א פון

 אן םון גײםט דעם םיט
 אי־נםטיטױ ארבײטער

ציע.

עװענױ פינפטע אױןש קארנעד אונזער

באנק ױניאן אעטעתעשאנאל
יאלק נױעװענװ טע5 און סטריט מע21

A

f

 םפעשעל אלע אױןש
אקאונטם. אינטעדעסט

 װעלען ,־ואס דעפאזיטס אלע
דעם ביז דועדען געמאכמ

יאנואל טען20
פ־ז אינטערעםט ציהען װעלען m יאנואר'

:ן ע ד נ ו ט ש
8 ביז 9--------מאנטאג
7 ביז 9--------דינםטאג

4 ביז 9------------שבת
 דאנערשטאנ מיטװאך,

4 ביז 9 — פרײטאנ און

International Union Bank
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 אריבער־ װעדט געלד
 טײ־ אלע אין נעשיקמ

 בי- די צו ױראפ םון לען
 אין און פדייזען לינםמע

דאלאדס. אמעריקאנעד

a ,־ s, .



 זדיסם דער אץ ןורמניממגסיממפת
פיראדערפיא אינחסםרייפת דרעס אזן

אנגעפאנכען
 א־יסארבײ• -נ-א; דער *ע־יפעז ;עפא־־ע; ספעצי״ר א־ז ז־גדא; -עדלענט

 דזעלפען ױעט אינטערגעשאנאל די - קאבפ־ץ. דעש פוז פלענער די טעז
 *עקרעטער - ז״ן. טעכריך ״;•ס ״אפ אדעש םיט ארביים דער אין

ערשטען ־עם אדרעט־רע; ״ע־עז פי־נבער; וױים־פרעזי-עגט א•; נארא־-
טאכנז״טי:;.

ב־ װ עהזעהוטי ע;ערא״ נ דיער
אט ה גטערניי״טאנאל א או:ד;י

(,,כ ן טד ך יעלזרליכע׳ י P •̂ פ ל״עצטע; y;:Kc-v:*N; אין ,^ייי * .p l ו ‘
צ' ן א;ס*לןאטפײ ־זאצ איגא: אן

א וױיסט דיך פין ארכײטעי
א״ אניץיי־ ױידיער ׳y־ . ,'יו -זאי־איגדוסטרי : ;םיר א*ן ײ;*אן ״טטאיקע

א ה־יארעייפ

*י- * • —י
< י «

^ י M•1 י
< ' י -א •י

 אפב
_ 2 >

״אפעז די איז בא־פעפטינײ ־ען
;:־,סק I יי־י א״ געזאגס, בעסער

 אי; וױיסט די דינען :אװאיסט, װי
פיא פון דרעסטאבער אד̂ע ̂יאי פי̂י  נ<־ ‘א

 גע־ האבעז זײ ;אי־גאניזײ־ט גיט װען
 ריט ייניאז, ׳שטאריזע איז שעדגע א האט

 דעב פון באי־עבאטים א\ע װעיכער
;;.,רעפע: זיך ;עכיוזט האבען טרײר *

..-S אןיײ: ךי איז ןסףן יאהר אין
 פא־ האט דאס נעװארען. צוהי־אפט דער

ט־"־ו, פארצויגענעם א נאך סירט  װאכ :
 פאר־ איז און װאכען 26 גערויעיט האט

 איז סטרײלו רעם נאך געװאדען. יאיען
געװארען. צופאלען ױניאן די

,10123 אין שפעטער, יאדר צװי< ט*ט
 סטרייק. א גערופען וױדער ױנ*אן די האט

 איז נעדויערט, יא:נ :יט האט װעלכער
 צוריק ױניאן די איז סטרייק דעם דורן

 דארט זײנען עס געװארען. עםאברירט
 בא־ צאהל געװיסע א פארבליבען אכער
 1״אס.;:\אײשא זיך רופע[ װאס סעס,

 ניט אילץ נאך האבען װעיכע באסעס״,
 האי*טען און ױניאן רער טיט געסעטערט

 א־גאגיזא־ דער שאפס״. ״אפען אויױ
 אנ״ איצט אלזא, װעט, ציאנס־קאמפײן

 פרא־ הונדערט א פאר װערען געסיהרט
 ארגאניזי־ צו הײסט דאס ױניאן, צענט

ררעסטאכער, און װײסט די אויך רען

דא־ט
« י -Vײי««יײ1
’ ;y:
Wו״-ײיי

^י־ץי י

 , * ז
י <

איז שטילנדיג זײגען <זעי־: f J 1•̂ ײ יײ
םלן - <* It « •m,•>-> - i* ♦י P♦* י• 1 I1 ->

