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״אפעז די איז בא־פעפטינײ ־ען
;:־,סק I יי־י א״ געזאגס, בעסער

 אי; וױיסט די דינען :אװאיסט, װי
אדע^פיא פון דרעסטאבער ̂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

 װאכ :ט־"־ו, פארצויגענעם א נאך סירט
 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
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;־,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

דײזבערג. rsr און אטדור טאקס

שארף און זורק
)10 זײ« פ-ן ס («י*

̂עז, ׳ו?*ועז  ד« \vw םיר נעםעז װזפמס סלײ
 װארטעז רעם חוץ א אײסי־ענענעז. נים “גא

 *ראי־עטא־ אונזעי־ע נעכע• געהענט :עםעז זײערע
 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

 ״יאבא צ־**סו:נ יער ןםו רעראהטאר װעזזןנער
 רעי אי״צט אװ םאס־ױע איי זיטיזז״ *ט״״יאיא

̂זוטעי  קי־אסיז אטנאסאדא־ צו םעללעטאר עי
 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

 כו׳נם• קטםודםםימע אונזערע •מ tg #ױנער כין
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,

 און באאטטע לא^אל ארע פאר און בערס
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,
 פאר־ איײן זאלען :עכטען, םון ניט שױן

 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
 נעהען זײ ײעז ראס דערםאנען, צו בערינ
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 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,
 זיײ באארד, עקזעהוטױו נענעראל םאר׳ז

 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

 פעהיגםטע די זײנען ׳ײ דאס דענהען,
 װעלען װאס די פאר ;,,פאסענדסט און

 :דנםעיעסען די פארטרעטעז אטבעסטען
 טיטגלידער־ דעי פון און יוניאן דעד סון

יטאפט

ק א ל ס ק ר א ט ײ ר פ א

r a n  s טיס־נג פעפנער
2 לאהאל פון םעםנערס פון

װערען אפנעהאלטען װעט

יאנואר טען10 דעם שבת,
הר ו אג או ט מי כ א נ

האל װעכפסער אױ
ט םע11 סרי ױ. טע3 און כ עװענ

אן ש ק ע ש דז ב אן און א ש ק ע ל ס ע ע ט מי א קוםענדע רי פאר ק
אארד עקזעק־טױו אן פ*ן עלעקשאנש ז װעלען ב י ען אן טינג דיז  טי
הלט װערען. ערװע

ער אן מ^נ ט אלנע נ רי א ױך װעט ב ען געגעבען א ער ען װ ער װעג  ד
ט ייעצטיגער קײ טיג ער פ־ן טע ער אונז טײנ אן. ארגע אצי אניז ארג

ען 2 לאקאל זיפ םעםבערפ דיי צ* קוםען צו אי״פגעפאדערט ױינ
ען ען דיז ע ט נ ױ נ;. ו טי טי

׳גרוס ברודער טיט

2 נומ. לאהאל נאארו עלזעקוסױו די
־ ו א ל ט ־ ץ סו ר א ע פ ם ױ ד א ט ײ ר ע פ . א אן ד ו '

ץ ען שו שײנ ער
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G a r m e n t  W o r k e r s
A׳  H isto ry  of the International Ladies Garm ent W orkers  U n io n
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געב־נדען שעהן א־ן פארםאט גרויםער זײטען, הרנדערט 8 איבער פ־ן בוך א

יןc גע׳»דיבען

לעװין לואי דר.
̂ך און *רצגק״ײך״ אין ״סינדיקיזליזם פון פא־פאכע'־ ̂מיעע »ון סןןצימיע איבעי װערק אנדעיע נ ̂גען. עקאנ ער

ר ע ײז ד ר ם פון פ ע ך ד ר. םינה איז בו 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
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יוניאו װארזערס גארםןןנפ לײױס אינטערנעשאנאל דער פװ ארנאן אפינימלער
P R IC E  3 CENTS,19^5 יאניאר, טען18 םר״טאג
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 .3 $ ג. פון סיטינג יעהרליכער פערטעל
ז עפענט פריה מאנטאג ז

 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 דע^ 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
 א ;עלאט האט ע• פראנט. cv:v’ אויף

 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
היר• אין זאגען ביױז טיר קאנען דא

 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
 טאדע- ׳ד:ע- ןײן ןאלען אןן רײן,

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

 צװישען םט., טע103 ,171 םקו־י, פאבליק אין םארקוםען װעט דאם
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

 דזשענעראי א סאר איב״ט די גר״טען
 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
 חעמםען ײעיען ז״ װעינער דורך ױניאן,

 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• פא^ 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
)0 ו״פ ״,אוי, י*וס9(׳

ם
ס כני ײ צ א׳ ם ט־ ל א ה ע א

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, — פיראדעי־פיא איז דיזססאכע־ םון ס-טינג אמא;יזא*־י»נס אן אײ־י כא-איי סעקרעםאר ̂. ר ה זכער
נ״עש. ig*;v אגדערע רעפארטער. סטעוי א - יײע;ט א־־ז איז ײגייו אונזער םון סימיננעז סאס שעהגע ״w ז:. זײט
— •si רא־א״ פוז סקוירסםאכער רי או װאי־סטױיר ►־♦ זײט ל — «ןיױ: ר־עבכיאכער א-ן קיפוין דע* פוז באא-ר רזשאינט פרן ם״טיננ דרײזין. ב — ־*אח̂א ױ:יאז, םײלארס *יידיס דער איז יז ז״ט נאטיצזןז. עדײ?ײשא;אי 4 זײט פינקאײסקי. ל דר. — ה«פנ*;נ פוז שסארט וײיסע ד• סו. זײטכאזאנאוױטש. לעאן — אססםע־דאם איז ס*סהײא .0 זייט ;אטיצ;ז טאריעי*עיעד h זײט שטע־־שיר׳׳. א־ן פיאנה ,.אנאטא' אללער. י. - •;עײכטי יאהר ריײסינ טאשו. אפא י — יע־ןועזײינני ני־יטש אויפ׳ז ל דיט — שא־ף אי; קי־ץ סילװעי־בערג מ ה נ ב. י. כאריכטען 12 ױיטשריםםעז נ«טיע־ס׳ פון נעדאנהעז נעלריבעגע שטײז פינקעל׳ ל — צ-כו;נעז אגדעירע פ-ז n זײט

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 I4 זײט 
«§ !״

ס־ טעם
ס.oנpרם•'♦זםpרײg אוז שיושעז .14 ױים שסימסעו. קורורע ך״ו. דיט ,rאדװ. ׳פייסעו. װיסעז. «ו גום זאמנו ן 1<נײע ױ:י*ז בינסקי.1ד דוד — io יא?«• ײני«ו, לאםערס ראר פוז מרסרערוננ או _
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M ו»ך»ץו•4ן̂ן • —״<■«״ <
 זאי•;; כאא־ױ

 אל; א:י;;ל, דיגבטא; ד*;;
;,ז א•; 7 *;יט8
ײיז ;־.,אזײ; ןן וי• , : 

 א אינע־ ד״כיןיהיע » •לען פא*,
 רי זיך סארציהט ע;ין בע;

 גײע קײז אנעי• ליינגער, אגלוױטען
 :איסטיטטעל דעל ;אך זאיען פיאגען

ײערעז. אײפנענודעז ;יט צ׳־יט
J* ני־ט־ באא״ל עלזעליטיװ יעדעך 
 ־־אײראי, 2נײ זײן א;װעזע;ד כױז גריד
< ודערען ;עדאנט זאר װאס ט ט י :“, 

r װאס די .7:30 וױ i n; •ז -<׳׳ •£*י* 
 זאי־עז ״לא-־לאי״׳, אױפ׳ן ענטפעלעז צי

א:ול;זע:ד. פא־ װזןלעז פאילענענט
אױה־ *דעט ױאכ טעג־ב׳;־, א

א״נעכ :סל־, ד*טי;נעז ׳«־ץײ פעלי*עז
ײ \ י

ו * מ ו•#ןייײ•ו• • •אפנע־איכע

«\ * • • ייײ■*•
— י •

-IM>

 <ן דויב
יצועטע׳

••• •••*«• • I J׳ ׳» י <-
־ א;
;יט

1*א י י י « M י S > ׳• י•MM4« A

d• >י  א:;';בעצ ניט ^דעדע;, ;#כ׳ן
 אױס־ sזא ׳אל-לאך צזפ־יד^״בטעי־ענדע

 בא־ עקןעיזיט-װ פר;׳כ װקרק געיציאכעז
ארד.
*,,טיטגי באא־־ד עיןזעהוטיװ ;ײז .4
 י,װ*דדפ, א טטעי*עזיצדזאכיק; :אי־ען מןד
 עפק;*;ן צד לעכם דאס לאבען זאלעז און

פיאנען. פאייהנאדי־עז און כדס•:; א
 זיך 4זאי באא-ד ײ עקזעקוס דעל .5

 :א־עטי;:די־ ;,פאמענד די א*ן צוסי^עז
:לןאדיטעס גע

א)
ב)
ג)

״)
י)

»1.

לאגײטע. אפיס און פיגאגץ

 קאד־טע. דעי פון דיטיננעז ציױ• ןרו
״ װעײבע־  ־;־ױיײט זײ:ע; ז

y׳^riv ייײז טינ ;•בען איז i ; y ^ j r : n 
 זאי־על יאבװעזע;הײט ;דיזײ פא״ אי־זאך
 דעב פ־ן װערען טי*אסעןי»ױסגע

באא־ז־. םיװ
י- •ײך י•ך

 ם־טעײ -א ט״צעיטאץ
א אלז ̂ײ • ירץ *יץ ו ׳״<'

א י!.
 באא-ד עלזעקדטײו ט#פי; דאז

 זאי־עי .סא־־דז״צענט־עט־אלטפ״
טא:אט<ז. ד־ײ ;,יעד ױע־׳;ז
4זאי באא־ד עיזזעקובײו דעי .10 ♦ י V ן*««% ז ײ״י «••S% יי4• י• •* ין W ן | י | ̂י־ t W L מ C rr • 1>י > • ׳< *

פא־ ײע־טפדרע אנדעױע אלז באנדפ
 אײול ייזז״עז דעסאנירט זא^ן ■י־״עז

״יזי; :אטעל. סעקלעטאי׳ס אױפ׳ז אלז ז
 על־ זײנעז דער“ד״מ;י פאיונענד? די
 רי אײ טיטציא־בייטע; ;עו־אדעז ודיײ־ם

:קאטיפעב ןאד״טײדענע
כע־ )״2ײ אב - קאבייטע פי;א:ץ

ײ ודדיי דעקכ עךױאלד איץ נע;ון רע ײ :

יאײיאז, m ז, בעדגסמיי yד
, | • Uמין« יײ• «: אל בי־ װם. אוז ס^ווזז־

. m  - - קאט״על גליײעגס
ײוענהטי אר י ,:yc . םאלס יד*א״א

סא:יא , לאד, ,sKO כיי*װער זיק
?yc-r i פא־ב א״זידאר V*

דעל< .
עדרואיד — תאכרימ *•יזױ

•עני

 הי״ װם. — רןאסיט־ל בעגעפיט פיי
ו בי־אי, װם. צעי־פא־נ, ײ  ׳זי,טr■עלי ד

 אלײ £. זיקער, ד^״ז האײא/ןרן, פוילר
 יזיבען כ-ייווע־י אייזיק און *וע;כמ*ין

ל)•1ףיי,״* י *׳
 דעל פון ג״־טנלידעד דרײ purny די

 עלוױיייט לײנען לאםיטע נענמםיט כ*ח
 אבער ייאהדמז, יזןצפע די אין ;עי־יא-ע;

נ״י די וױ אלױ
יײטעז

 ױניאז דעל פי; ־אןינכ
‘בא ט־ז י־אט־טע דאליכע לי ״,

 רא־י׳ זײנעז נ״טד־ד־;; 7 פין יצטעלן
 נע־ טיטנייידעל פ*ע• פא• װא״רעז בע״

פיעי יעצמ״; לי א•; ;;,,;•;•זא־ דא:ט kl « (̂י «9 < ס
צו ־•;;

< « w ײ• ײ•♦
-י♦ • V* י י N >׳

‘;עױא צו;־;ל<צט ;׳;;,,ז ט־;
 דעטבעלכ צץ־י ד• ןלמיי*•;;

קאט־טע. ־;*
;<״א״«ן נ־;דא:ט לײג־;; ;א־

י״י • ז י Mי s fי״ V* ו * ^ ׳יז ׳ ״ ו ״ *
v אייי,י — • ■«• י \ר י י• n י . ׳v•• י י׳ K' י M'” > ן -'ייי * ז_ס ו .» _

 אנ ;•■;י־פא־:,־־־.׳ ׳׳:. :־יל־;־ ד־ א־ן
־צ״עכט־ד די או; ׳;קכזד ;ר״א*י ׳־ן8ײ־ A ר״ ̂ % י י יי ̂ * י • י » » י *V ̂ י י י *V י i ן1׳2א , v•־ א. v - א י » ו < - י -
<ייײיי<• I‘4« • vl < י• ׳ < ■* < <

י י יים • יי̂י־־־ י• ן 2 < •
ב-א

־ך״עי ל א
 נא־ עהלעקומיױ ־פוג׳ם ט״צע־כא; <,

;;.,דאנאט דלײ קיבוענדע די ב־אד אלד
 עקז<־ ;ביל פײ *וייס־טצעלטא; יא־

 טאנאםען דױי די פאר באאיר ליטירו
 עדרראדד נ־ידער ;עװא־עץ עלץ״יט א־ז

 אױס־ איז ליטערפאלב בלידעל און לעתכ
 ״פאלדזיצענט פאל ;װאיעזי; געלי־יבען

בץ.אלד. עקזעקוט־װ פ-־ז עט־אלדכ״
 פון בא״טלוס דיט׳ז אײנקי־א;: א*ז

 אז ׳באא*ד עלזעקוטיװ פ־ילע־דיגעז ;ביד
 זאי*ען 25 ייאקאל פיז דעייבעיס די

 יאקאל אונזעל אין װעדען ;;ע:דםעזיא־י
ד ;־יר איז ײ  4זאי בןיןארד עלזעקוט־װ ;

 אױכארב״מעז
 פא יאזינע ד

אדע די איז

 אלבאניזאציאגס־לאכיטע.
קאפייטע. טעטבער״טי•

קאכייטע. נ־ירוענס
 לאדיטע. ‘אניעי

. ;פיטי?•א;קען־בע: ; ־ ט ־ צ א ר

 ווע־ט דואס לאדימע, יעד^
 פינ׳ם ערוױילם אדעל אדסגעיזליבען

 סעק־ א לאבעז זאי* ׳באאלד עקזעקיסירו
 פון עלװײיס טטעדכיאז, א און דעטעד

 זאיען באאדםע דאזינע די אייײן. דך
 אלבײט ד• פא־ פאראנסדואלטיזיך זיין
 בא־ קאנייטע יעדע לאטימע. דזןל פיז

 7$יאסץר*2 פא״טאי־ען א 4*7פילל דאל,־״
פא-ל.א:ד״יו;;ען. איהרע פון

כ־ באא־י עחזעקרטײו *עדער .7 ד
 וױיניגבמגב צופ דיטאיבײטעז דיז די4ני

קאמיטק. אײן אין
 איז עכ ײעי־בע ב-יז ׳ט*ט;י*ידעל .8

מן צד ;זייפאלפעלי װאס קאטיטע, ק
צד
;עװאיע;,

אזוי װי ;ײנצ^הײטעז
ביעז, סארקו זאיי ליניכרנ;
איג־ אכייטע1א;סײ’זאצ
טים זיך באלענעז צו יעז
בא־ iy c :^ ד;ב m־
איז באליכט א רײ:;•;;
צום וױ •צפעטעױ, ;יט

 פ־ז ײגפא־-עז די
 א־ײנב און ־ציוכ

 דעיואמנדאציעס
טיטינג. באאדד עקזעקוטיװ לךטעגדען
 פאלטגאי, ברדדעל ס^קלעטעד, דעד

 ;ןקזזן־ דעפ געכיאבט אויפםעללזזאם האט
 ‘הא ט״צעדלײט בך א אז באאלד, לוטײו

 פאר־ אוץ געװעגדנמ איל.ם צו זיך בע;
 װערען ;עטאן זאי־ עטװאס אז ^אננט,

 צול״ב זײ:ען יוע^צ^ טצמבעלם, די צאר
 דעם צלי־יעב און א״בײטכי'אזיגקײט

 :יט אינױסטריע דעל אין *צט־^צטאנד
 זייער אפצלצאל-ייען נצזועז נײצטאנד א

 ®לײז. אי־טען אײפ׳ז דױס ;,פל־הע״ד•;
 פטעט אז טענה׳ז, טי,ט*ז»ערל דאזיגע די
 זײעדע עריױבעז לאקארען אנדערע ;,אי־

 פלי־ער־ זײערע אפצוצאהרען ד*ט;לידעל
 סענט 35 פוז ®וײז דעם י־ויט לױפ ד*נ־;

װאך. א
האט •;-קיעדי:; דאזיגער רער נאך

אויפ;עדדיקט באארד עלזעקוטױו דע־
; זײן נ ו נ ״ ײיםגרידער אונזעלע אז :

פריװי־ זע^ביגע די קריגען אויך זאיעז % % % ׳ענ*עכר
^אלא^נז

ןיפטעטבע״ס די
און בעקלעטע־ דעי

פ<:י ־ אי;א;יזאציא:ע־לאד*טע
לי״נ־עי־■ אי: גאי־אס, ײב ,‘־אלענטלאי י־

נעיד־ קיא־־א אין :ײ:ראן כאנ״א פאיב,
;~).יטיט;"יד T"z( בע־;

איזידא- ___קאבייטע ב*דדבע״*צ*£
גא״ד• י,י*א-א צקע־,8 פ*;פ פארביא״ד,

פע־ נאי־לין, ,דז־צע: קענטא־, פע;י בעלכ,
 אײזיה
יידעל).
קופע־.