זיג־ פ־עדרעל^• א*ז אי :טיז
א־. : 

< k- JI < 1* יז ל♦* • ײ
I h 1 > 1 א אי; • MM «׳• * > !

cy :r ־,ז א :טיי ־ שע ; k>M ײיCN ע j י י̂ 
אויױ ;;,,נ״ט טיװ ,״ -M % > Vקדעקו

סאדי־ י אנױעז^ד עןי;װיג ♦M M-ו ״> < .l ז
דילר א*; י־אקאי־ס אי־; די ן י י- < ל rs ־י %״
אויף אינדוכט־י^ רריעס S w» •ו u

;־,ג אײפג־עאיבײט ׳:׳;ן זײ נ־ ד־טי;
 בעסטען אט אײי וױ פי־ענעי, װארע,־

 ארגאניזאציאנס־קאכר דעם אנצוײ־י־ען
 געװא־ באשלאסעז איז עס און ראדפײן,

 גרוי־ דער צו נעהכיעז צי זיך ;י־ײך רען
 האט זינטאן פרעז־דענט א־בייט. שער

 אזוי וױ כדיטינג, רעפ “פא פארגעילײגט
 װערען, געפיהרט דארוג קאטפײן דעי
 ענטוזיאזם טיט האט טיטינג ד<י איז

 ארגאניזאציאנס־ דעי אנגענוםען. דאס
 אויפ־ דער איגטע־ זײן װעט קאטפיין

 רײזבערג ה. װײס־פרעזידענט פון זיבט
 ?אאפעראציע פויע די האבען װעט און
.4אינטערני״טאנאי אונזער פיז

 װעדט ארגאניזאציאגס־קאםפײן דער
 אבענד, דאנער׳צטאג דעם ״שױן געעפענט

 טאס־טיטי;:. א דורך ׳יאנוא״ טען8 רעג
 וױיס־פרע־ און באראף אב. סעקדעטעד

 ספע־ *ען1פ^י װערעז פײגבערג י. זידענט
 די כייטינג. דעם אדרעסירען צו ציעי*

 אונזערע זײן װעי־ען רעדנער אנדערע
 — פיראדערפיא, סון װײס־פרעדדענטען

r און אטדור טאקס sr .דײזבערג

ק ר ו ן ז ו ף א ר א ש
)10 זײ« פ-ן ס («י*

v םיר נעםעז װזפמס סלײ^עז, ׳ו?*ועז w\ »ד 
 װארטעז רעם חוץ א אײסי־ענענעז. נים “גא

א־ אונזעי־ע נעכע• געהענט :עםעז זײערע ט ע אי־  *ר

 רעם םון באנריף קנאגעז נאנץ א ?עזעי רידגע
 ןוו נעסט רי םין אײנער א'ס ײ?םרס. גרויסיןו

 גע• דער װאײן, מ נעויעו ׳־,איי, איז רינע־ רעש
ר ןםו רעראהטאר װעזזןנער ע  ״יאבא צ־**סו:נ י

 רעי אי״צט אװ םאס־ױע איי זיטיזז״ *ט״״יאיא
 קי־אסיז אטנאסאדא־ צו םעללעטאר עי^זוטעי
 יי.נף*פז דער פיז האיע&«*;דענט רע־ •צר״בט

 װעש רעיא־טא^ דער אײב צײ״םע״ט, ע* א•
 יע;ע ש־ז בא־יכג• א צ־יטי;: זי,, צ־ וװ״שיקעז
*,א םעחר, ;אר אזוי... אײד לעני א־ר דאי׳צ״ם

מ tg #ױנער כין  כו׳נם• קטםודםםימע אונזערע •
שוױיג א געכ^ט חאכען •םעריקא אין רא ל*ד

 םריכט, זײז ערםױט חאם קראסין וױ ׳דעם װענעז
ה»נ רערםאר אראר.5אםבא ־%rngoy^g^ איס
 VCU3 איבערנעבעז צו נויטיג ם«ר געהאיטען איף

 ״הינטער װאו כעודר, לראסיז רער שון עטװאש
חכר• h געיפטאנעז איז גאהט יעדעו םון יעטוי רעם

 lyכרוי א און לגי־הויזען •'**טענע אין וױיםער,
י»ה״. '»־טע;עם3

 ג«ו צורי? לוםעז בײם הארט הייװאור בײ
 רוים און, ■ריזין. אין צי־יל ה. ר. אב־ע־יהא,

 »•* בעסער ער ײיר איבערגעגעבעז, ױע־ט עס ו־י
 פריזאז, ארערייאנער איו יאהרען זיינע י־עכע;

 אי״ זײנעז קאםענפארעז רושיאנר. אין אײרער
בערינ.

פינישערס קלאוק דער אין װאהלעז
.9 לאקאל וניאן

 'אניאר, טען15 דעפ דאנער״טטאג,
 דער אץ וזאהלען די םארקוטען װעלען
 די .9 לאקאי ױניאן, פינײטערס קלאוק

 מענערדטער־סעק־ א םאר זײנען װאהיען
 טעמ־ באארד עקזעקוטיװ פאר רעםער,

̂אל ארע פאר און בערס  און באאטטע לא
קאםיטעס. סטענדינג אויך

 אין פארקומען ײעלעז װאהיען רי
לעקסינגטאז )57 ,9 לאקאל פון אםיס

 סטס. טע26 און טע25 צװי״טען עווענױ,
 טע2 140 האסינא, סטײװעסענט און

עווענױ.
גא:־ רעם האנען מען װעט ׳טטימען

 8 ביז חנרפריה, אין 9 םון טאנ, צען
אװענט. איז אוהר

 באלד שוין איז עס אז ניױבען, מיר
 עס וױכטיג װי יױרערדיאלען, צו איבעריג

 םיר ױניאן. רער אין װאהיען די זײנען
 די אז צײמ שוין איז עס דאס גלױבען,

 ױניאךלײט זײנען װעלכע קלאוהמאכער,
ײן זאלען :עכטען, םון ניט שױן  פאר־ אי

 קײז ארן איז, ראס וױכטינ װי שטעהן
 צו פון אפהאלםען גיט זײ דארױ זאר
 אין באטײלינען זיך און ישטיעען געהן

ארגאגיזאצ-ע. זײער םון ילעבען
 אי־ דין ניט אפער אבער װעט עס
ײ ײעז ראס דערםאנען, צו בערינ  נעהען ז

דעם נאכזעהן גוט זײ זאלען שטימען, , — י י ״ י ■*" ■'* ״ ■■I ■ ■ I■■! ———— ■I II ■ י —
 פערטעל־יעהרליכעד דױטער
 נענעדאל אונזער פון מיטינג

באאדד ער,«עקוטיװ
>no cn?r זייס u

 פון טרײרס טיסעלענױס די פון בייטער
 און אינרוסםריע נארמענט לײדיס דער
 עטריקער־ארבײטער רי צוױמען אויך

 טײל א נעװארען לעצטענס זײנען וועלכע
אינטערנײ^אנאל. אונזער פון

 זײן אויך װעט ארדנונג טא׳נ ן’אויפ
 און 11 ,1 יאקאל פון ®אראײניגונג די
 א״9 רי און ױניאן לאקאל אײז אין 17

 טימ געבראבט האט דאס װאס סירונגען
םראנען. אנדערע נאך און ״זיך

 אינטערנײ־ אונזער פון לאקאלס די
 מיטנלי* אײנצעלנע אויך און שאנאל,

 םארצוביײננען עפעס האבען װאס רער,
ײ באארד, עקזעהוטױו נענעראל םאר׳ז  זי

 אלע טאן. צו גלײך דאס נעבמםען נען
 צו װערען געשיקט זאלען צרשדיםטען
 אדרעס אוים׳ן באראח, אב. סעקרעמאר