אײ־ ז.

בענדדטא־ דאסיפאז. ע:י »לבע.י
 ופהי• ראדזגפ-וױ* ײיאיפ אה ביאפדס ?דז

^יםני־ידעי).

 אנדעדע
ט״1בל די

 אינ־ דאדיבעד זײ:*;ן קאכזיטע בע־־צ־פ
 דער אין לאגדי״ען צו געײאלעז כט־ואילט

 עקזע־ ;פיד טיט אײנל^א;; זיא פ־אנע
ביײנוננ. באארד׳ס קוטײו

 אינפאלטירט לאט פאיטנאי ב־ידער
 געגע״ דער אז באאיד, עקזעקיטײו די;ם
 פײנבערג, בלודעד דענעדליצע-, י־אי*

 דז״טאיגמ דעם אי; ,זאי עס פא־יאגנט
 ביזגעס א װעלען א־ײננעיטיהט באא־ל
 איז װעלבער פייאץ, זײן אוי^ אנע:ט
 על װאס דעם, צוריעב געװאלען ליידי:

 פון סעקרעטעד ;עײאלעז <לויײי*ט א*ז
 לאט באאיד •;תזעקוסײו ד<ל אלזוי'.‘'

 צר איבעלצואוױיזען זאך ל* ;;,בא־צי־אכ
 װעלכע אלנאניזאציאנכ־תאדיםע, דעל
 יזןקאביזזנלא־ איללע א־ײנבלײננען זאי

 בא־ עקזעלומױו לודענדינעז צוט ;פי,צ
טי:נ.י:ז א־ל

 צו געײא״עז באיצי־אכעז איז :אבדעם
 באאלד עקזעקוטײו פפעציעי־ע א *יפעז
יאגוא:־, ד־יטזזן דעב י*צבל* פאי ז*צי::

ד  |V I U  •pu •>•י 1« - ״  • ^  * —
 אוג־ צי *צטערען ײאפ פאדעלונגעז.

אנלי־ רי איידעל באיעבאטיפ,
באנײט. ידעדעז

 ;ע־ ליך ־אט טיטי:נ דעל אײדער
פאל־ ױ■•;, אב ;״,ביוד י־אט אכעל,

»1* < < י

על- באא־ד, •;לזעהײ״ױ פיג׳פ ׳יצענלע־־

 חנר וואס דצם, צװיצנ אז וןלצחדט,
װ^ד׳ מיםיגנ, אינסט^י״מאן

o*r ביז ®ארצױגען זיך o y t r ג^נני״ 
 ריז ח*נעז אנוחנזעגחן די m אזו/ ג»ג,

t געפיחיט o אחי נ^אײיס דך און,□ 
 דע*ארטרעגט אונזערע £אר איז ;עהן צו

 o״v קײן געבייבצן ;יט טעגעדזיעעדס
 רעדעס, צונעגרײטע זײגע חארטע צו

 גיט אט^יו ח*ט ט״ןזצרדאז, אלס איז
 עיעס זאגען צו מנליכל״ט די געלאם

 ער ב^וארד. עקזעקוטיװ גײעם □jn צו
 עלזצקױ דעם אדלעסירען דארימןר וױי
 דע*ארט־ די געכען אױך און באאלד טיװ

 צו געיעגענהײמ א טעגעדזישעלט דע:ט
-עדען.
 ׳רעדע י*ע:;ערע א ;עהאלטען ל<אט ער

 פליכטען די׳ אויף צועריעט אגװײזענדיג
 עקזע־ איצטעען דעפ פון אױפ;אבען און

 ער איז םy:אנד און באאלד, קיטױו
 בא־ איז ײאס דילם, צו איב׳;לגע;א:געז

 אוים׳ן ;עײארען ;•&זא;ט און ױיכטעט
 צום באצוג אין טיטי;; איגפטאי־י״צאן

 ער־ לאט iy װאדזלען. די פון אױפגאנג
 יענעפ אױף לעדנע״ אײ:י;ע אז לי־ע־ט,
 אלױס־ פינ׳פ בא־יכטען די אין דיט•:;

 לאבען באא־ד ערזעירטײו ;•;לענדינען
 די אז אײנדדוק, דעפ :•אבען צו ;עזוכט

 אײנ־ אױוז ד/אטאקען אין פ־אפאגאנדא
 ארויםגעהענ• דעל פון ״ערזאגען צעעע
 פאראגט־ זײגען אדנ־יניסט־אציע ליגעי*

 די פון רעזולטאט דעם פאר ױ^נרט-יך
 איז אז ,איז אבער פאקט דער ױאהרען.

 באטיײ זיך האבען ױאל׳יען yצטyי די
 איז oy װען װי לyטגר•ד,ט כיעהד יינט

 yD2'ry: רyד אין קײנטאיל אוז פדיהער
 אדסיניסטרא־ אן איז ױניאן אונזעל פון
 אזױ פים געװארען ערווזןחאס :יט ציע
:יאצ לעם איז עם וױפיא *טםיטען פיר

.fV ^ iy : iyny:y;B8
 זײן אין דױיטער האט ופין‘' בלודער

 איז פײנוננ זײז לד־ט אז ;עזאגט, ־עדע
 רגע־yניד אדפיניסטלאציע yט;אי די

 איגנא־ האט זי וױיל ;עװארען יצטיטט
 זעלטען זײער פיטנלידערשאפם, די לילט

מיטינגען. צו זyױפyג זײ
 באהויפסוננ ?ײן בא׳צטצטיגען צו

 נע־ דעפ אױף געיטט^ט8א זיך 7y לאט
 האט וזעאכעל פיטיגג, טב•;רyט :עלאי

 דער צו םאהרען צו קאכייטע א ערװעהלט
באס־ אין קאנװ^שאז אינטעלגײ״שאגא^

n 19 די פ#רטיידמען צו דארט טאן m 
ivo ip ד וחוינ* מוסג^דט, נ^טרד  ת

אדט״ ח#ס נאטרר עקמלוטמו נעגירטי
lvof>rw•

w 1» נאארד צקומקוטױו חור im 
Ditnutt o דןי חאט יאלאי ty n 

 *urc סון נאמיוס דעם אױסיוס^אגיז
 קאסיטע דצד ofn »ון טDאt̂רyפ•טגריד

 •■יאו י»ח נצנעבזנז. גיט קותדעגמאי קײן
 דער פון םערנערס אײגיגע וױ גאכדמם
ײנען' לאפייסע  נע״ יורצדצג׳צאיס והז4ז
 װע<נער צו ל^נױענ״עאז, in צו פאהר׳׳נן

jyo דער חאם צונעיאזט, די האט nr• 
 צו גים זײ יא״טאאהען נאארד זעסוטיװ

jy ^ v n a דער ביז הוצאות רײזע די 
 איגטילרדײשאגא? דעל פון ■לעדדעגט

 דעם איז טט’כייyינ;Aאו ניט זײך האט
 ־DVi נאכצוקורעז ואונ;עז,צyג נאארד

דיטיננ. טעטבער am פון בא^לוס
 בויד האט ,oyi צז ;עקומען איז עס

^ רונין דער  מיט״ yי־yאו:ז אז צט,1פאר;
 האסען צו אנגעהױבעז האבען גרידעל

 אונ־ איל׳י. פון געדױיכט און ױניאז דעל
 פעט־ הונדערטע װאו הױז ױניאן זעל

 דלויסען אין און אינוױיגי; פלעגען בערפ
 זײ פון איז פארזאפיןען ״טטענדינ זיך

 אין ״עולדיג און געװארען. פאר^אזען
 פריהצלדיגע די jyry: איז אי־עטען דעם

 גענלינען איז װצאנע אדמיניסטראציע,
 אונ־ םון פאיײאגנען לי צו גרײכגיאטיג

 ל.אט יופיז בלודער פעטבערס. זערע
״ פון פארי^נגט דאריבער :cy עקזאקד 

 אין אל״ז דאפ נעלפען צו באארד טיװ
 פאיגאנ״ לעי פון לערנען און כאטראכט

 פעפבעלפ yרyאו:ז אז זעלהן, און גענהײט
 דער צו װעדען ר:עי.ע:טערטyד זאאען
 מיט פאיאיגטערעפירעז זײ און ױגיאז

 רyאו:ז פון טעטינקײט און ארבײט דער
ארגאניזאציע.

 *ואיט דאס \viv:v: האט־דעינאף ער
 כ^נעדז״דעו האראוױץ, ברידער די צו
 דעפאיטכיעגם אסאסיאי״פאן דער םון
 איג״ am פ-־יז פעגעדזיצער פ־יזאטט, #\\

 הא־• װעיבע דעפארטפענס, דעפענדענט
 אױכ״ אין oyiyn yלורצ געהאלטעץ בעז

ד^ד m די ;עררימ}
 זיין איז אלץ טאז צו ד;הן װעט באארד

 די סון וראױרזייז דעם פאר מענליבקײט
ארנאניזאציע. רע־ פון און דעביכערס

כ^קרעטאד. פארטנאי, דז׳שואױס

 וי פון םיטיננ ניז«י«ס8נײם»רנ נגדןןז סענר.
פימדעלפיא אין םאנער דרעס און װײפס

 דא־ ןyצטŷ דעם טיטיננ, דעם טיט
̂ריטםאנ,  די פון יאגיאר, jyo8 am :י

 םילאדע^* פון דרעסםאכער און וױיסט
 דער זyא:גcyאנג אפיציעא זיך לאט «יע

 אב. ברודער קאםפײן. אלנאניזאציאנס
 וױינבערג, ה. אוז אפדור ביאלס באראף,
 ‘שיל פארזאםאונג, די אדי־עסירם לאבען

מן די דערענלינ ױי  און װײסם די װען ז
 פאא׳עט^־ געװען איז אינדוסס־יע דדעס

 אוז ױגיאז, רyד פון קאנטראליים דיג
̂; די אױך >y םטרײק גרויםען דעם זיגט 

ט זyהאב און ,1324 פון ^ר  די צו אפ
 אנעאיסען זיך זאאען ז̂י אז מזגביבערס,

 און קאמיטע ארנאניזאציאנס ךעל אין
 פון טאבען צו אום yocyz דאס טאז
ערפאר:. אן קאציפײן דעפ
 אפגע־ הארציג זץ־ האבעז טעטבערס די

̂ס. דיזע אױף דופען  צאא גרױסע א אפיי
 ״ארגא־ רyד אץ אנגעיצאאסען זיך ל,אם

y ביים קאםיםע׳/ ניזײ״״אז i:y כײ ןון 
 פאא־ די געװאדען אנגענומען איז טי:נ

:רעזאאוציע נעגדע
 און װיייסט ארנאנידרטע די בייר,

 טיטנלי־ פיראלעאפיא, פון רדעסטאנער
mm זײעג־ ׳י. וו. ג. א. א. 50 י!אקאר פון 
 יאנואר, טעז8 דעש פארזאביי^ט דיג

 טעטבער־כייטינג ;ענעראא א אױ,ה ,1925
 : לעזארוציע פאאגענדע די $ז :עדעז
ן״ י , א ט ב א ר ס א ב נ ײ א ס א  ד
 פיאאדעא־ פון רyמאכ ׳וױיסם און דלעס

 סא־ א :ילהאט צײט לאנגינ א האבעז פיע
 אדז טרייד, am אין ארנאניזאציע איךע

,vz*r] ױניאך א אונטתד ;עלא^טעז 
 איז אלבײטכ־באדיננוננעז די חאכטלאר

און riyByr די
ןא׳ י , א ט ב א ר ט א ב נ  דאם א

 איז 1922־1921 י^לר פון סטרײר, ;אב׳ז
 בא־ ױניאן דרעס־טאכעד און יױיסט די

 און נעװאלעז, אפג^״ײאבט לײטענל
 פארדינפ־ די דאס איז, לעזוי־טאט דער
ארבײטס־ די און גצמואען זײגעז םעז
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l די איז באדינגונגעז y rפיא ז״יײגען ער 
און ;,jnifRya oרyלנyפאר

ן י א , ״ ם כ א ר ם א ב נ  דאס א
 מא^- אונטערדריה^חן די אכטענדיג :יט
 ססרײק, נאכ״ז באאעבאםים די פיז טיק

 אויםצו• וױדעד באװיזען ױניאז די האט
הל אין ?ורגאניזאציע די בױען  ,1923 ̂י

אוז
, ז י א ״ ט כ א ר ט א ב נ  דאס א

 פיאא• פון וױיפטכאכער און דרעפ די
 זײצד-איג• זעהן רyװיד װיאען y,אפyד

 פראצענט הונדערט yדוסטדי
 צו וױדצר ^^אאסצז זײנעז און זירט

 איענואוס קאנמראאיר^עז א באקוטען
 ךי אין אלבײטם־באדינגוננעז די אויף

דארום עפ זײ *צעפער,
 אינד*ר• טיר דאס ׳ ז v ס א א ש א ב
 פון האגדלוננ די פוא און גאדז פירען

 אנצופאנגען באארד עקזעקוםיװ רyאו:ז
 ד$וס און קאכיפײז, ארגאנ^זאציאגס אן

 •irvipy ראאyנy; צום זיך וױןנדען טיר
 י. װ. ג. א. א. אונזעד םרץ באארד טיװ

 אין הי̂א מגאיכע ארע אוגז געבעז *צו
cm פזיד אונז* ה^פעז און האדפײז 

 איג״ אתזער ןyאױגאניזיר צו צטענדיג’
אױך av זײ און דוסםליצ,

 פאר־ כייר דאפ ,ן ע פ א א צי א ב
אםסײז דעם לערפען צו זיף פליכםען )̂ 

 »ולער כױם און לארצעז גאגצען ביים׳ז
r n y :y ; ארנר זאך קײן לאזען צו ניט 

 ו<ג,4ערם ןyענדיגDrפול א ביז נעמאז
 אימסר װעאען באדינגונגעז ױניאן ביז

 אוז וױיסם אלצ איץ וועדען ?טעזט
 א *ױןי פיילאחןאפיצ, פון יסעפער דרעס

 דודף איז רצגאיך, אױב אופן פרידאיבעז
זײן זאל דאס אױב הטריײז, גענעראל א

יג־נויט
 אנ״ אײניצטיפײנ איז רצזאאוציע די

געויאחןץ. גענובלןן
m :vw ות״ פאײצפריים װעם װאך

 די צױי״מען סירקואאר עריצטער רעל רען
i און רyסטא^yדר און װײסט f f r •םי 
ײערען. גערופצז װעאזןן טיננען
 מור?דעז צוגעגרײם איז ארבייט די

 צו ותרען געםאז זאא oy^B אז ׳אזױ
 װעג• ער,*צס1ממ ױגי>ז נאן די גרײבען

 די ייז ײיאען דעם אץ א?עס דך דעם
ח זײ אז םאנער דרעס און װי*סם  זיי׳

אירופען. זיד
 סאז ,ורעאצן זײם אונזער פון פיר

 םא• 5פ$ו אאע פאר אײנמאא אום *אעם
 םרייד דעם מח ארגאניזאצי^ן ׳די בען

• פאאקאם.
י גרוס, ם%פ
• יז. נ ר ע ב ז י י  * ר

ג J י. י. ײדיכזױידזןנ•“* י• י
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B n n זרין   o t w c c s מ צוד■ ( ה ®
in חנס ראגע^טאג, s ײו  «ײ• ייגו

m ווװײ פאמעסוםמן v^nvir •מאסםי 
 ©•םטי• אײן ױגיי|ו אונתר םון טינגען
 אײגגעחפען #«ןיױנ גו*מר אין מיטיגג

 ®ערמיײ די אין ®אונסיא, דיסטױחט סון
 גארמענט לײדיס דער סון טרײדס ךענע

 און #יארק נױ פון אינדוסטריע ׳װארסערס
 םון האא װעבסטער אין צװײטער א

 דדפאינט םון ־־ אײנגערוםען רחןסמאכער
 דרעסטאכער און ק<אוח דער פון באאור
ױניאד
 איז ױגיאן ny#ip אין מאסמיטינג דער
 כאזוכט גוט אזױ געװעזען ניט אפ׳טר

 אין װארום זײן, באדארםט האט ער וױ
 געבלי־ אײדער, זײנען, זאא גרויסען דעם
 דער־ בײנקלאר. לײדיגע ביפעיל א נען

 נעווען םארזאטאונ; די איז יאכער סאי
גײסט. אין עעדזן

 דער םון צװעק רyד געװען איז ױאס
ציאסעז־םארזאםאונג?