 װעסם 3 אפיס, דזעענעראל איונזער וון
יארק. נױ סםרים, טע11

 קאנדידא־ די פון נעםען די טיט צעטעיי
 זײ װאס די פאר נאר יטטיטען און טען

ײ דאס דענהען,  פעהיגםטע די זײנען ׳
 װעלען װאס די פאר ;,,פאסענדסט און

 :דנםעיעסען די פארטרעטעז אטבעסטען
 טיטגלידער־ דעי פון און יוניאן דעד סון

יטאפט

אפרײטארס קלאק

r a n  s טיס־נג פעפנער
2 לאהאל פון םעםנערס פון

װערען אפנעהאלטען װעט

, ת ב ם ש ע 1 ד ן0 ע ר ט א ו נ א י
נאכמיטאג אוהר ו

ר אױ ע ס פ כ ע ל װ א ה
עװענױ. טע3 און כסריט םע11

קוםענדע רי פאר קאמיטעס עלעקשאן און אבדזשעקשאן
 טיטינג דיזען אןיז װעלען באארד עקזעק־טױו אן פ*ן עלעקשאנש
װערען. ערװעהלט

 דער װעגען װערען געגעבען אױך װעט בארינט אלנעמ^נער אן
ארגאניזאציאן. ארגעטײנער אונזער פ־ן טעטיגקײט ייעצטיגער

צ* קוםען צו אי״פגעפאדערט ױינען 2 לאקאל זיפ םעםבערפ דיי
טיטינ;. וױנטעען דיזען

׳גרוס ברודער טיט

סױו די רו עלזעקו א א מ. לאהאל נ 2 נו
'ודאן. אפערײטאדם ױפער אץ סוט ־לאו־

ערשײנען שוץ

T h e  W o m e n ’ s 

G a r m e n t  W o r k e r s
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ױניאן װאירקערם גארמענט ל"דים אינטערנעשאנאל דער פון געשיכטע די

געב־נדען שעהן א־ן פארםאט גרויםער זײטען, הרנדערט 8 איבער פ־ן בוך א

ןc גע׳»דיבען י לעװין לואי דר.
ער^גען. עקאנ^מיעע »ון סןןצימיע איבעי װערק אנדעיע נ^ך און *רצגק״ײך״ אין ״סינדיקיזליזם פון פא־פאכע'־

ר ע ײז ד ר ן פ ם פו ע ך ד ז בו ה אי נ ר. םי א ל א ד
כאסוםען קאנען אינטערנײשאנאל אונזער פון מיטנצירער ענגליש. אין איז בוך דער

דעם םאר ראלאר. 2.50 םאר פרײז, האלבען א פאר בוך » םך א דא זײנען בוך דעם א*ן
אונ־ םון אפים אין בצויז בוך רעם באסוםען מעז קאן פרײז איילוסטראציעס און בילדער

אינטערנײשאנאצ. זער אונזער אין לעבען דעש פץ
נױ סטריט, טע16 וועסט 3

 בוך דעס באסומען האנען פראװימ דער םון מיטנאירער רי
לאהאא. זײער פון סעהרעטאר רורכין

 טעג ערשםע די פרן ייניאן,
ק>ןנ- לעצטער א־נזער ביז

 רי איז ביה דעם האבען צו זיכער זײן װיצט איהר אויב
קאפיע. א אײנשאפען זיך גאײך זאך בעסטע

באסמאן. אין װענשאן

•<•■־■־ ׳״'• * I * * »* ■ •־ ׳  t ו  <*
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 vםון ארבײטער

 םמראײ• לענדער,

ה ניג^ ײ  די און יי

 זײן װעט װעלט
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P R IC E  3 C E N T S,5̂19 יאניאר, טען18 םר״טאג
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 .3 $ ג. פון סיטינג יעהרליכער פערטעל
פריה מאנטאג זז עפענט

 טען19 דעם פריה, רער אין י־אנטאנ
 םעד־ רריטעי דער דך עפעגט יאניאי,

 עק־ געגעיאל פון טיטיגג טעד־-עררי־יכער
 אינסערנײ־ אוגזער פון באארד זעקוט-װ
 אפגעתאלטען װעט כיטיגג דער שאגאי*.
סענעדע. מאנטרעאי, אין װעי־ען

 אין אפנעהאיטעז װעיט כייטיגג דעי
 ‘אינטערנײיטאנאי אונזער וױיל הענערע,

 קאטפײן עגערדיטען אן אן דאיט םיהרט
 טא־ דרעס און חי־אוה די א־נאגיזידען צו

 גא;־ דעם פיז אנױעזענ־־־זײט יד און כער
̂ןארד עסזעקוטױו געגעיאל צען  א װעט ב
 ארגאניזאציאגס־ דעם ivTsyno^' סך

 װעלען צײט דער אינםער גאטפײן.
 טאס־טיט־נגע■ װערען אפגעהאלטען דא־ט

 צױ געױיט *ין5קא:* רעט װעט דאכ און
יעכען. טעהר נעבען

 א אײפצינעדדלי האכ כי־טיננ דע•
 עט האבען כייר װי פראגעז, װינטיגע פך

 ״נע־ נוטער יעצטען אין אנגעוױזען שוין
 געגוג, זײנען פיאגען די רעכט־ניזײט׳/

 א םאר פארציהען זיך זאל :ייטינג דער
 באאמ־ אונזערע אבער צײט. װאכען פאר
̂ד דאיפען םע  יארק נױ אין צוריה זײן באי

 ױ“דא װאש ארב״יט, ױניאז סך א דא ס׳איז
 ױעט באארד דער און װערען, געטאן שוין

 ענדינען זיך 1זאי מיטינג דער ׳זעהן מוזען
 פרעזידענטי מעגיץ־. נאר װי ניה אזוי

 די אױך און באראו־, סעקיעסעי זיגמאן,
‘גענעראי פון מיטנלידער רי םון מעהרסטע

 פארגוטען זײנען באא^ד, עסזעקוטיװ
 ׳ױניאן ד̂ע אין איבײטען וױכטיגע טיט
 יאנג עררויכען ניט זיך הען כיען און

 קאן כיען יאו־ק. גױ פון אװעלצוכלײבעז
 4זאי טיטינג דער ערװאלטען, דאייבעי

 צײט, ױאך א װי טעל״ ניט געדױערען
 שוין זאי־ען יטפעטער ײאך א ב״ט אי;

 וױדער זיין באא־ד פינ״ם די^כייטגיידער
 פון רודער בײם פאסטען, זײערע 1או**
פיא, יא־ק, נױ אין ׳ױ:יאז דעי  פי״אדע̂י

 אנדערע נאר און באפטאן שיקאגא,
׳טטערט.

ארגאדדרט קאמפיץ דרעס שיקאגא
 פץ פאדערונגען ד• איגנ^רירען נאנעס ד־ א״ב םעגליך א*ז םטרייק א

 דרעס״ די ױדעןיאר;אנ הע״פען ױעט פר״דמאן טא־• ארנײטער. די
אינסטוןלירט. נויזארי דדפוןינט ;לא־־גאכער ג״ער טאנעד.

 פערליצטײן טאיר ,•ױים־פרעזידעגט
 אין טעג א־יניגע געװען װאל י־עצטע איז

 װיכטיגע א«געהאי*טען ־־אט און יעיקאנא
 דיעט און סלאוסםאכער די דיס טיטינגען

 ̂אנע צטיגע א די באציג אין טאבעױ
cv’ אויף :v .א ;עלאט האט ע• פראנט 

 מין טיטינג באארד עקזעחוטיװ דזשאינט
 האט און ^4יאיואי חיאוהטאכער א״ע
 טיט כייטינג באווגדער א געהאט אױך
 JOO ראי,אר פין כאא^ד עתזעקוסױו דעט

יוניאן. דיעסכיאכעי און וױיסט די

 מאנופעקטשזרערס קלאוק טאראנטא
יזניאן דער םים קאנפערירט אססז

n  ״;עיעכטיגקײט די םון רעזער די וױ
 איגטער־ אוגזער אן פיתו־ט ״טיין, וױיסען

 ׳צײט לענגערע א זײט ״טוין נײשאנאל,
 סענעדע אין ארגאגיזאציאגס־קאם״ײז אן

 טאראנטא pc קי־אוקטאכער די צוױשען
 אױסעז איז ױניאן די .‘טאגטרעאי און
 וױ״ און ארגאניזאציע די ״שטארקען צו

 יאנטײאקט־באציהונגען א־ינפיהרען דער
םאנופעקטשױ די אין ױניאן דער צװישען

 »1אןי ח מוזען װעט לײנעל םאניטארי
גארמענט מײו ױניאן יעדען

 אויך און ױניאן, הלאוקטאכער יד
 דזשאינט םון דעפארטטענט לײבעל דעי

 זײנען האנטראכ סאניטארי אװ באארד
 אנקומענדען רעם אין דאס ענטשלאסען,

 לײ־ סאניטארי דעײ זאל סיזאן ספריננ
 גארדענט יעדען אויף געםינען זיד בעל

 ױניאן א אין אויםגעםאכט ײערט וואס
 דופליקײטט און סעםפעלס די אויף ׳שאפ
עטאה-גארמענםס. די אויף װי גוט אזוי