 דיסםריקט םון אױפדכט ןיא.*:טער
 אגגע- צײט אעצטע רי װערט לארנסיר

 עס ארגאניזאציאנס־קאמיײן. אן פ״ווי־ט
 די ארגאנידרעז צו באצװעקט װערג•

 בא־• זיינען װאס אלבײטער טויזעגדער
 טרײדס סעחמײדענע די אין שעםטיגט

 אינדוסטריע, נארסענט אײדים רער פון
 אמאני״ טײאװייז באויז זײנעז װעאכע
 איז קאונסיל ריםטריקט דער זירמ.

 און פארישטארקען צו דורכדעם אויפעז
 ױניאנס, יאקאא אאע די באפעסטיגען

 די צוגויםגע״צט^ט. איז ער ױילאפע םון
 קאונסיא דיסטריקט דעם םון אױפנאבע

 ױניאץ •ראצענט 100 א *צאפען צו איז
 דאס טרײדס. םער״טײדענע אי״ע יר אין
 ער״ אן ׳נוטע א יטעהנ̂ע א זעהד איז

 זעהר איז עס אבער ׳כוגה ףאבענע
דורכצופיהרצן. דאס שװע־י
 כיאכט לאונסיא דיסטרילס דער אין
 דורכצוםיה־ דאס אגיטטרעננוטע( אצע

m,\ פון אידעאל דעם דערגרײצען צו 
 אילע די אין ױניאן פראצענט 100 א

 ־y: איז דאס און פאכען, פעריצײרענע
v די װען a v a, רעדנ אאע װאסyאויף ר 
 זיך פאר האטyג זyהאב ניאסםיטיננ רעם
װי האט זײ םון יעדער און

 דאס אעבענס־נויטװענדיג װי וריכטינ,
 מעהרסטע די ארבײטער, אלע פאר איז
 װאס םײדלעך, ױנגע און םרריען זײ פון

 צװײ־ ע5א די אין בא^עפטינט זײנען
 אינדױ גטyגארמ צייריס דער םין געז

כםריע.
̂־יויזען האט דעם אױף  דער אנג

 גרינ״ ה• רyברוד םיטינג״ םרן טמערכאן
 דיס״ םyד פון ירעזידענם דער בערנ,

̂ד קאונםייל, טרילט  נע- האט ער װי באי
 oyi אין און םארזאםלונג, די עפענט
 דטyוד7ג טײלוױיז האבעז זין זעילבען

רערנער. אלע
 װײם־פרעזי־ רעדנער, עריטטער יידעל

 גע־ דער לעפקאװיםש, סעםװעא ענט1
 דיסטריקם דעם םון םענערזמער נעראי

 רyד אויף ןyאננעװיז האט ,פאננסיל,
a םון טעטיגלײט m םרי״ םון לאונסיצ 

 עפ זינט איצט, הויפטזעכאיר און הער,
 ארנאניזא־ דער ןyאנגעהויב זיד האט

 װי דערצערילט האט ער ציאנס־לאמפײן.
 ניט שםארט קאונסייצ דיסטריסט רער
 ןyרגרײכyד צו געלט, הײן און טיח קײן
 די םון ארבײטער דט־ארגאניזירטע די

 אר־ בעסער דארוי מען װאם םאנען אצע
 יטטארס אויד האם רy ארן נאנידרען,
 יענעפ איז האיצ די װאס באדױערט,

 ט4מ איבערםולט נעװארען ניט ^װענט
 אר־ ניט־ און ארגאניזירטע ירב״יםער8

 מאכטyג דערבײ האט ער נאגיזירםע.
 ארגאניזירטע די צו אפיא יצטארקען א

 רyמיטגאיד די צו האל, םון ארבײטער
 גע״ דארט זיינען װאס לאקאלס, ע,4אי פון
 מיט זyם£העי זאאען זײ אנװעזענד, װען
 ארגאניזא־ דעם קאנעז זײ װאס אלץ

 העאםען נאך אזוי אוץ ציאנס־לאמפײן,
 ױניאז, אײגענע זײער פאױצטארקען

 די םון אטובה באויז זײ קען דאס װאס
םאך. דעם םון א.־עײטער

 א געװעץ איז ר;גרנער רyנעלסט דער
 פרע״ דער מאל־פאהאן, בוררער ׳נאסט

 טעססטיצ ״ױנײטעד די פון זידענט
 די װי אזוי אמערילא״. אװ װארקערס
 נכדyאמנאה זײנען ארבײטער טעקםטיא

 יױ אונזער םון ארבײטער די צו סטען
 קאונסיצ דיסטריהט רyד האט ניאן,

 אד־ צו נטyפרעזיד זײצר אײננעיאדען
 רעדנער דער םארזאםלוננ. די רעסירען

 ער און רעדע ^עהנע א געהאלטען האט
 די םון װארעןyג באגריםט וױרדינ איז

אנװעזענדע•
 מע־ דער אנטאניני, י1לואידז? בױדער

 איטאציע- די םון נעדזשעי־סעהרעטאר
ע ש  ױניאן, דחנסמאכער און וױיסט (י

 בײ רעדנער. נעהםסער דער געװען איז
 אײ געווען אויך זײגען םאסםיטיננ דעס

 צו חאט עד און ארבײטצר, טאאיענישע
 האם ער איטאאיעני׳*. אין רעדטyנ ׳זײ

 איז ער און עגםוזיאזם סיצ םיט נערעדט
 נעװא־ אויםגענומן עגטוזיאםטימ גאנץ

אנװעזעגדע. אלע פון רצן
 אמ אוחנגם טון חנדנער לעצםצר דער
 1אי זינסאן םארים •חמיחננט געווען

םדאמן. *m א אגנ^־יהרט האט עד

רעפארטער. סטען» »פון

 האנען רעדנעד פױהערױגע די ״װאס
דורכגעיאזען״
 א*ג/[*עטעאט דך ער האט באזוגדערס

 ׳צװער אזױ איז צס װארום חנם, אױוי
 די פון ארנײטער די אמאגיזירען צו

 צוזאטעגהאגג אין טרײדס. םער׳פײדעגע
 די דאס אנגעוױועז, ער חאט דעם מיט

 װעיכע חראוהטאכער, און דרעסטאכער
 איבײטען אמאעיזירט, »•yDy3 זײגען

 וױ כאדיג;ו;גען, בעסערע סך א אונטער
 אדער ארנײטער, גודס װרױיט די למשל,

 אג־ חאט עי־ ר.yמאכDדרע ט״עילדרעגס
 דרעס־ די דאס פאקט, דעם אױוי געוױזען
 אר־ יצטונדיגע 40 א האנען מאכער

 בלײ ״♦ופ * אין קוטען און כײטס־װאך
 זין פאר האבען זײ װאך. אין טענ םיגןי

װאך. א טעג צוױי גאנצע איצורוהען
 אפנע׳צטע^ט זיך ער האט דערבײ

 צו טײנט עס װאס םלאגע, דער אויף
 דארוי כעניט צױױאיזירטער א װי יעבען
 וױםיל אנגעװיזען האט רy און ילעבען,

 אדבײטעל״טיײ אן יצעהגער און רyסyנ
 געהן דארף זי װען לעבען, לאן דער
 און װאה אין טענ םינױ בלויז ׳צאפ אין
 װאך א טעג צוױי זיך סאר חאכען קאן
 ער און ״רעקריאײטאן״. און רוה םאר

 דרעסמאבער די האבען װאלום פרעגט:
 װהײט די און אױסמעטפען, געקאנט עס

 מײ־ די פון ארבײטער רעmא: און גודס
 גע״ האט על און ץ ניט טריידס דעאיצע

 העלםען זא־״ען זײ ^8א א; אכטם
 אױס־ אױך און ױגיאן זײער שטארקען

ארבײטס־נאדימונגען. בעסערע קעטפען
 גע־ אױםנענומען איז רעדע זיגטאנ׳ס

אפלאדיסכיענטעז. סך א כײט װארען
^:;ענו־ איז כיטיגג פון יטי״וס צום י

 דיעזאאו־ פארגענדע די געװארען טען
ציעצ

 דיס־ דער דאס ׳א:באטרא;ט ״אין
 םעליציידענע די פון לאונסיר טריר,ט

 אי:־ גארמענט לײדיס דצד איז טרײדס
 פידזוט יאי־ל, נױ נרײטער פיז דוסטריע

 ארגאניזאציאנס״ און אױפרןלערונג אן אז
 טאנאטען פאר טעvyל די םאד לאטיײן

 לא״ V'H די םאר געטאן װערט דאס און
 איהם, צו באלאנג^ װאס ױניאנס האל
 דעם אױןי ־דאס אנבאםראכם, אין״און

 רא־ ŷא די םארטראט^ זײנען מיטינג
 אנגעשאא־ איהם צו זײנען װאס קאלס

דארום ov זײ סאונסיל, צום סען
, ן ע לאס  דיס־ דער דאס ״באמ

 ״PV גענעראצ דצד און לאונסיא טריסט
 אינטערנײמא־ דער םון באארר זעיווטױו

 ױניאז װארקערם נטyגארם אײדים אלנ
 באאויפטראנט און אויטאריזירט װערען

 נור װען סטרײפ; גענעראל א רוםען צו
 װע־ אוכלעטענדען און באריננונגען די

. םאדצלען׳*. עס לען
 גע־ םארגצ^אאנען איזי yרעזא^וצי די

 סון ,wn מאאי רyססyװc• פון װארען
 פריד• דאראטיצ שװצסטער .62 לאקאל

 פארגעשאא• האט ,91 אאהאא ןםו ״מאן
 ײע״ זyנומyאג; זאל זאאוציעyר די געז

 אײגישטי־ איז חנזאאוצת די און רען,
געװאיעז. אנגנעומען מיג

 ,װעב אין םאסםיטיגג צװײטער דער
 •דרעס* םון באױז געווען איז #האא סטער

.22 אאקאי םון רyמיט;א'ד די מאכער,
 די צוױישען טרײד־אגריםענט דער

 דר^ש־מא״ fctyn און ױגיאן רyדרעסמאב
 אוי-ס־ איז אסאסיאײשאן Dרyעקט•פורDנו

 דער אין און דעצעםבער, אין גענאבגע;
 אײניגע םארגעקומען זײנען צײט אעצטער
 םארשטעהער רי צװייצען גצעןyק?נםער

 באנײאונג דער װעגען צדדים yבײד םון
גט.yמ,א:ר םולש
 קאנםערענץ די האט דעם, הוץ א

 געהאט אאײן ױניאן דעד םון קאמיטע
 זײ• עס װעאכע אױוי דצונגען, אײניגע

 געװיסע געװארען אויסגעארבייט נען
 ארײגגעעטעלט מוזען װאס פונקטען,

 אגרי־ באנײטען דעפ אין װערען
 איבעל באײבען עס װעאכצן איז סענט,

 זיײ װעאכע פונקטצן, קארדינאאע אאע
 אױם־ ױניאז דער פון םריהער שוין
 גע־ איז מיטיננ דער געװארען. געקעטפט

 םארצואײ־ צװצס מיט׳ן װארעןyג רוםען
 ■ונקטען. נײע די מיטגאידער די םאר גען
 איצט װערען װאס םאדערוגנ^, רyאד

באאעבאטים. די צו ארויסגעיטטעאט
 דער םײנבעת, י. װײס־סרעזידענט

 דזשאינט םון מענצדזשצר גענעראא
 דרעםמאכער און סאאוס די םון באארד
 אגרימענט רעם םארגעלעזען האט ױניאן,

 האט און םאדיםיצירונגען אאע די םיט
 םון באדײנאנג די עולם םאר׳ן ערקלצרט

 האבען נאכדעם און נונחטען, נײע די
 ■ונסטע; די דיםפוטירט םיטנלידער די

 אויםנע• חנרבײ און אגרייםענט םונ׳ם
 עז5זא זײ אױב םײנונג, !ײער דריסם

נים״ אדער וחנרען אנגענוםען
 גיײעד חןר ■ארטנאי, א. ברומר
 איז «22 צאקאל ®ח סעתחנטאר וױילטצר

 את םיםיננ« פח םאחנדםיז חנד נאווען
װאם די צז ווארמ דאס נצנעמח תאס עד

 אנעי ר״רוו:. ים9 געראאדצן ויר האנון
y טדידעי1ט פ»א אזױ i mn i 
 m ראט עס דאש װארט׳/ צוס דען

tit m נעררען דארפט  v r 'tv•
אונע ױאאט^ אי״ע ניז נע:ט, איכע

.......רער צו נל• איו םרא;ע ד רעדס.
 \yyin אמחסענד איז װאס עואס סער
 דאיטע; געװא^ט װאי״ט טיטיגג, ןיאױם
 ם^ו די אױסהערען און אגג9 אזױ זיצען

̂ו די װי גאכדעם װאס רעדעס,  עױטט
 וזאנען אפגעלעדט, חאנען רעדנער •אל
 ‘אי ױז4ב רוב ראה אנדערע די *כוײן

 -אבע־ עליצטע די *ואס בעמע׳חזריט,
געזאגט.
 אננעשאנגע זיר האט טיםיגנ דער
 או׳ 6.30 אייום אלבײט, דעל נאך כאי*ר
 אױיגער 11 געװארען ׳צוין איז עה ױען

 רעמעל 20 אליבעל נעװען נאר זײגען
 װאלט צום געדא^דען זיך האבען װאס

 ״צטע• װאפ יע;״;ע, די זײגען װאן הײנט
̂ע זין ילען  דער כייט אוליי װײאע א

 םראנע/ א טיצעיסאן ״כרודעל טעגל:
 כא־ פראנע, א יפטע״עז צו אניצטאט און
 אן ביז דיסחוסיע, א אלי־ין נאר זײ נען

 א־דע*׳׳ אװ •אי;ט ״א מאכט אגדערעל
א®׳׳ זײ יצטע״ט און

 האג• בײנאכט אדעער 11. גאו אאזא
 כיי• דע־ אז ע-קאערט, טיעעלטאן דע־י

 צױעי טיט׳ן געװארען ;ערוםען איז טיגג
̂ען טיטגי״ידע^ רי  ד־ װעגען ״צטימע; זאי

 וױ אזיי און אגליטענט פון פונקטעז
 פו• טיד ״צוין איז עואם גלױסער דעי־

 :*צטו; םיר איבע־־ טיטי•:; בײם זיצען
 אפצויצטעיע• יױע־ א ;עװען װאיט דען,

 צוס איבעמעלי און דעדנעל־איסט רי
 טע; געװע׳• דאה איז אזוי און יעטיכיען.

 און יצטיטען צום איבעלגעגאגגען איז
 דעם גוטגעהייסען האס טיטינג דעל

 ײ;נ די ריט אגליטיענט פאמע^״א;ע;עם
כאדיפיצירוג^• 1או ױנקטען

i* י^ר n i  9 V
m י m *  r w י ד^ד^ ױי  1Mil גי

י ®איי ן t* י  i*n '*wm *itי 4
iimirj ,חור און א^נ^יוויט j״w i 
פ t וזאא ^י tn v  y m  Tf ^פא

V W W Y i 0( סוH9 t*t‘ 
w װאש ,ד

פאמעיןוטען. איז דארט
 v^vi ר*ס טען ?אן

" פון יאגען דפ *y f i n i, די 
t\ דאנעז װאפ w, דענאטאגט^. ױ 

h גע* ויר דאנען ו•• פין טעהרסטע 
y א^טעי רער ראי״טען t r m פון 

 דאס נעחלאיד, ׳סדאן דרעפראנער דער
 א»ן טאן צו ״ד^נ א v* חייפט^ד די

 צו אנטעגדיג דט פימחור״ו ,ד דיט
 רוןר ׳עאדען אדער נוצעז נדײ;גט דאס

 נע• דיגען מעיyר מצ^רסטע די »ודאן.
 םארגע״ 1י צו נא״נדאטיג גאדו ײען

 אג-יטעגט. דעס םון ווגחטען ׳צרא;עגע
 אד דער נייל, דא;ח ״א זאגט: אייגע- וױ

 לאנען און אל־־יטעגט׳/ יענע• רירענ̂ט
̂ע• דע• טיט נאגוצט ייכעײצט זיך  גע

 הא• זײ װאס צײט דער אין ;עגהײט,
 דיט״ אין ט*ז צו ״רײנ א געי״ערט, כעז
 אבער ױניאן. דער פון סיהרעױעאפט רי

 אויב דט• עס איז אוטגאיל נרויסעל קײן
 ואא טו הנארז, דעיפון דאנען גײטע רי
 )געזא;ט מ׳״צטײגס העי״פען... גאט ױי
9's,c פאמע;י;ע;ל אנדעלע גאך

I9Pדעדאױנען? א־נ״טעל אן זיך

 אנװע״ געװען איז זיגטאן ײעזידעגט
 ער און טיטינג דעם אויף אױך גדyז

 דיסקוסיע דער אי; כאטייײגט ?יך ראט
 וױ רעדנער די סון אײגינע אנוױיוענדיג

 גאגצע די אױפגעפאסט האבען זײ פאי״צ
 כיאכען לי״אר געירואװט האט רy י*א;ע.