 רער פון באארד דזשאינט דער
 לעצטענס האט ױניאן הלאוהטאכער

 רע* לײבעל ספעציעלען א עטאבלירט
 אפגעבען זיך װעט װאס פארטםעגט

 סאני־ דער אויפצופאסען אויסשליסליף
 אלע אויח געםינען זיף זאל לײבעל טאיי

 רע״ דיזער און גארטענטס/ שויד ״ױניאן
 םױ דער מיט ארבײטען װעט פארםטענט

 דע־ לײבעל דעם םון מיטוױרסוננ לער
 אװ באארד דזשאינט םון פארטטענט
 דר. װעלכען פון קאנטראל, סאגיטארי

דירעקטאר. דער א>ז םאסהאװיטש הענרי
 . רער האט אנגעלעגענהײט דער װענען

 דזשאעט םון דעפארטמענט לײבעל
 לעצטע האנטראל סאניטארי אװ כאארד

 בריוי אפיציעלען אן ארױסגעשײןט װאף
 װאס מאנופעקטישױ־ער קלאוס אלע צו

:פאלגט װי זיך לעזט
:״דזשענטעלםען

 הא־ לייבעל דער םון םארלאנג אויפ׳ן
 טאניטא־ אװ באארד רזשאינט םון מיטע

 דאס װיסען, אײף איף לאז קאנטראא, רי
 באצונ אין אגרימענט אין פונהט דער
 סטריקט װעט לײבעל סאניטארי דעם

 קומענרען דעם װערען דורכגעפיהרט
 פון גארםענט, יערער און #סיזאן ספרינג

 םוזען װעט דופליסײט, א ביז סאמפעל א
לײבעל. סאניטארי האבען-א

 מאשי־ א געװאדען געשאםען 1אי עס
 אויםפאסען, נעגוי גאנץ װעט ײאם נערי

 רולס די װערען םארלעצט ניט זאל עס
 םאר־ דעם באצוג איז רענולײשאנס און

 געברויד און םאנאנדערטײלוננ רי סוי^
 א און לײבעל. סאניטארי דעם םון

 ארויםגעלעגם װעט שטראוי שטרײננער
 א םאכען װעט װאס יעדען אויח װערעז

 םאר־ דער םיז אויםצודדײען זיןי םארזוך
אנרימענט דער װאס ״וגיןװארטליכסײם

ארויפגעלענט. זיי אויף האט
 אינ־ טאנכע האבען סיזאן לעצטען

 ס6לײבעי געקויפט דאנוםעקטשורער סײד
 אױטסײד זײערע צו ארויסגעשיקט און

 ערלויבט ניט װעט דאס קאנטראקטארס.
ס די לױט ווערען.  יעדעד דארױ ר̂ו

).5 זײם אויף (ש-וס

 אויף ארבײט ״עצטענס .
אינטע־״ האכראן, דזשורױס

״גט,
:רענ־

 אהה׳ן רעי־ש
געביט דעם

 *V עס וױ ־און׳ארגאגײזער נ״שאנאל
 : קאטפ״ן ארגאגיזאציאנש דער ײצט

רעזולטאטען. גוטע גען
 דע־ טיט םרעס צום געהען טיר בעת
 גאנצען א באיןוכיען כייד האבעז צ״טונג,

 אינטערעסאנ־ ׳קע:ערע פון נײעס פעקעי
 אוי טאס־םיטיגגען װענען ׳נײעס טע

 לעצטענס איז דארט װאס ׳קא;פערע:צען
 אינ־ דא אויך זײנלן עס פארגעקוטען.
 צוױשען «1בריע וױכטיגע טערעסאנטע,

 א. בערנארד מר. און האנטאן ברודער
 ?יאולר דער פון פרעזידעגט דער ׳סאטין

טאראנטא. םון אסס׳ן טאנופעקטשורערס
ױז טיר קאנען דא היר• אין זאגען בי

 אפ;ע־ איז פרייטאג לעצטען דאס ׳צען
 צוױשעז סאנפערעגץ געװארען.א האלטעז

 םארזוך א ארן אסס׳ן, די און ױניאן רעד
 קא* א שאםען צו געװארען געםאכט איז

 אױסצוטײדען אוס אגדיכענט יעקטױוען
 גע* האט ױניאן די װאס יסטרײס דעם

 א״נצעלהײ• אלע איױסצורוםען. פלאנם
 די פאי בלייבען כיוז דעם װעגען טען

װאך. קוטענדע

 קלאוק באלטימאר פון באארד סאדטארי
כעאמטע ערװעהלט טױיד

 נעסעלדעט געװען שױן איז עט װי
 באלטי־ אין איז ״גערעכטיגקײטי/ רי אין

 ארנאני־ לעצטענס מארקעט הלאוח מאר
 אװ באארד דזשאינט א נעװארען דרט

 םוסטער דעם לויט קאנטראל, סאניטארי
 םון באארד קאנטראל סאניטארי דעם פון
 זינט שױן עתזעסטירט װאס יארק, נױ

 באארד סאניםארי רער .1910 יאהר ־עם
 סאניטארי דער װי באלסיטאר, אץ

 אפגעבען זיף װעם יארס, נין אין באארד
די דאס אויפצופאסען, ארבײט דער טיט

̂אוק ̂טען זאלען שעפער ק  •וע־עז געהאי
ע- ןײן ןאלען אןן רײן,  טאדע- ׳ד:

םײער. א זיף טאכט
 סאניטארי דער איז װאף לעצטע

 נעװא־ ארנאניזירט פולשטענריג באארד
 :עװאיעז אײנגעשטעלט איז עס און רען
 אגהויבען זאל בארד דער םאשינערי די

פונקציאנירען.
 םיז פראםעסאר א האװעל, הענרי רר.
ער־ איז ױניװערזיטעט האסהינס דזשאהן

)14 וײם אויוי (׳פיוס -

די פײערען צו הארלקם אין האבצערם א
סעפיגהייפ עדױסײשאנאל

*״/וײ•  חארלעש אין װעט יאנואר, טען17 דעם אװענט, שבח דעם
 םון טעטינקײם עדױקײשאנעל דער םדן ערעפענונג די ווערען פ״יערט
 װערען געגעבען װעט דער.געלעגענהײט צו אינטערנעשאנאל. אינזער

 א־יך װעט עם קאנצערטיםטען. באריםטע םיט קאנצערט שעהנער א
טענץ. און פאלקם־געזאנג זיין

־י, פאבליק אין םארקוםען װעט דאם קו  צװישען םט., טע103 ,171 ם
עװעם. טע5 און םעדיםאן
םיטנלי־ די פראנראם. רײכער א װערען דורכנעפיהרט װעט עם

געלאר;?. זיינען םאםיליען זײערע און אינטערנעשאנאל דער םון דער — ■ ---

 געױען איז ריטינ; ײעסראנער דע־
 וױכטיג. און איגטעיעסאנט באזי;ךערס

 פאך- האט פערישטײן וױיס־פרעדדעגט
 רעיזאסעגדא״ רייהע נאנצע א געיײגט

 רער װערען געטאן דאי^ עס ײאס ציעכ,
 ער װע־ען. אמאגידיט דאך זאל טײיר

 נײ דאס ״,איי, כאר פא״געשײאנען דאט
 קאמיײן ארגאגיזאציאנס אן אגציפאגגען

 און װארט דורך דרעסראכער, די צוױשען
 צו- זיר 1זאי ױגיאן די יאס אין *ציינט,
; א פא• גרײטען ״ י ט  װעט דאס אויב ו

נײ/*;. דורנאײס דין
 אײ;״ זײנען יעיןאמעגדאציעט א״ע
געװארען. אננעגוםען ״צטידיג
̂־ד עהזעחוטירר דע-  כא- האט כאא

 טיטינג ספעשעי* א רופען צו \yשי״אס
 ו-p אױןי 00 ייאקאי איז 100 י־אזאי* פין

 שא״ אזן אכענד, דאנעישטאג טענדען
 ערװעחלט זאל עס און לאלי, ענחאפעגס

 װעיכע ׳הו:דעיט פון קאטיטע א װערען
 צױ אוז nv:vs« אי״ע אויסארנ״טען ,זאי

ב״ט די גר״טען  דזשענעראי א סאר אי
 כיאגופעסטשױ דרעס רי אויב (׳סטרײל

 ארײגצוגעחן ענטזאגען דך װעלען רערס
 דרעסמא״ דער מיט פארהא;דלוג;ען אין
י-בייון. כע־