 cm אין ■וגקטעז נײע די סון אייגיגע
 אין ראגכע םאד זײגען װאס ׳א;ליטעגט

 גע־ וזאבען און געװען, ליאל ניט לאי*
ם־אגען. ׳צטעי״ט
 זײגען אי*ע אז געװען, איז סװי דעל
 א:- צופרידען, נאנץ טיטיגנ פון אװעיז

ry א נעורעז איז oy אז עלהענעגדיג, r* 
טארואסאו;;, איגטערעסא»» א און גע

 פאר פארכערײטונגען מאכט 2 לאקאל
עקזעקוטױוע % פאר וזאהלעז

 ■רעז- סון אוימטאחנמנג דער אויף
 ערי•״0א היאוק די האט זיגמאן, דענט
 מא- געגופיען ,2 אאקאל ױגיאז, טארס

 םאל פארבאלײטרגכען נױטיגע אאע כעז
יאקאל. פון װאהיען די

לא־ רעל האט ביי״טאג שבת לעצסען
 ראלyגyוrדז ןyנוט״כיזוכט א געהאט קאל

 אױוי האי װעבסטער אין מיטיננ טצמבער
 ןyארryג געניאכט זײנען סיטיננ cyד

 אב• אן פאר װאהאען און גאפיגיימאנס
עחמאן  און קאמיטע. ערעק׳שאן און ̂ז

 צו גצנוסעז באלד זיר האט קאםיטע די
ז.yװאהל די פארצוברײטען ארב״ט דער

 יאגואר, ט^12 דעם נד,yאב מאנטאג
 *pyo על\י זyהאיטyא•נ יאסאי דעל ראט

מװאד־ ס*רש'רע:ע די אין ׳טאךמיטינגען

 רי אויף יאלח. גױ גרײטער פון טאיען
 ער- גצװארען געסאכט זייגעז טיטיננען

w און עטע m אן פאר גאריגײ׳צאנס 
 טישעלכיאן א פאר און כאאלד ע?זיעחוטיװ

יאהאל. םון
rpאבז די yrלאכיי- עאעתשאן איז אז 

 הא״ אינגיכען oyn יאחאל am םון טע
 די פאררוסען וועט און םיםיגגז א כען
 איע, ?אגדידאטעז. yגירט,נאס איע
 וועלען נעװארען, נאמינירט זײגען װאס

 די, סאםיט^ דעי פאר עױצײנען דארםען
 *אןי- וחיען עלשײנען, ניט דועמז ודיס
״טעיט גיט טיװ  אויפ׳ן זועלען אדױפגע̂״

באלאט.-
 געראנט כאקאנט װעט זyיזורצ אין
 די פאמומען ױעיען עס װען װערעז,
יא?אל. cyn אין װאהלען

ױניאן דעדינערס אין מאםפע פאר וואהלען
ל א ה »5מ

 טעזavi 17 בײטאג, אזײגעד 2 יעבת,
 לא״ ױניאן, דעזײנעי־ס די װעט יאנואר,

 מי־ וױכטיגען זעהר א האבען ,45 קאל
 ערװעהיט װעלען עס װעיכען אויף טיננ,

 פאר יאקאא פאר׳ן yאפטyב די װעלען
.1925 יאהר
&;יװעד געהאי׳טען װעט כייטינג רyד

 טע5 — 264 ױניאן, םון-דעל אםיס איז
עװענױ.

װיכ־ וױ ז>«גען, צו לי;yאיב איז עס
 רי דאס און כדטיננ, אזא איז עס טיג

 גיט דאיסעז יאקאל דעם םיז טיטנלידער
באיטטימען און קוטען, צו פאי־םעוזרען

 זײער םון םיהרער די זײז זארען עס װעל
 האפען, צו דאריבעד איז עס ױניאן.

 זײן װעט בײטאנ, ♦צבת מיטינג רyד דאס
באזוכט. נוט

? עקס־לאקס אץ וזאס
 פון ערפינדונגען וױכטינםםע די פון אײנע איז עקם־לאקם •

 טשאקאלאד־קענדי, a איז דאס וױםענשאפט. םעדיציניעער דער
 פץ פלאץ דעם פארנעחטם און טאנען דעם חוגולירם װעלכעם

 לאקרעץ ביטער־װאםער, רובארבער, ביטער־זאלץ, קאםטאר־איל,
 אנ־ םילע נאך און פיללען, געפארבםע אדער נאגוקערטע פאודער,

 ם«ן. יעדער וועלכע פאר אפפיהר־סיםלען אלט־םאדיפע דערע
אפשרעקען. ױך פלענען קינד אדער םחי

- איז עם דורך. און דורך םשאקאלאד א איז עקם־לאקס  נן
 אלע נענען נאפדרליך אח נעלאםעז וױרקם און םעם אין שםאק

קרעםפםען. אדער שםעחוען אחן םאגען־פארעםאפוע, פון םארםען

א*יר• איבערךימם אץ היינט כאקס א טײיעט
יו^ג-פגאורס. איע אין ב*הם, » .t50 איז 25 ,10
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1 »16 יריימ#נ,1 אי, «י יאגו

איױש אין לעקפשודם און סודסען
מײ\<ן פארשידענע אי״ דעפארטמענט עדױרץישאגאל אינזער פין אראגזשירט

שםאדט פץ

און און. ד מ
 דעם יעקט״עויעז ױעט ראגאןי ד,אא

 אודזר 8 יאגיאר, טען16 דעם םר״טאג,
 איסט 2K(דזאר, נעטל,אװעז pH אווענט,

 ״די :זײן װעט טעטא די סטריט. סנחן
וסעריפא״. פון צװױאיזאציאן

 י״עקציעס סעייע רער פון ציועק דער
 װאוקס דעם כייט נאקענען צו זיןי איו
 איג־ די שון אנטוױקמננ דער סיט און

 אידיע כייט און אדעריקא סון רוסטריען
vvw Pia אנשטאיטעז סאציאי״ע און 

*פאשוגגען. דיסםיגע און
 באיעל־ העכסט זײן װעט קורס דצר

 יע־ װערעז סארטנעזעצט וועט און רענד
 **!4פי זעי״בעז אין אװענט סרייטאנ דע|
צײט. ועיכער דער אין און

קאל אין נ. 9 לא נ די ל בי
 קיאוק־ אונזער םון אוידיטארױם אין

 יעיי 67 ,0 לאקאא ױדאן פינישערס
 יא־ טע;24 דעם שבת, עװענױ, סינגטאן

ד דאקס װעט /בייטאג, אוהר 1 נואר,  י
 ״כוע־ איבער קורס זייין םארטזעצען זױן

 א. רער םון •לאבאעטען די םון טאדע
װ. נ. ל.

־vױ פארטנעזעצט װעלען קורסען די
 צייט זעי׳בעי דער איז ישכת יעדען רען
n■ זעלבען דעם אין און o.

ץ ם. א הארלע
 1629 סענטער, קילאוקכיאבער אין

 1טי103 ק^רגער עװענױ, יעקסיננטאן
 (צבױן) דיאפםאן ב. דר. סװע טטריט,

 יאנדאל, סען18 דעס זונסאנ, אעחטיצוחנץ
 װעט טעדא די פריל. דער אין 10:30

 ארבײטע־־בא־ אידישע ־יאהר 25״ זײן:
אמעריקא׳״. אין װעגונג

 אפ־ ג^שיכטאיכע א איז קװ־ס חןר׳
 ■דאבאעמען, ציאען, די איבער האנדאוננ
 דעד םון אױפטואוננעז און מעטאדען
 אטע־ אין ארנײטער־גאװעגוננ אידייפער

דיקא.
יע־ װערעז נעגעבן װעאען הורסען די

 און פייאץ זעאבען דעם אין זונםאג דען
ציים. זעאכער דער אין
ער א ש םי א ט תל ר ע צ אנ ץ ת  א

ם. הארלע
 8 יאנואר, טען17 דעם שבת, דעם

 סקול ■)נבאיק איז װעט אװענד, אוהר
 pit מעדיסאן צוױיטען סט., םע103 ,171

 ־8sp א װערעז נענעבעז עוחננױס, םע6
 ײזד עס װעאכעז איז קאנצערט, סימאר

 פר?־ פאאנענחן די באםײאיגזןן זיך אען
:סינסםאער סינענםא

 זיננעייז; סאפיאנא מרײנער, אסםעא
w ^ r n ,נ. און פידעל־^פיאער, םוקס

 זינגען יועט באדיט^ן, זאסאאױכ-ױ, א.
 ;רופען־אידער, אין פ^^קט־רידעך אידײצע

באטײ׳ זיך *ועט עלרם דעד •יעי:ע אין
ייגען.

 םון כייטגאידער פאר פרײ אײנטליט *
 טיט בדעגגט נטעױ:ע׳צ?<:אי■.יא ךע-

ױניאךבוך. אייע־
^ די אין ק נ א ר ב
 8 יאנואי*, טעןcy 16״ שיייט^ונ,

 פון קיאב־רוכיס די אין אױענט, אילר
עװענױ, װאישינגטאן 1581 ,2

 איבער יעקנדטורען ״טויםאן וױײאס ױעט
אוז ססרײקס ״מניאנס, :טעדא דער

אי״םערםזם״. אין אויפישטענרע
 11 יאנואר, משן11 דעם זונטאנ,

 זעאבעז איז װעט פריה, דעי אין אולר
 איבער אעוויז טאקס יעתטישורעז ״י*אץ
 אנכז־ אינדוסטריעאע ״די :טעדא דער

̂ו:;  געזעא־ פאדעינער דעי פון •ױה
•טאפט״.

 יא־ טען2<: דעם $װע;ט, פ־ײט^נ
 אעקסיטורעז ׳טואםאן וױאיאם װעט ׳:ואר

 װמ־״ ״הויפטטאן׳ס : טעכא דער איבער
״סטרײױ״. נאאסװ^רטהי׳ס און גער״

 םרײטאג תודסעז אר, אעקם״פורס
 ײעאעז םריה ד<ר איז זוגטאנ און ^װעגד

 א־ז װינטעי דו־ב׳ן װזןרען פארטנעזעצט
פ״אץ. זעי*בען

ל. >דן ױ ו אנז ר ב
 8 יאכואר, טען22 דעם דאנעדישטאג,

 אײבאר בראנזװיא אין אותגנט, אוהר
̂ cn 301 טט., סעהטא; 219 יייסעאוס,

 געבען פיט״שהענדאער איעקפאנדער יועט
 ״געזעאיפאפםאיכע איבער y'vpys א

y^^^^r'oa ארבײםער־באײעיי די און 
 ׳שםרייט־אינ־ ״דער — װאך די גונג״.

סםיניזס׳'.
cy 29 דאנער״עטאג, iיאנואר, טען

 אין יעקטישור^ םיםיטהענדלעד פי. וועט
cvi זע^בעז n«sB אין איז iy i זŷבyר 
 און ״פיהרער :טילניא דער רyא'ב צײט

ר״.y:אכפאאנ
‘ננy אין גענעבעז רטyװ קורס רyד

 pny' רועיען צטyזyפארטנ ותט און אייט
אװענם. דאנערישםאנ

 אעסציעס אנדעיע די פון סKרyט די
yftyr| װאד. יעדע וחורען אנאנסירט

^d די פאר איז אױס?ינפםע םאר « p׳
 אנאנסירם, ווערט הורס דעד yאכyװ אויף
 םyד pc אםיס אין װענדען זיד מען קען

 און תאאויד רyד p■ באארד דז׳שאינם
 איײ בראנזוױא אין ױניאז *דרעס״טאכער

 עדױקיײ אונזער צו pk אײסעאום, באר
 םזז16 וועסט 3 דעםארסכזענם, יטאנאא

.2148 ם״טעאסי ;א.:יט יאדק. נױ ׳סט.

אווענט, שנה דעפ האדלעם אין קאנצקרם אזנזעד
זזסקןיאנואר דעפ

 oyr אװעגד, אוהר 8 ׳*גבת דעם
yoip^D| דyער־ די יינבוד קאנצערט ר 
 ־yמ עדױקײישאנאא רyאונז םרן עםענוננ
האראעם. אין םינקײט
 אין \V2v;v: װערט קאנצערם דער

 ,71 ואpס פאבאי? פון אױדיטארױם
w צוױמען סטריט םע103 cnys און 

עווענױס. טע5
 בא״ װעט קאנצערט פון ■ראגראם די

 אי־ פון און כיוזי? קאאסייעע סוז ׳טטעהן
זאנג.yס־נpאאD דישע

באטײאיגילן זיף־ װעאען רטyאנצP אץ

 דדטא־ רyיאsט,א־yפיד באװאוסטעד דער
 םאפראנא־זינגע־ yבאריבט די פוקס, זעף

y ז,י־ ^ D y ,גוט־ דער און ״טרײגער 
 װעט זאסאאװסקי, א. נ. באקאנטעד

און «::Ty; ־ פאאקם איד״טע זינגעז
 די אויך ;ןיװעא אידער די פון אײגיגע

כייט־זינגען. פארזאמעאטע
 פון רyטיםנא'ד פאר פרײ אײנט־־יט

 טיט טטy: איגטערנע־טאגא?. אוגזער
ױניאךבוך. אייד־

 jy^:;2̂:‘ זיף־ ױעט פראני־אם דע־
אװענד. אין אוהד 8 פוגקט

ע ױ מ ר ץ פי ט נ א ל ײ־ און ג  שר
ר ע ט ב ט א ױ ע ק אנ ד ב א  פ

ר די ע ט ײ ב ר א

 ערײ־ איז גאאנט״ז םידמע ?אאו? די
 האט סט״ טע26 װעסט 127 םון בער,

 גע״שעפ̂כ דאס םארנחגסערם ^מםענס
 א גענוםען האט םירסע די

 זyרyנרעס א אויפגעםיקסם pא לאסם
 פאסירומ, די םײערען צו און גזמתםט,

 oy:nytr א נענעבעז סירפע די תאט
̂- אױןי ארבײםער, די םאר באגקעט  װע

̂וט עו<ם דער מן  פאר־ נוט זעהר ה
כראבם.

n צו איז פירכת דער םון נא^יסי 
 ארבײמער איהרע םיה במאם ^נמן

 נעװארעז ארויםגעבראכט אי? דאם און
 נעהאיצ־ זײגען עס וחוס רעדעס די אין
 נאאגץ pc באגחעם אויפץ געװארעז סי|
m ,נאמגאםינ^ די מריעער 

1»pr נעװא״ נעחאאםעז אויך זײנען 
pn דויװ ברודזןד מאאמדפערכלאז, •ון 

ארבײםער אײניגע םוז און
MHO

 אי־ אינז ניט *טאפ־טיטע־טאן דעד װי
 רyטעהנ, א געװען װירקריך oy איז בעד,

 אנװעזענדע איע ײעאכען 5אוױ אױעגט
פארבראכט. ;וט האבען

 פײערען צו הוליאנסע 8
 די פון פאושעלצוננ ױ

ם ל א מ ן 2^ ל ן 2 ד 2 א 5

 יא־ טען17 דעם אב״פנד, יטבת דעם
 צו הואיאנ^ א פאדקומעז ט1יװ נזאד,

 אא־ די פון פארישםעאצונג די םײערעז
 פארקומען רועם דאם .25 אח 22 קאלס

ר םה אוידימארױם אין  אינמערנײ־ מ
סט. םע16 ויעסם 3 ביאדיגג, עאנאל
 tyay:y: וועם געלעגענהײם דער צו
jyiyii בא־ םים ?אנצערם *סעהנער א 

 װעט עולם דער און קרעפטעז, װאוסםע
 די זאלען אםידרעז. נום געװיס זיך

 פאר־ ניט דדזןטמאבער און װײסממוכער
תומן. צי מעלען

ר ע ס ^ נ ר א ל א נ א ש ע ת ק ס נ י ם א ע פ י ח ע װ י נ ז א

אן ט ג נ שי ס נ ױ נ ד ו ר ר . א י הו ס ־ ״ ה
̂רק• נױ סטריט, טע16 און ילײס אױרװינג י

 ייםע- אמעריקאנער און עגגלישע ״די — יאניאר טען17 דעש ,1.30 שבת,
פטאלפער. י. כ. — (האמיעט) ראבדר״

 א בא?וסען ורעאען dt.p רעס אין באטײלעען זיך ly^yp װאס די
̂י׳ע-אכיy רyד פון באנריף קיאועז ליטעדאטוה רyאנpריyנג

סא&אם* י. דײוױד — טאקטיקס׳/ און פאליסיס ױניאז ״טרײד — .2:30 שבת,
 פיז ״פםיכאלאגיע — יאניאר ט;ץ18 דעם פריה, דער אץ ,10.30 זונטאג,
אװערסטריט. א. ה. דר. — קאגקורענץ״

פםיכאלא־ א פיז װיכטיגקײט די װערען באװיזען װעט קויס םyד איז
ײ ורעאעז עם ׳טטודױם. גישען ^  םאר׳טײדענע די װערען באטראכט ד
ארבײטער־באװעגוננ. דער אין און ג^?שאםט רyד אין ןyטp,קאנפל
 מאדערנעך דער פון אנםוױקלונג ״די.איגדוםםרייעלע — 11.30 זוגטאג,

קארמאן״ י. ה. — געזעלשאפט׳/
 אי:דוסםריעי!עז דעם פון ױקלונ;יאנט דער םיז א*שטודײם איז דאס

ױראפ. אין און אדעריקא אין בעזyל

ען ס ר ל די אין קו א אנ ש ע נ ר ע ט נ ג. אי נ די ל בי
יארק. נױ סטרימ, טע16 רועסט 3

 און ״פסיבאלאגיע — יאנואר טען21 ד;ים ,6.30 אװעגט, מיטװאך
פיטשהאנדלער. אלעקסאנדער — ארבייטער-באװעגונג׳/ דיי

 WD'-iDv פונדאםענטאלע די זyװער באטראכט ײעלעז ?ורס דעם אין
 אזוי האנדייעז מענשען די זyמאכ װאס כאראלםער, פעגשליכעז אין
בי׳י־ yסאנטyרyאינט רעןyװ אנגעוריזעז וועאען עם אנדילריש. ניט און

 רyד אין יטאפ, אין ,iyzŷ טעגאיכ^ איז פאסירוננען די פון ׳טפיל^
.DDKK׳sy?yj אין און ־הײם

 ״עקאנאטיקס ־- יאנ־אר, צטען2 דעם ,6.30 אװענט, דאנערשםאג
קאפאלד. סילוױא — ארבײטער־באװעגונג״. די אץ

 אינדוסכד הײנמיגע די אזוי װי װערעז באטיאכט װעט קורס דעם איז
מעכא־ איהד װי און צונױפגעשטעאט איז זי װי ארנאניזירט, איז ריע

געמנעדזשנ^ איצם ווערט אינתסטריע רי װי אױך אדבײט. גיזם

םענטערס אינטערנעשאנאלװניםי די
ם ק אנ ד טי נ י נ ער ץ ם ענ ם

איםם. פארק קראמאנא ,61 ס:,ול פאבליד,
װאלפםאן, טערעזא — אינםםימעיעם עקאנאםישע די אװענט, דינסטאנ

ט ס ד אי ט' סיי י נ ר. ױ ע ט ענ ס
םאגהעםען״ עווענױ, ערשםע לעבען םםריט, טע4 — 63 כ;ול פאבליק

 אץ כוחות עקאגאנױעע און םאציאלע ״די — .8.45 אװענם, טיטװאך
דױלכערם. ל. א. — געעיכטע״ אםעריקאנער דער

 אינדוםםריע־ גרויסע די װערען באםדאכט װעאען קורם דעס אין
צונע־ האבעז *נםוױקלוננ און אנם׳גטעהוננ װעמעם סאםבינאציעם,

נאראקטעריסטיקס. כאזונדעיע לענען אמעריקאגער ד^ם ;ןבען

 אד־ און אינטערמידיאײט אנפענגער, פאר געלערענם ווערט ענגליש
גלײך. זיך רעדזזזיסםריראל װענטד.

דיװיזשאן עהספענשאן
אי״ רײדען װצם שואכיאז װיאיאם — יאגוארי. טעץ16 דעם אװעגט, פרײטאג

 א#ו־י םיז קאוב־ױמס די איז מיטעא־אאטער״, איז ױניאנס טרײד און ״סטרײקם :בער
בראנקס. עװענױ, װאשיגגםאן 1581̂,2 ?אל

אג ם ײ ם אדוענט, פר ען16 דע ײ. ט או »נו iy װעם ראנאף ה. — ‘י w o p y s אין 
צױױאיזאציע״. ״אײעריקאנער : ביאyט סטריט. yט5 איסט 210 האא, בעטהאװעז

 דעם בײ רוסיש, אץ אעקטשור א — יאגוארײ. מען9 דען אװענט, פרײמאג
 יעדען װעט קא־יפאןויםיש פ. כטריט. טע10 איםט 315 ברענטמ, רוסיש־פויאישעז

נעשיכטע״. ״װעאט :איבער
ת, ארי. טען24 דעם שב אנו אידיש,, איז ןyמ«שורlרyא װעט אעװין כאחס — י

 די עװצנױ. אעקסינגםאז 67 ,9 לאקאל ױניאן, םינײשערס האאר? די פון אםיס איז
צײט. מיטאג אזײגער 1 ^׳נהויבען זיך װעט ט*שורpyי

irn̂ װעט לעװיז מא?ם — יאנואריי. טען18 דעם זונטאג . c w y סל^ב די איז 
 *נ- זיך װעט קמשורyל די בראנקס. עװענױ, װאשיננטאז 1581 ,2 לאקאל פון רומס

אנםװיה- אינדוםטריעלע ״די : רyאיב וועט ער פריה. דער איז 10.30 פאנגען
געזעלשאפט.״ סאדערנער דער פון לונג

 אין לעהמשור א — פריה. דער א״ז 10:30 יאנוארי, םען18 דעם זונטאג,
 ב. דר. סט. מע106 איסט riyojyo 62 עדױקײשאנאל סאשעליסם אין הארלעם,
 באװעגוגנ ארבײטער י^הר 25״ : רyאיב אידי״ש אין רײדען װעט (צביה), האםמאז

אסערי?א״. איז
 רײדען וועם םיםיעהאנדלער אלעתסאנדער — יאנדאר. טען22 דעם דאנערשםאג,

 ״פסיכאלאניע איבער: נמyאװ 7.30 אום ,301 רום לײסעאום, לײבאר בראנזװיל אין
באװ^נג״. #רבײטער די און

 ג»ון אױדיםארױם אין ם,yהארל אין קאנצערט א — יאנוארי. לוען17 דעם שבת,
 אראנזשירם עווענױם״ טע5 אוץ םעדיסאז צװישען סםריט טע103 ,171 סקול פאבלית

 עדיוקײשא- po ערעמנוננ די םײערען צו % לאהאל ױניאן *פערײטארס ?לאוה די םון
באטײליגען. זיך ורעלען קרעםםען םוזיקאלישמ באריהמטע סיזאן. נאל

ל א נ א ש י ז י ױ ד ס ע ײ ס ג י פ ע ר »r«ס ע ץ ד נ י װ ן ר פ
 פילאמלפיזג אק לעיאמור » — יאגוארי. סען16 דעם ^ווענם. םרייםאג

 איו זײן ותם לפתמיפור די .rnf9M*vvo »*מר ריידןן ומם לי«ד« ב. דז׳פאהז דר•
פיצאמלפי^ סטדימ, ■ײן 431

•̂ י

31 לאקאל ױניאז טיילארס דער,דרס אין
 סטאועת׳פ לעצטען אונזער ןינט

 ז״נען קאסיײן ארנאניזאציאנס ^ןן
 נעוואר׳נן נענמכען דט בארינםעז סײנע

 אנ* די וחננען ױניאן־פרעם אונזער ו5
 די לא?אל. אוגזער אין געכעגענהײטען

ד ניט איז עס װאס גיט איז אורזאכע  ג
jyp אר?ער.רמ, באריכטען, צו װאס■ 

 באריכ־ צו םיעל צו געװען איז עם וױיל
 םיעל צו געװען איז *םים דער סען.

אטענ־ צו אויף ארבײט טיט פארגומען
 ‘װאס שטרײטיגקייטען, אלע רי צו רען

 נאך סטרײק, א נאר געוױינליך הוםען
 אגרי־ נײעם א אוגטערשרײבען רעם
yb^  רױין פשוט דארום איז עס און :

 מיט זיך איצוגעב^ lypyj ניט צײט
װיכטיגקײט. קלענעיער םון ארבײט
אנ־ דארוי איך אז ניט, גלויב איך
 נע• האב איך jy:np pd ײעצט הױבען
 ײעז צײט, רער םון הײםט דאס לאזען,

̂וב איך  אדטי- jyo¥yp םײן געשדיבעז ה
syp. פי דיy^y ,טאס־ און יאלאל שאפ 

אפניעהאל־ זיינעז װאס פארזאמלונג^,
 אויך אוז צײט, רyד פאר דלװארעז טען
פיט זיך yרזענליכyפ מײן פון

 טרײד, אונדלר פיז מעסבערט באזונדערע
 מיר גיט פאסטן, פײן אויף זײענדיג

 מעטבערשיפ iyr:',K אז נלױבען, דעם
 אל•; די אין נםyבאהאװ גוט גאנץ א*ז

 איך .1לאקאי אונזער םון געשעהענישען
 און דורכלאדען, סyאל רפארyד עס װעי
 געשע־ לעצטע די פון אנתױבען דועל

 איז זײ פון װיכטיגסטע די וזעגיימעז.
 פאר עיעקשאגס נעyנעדא^ם ^שט רי

 נ'ט-ב*צ$^טע און באצאהלטע נײע
יאהר. lyiOT'.p פאר׳ן כאאטטע

 דאס אנבאטראנט, אין נעהמעגדיג
 טעט־ אונזער פון פיאצענט 50 כמעט

 די אין באטײליגט זיך האט בערשיפ
סן־ א אז זאגען, פען jyp עלעקיצאנס,

פאר^טא־ האבען מעטבערם אונזערע םון
 װי זאך, אזא םון װיכטינקײט די נען

 ניט איז ד^ך יוניאז. א אץ עלעהישאנס
 אי־ די אױך אז ד^ימאנ^, צו ריגyאיב

 געדארפט זיך װארםעז Dרyטבyכ yרינyב
וױנטיגקײט װעכען זyפארסראכט

 צו זיך זײ פון *"נצעלנעס יערעז פאר
 צו כדי װאהלצז, די אין נאטי׳יליגען

 היג־yפ און בעסטע די אז םארויכערען,
 ער־ זאלען מעמבערס yאוגזער םון םטע

עפ־ נויטיגע איע די צו װערען װײלט
 זײ װעלכע און לאהאי, רעם אין מער

 אז םארשטײען, מעםבערם, רי אלײן,
טאסענדסטע. די זײנען זײ

 א וױ דארף שטעוען צו רעכט רי
 בײ װערען אפגעהים ׳טטריינג הײליגטום

 <־yty3 רyהײנטיג םון מענשען יעחנן
 און לאגד פון Dבאט'yבאל רי שאפט.

 ארגאניזירט גוט זעהד וײנען אײנענטוס
 אוים׳ן אויך און ע?אנאמישען אויפ׳ן

 זײגען ױגיאנס די ב'ט.yג פאליטישען
 ארגאניזאציעס, ארכײטער אײנצינע די

 עקאנאםישיע די פאר jyDoyp ײעלכע
 *ורבײטער- דעש פח אויםבעסערוננען

 פארנ^וען אpריyאס אין רא קלאס.
 רyנעװיס א צו דערװײל, ייניאנס די

 פאליטישען םון אויך ארט Dyר מאם,
 1 ארבײטער “באזונד^ הײן װײל האמ^

 ארומ־ זאל yיכyװ פארםײ, פאליטישע
' נעהמען ^yD איז ארבייטער, פאסען 

שאפיען ניטא נ#וך דערװײל  נעװארען ̂ג
 טאר ארבײטער רער אם^^יהא. אין רא
 שטי־ צו רעכט זײן פארגאכלעסינען ניט

 זײן םון זינד א פיטוט איז עס מען.
 און דערצו האנד זײן ןyצולײג ניט זײט

 נע־ זאל אדגאניזאציאן זײן אז זעהן,
 און טענשצן רעyזיכ p& װערען פיהרט
 פון װאהלען די זועג. זyזיכער אוים׳ן
 םאר״ שויז אבער זײנען לאקל אוגזער
 נענױ y^ריבע;yנ ראס זאל טא איבער,

 די םאר אנבאטראכט אין װערען טען
 סײנער אז אזוי װאהלען, צולונפםיגע

 פליכט זײן טאן צו םארםעהלען ניט זאל
 אויך מײנט װאס ארגאנױאציאן, זײן צו
זעלבסט. זיך צו

: די ניט אבמר איז שטימען " *v w 
 איז עס מעמבער. ױניאן א pd םליכט
 ױניאן א װאס זאכען, יםך א נאך םאראן

 צו כדי םיטנליחןר, איהרע םון םאדערט
 ארנאני־ ארבײטער׳ס דצם ם»רשטאר?ען

 םארבעסערען צו *וועק מיט׳ן זאציע,
 בעסטע, די אםילו לאגע. איעענע זיין

 טיטגלי־ פעהיגסטע און איבעדנעבענסטצ
 אפיס, צום ערװױלט װערען װאט דעד,

u m p %זײ אויב אױםטאז, װינצינ זער 
 צו־ רעספעקט, רעם קרעען גימ 1זא^נ

 דעם םיז נרײםקײט רי אח טתיצן
איז םיםצוהעלםאז כמנטביד איעמלנצם

 װאס ארבײט, טיעלטאםנר נרױסצר, חנר .
 ברײנגען צו אױ«י unjm געטאן סה

 דאס רעוולטאט. נעװעיאטצז צום אלצס
 צװעק גאנמר דער ראך איו לעצטע

נים, צוױיסעל איך מניאן. אונזאי פין
 בא־ בײט זינעז אין#איחר חאס ראס אז

 ווילט איחר ײניאן. חןר צו <אנמ?
 לאםיר סא יעמנז. אייער ®ידמנסירע!

m ראס וועם איהר אז חאםאן, o ניט 
 א םים װעט און סא(, צו פאדמטמן
ערוױיל״ אלע די הצלטעז האגר בדיימא־

מ מי י לאחאל. פאר׳ן ארבײם יײאר * • י׳

;יײערוױיל״ די פון אינסטאלירוגג די
 צא- דט״באצאדויטע און נאצאהלטע טע

 די פאראינצר, אױך שױן איז אםטע
 גע• חרכגעםיחרט איז אינסטאלירונג

 טצן10 דעס נאכסיטאג, שנת װאחנן
 דער pt אוידיטארױם דער אין יאגואר,

 איז עס וױ אזוי אינטמרנײשאנאל.
 סך א זעהר און טרײד אין סלעק יעצט

 הא• ארבײט, אויסער זײנעז ארבײטער
 פאר״ געדאספט מעטבערס רעyאונז בען

 וױ טאג, אזא אין הײמען זײערע יאזען
 אינסטאלי־ דער צו קומען צו כדי שבת,
 זעהר דאך װײנען זײ פון סך א רונג.

 סך א תאבען טאלע דצרפאר און וױיט,
 רyאנ ?וסען. צו פארפעהלט םעטכערס

זי• ןy^אב זײנעז yװעלכ די,
 די װײי ,ownya גיט חרםה קײן כיער
 און אינטערעסאנט lyj?" שטונדען פאר

.lyiHpya פארבראכט ניצריך
 ^אץ לyפי צו םארנומן װאלט עס

 אויס־ כטינקײט״yרy״ג כזמגר דיזען אין
¥oysK iy2',nriםארגעחו־ איז װאס ׳ 

y אױף טען i□ טיטיגנ, אינפטאלײשאן 
 דיגען װאס ,oyiyi אלע די אויך אוז

 טזלניבעיס די כײ ןyװארyנ ןyהאיטyג
 *py נײע און yosK רי םון נעסט. און

 •y; האט רסyטבyכי באארר זעקיטױו
 טשערדאן רyטsרװע^y נײ רער דטyר

 װיש־ ברודער באארד, עקזעקוטיװ םון
 ־y?py רyרדיגyפריה רyד און נעווס?י,

 כאזאגאן״, ברוד^־ טישעו־כיאן, קוטיװ
p בױרער y ;y w,^ דyםון סעקרעטער ר 

 און באארד, וטיװpyזpy איטער רyר
 אקטי־ רyאלט אן דרעזינסקי, ברודער

 יעצט און ױניאן, רyד פון רyטבyמ װער
 טעמבער, ע?זיל?וטױו נײ־ערװעהלטער א

 שורות, yt'i פון רyשדײב דער אױך װי
iy''Kערװעהל׳ אױפס־נײ און אלט^י ־ 
דרייזיז. רyברוד קרעטער,yס מער

 Dyi גי;האט האבען yנדyזyאנװ yאי
 געיונ* זעהר הערען צו פארגילניגען

 האמז ודאס נעפס, דײ פין רעדעס נענע
 גע־ זײנען און רוף, אױפ׳ן געענטפערט

 םארזא־ די רזע:ליךyפ באגדיסעז קוטען
^yo^y.