 נוטען א ע^וארטען דרעסטאכער די
 ענטשיא־ זײנען ארן שיקאגא, אין סעזאן

 צו געלענעגהײט די זײיכצײאזעז ניט סען
 םאראײ״ און :חות ז״ערע םארשטארקען

 שטארסער א אין דרעסמאכער די ני;ען
״ װעינער דורך ױניאן,  חעמםען ײעיען ז

 און ארגאגיזירט זײן צו חנכט דאס פאר
 םא־ דיעס די פון אנעדיןענומ קרי;ען צו

 אר- אגדערע די װי אזױ נוםעסטשורערס
 שי• םון גאדעל״טרײדס ר* םון בײטער

ערװארבען. זיך האבע; חאגא
 אנגע״ חןוט אינטערנ״שאנאי אינזער

 איס פרידמאן כיאלי שװעסטעד שט־ללט
 םון כיאכער דרעס ד• פ̂א ארגאנײוערין

 בײ דארטען שוין איז ד און ־טיהאגא,
 דזשאינט שיקאגא דעי איכײט. דער

 ביז־ א״ן יאס באשטיכיט, האט כאארד
 זאל דאמיק, כרודער נעס־אײדזשענט,

 דרעססא״ דער טיט בי*ליז אפגעבען דך
 װעט דאי״ניק כדודעל און 4ײניא כער

̂םעז  אין פרידכיאן טאלי שװעסטער הע
ארבײט. דער

 שיחאגא פון ױגיאן דדעסטאכעד די
פ ״,אוי, י*וס9(׳ )0 ו״

אעהאלט־םא׳צײכניסם

ס ויריייר• •ץך*י*לזוי»ײ»״itס t* ׳-<— / -/י4 j i / U J U y.

ע־זעיזרסױו נײעם סרן ד־ש•;: ע־שטע- .2 זײט
פארטנאי דדשולױס — 2J '•-א* ביא־י,  אמא;יזא*־י»נס אן אײ־י כא-איי סעקרעםאר

— פיראדעי־פיא איז דיזססאכע־ םון ינגס-ט
̂. ר ה זכער
 אונזער םון סימיננעז סאס שעהגע ״w ז:. זײט

 סטעוי א - יײע;ט א־־ז איז ײגייו
נ״עש. ig*;v אגדערע רעפארטער.

 נאטיצזןז. עדײ?ײשא;אי 4 זײט
ט  ־*אח̂א ױ:יאז, םײלארס *יידיס דער איז יז ז״

 רזשאינט פרן ם״טיננ דרײזין. ב —
 ר־עבכיאכער א-ן קיפוין דע* פוז באא-ר

 ל — «ןיױ:
טױיר ►־♦ זײט

— •si רא־א״ פוז סקוירסםאכער רי או װאי־ס
פינקאײסקי. ל
 אפא י — יע־ןועזײינני ני־יטש אויפ׳ז ל דיט

 י. - •;עײכטי יאהר ריײסינ טאשו.
 שטע־־שיר׳׳. א־ן פיאנה ,.אנאטא' אללער.

 ;אטיצ;ז טאריעי*עיעד h זײט
 לעאן — אססםע־דאם איז ס*סהײא .0 זייט

כאזאנאוױטש.
דר. — ה«פנ*;נ פוז שסארט וײיסע ד• סו. זײט

— שא־ף אי; קי־ץ סילװעי־בערג מ ה
נ ב. י.
 פינקעל׳ ל — צ-כו;נעז אגדעירע פ-ז n זײט

 נ«טיע־ס׳ פון נעדאנהעז נעלריבעגע שטײז
שריםםעז

כאריכטען 12 ױיט

פ־אנעו ארנא:יזאצי«נס א,יזלאנגער.

ה»םיט :אשסענדינעכאשנ :,ם
כ••: א שעהנהאלץ י. — ,si '•*האי־ פוז
ווחילער. ז. ־- סע־־יעםאז! נעכאך עי5

3 I
 4 זײט

« § ״ !

 טעם
ס־

 שסימסעו. קורורע ך״ו. דיט
ס.oנpרם•'♦זםpרײg אוז שיושעז .14 ױים

,rאדװ. ׳פייסעו. װיסעז. «ו גום זאמנו ן
 ײני«ו, לאםערס ראר פוז מרסרערוננ או _

1<נײע ױ:י*ז בינסקי.1ד דוד — io יא?«•