^y הנליך,yװyנ וױ n; איy רעד־
:yביז ה*בע; ומגלכע די, ;רא:ל,טיג ר 

 ע:ער• און צײט זײער געװידטעט איצט
 גע־ iy3K.i און ױניאן, דער פאר גיע

 נאך זײן צו אפים^: נײע די װאונש^
 זײער אץ ער&*לנ מיט באכליהט מעהר

ױניאן. דער פאר ארבײט נפטיגעריצו?
זיגטאן, ברומגר oiyny: תאבען עם

 אינטזנרגײשא־ רער םון נטyזידyפי רעי
̂ TOyipyD רyר באראױ, ברודער :אי,
 אינט^יישאנאל, רער םון רyזשורyטד

 נטyזידyװײס*פר לעפתאװיטש, ברודער
האונסיל, דיסטרי?ט pd אוז
 דיסטריקט דעם םון נטyזידyר9 דער און

גרינבערג. בר(רער יאונסיל
 nyi אנגענומז זyהאב Dyדyר די

 יױ װענען ריםלוםיע א פון רyכאראפט
 באפעםפען דארף װעלכע ניאךטא?טי?,

 אויסערליכען און אינערליכען דעכ
 מיט קאטף דעם װעגען אויך װי שונא,

באלעבאטים. די
 דאס געהאט חאט זיגמאן ברודער

 גוט זעהר האט p» מאל צװײ װארט
 פרא־ אננעריהרטע אלע די ?טyבאהאנד

געס.
אויסשפרע־ דא איך װיל ענרע צום

 סעמ- רי צו דא:קבאר?ײט מײן כעז
 שעץ איך אז זײ, פארזיכעד און בערס,
 םyנy^פראכyאויסג דעם דזויך זעהר

 מעהר־ רי פון װאונש באלאט דורב׳ן
 האט װאס םעםבצרשיפ, רער פון הײט
 צר רמיןyט דריטעז א צו ערװעהלט םיך

 אלס פלאץ, העכסטצן רעם פארנעה^ן
 סע?־ אלס ױניאז. רyאונז אין אפיסילר
 װיריך איז Dy לא?אל. דעם פון דעטער

 םאר עהרע אן און פריװילעגיע א ?יך
 וױכטיג־ yoKD די טאן צו װײטער פיר
 ארבײט, yפאראנטװארטליכ און סטע
 ױניאן. אונזער פון װאוילזײן דעם פאר
 ‘פרא? yלטyזאמyאנג די אז גלױב, איך
 טyװ ארבײט רyרדינyפריה מײן םון טיק
^ דעם אין זyלפyה פיעל יעצט דיר נ  אנ
 אזא װאס ארבײט, נויטינער רער מיט

eאםטyן i«D־Dy ^ y אױוי אױך מוז
 ?אנדײ רי ןyרyװ רטyסyפארב רyװײט

 ארבײ״ yרyאונז װעלבע רyDאונ ציאנען,
 ארבײ״ צו אוים קוטט טרײר םון טער
y װעט דאס טע{. jn| היל א אלסyD 

 אנ־ yאל םון yלאנ די ^yoyiD^־־ צו
 |,y^D ynn:n םון ^בײטער yרyר

 רyגםyהyנ זyגנyבר רyזיכ וחגט און
 — וואונש lyooy□־ Dנyמyאל רyאונז

 םון באםרײאוננ yולD yנדליכy די
 יאך djh pd הלאם רyארבײט Dyד

 צו ציעל רyר |.yp עקספלואטאצי^ פון
 נז^נל־ yליכpגלי און םרײע א שאם^
 אלע־ םאר ןruni נ^מאםען וועט שאפט

jyo, וועם לעבען פון ווערט רער װען 
 םיצל, אזוי אויוי וחנרען ןyיבvנצוDאוי
 םיה^ן וױרקליך וחניען סענשען אלע אז
 דמר אױ^ lבעyל צו וחנרט איו צם או

.0יצל1
 אז וועחנן, באםצרתט אייר דא אי’

״מד דצד אין אדוחנרסײזנמננם דמם אין

 דער וה כאארה דזשצנט ווז מיטינג
ױנימ דרעסמאכער אה קלאזק
,192f6 fl יאגואר פרייטאג,

j y n m r*.
 sm אינפארס־רט, 10 יאחיל

n ה^כעז " m m\ דoy 
 חום פון נאארד דושאינט oyi פון

pc אױםגאדןצמ יאגואר טען2
pr̂ כאשיוס רעס yn סציןרצט^י אײן 
כאארד. דזשאעט דעם פון

W 89 און 23 ,9 0יא?אי די in 
;jyoi,«iy;Di פון נאשיוס דעפ oyi 

כאאי־ד. דזיעאיגט
 וױ אווי דאס פארלאגגט, 9 ייאקאי

 פי׳ די און שלענטץר א איו סיזאן דעי
 זאי* א^נ״ט, גענוג ניט האכען נישערם

 פ״דשערס די עו־דויכ^ ניט אפיס רער
 י*א• דער נאכט־ארבײט. ארכײטען צו

skp שא•* די אז אױך, פאריאננט 
 ורערען איגסטרואירט ןyזא^ !,טשערלײט

 •VI צו ויר פיני׳שערס ^-לױבען צו ניט
 װאירקימ א א^ן אינײט דער צו צען

?ארד.
 זוע־ט 9 4לאקאי פון פארלא:; דעי

לן.י<הײסי;יטג
כאריכט. קאמיטע פינאדן

 אז באריכטעט, פינא;ם*?אכייטע די
 שטײ פון y^n■ די ןyנוכ*yאױפג ה*ט זי

 ״סאמא-װאגזע• פון באוועגונג די צען
 אוג- די .ראס נדירט,yאטpyר זי און טי״

 Dטאכyג װצרט y^yn טעלנעהטונג,
 גע- זאי פאראודטײלטע, צוױי די םאר

װשטיצט .yרy1דאלא 50 טיט ן.
אױך, טyנאריכט yאמ*טp-vפי;אנ די

 יאגואר, ;yDlO oyi שבת, װי אזױ דאס
 ױ חאט כאמ, ״פארװערטס״ מןר איז

 פאר טי?עט אײן |yony: צו כאשיאסילן
 דזשאיגט דעם פון גאסyי*yד ןyרyי

באאדד•
 סײ nvi פון ?אט^דאצי^ש1ח די
^ yof,ny^3אםיטpנא:ץ־ y p  y.|

באריכט. דירעקטארס א:ו באארד
p ט י מ א y .ט

 פאר״ 45 לאקאל פון yo's*p א
 די^קטארס אװ נאארד די ראס לאנגט,

 צו אפיסערס די אינםטרואיתגן זאי
o״tjn דעד זyיםyה iy i אר- איז ױניאן 

 yD^o^p H טרײד. רyזײ זyגאניזיר
yרpלy,ד אז רטyר tyi,,:,:  גצ• טרײד :

קר אין דך םינס  לאגע רyכטyשי א ̂?
̂וכען די װאס םארזוכ^, אלע און  כיז וז

 וײער אדגאגידחנן צו oDnoy: איצס
״Dny געװען ניט איז לא?אל, ־ ^i* זײ 
 באאלד דזשאיגט רyד jyp דאס גלױבען,

 ארכ״ט, רyזײ אין ןyDר.אלyג זײ װאלט
 גזד ארכאגידרט רסyזײגyד די װאלטען

yiKP.?
ט זעמאז מאריס 'רץ:ט1*רע ר ^  אי

 העי״ צו onnvvvn'n אװ באארד דער צו
ארב״ט. דיער אי; D-,y:''tyi די פען

:tyi די פון פארלאנג דער  D.־y״
 [vzvwnvy* אדן ;yo^ny^p װערט

אפיס. צום
 פון ארב״טער די פון ?אכייטע א

 װ. 29 קאכיפאני״, דרעס רy״ריבנ ^
yo30 ,בא־ דער םון פארלאנגען ססליט 

 בע:ע• דיער דאס טארס^pyדיר אװ ארד
ט זאל פיט ^י ה ע ן.yרyװ ג

 ?אכייטע רyד םון פארלאננ דyד
 פײנ• ברװ^ר צו ןyבyרגעגyאיב װערט

nv2.:
באריכםען. מענעדזשערס׳

 דאס באריכטמט, שוסטער ברודער
 פון ״דוב^־שטיין״ געבען סטרײס דער
 יטyטyסyג איז סטריט, טע17 וזעסט 33

 געסלא• זyהאב ארבײט^• רי נעװאר״ען.
 32 כיז 30 פון קאנםדאקט צײס א בען'

 אױך לאם פירמע די און ארבײט װאכעז
 דא״ טויזזננד פון סע?ױרימי א ג־עגעבען

לאר.
 לאכי״ p^sp ״טרוי nyn כייט קײס די
 איז סםריט, טע17 וועסט 12 פאני׳/

 זײ־ רyארבײמ די געװאתגן. טעלטyסyנ
 י1אוי ארבײט דער צו |y;3K:y:p'TV נען
y?״ iy אלטoyrn^p y.

 װערט באריכט שוסטער׳ס רyברוד
ס^. טג^י גו

 די דאס באריכטעט, רובין ברװ^ר
 Doyp 34 װאלגעל״/ ״מאדרים פירכמגס

yo26 ,סטרימ pH בראתנרס״, ״ראזעז 
27 22 DDypאויפ־ האבעז טמריט, טע 

;oy:t'n m v"i |yny:y קאכױטעס אה

 מגצעם־ טען12 דעם pd ײמ״pכט•גyר
 גע״ דערםאנם א״ו יאהד, לעצמעז ר,yב

מן די װארזגן צ  ־V2 p» כאזאנאוי פון נ
 אױך וײנען וועלכע די, אלס ראגאװאי
 אפיס. םאר באלאם אױםץ נעלאם*!

 צװײ די םעהילןןר. א נאזחנן איז דאס
y בריחגר אויבענדערםאננמ lip? די 

 אויפ׳ן און אגנעטסען ניט נאידנײמאן
 אװצפנעשמעלט גים nmmv כאלאט

נצוואחנן.

ayp*% w ijnnnifi tiwytinpr* 1W<1
4 M M  n  m  

" m v אץ  tv t  < ר ו1¥גא
4,own/fin* י נאד>נט*א מ ױ ן4נ11 ו

•לארש, א*צא יןיא m• ד
in  p&r i  n* או מד א ו »#

nv i• ױ n  w nm m vn * w
vv *p צענחאי-, שט^ן h i n v *  n 

w in די w y i  p i i nyvnp ̂
^י ph פלאר p^i י)אױ י

svn% fn יי  i nvw'vt
e*yo פײאר. אגדצד אן אױוי nyn אפ״ס 
 nvi ריט o««p די אױפגענוטען מאט

w: און ״אסאויאיישאן״ m v «ד yoip- 
 עײױנען. דט דאס װעט ר דאפ לומ,

 אי־ע דאס פאײאמט, ^אט מניאן די
 jyiyp נאשעסטיגט זאיע; ארכײטמל

 ״אסא- די וױ נאכדעס •יאץ. איץ אין
 גאכקורען געװאיט גיט האט ^אײשאן׳׳

 די vn ױדאן, דער פון פאריאנג דעם
 אוס• דעס פאר ivnmw vinniv* י.״ס

 •vy? דער pH טשערראן, פא״טײאישען
nvo נא״עראפען, דאט iy i  tn מניאלס׳ 

אױס;ע- און דyכטyדvג א א»ז פאליאנג

 דאס נאליכטעט, פדיזאטט נרודעױ
 -ryp האיט׳/ און לסאןy^,יײז yore די
 אין שא• איהר געד׳אט פײהעל ראט כע

105 r iy ry  ino^yo, אויפג^ע- לאט 
y דושויא/ yנדy נ״וגעס n כעז i- 

 פיר• די דאס פארו^כטיגט, האט אפיס
oyn yo םאר ארנ״סעד איױפגעהכמן 

 זי חאט דארום און סיזאן, ספריגג רעס
w tfvrvyn א OHP,טy צו lyrDHii 

 וױ״ רר, האט װאך vvw שאס- oyד
vnv̂ ליאמס pnv נרודyדאס פדיזימט, ר 

 •znvn סיסס און ^yp^ משולסס
 כא־ tyiyuyj סריחער דיגען וחוינע ^יף,

 הורט׳/ pH ״י^ומדסאן pd *שעפטסט
 iy;^t די און שאי א oiypyyi האנען

pnnevi צו yoטלyד סיט ןyמניאן ר 
, ג״ע א אלס מ ױ  נאדימ, ovn מיט ו
״ זאל |yo דאס lyy ז ir.y כאש^פ״ צו 

״ ;ycyii טיג^ ny די יײילעז, ז  jyain 
״ דיס פלערס,  צו• |yiy3in דט ת^במן ז

 y3?jm אדנײטער, vzim מקצונעוזמצן
 און ״רײזזרסאן פאר געארנײט ןyחאנ

 ,iyo'Dri¥ דט jyiyp די גאר חארט׳/
 אױסגעקליב^ jyPHf ארכײמנד די דאפ

 פרי• ברור^י ^ycni א דורך וחנהנן
 די יױט דאס וױיט^- רטyיpרy זאסט
tyoyj פידמזן די װאס ארנײסזנל, די םון 

 דאם אײן עד לטyt ,]yonyiD’nn וױל
 דיפקרימיניר^ צו אױפעז ניט איז זי

אדבייטצר. ױגיאן yוrטpא די פעלען
 םון רy^שy;yכי פארטנא/ נרוחנד

 ניט איז nv דאס ^סל^ט, ,22 יאקאל
 -von אזױ זאי קײם די דאס צו׳פריחס,

 דאס סייגוגג, זיץ איו עס .jyiyp יטyט
 פיר־ די דאס ̂ןyפארלא:ג דאר,יי ױניאן די
 ר,yט,ארבי yאל iv:^zvv*2 ואי סע
ט זyהאכ yלכyװ י עי ^  ״לײז^־״ םאר נ

 ניט דאלף ױ אױב און הארט׳/ און סאז
w in ראפעל א זאי ארבײט^־, אלע די 

.pnyp W'YiVi
nynra דאס פאד, שלאגט פריזאכיס 

 צו iy-.yp כעזyגyמyב,א זאל y;nn■ די
 פאד־ א אוז פארטגאי, בדומר און אילם

o: זאי זוך d iiv װyרyצו ן oyo^ רי 
פײס.

 פריזאכיט כרודעד םון מײנו;; די
ן.yנומyאנג וױערט

סעהרעטאד. לאנגער, לדאיס

 ותנמ רייכקל סאניטארי
 יעדען אויו» דין םוזען

נארםמנס םיױ יוני»ן
ס שלו ם פוו ( .1 ײי (

lyD אלײן זיד פא:טרא?טאי irp 'H די 
 באארד דזשאינט םון קטyדיר אס,yלײב
 אינםײד די פאנטראל. סאניטארי אװ

 בלױז כאקוכתן !ױנלען רyורcטיpyטאנופ
 נוי־ וזאבען זײ װיפיל לס,yלײכ םיל אזוי
 גע־ inyp װאס odw^w( די פאר םיג

שאפ. אינסײד דyי,ז איז סאכם
 די לעךע; צי ?טע;2נע זײט איד,ר

 צװייטען אױם׳ן רעגואײשאנס אוז ־רואס
 װײל בלייגה״, ״ארחנר דעם פח וײמ

 סטריקט pnim ןyהאאטyג װעט איהר
רואס. yrT םאר םארוגטװאדטאיף

 בא?ומצן צו ™יוארטוגנ דער םיט
 קױ רץס סיםװיר?ונג סולע די אײף פון

ך דעם כוצמ אין סיזאן מענחנן י ו ^  נ
 רyדיו אין לײבעא סאניםארי דעם םון

 רעס״ מיט איןי פארבאײב אינדוסםריע,
»Dpy ,אײער

n j p n' , ש ם י ו ו א ק ס א מ
דיחנקמאר. צײבעא
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; לעדאיןטאל װערטעי
- יןעט  אױשצו״ ע-י״ױנען ד»ל אי

 ‘ברי נלײגע צו װעלטעי* פןןל א דדייןען
 .,געלעשטיג״ דעל דױך דעל״ארנײטעל

 ד״׳ד עדױת״׳עאגאר אינזעל לוענען יןײט״
̂ •ארטטענט
 לעס*עק* אי:ז pc אייגציגע־ יעדער

 ולארום דעדצען. גערערעגטען א טילט
טעג״ אזא פאל יעספעיןט טיר האבען

 לױיס יעגער אז פײדע•, נליר לױיר ׳ יעען
אי:ז. pc מעלל

 אונזע־ע אז י:״•ל וױי״ען דערפא-
 סון תיזערעגט דעלד זײן ז*י*ען קינדעל

 צו פאריעיידעגעס טלען טיר און אוגז
'יב#בעהערע א קיגדעל אונזעלע געבע;  י
 אונז האבע; עיטעלען אוגזע-ע לױ דדנכ

געגענען.
 איינגעזעהן דאבען לעגילונגען אױך

 צו רא;ד א פאל איז עס וױכטיג װי
 האבעז צו אוש דול, ױגגען דעש נלדען

 וױגיפעגסװערט איז עס נירגעד. *גוטע
 םאר און כייפפחוז א פאל יאנד, א םאל

 מיט* געי*ערע:טע דיאבען צו ױגיאן א
טיט־ברידער. און נידגער
אונ־ אז בײ״עאיל, צום וױוען, סיר

 ביעהר וױסען זואד ביזגעס-אײדז׳צענט זער
 זא* כענעדזיצעד אונזעד אז ;אונז םון

 ביזגעס־איײ אונזער םון כלעל,ר וױסען
 זאל ®רעזידענט אונזעל אז ;דזל&ענט

בײדע. די pc סעלל וױסען
 איגטערנעיטאנאל אונזער האט דארום
 עדיױזײ׳צאגאיל״דעפארט־ אן עטאכלירט

 קרזגען קענעז זאלען םיר אוש מוןנט,
i צלױ • װ׳סען נױםיגע דאס r w קזמעז 

 .םאר־ אונזערע װײט װי אױוי *•יפאצען
 פאל״ צו אונז ■אסענד זײנען ©טצהער
 ניט זײ זיעען סאטער און, ;טרצטען

 פארנעטען יןענען כליר זארען •אסעגד,
■יאץ. ז״ער
 וױב־ די פארישטעהען ברידעל סןי א

 זיי וױ נאכדעם און דערםון, םיגקײט
 ארבייט, םאנ ״שװערען א או ארבײםען

 םאר־ םען און קאאסען די איז זײ קוםען
 אנ־ און *•,r דעם 1א ביסעיל א געסם

 פיוסקויען די• םיט ארבײםען צו עטןגט
 בא^עם־ אן דען םאנגט הענט, די סון

 יןיין םאיך. םון מיסקויע; די םיגעץ
̂ אזע^כע אםילו סט עס טוט ?זאעכטס

 עקזעקוטיװ װעיען צו :יט דענקען װ^ס
 ביזגעס־אײ־ אדער פעכיבערס ב^ארד

דז^עגטס.
 *Vs װאס :פדעגען אם״עד װעם איהר

ױני^דסתויס^ די איז דארטעז מען רע;ט

לענד ״פױרכט נעבען אײך איל

האטפײו דועס שיסאנא
אוגאניזױפ

.)1 «ײ« 11• 01ל9(

 װײס־נלעזידענט דאס םאריואננט האט
 זיך און דארסעז באײבעז זאל •ערילשטײז

 ארבייט. דער צו גײ דאס אויף נעהםען
 נאך אױף איגעבעטעז אבעד דך ח^ם ער
 אין װאהילעז די נאר כיז• װאכען, ■*ר א

 צײט־ דער איז עד װצילכעז םיז ,2 ל*<ז*ל
 אבער האט ער מענעדדמער. װײיליגער
״ז וועט ער דאס צותזאגט  ?זײןאגא איז ז

 דירעק־ וועט און סע״^ץ/ וױ אסט, אזוי
 עד ארגאגיזאציאנם־קאמיײז. דעם טיחוז
 צירהולארען, די םארםערטיגען אױך וועט
 אנסאנגעז באלד װעט ױגיאן די װאס

 די צוױישעז סאהעארײטזגז צו ארויסגעבעז
דרעסמאכער.

קילאוהסאכער, די אםבאלאננם װאס
 אנצוסאנכעז גרײט שױז מניאן די איז

 ײענעז בתים בעלי די טיט קאסםערירעז
 האט ױניאן די אנריםענט. דעם באנייען

 סאדערוננעז, רײהע א אױסנעארבייט
 םאד װערען םארגעבראכט ווע^ען וחןלכע

שאנפעדענצעז. די אויף נאילעבאטים די
 דער זײן געדארםם ה^ט וואך לעצסע

 אבעד .קאנפערענץ. פארסע^ער ערשטער
 םאגופעקכדשױ דער פון •רעןיחמם דעד

 תויר׳טענבוים, מר. אמוסיאײמאן, רערש
 איז ׳זײז אגווצזעגר געסאנט נים האט
 א«נע<ײנס נעסוזט ה^ט תאנםצרענץ דער

from נענעראי ®ת גדםיננ נ*כ'ן ביו 
 זיג״ ■דעזידענם וחנז ב^ארד, עהזעהוםײו

Am אדער o jr r t jn ro ^ i ערישטײן• 
ײן קאגען וחנלעז  אימטי^ מיקאנא אין ז

 האגטצומנצען. די איז גצהסצן צו
 אינ־ איז *בענד םרייםאנ יעצטען -

 דײצדוועחיםןור דער גצזוארען ססאליוס
ס ע רון t ג n u p# און i v v u in v* 
x ?ינםם ym וױ r o jn v t w•^

ר , ו i י t אדיז וימאן יתיאן דעד מד מי
w ^ N b o w  i n  i» t n r.

 !,אײ בין איך וױיר איגםארטײ^אז׳/
:סטודענטען די פון אײגעל

 װאס איז אײד, פאר גיבאיעטיטט
̂יד נאי״אנגט, אילל קריוס א פאל  אײער נ

 איײן אײך .ט׳^^וזט ̂ודער קענטגיס,
 ס׳איז דענקט איו?ר לואס אזיסקלײנען

אייר. פאי כעכעל
 עלײבען און יעזעז אײך ט׳יעלעגט

 בפערינג ;עאכראםיע, לױסטאריע, עגגלײש,
 דאס פאבריח־בםיקיגג. און גרעכיעל און

 1 װאך. א יטטוגדען 5 אװעק נעטט
 טיט איהל פאלגעטט װאף יעדע ״:טונדע’

 עתא׳ און פאציאייע די איבער יעסאז א
 דיזעל לאנד. פון אוכ״יטטענדען נאטײעע

 כא׳ צו געי״ענעגהײט א אײך ;יט רעסאן
 אינסטיטױ ארעליקאנער טיט זיך לעגען
 ארן ׳פאיק אטעליקאגער טיט׳ן און ציעס
 א זעלן צו געאעגע;ל.ײט א איײ־ ס׳ניט
װעיט. רי וױיטעל ביבעי

 אײזל קע;ט וױכטיג^זאך א גאך און
 :פאיזגענדעס איז דאס און אײפטא;.

 ראריקא^ זײנען אלבײטעל אידײפע ריר
 געזערטאםט די װידען מיל ;;עיעטיכט

 זאי אײנער יעדעד אז ׳אזוי אײנאררנען
 מים און גאיק טעהל פיט יעבען קעגעז

 צוױיטער דער םון זארגען. וױנציגעל
 די אין קינדעל אונזעיע װערען זײט

 פאלם איצטיגע די אז נע^ערענט, סחוילס
 גע־ מיר בעסםע. די איז לענירונג פון

 אונ״ אן איז אפט זעהל זיך פינען
 דיס־ טוזען םיר װען ׳ראגע אננענעטער

 קינדער איינענע אוגזערע טיט הוםילען
 ן אז דענתען, זײ װײיל פראגע, דער װמגען

 ניט זײנען פוטער אדער םאטער דעד
 :יט וױיסען און אמעריקא טיט כאי-אגט

 די װאס דערפאר איז, אםעריקא װאם
ך צננ^ןזע די xr:לההעז זרטזחװ * ײ *. 

ד עלקאעדעז קענט איהד װען אכער ״  א
 עגג־ אין ׳שטאנדױנקט אייער ;דער,ק רע

 א זײ אױוי דאס װירקם דאסאאם ליש,
 מעהר האבען זײ און שטאריןער סף

 אײערע םאר אי אײך םאר אי לעספעקט
נעדאנקען.

 איהד קריגט ױניאךסקולס די אין
 װעילכע םיט סאקטעז, נײע סף » םאסע

 #געננער אײערע ״איבערצײגען קענען צו
 אײע־ סײ און םלעמדע ערװאקסענע סאי
קינדער. אײגענע רע

 ״שװעסטער, און ברידער דערפאר,
 א סקולס. די אין קומעץ איהל דארםם
 די אין םארבליבעז נאך איז פילאץ ביסעא

̂אסען,  װעניג זײן װעט עס אױב און קי
 איצטיגע די אין ארעטעז פאר פלאץ

 דע־ עדױקיײפאנאי אונזער איז קאאסען,
 ארגאניזײ צו גרײט אימעל פארטכיענמ

 נעל-נט־ דעס צו גער.ט תלאםען. נײע רען
 געגענד. אײער םון ױניט״־פענטער סםען
 ׳איז דאס װאו ניט וױיסט איהר אױב
 ילא־ אײער אין אויסגעפינען איהל קעגט
 עדױקי״שאגאא אין אדער ױניאן קאין

פט. טע16 װעפט 3 דעפארטכיענט,
גרום, ברידעראיבען םיט
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רעדאקטאר: װערטער
 שװעל אוים׳ז יעצט יפטעהען סיר

 אױב און ,2 אאקאא אין עאעקמאנס םון
 עאעק^אן דעם אויוי געװארט האבען מיר

 זעהן טאקע אאמיר דאז ׳צײט אא:גע א
 ערװארטען מיר קעגען אײגענטאיך װאס

עאעק^אנס. די םון
 דעם נאד יאהרעז עד׳עטק די אין

 עאעק־ אונזערע םאעגעז סטרײק, 1010
 כא־ דעסאקראטישעז א טראגען ׳פאנס

 ■אסירעז, זאגאר םאעגט עס ראקטער.
 ער־ םאעגט טעםבער עקזעקוטלו אײן אז

 ?זטיטען. 80—70 םיט װערעז וועהאט
 אנטוױקעאט האט #דך םאחשטעהט #דאס
 נאר װעניגער אדער מעהר מעםבער דעם
 גיט האס ער דױס*צאהאער. א אאס

 אבער פאיכטען. אנדעחן סײן געםיהאם
 ארט אײן אױף ניט שטעהט צײם די

 די בײ זיד האט צײט דער סיט איז
 א אנטוױסעאט םעםבערס אתטיװע סעהד

 םאראינטעחנסידען צו מעהר םאראאנג
 אד אז נעכמז זאאען זײ סעמבערס די

 ױנ״ זײער םוז ■אסירוננען די איז טײא
 בא• נענוםעז זיך האבעז עס און יאז,

 כתכד די ערקאערען צו נרויעז וױיזען
 דעם אױוי נים זײ םיהרם םעז אז כצרס,

 זיד י^ם סאסא דער און ווענ, ריכטיגעז
 פ*ר- מארםער זמהר א אין אנטוױקעאם

jro םײערער א אונז קאסם עס אז אזױ 
f •רײז.

 ®לע- עאעקשאנס במפאר יאהר יעדער
 מור־ םח איםאעםה באווימעז זיןי נעז

 קית ניט ?יתר םיט פארמן, ^ידענע
חנ מ מ n 1אוי נאאאאדמתנען ^י ניוני

 וןױ סיעגט קיאוק׳טוןנער תר װען און
 פאדװארפען ער פיעגט כטריט אין טען

 ״איטעראטור/ פאױעײדעגע טיט װעלען
 דער פאע;ט פעיע סעהרססע n אין און

 ״איו :זאגען רעדנער דװכיעדטייכעד
 אדםה! דער אין איעטען א״ך האכ
 די און זיך צלױ״עען זיך לרג׳עט פען

פארגאכיעסינט!״ װעלט ױדאן
געחאט. רענט טאהע האנען די און
 אװעק ״טױן איז צו״צטאנד לעל אט

וױיט. צו
 װעיען טיל יעצט? איז ױאס און .

 װע־ עאעידייאגס הײנטיגע די װאס זעלן
 יױײ ״עוין דאך לועט יעצט וױיזען. יען
 ״גע״ לאט טען אז זאנען, חענען :יט ;ער

 אים־ ן,;יז עי״עק״עאנס. רי יעפטיפודט״
 און װעלען, עלאױבט ניט װעלען ״עטפ

 איף װערען. עלאױבט דט דאלפען זײ
ט ״ערין איז עם אז ׳דע;ל  אוג־ דאס )די
 ייפי־״עטס אלן זאי־ען ניעטבעי־פ זעיע

עלװעהאען. צו װעטען װיפען
 אוגז נײ געפיהלט זיך האט עפ װי

 האט ,1015 יאהר דעם זיגט יעצט, כיז
 געװאלט האט אײגער אז געםויגט. נים

 זײן געמוזט על האט װעלען, ערװעהרט
 .,״איל איז עס װעאכער א פון כיעכיבער א

 דער זײן געטעגט ער האט ׳;יט אױב
 ער האט עהראיכפטער, דע־ בעסטעל,

 .איז עס װערען. ערװעהאט געקענט ניט
 םעהיג־ דעל םון םלאנע יוײן געײעז :יט

 באטרע־ דער פון עהראיכיןײט און קײט
״סאײט״. א םון נאר ■עדזאז, םענדער
 איד אנחנױט. דאס איז כיאא דעש

טעכיבער, עהראיכער יעדער אז דענס,

Dfn וחגפ jnm v נאיאט, אויפ׳ז Dint 
 וחד צו ערותחיט ^נאעגענחײט t$ חאמז

 צװיפון נאקאגט נאר איז עד אױנ ׳חנן
 עחדאי- אן מ«ר האאוק״פוערײסארם די

,רעג׳עען. כעו
 צו איו איעאיר טאקע דערינער

 דך נאטײאיגמן צו קאאױדפפו״טארס
 מיד װעאען דאן עאעק׳עאנס. די אין

פאאקס״עקזעיןוטױחן. רײגע א האכען
 די װעגעז װערטער •אר א יעצט

 חאט עקזעקוטיװ די װאס פארומס אוען
 דאס איז מיינוננ, מײז נאף םארכאטען.

 איז דאס נ^ר געחאגדעאט. דיכטיג ני'*ט
 װאאט איד װיכטיג. אזוי נ״צט נאך

 זאיע? עס נאר נ״עט אז םאמע^אאגען,
 פא• אוען אאיואאע װערען אײגגעםיהרט

 דער טאן געדארםט האט דאפ נאר רוטס,
 דארםען מעמבערס די באארד. דזיעאינט

 װעאכע םראגען אאע מיט רעכענען זיך
 טאגעס אוים׳ן טעגאיף טאג ׳עטעהעז
 גאנצע די אז גאויב, איןל און ארדנונג.

 פיא רעם םון װאאט ױניאן קאאוקםאכער
 םאד־ א דאם איז על׳פטענס געװאונען.

 יאיוא־ איע פון כיעמבערס םאד זאכיאונג
 דיסקױ קען פארזאמאונג א ביי און אען

 סאר׳פידעי• םון כיײנונג די װערען טירט
 מעפז״ ברײטע די זאא און ריכטונגען נע

 צו״פםענדע, די כייט באקאנען זיך בערי&י•
 אטא־ די צו אורטײאען מאםען די זאאען

 נעיענט זײנעץ פאאםטע די אויף קעס
 דאז גערעכטע זײ זײנען ני״פט. אדעל

 צוהע״ פארק פון װיאען צום זיך כיען סוז
 גיט זייגען אטאקעס די אויב און רען.
 העאפען כייר כיוזען דאן גערעבטע, קײז

 םיס• דעם זײען װאס די םארםאאגען צו
 די און מאםעז. די צװי׳פען צוטרויעז

 די צו צוטרויען נעהאט װאאטעז כיאסען
 םען און טען דארף דאס וױיא כאאםטע

 או| װאדזא דעם צואיב האכען דאס מוז
ױניאץ. דער פון בעםטען

גרום, בר׳ידעראיכעז טיט
2 אאק. מעמבער ראזענצװײג, א.

םקױרםמאכער ױ צו װערטער פאו 8

 םאראינטערעסירם אודאי זײם איהר
 די בײ זיך טוט עס װאס וױסען צו

 סיר זואס איז דאס איז סקױרטמאכער.
דערצײיעז. צו אײך האכעז

 םאא־ ;אענצעגרעז זעהר ניט דעם נאך
 סיזאן, ספדיננ דעד אן יעצט הוסט סיזאז

 םיעא א האבען צו ערװארםעז םיר װעאכעז
 עס אויב םאא־סיזאז. דעם ײי בעסערעז,

 סקוידםסאכער אונזערע דאס סאקט, א איז
 װי סיזאן, ספריננ אז םעהר דעפענדען

 פאר־ ניט זײ טארען דאן פאי*, אוים׳ן
 איך אינטעלעסעז. זײערע נאכאעסעעז

 איר* האבען זײ אױב דאס דערבײ, טיין
 צו באצוג איז קאםײייגט װעאכען גע;ד

 דער צו קוטען זײ זאאעז קאנדי׳פאנס,
 אױםטערק־ אאץ אויוי טאכען און ױניאן
 ביזנעס־ די נדט צוזאטעז טיר און זאם,

 אי״ן, טאז צו טרײען װעיעז אגענטען
 פאר דין טעגאיך ;אר װעט עס װאס
ארבײטער. די םון צופרידענהײם דעד

 אאע װעאען אױס, װײזט עס וױ
 ארבײם דער בײ זײז טעניעעז אוגזערע

 ̂•פעט־ אדער װאך, די ׳צעפער די איז
 מעמבערס, די װאך. נעיןסטע פטעז

 זא־ דזשאבס, קייז נים וזאבען װעאכע
 װעאען מיר און אםיס, איז קומען אען

 ארבײט. מיט פארזארגען אײנעם יעדען
 נעה־ װעאען מעםבערס די אז האוי, איך
ראט. מײ\ םעז

אוג־ װעגען װערטער פאר א יעצט
 יאהר פאר׳ן םארטרעטער נעקסטע זערע
 געװען איז וױיסט, איהר זוי .1925

 פון אינסטאאיײטאן אױך איז עאעק״עאז
 פרעזי־ אאקאא. אונזער פון אפיסעדס

 און װאנדער פײנבערג, דגכיאז, דענט
 כײ רעדעס ;עוזאאטעז האבען •פוסטער

 זיגמאן פרעזידענם געאעעגנהײט. דער
 עקזעקוטױו דעם אינסםראקטעד האט

 םראגע יעדער איז האנדיעז צו כאארד
 זאך קײז טאן צו ניט דעטאקראטעז, װי

 מעכד אונזערע םון גוטהײסוננ דער אהן
נקרס.

 און צײאען די פון שרײבער דער
 דער און מענעד^ער פאריגער דער אויך

 דז״טאביננ םון טענעדדשער יעצטיגער
 האבען װאנדער, ברודער דעפארטמענט,

 אאקאא אז •רעזידצנט, דעם נעענםםערט
 אנ־ געםיהרט נים קײנםאא זיך האט 23

 זײנען אינסטראקשאנס זײנצ װי דעח»,
 עקזעקוטיװ נײתרוחןהאםען צום געווען

 אונזע״ םיט צרת אײנציגע די באארד.
n ניט קוםען זײ װאס איז, םעסבערס 
 קוםט אפם גאנץ און סיםינגעז, די צו

 איז 1ארײ תוםעז באמאיסע דאס סאר,
 צאהק קאײנער א נאר כדט קראפם

שטיםען
 געםאבם מוסםער כרודזט־ האם דאן

 םצםמנר אפםױחנר תדער א? אפיצא, אז
 אגײ צו אױםגאבע דק פאר םאכען זאי

i אין טירעז m r  n, די מםען און 
ײ אז סמוירטםאמו/  צו קוסצן זאאען ז

h ייח <»מיי׳ ®ח םיטינניו T t אע־ 
קוסט of וואס םים טערעסיחמ
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 אנ• איז געאעגענהײט דיזער בײ
 םײנבערג ברוחגר :עװארען געוױזען

 אין ארבײט שיקעז םון מגפה דער אױף
 םײנמןרנ, ברודער שעפער. אראבישע

 דצר פון םענעדזמער נענעראא דער
 געענטפערט האט ױניאן, רןאאוקמײסערס

בא־י א דא איז עס :און קורץ
 אז באארד,. דדפאינם דעם םון שאוס
 אן םיט אנםאנגען מעז זאא סיזאן דעם

 סקוירט״ אױף קאםפײז ארגאניזאציאנס
 דרעסםא• די אוין* װי גוט אזוי גזאכער,

כער.
 נעטאז, באנג זעהר אונז האט עס

 האבען אינסטאאײ^אן דיזעד בײ װאס
 וועאכע, םענשען, צװײ געפעהאם אונז
 גיט קײנטאא האבען נעדענה, איך זינט

 אוג• פיז אינסטאאײיפאן אז דורכגעאאזעז
 אונזער װענען רײד איך אפיסערס, זערע

 בעסםען מײן און יאנאװסקי חבר איטען
 גע־ איך האב צוער׳פט באראוי. פריינד

 װאס ׳פולד, מײן איז דאס אז דײנקט,
 נאר אנװעזענד, געײען ניט זײנען זײ

 אײנינע נאך אז אויםנעפונען, האב איך
 4אינסטא<ײשא נעהאט האבען אאקאאעז

 אן דיאםען, מיר צײט. זעאבער דער איז
 םעתאען - ניט זײ ײעילעץ יאייר נעססםעז

 אא• אונזערע םון אינסטאאײשאן בײם
אםיסערס. קאא

 עדי זײנען אםיסערם םאאגענדע די
 בא״ עהזעקוטיװ םאר געװארען וױיאט
םאו־אור• װײנשמײז, קאנסקי, ארד:
 אאנדסבערג, קאהעז, פרומטשיק, סקי,
 באוכד ראבינאװיטש, ״ אאטמאן, ׳ריס

 עוגעיםאן, נאאדבערג, מיאער, גארדען,
םײער. און מאאאמוד רינגאער, באום,

 גע• ערװײאט זײנען טראסטיס פאר
װײג• אח ^ײנםעאד װאנדער, :ײארעז
שטײן.

 ער■ זײנעז רעאיעוי־קאמיטע םאר
דזשײי• םרימעד, נעײארען.: װעהאט

בראדםיאד. אוז קאבםאן
 גע• ערװעהאט איז מענעדדפער םאר

 למריי• דער פינקאװסקי, אואיס װארען
.nvw דיזע םון בער

 tn באדאנקען פערזעניליד װיא איר
 דיעזען םאר 23 אאיואא םיז מעמבערס
 גע• איו מיינונג, מײן נאד עלעיד&אן.

 4עאצממא לפעהנסטער דער אונז בײ ווען
 איםצרוד קײז געײעז ניט איז ערמטענס,

 פראיארציא• און סאײדס, קײן מיט טור
 נאםיי• זיך האבען ממסבערם וױ נעא,
 אאקור אנחזרע איז ע^עקעאז 1א' איגט
fm נאנץ א געווען אונז בײ איז יעז, a 
 די אויב או ,W איך וואוט. סער

 באטייאיגמ זיד װעאעז םעםבערס
 איז װי אזוי מיםינגען אתזערע

 פון האבזנן מיר ײע*גז עאעקעאנם,
 איםימצן• וױינמנר אוז אז חײנם

 t« אײד צז תןי מית אז חאוי, איד
ו ף ז מאמן וועם טיםיננעז, די מ kUMIMlUll 1 ן• •ינקאװסקי, .7
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 אי׳ץ נעוו*רעז איז ocirc רע־
 מא• *כממן. נ«<<וזט נ״)וט דסא־הזי,

 כןוז די נטהטיטע; ה*ט ריודעד ראפ
 נע• זץ־ יזיינעו, םוטןרגעם א־הר א•;

 ז־ך אי׳עע, ^•דינער דעד איבער א־ייט
 סקרי«ען װאו ^רנעץ װי א״::ע־ע־ט

 נעס<יס• הטט ז• ־ענעע. א־בער׳; רע־ע־
 נאיטיזערס, פיגהעידינע די כ־־ם *ע־ט
 צעהו־סכ איהר ה*ט םאן ײןי װאס

•*c וס נעצאננען א־ז או; ;עבו־טסט^נ* 
אײז.

 האט׳זי רעדער די םון פהליפען ד#ס
 אי:;אג• האט זי אז דו־בגעגוטען, אזײ
קעאט. םון געציטעלט צען

 נעטדאגען זיר האבעז אײז ;,איבע־
 צוםאאטט, פגימ׳על די פאלאעך. ענדיבע

 םראסט דעל וױ בױגיג, ;י־ירע־ רי
געהאט. ;יט יעריטל קײן זײ צי װאי־ט

 צוגויםנע• מיט לאט לאטער כ־אדאפ
 אננעטאן זיך קעיט פון פי:;ער דרעלטע

 םון אױםנעיטטעלט זיך טיעעלס,“;• די
 דך און געזעסען איז ױ װאו בא:ל, רעל
 איהרע ארט. םיז דיהדען געלעגס ג*ט

 אויגען, צעיצלאקענע די יבאדע;ו;גען
 זי טורא, האט זי אז געזאגט. לאט אי־ץ
 איבערדרעהען. :יט טינוט יעדע זץ־ זאי־

 באנק. דער ארום :עדרעהט דך לאפ ז•
 איהר אן אנגעכאפט זיך .•ויירע יערע

נעװארען. טיד גיך איז אי;
 פארבגײעאאפ/גן, איז ױננע־טאז א

 אונבאהאיפען יעטעריט זי װי באטע־קט
 אויסנעיצגיטען על האט ׳בא:ק ע־

אױ א' א סארנײנט: זיך או; ײ־־
 פאר האלטען דך װעט איהר אז

 זיך אילי װעט ׳ראם1ט> ׳בא:ק רע־
גײטיעען. קענען :יט י־

 אױפין טאל ס׳עליטטע כיבין אז
גע״צט״• םא־יטעהטט זי ל^ט

נור דארף ־עז גארניט׳ איז דאפ

דארף
 ױהר

 צו י
ט*ט
יצױן

 ;ע• צפאר’ א זיך האט ײ:;עלטאז דע־
ספי• אױכגעיטניטעז פום, אײז ט״ט טא;

 אױף אײן טיט
דער בײ יטטעהן נעב^בע[ :,ױא״״־די

רער האט — ישטעדזן צו ויײ וליסעז
איז קדײז א אױשנדטניטעז נע־־טא;

ד כלען וױ \5H — דטטיערט אױעלנ;
ד נעלױבט־צענטער דעל 'ו• < 1־ ׳• י * - ♦•***.»
< פיס, די צוױיעען אל-שלוטען הט־ר
װ יטױן סט װײ איה־ אז אלז ׳,זעלט

אזוי זיך איה־• צרפאהדט עטעל:,
אײך טראגט אײז דאס אלן פ״ש ד־

אי־ײ;!

̂ע  און היײזען .,רא
געבריב :־״:

דאטע:
 גע• זי האט — זעהל אײך ב׳דאנק -

 איך אז •עײנט, טיר נור — .עגטפע־־ט
יטנמרע!. נוד אײר

 איז גרים״צען :ענעגטײר,
̂ו;גע;עה* תטיד טאנצען, װי אזוי

איליין. וױ צװײען ;,א
 די פא- אננעגומען זיד לאבען

 נעפיהלט זי האט ױננערמאז דעד רענט.
 ם׳לאט אז האסטיג, אזוי אײז איבע־־';

אוי־ די פאר געיפװינחנלט אזיט איהר
 האט ױ אז :עפיהל דאס נעהאט גע;,

 דךעהט און גלײכגעוױכטיס פאײיל־ען
 זי האט ביםאעכוױיז איבער. באלד זיך
 באויז צונעוואוינם. זיך כאלוהיגט, דך
 אנט• אננעפאהרעז זײ איז פאלעא א ײעז

 גע• סא^ יעדעט זיך זי האם הענען,
 ארויף ניט חאיאה זאא אײנער *שראיזזך

 אױס• זיר האט איהר צוױימצן. אויפ׳ן
 אויף קוהען אײז אוים׳ז אאצ אז גמװיזעז,

בא• n אין באוט דאס געפײואט איהי,
 םאר• בעסער ?ײז אז געטראכם, ארן קען

 דך גאיטיטען װי ניטא, גאר איז נענעעז
ױנגענמאן. םיטפאטישצן א םיט

 ד געװײאט, זי האט ײננעיםאז דצי־
 אין אפגעאאזם זי גאיכממן. מאעיעגט

 וױי־ נעםאױגען זי איז פאהחנן, מיםעז
 זי אז נעכאפם דך אםאא טיט טעד.

 א ארױסנעאאזס זי האמ *יײז, פאהרט
T װאסאיז, מנגוםצז זיך הוויטש, t נע״ 

אײז, אן הענס די כדט צוזעצצן יואאט
 זי אױסגעװאקםיז, םאא יצדזנם עד איז

 צוגצ״ איהד אין ארוםנצנומז פזנסטער
קוראזי•: נעכען
 מאא דרײ צוױי, קענצז! ותט אייהר —

גאיטמען! קפגצן זיך רחנט איהי איז
נעיצכדי־ זי האמ — אײך סיט —
כעאט.
פאראי• ניט נור דך דארפמ איהר —

אאײז״־פײן, דאד איהר פאחרמ אם חנז, .
רײטי דאטיס ם*ין,

 זי אפנעאאזט. אםאא םיגו זי האט ער
 זיך אײליז, *מליבי איגיאאמין איז

itw nm jn םאר וואס פױט N אײכס־ 
T םראנס זי הײמ t ?*אײז, . וױבער 

עד חנד%א' איז פװימא א ארויסנצאאזט
אײ וותמצרצואױפען, ג^תאט צײם האט

גצװע• איז זי נדױם טנאזנמנן זי
א'יז. *ייפץ ׳

 גצמאן־- ומנמ קייט ײר תאט איהר —.
T* נל^ר זי זנר האם t V

אולדע. גצםיהאם
איחם n חאם — ם%נארג נאתי®*, — ״
*̂ irw םאדזימחט; ׳ r o n פון
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פ«ד• » ױן שיײד טוכיסנס 4גצ«אפטי
חאנפ. א נוגצכון א״הפ יױרקגצ

 וױ גימנר גאף גצפאױנצן זיײגען ױי
 גצװארצז גצאאנמ, נעחנדט׳ פריהער,

 יױסגעיאוט, רך חאט ov ייון איגטיכיער
 ‘בא זצאבע די גצהאט האמנז זײ אז

האגטע.
 געט־אגע• אפטנפיהרט, ד האט עד

 ויך געוױיאט, דך גליטימלס, איהרע
ז יייז אינטערצםאנט נעטאכט  גאנצע; יי

״ על האט  אנחנרי״.׳ אױסגצזעהן אילד נ
 צטיא כיז לאט זי װאש מענעל, די וױ

געקצנט.
 לאט ־ אלוץ• כייל טיט יזלטט —

לױז פרױואט א ב״ אפ:ע*צםעאט זיך זי
טהעע• האכעז ורערען כײי —

:אננע:א;;ען. איה־ איז ער
 ארא*;עװא- ז• האט ארײנקורעגדיג

 אילם העט. ריט׳ן “מאנטע דעם םען
 נעטא; כאפ א זאל, אין איײנגעפיהרט

 פאפירעדגעאט, טיט םעקיא א טיט פון
 איבעלגעיאזט אילי האט טאן “דע װאס
 ;עטאן ״:י־ײדעל א עש הוצאות, אוץי
 דעש געדעקט און אטאטאנע דער אויוי
 גרײך איז טיט אדם׳ן טהעע. פאל םייפ

 קאנפיטױ טיט װאזע א אויסגעױאקסען
קיכלעך. קאניאי!, ׳יע;

 אלײ:געב־א:ט לאט האדער כיאדאם
 זי לאט אאײין און טהעע כרעזעל צוױי

 דער פון פיאנא, דעל נײ ;עזעצט ױך
 נע• איז מנגעגטאז אוים׳ן געקוקט זייט

 לאט ד אז נאקטורן. •א יצאפענס ?*'לט
 און לו;;ען11אויםנע- ױ איז נעענדיגט,

נעטאץ: פרע; א אידזם קינדייש
נעפעלען? —
 אױפ• זיך על האט — ישאעכט ניט —

 איבעי׳ז איבעלגע;א:;עז זיך נעיעטעאט,
 אטא דער אוי^ ^;עועצט ויך און זאל

 הויבט סוזיק וױיסט? איהר — טאנע
״טטוב א ײאו כיאניע. א װערעז צו אן
 א פיז^א, בויכינע א איהד געםינט —

 כייטפחה די װעאכער װעגען טעכטעריי,
 וױיסט און טאאאנט. האט זי אז ׳טרא:ט

 דט ?ײנכיאא זיד וועט כױזײו אז איהר
 טא• צ• איטעדאטור, פיט פארנאײנען

 נידדינעלע א איז • רוזיק אז אערי/
 :יט כיעהל קעז פריטיטײוע, א קוגסט,

 אטחיע םרײד? און צעל וױ אױסדריהען
 יחנט און נעודעז ;*ט היינםאר א*ז סונסם

 איז טוױה או; דעטאגיאט^ זײן גיט
 דע־ אױב אײנע^ יעדע; צו צוגעגגליד

 װאפ נאלכלאי. :א־ א*ז אפאראס אױער
̂הר? אאנס א
 — וױיטעל רצדט אינטערעסאנט. —
טעע. דעם ;עזופט ואטעאיך זי האט

ױנ־ 'דעל זיך האט — טאלזע נו, —

j‘C

a געימון rr t i — מ *יפ ״ ס׳  j#ני״
v *( ל־ר, usif'r « *פיױ ta tru m, 
ג־»ר מוױפ«• » נ»וד««ן \m רארי

אױספוי׳גג׳צז וײן נ־ײינג,
- M אפייו נ־גון, »

 יױ• r*»<B ג««ינט n אױס׳נר \m דיויוי
m נט*;*ט ער i t!; ט מ r* נ ;  1r־yc 

'ms ג׳נײעז ז״נ«ז קןוספטזיטטי־ע; njm* 
 נ«י*ר- י׳גפט » נ־עײווױרד־ג, נעטעןי.

 >ו;אי»נע■ *mb ־*אנ«טען<א;א פון נע;
 ■1K ד• דעינר״נט s*n ?וגסט » טע;,
 *ו־־סצ^טאנפנע »•,׳ ;׳־ פאי־רע; סטע

 דט עועפ א׳ז העסט אזא ט־ט יענדעי•
 אײג* ניס זײט איזל נ׳זעל, ;״אטיג!
אז כ׳לאיי, - * - נד- ני־ט •צטיטיג

 רעפ ױעגע; ר״ל װעי־ע; טא״ צױײט א
— - לײרע; רעהל

א׳ידצטיכ״; :*ט צי א״־^טידג,
 א*נעמעלאחט אילש ז• האט

ד ״  א״נטע־עסאנט, איז ״צטאנדילנזט א
זיך׳ איהל אי״י־ט יואס

 כ׳טיז :א־ י*״ר, זעל־ רי־ ס׳טיט
;על;... א*צם
 ־אט ׳ גריטיצען נ״ין ריט א*ז ־

רזאגט. די גע;עבען איהט זי
א״ז אײפ׳; טאלגען זײט -

״צפאטעל. גיט הײנט, וױ ־ -
וױדערזעהן. צוט ׳;וט —
וױדציזצהן. צום -״־
 א-בע-׳ן דורך טאי* עםריכע איז זי

 ״טעל־ טצ;ע• עט^יבע כעגוכלעז ציטע־,
 ד װאס צום-דען, געװען ׳ע;די;ע־לײט

 אינטע״עסא;־ א?א טיט באקאנט זיר האט
 ז או דע״ראנט ריז איז ױנגענטאן טען

איתנט־כלױט. סאן פא־׳ן צינלײטן דארןי
 T? אױ.י א־ױםנעװאלפמן לאט זי
 איבע־;ע״וא*פען טאנטעי־, וױנטע• דעם

 נעדנט אטאטאנע, דע־ ״,אוי, זאכעז די
 :״ט tv r* פאפ״דזך״^דס vm* דאס

געפונעז.

••
I ען ק אנ ם ד ר דע ע ש דז ע נ ע  h מ

א ס־ ע מנ פ%ב נ ע ש דז  פדן י
ד ע ן ד ^ נ ױ

 דוכע-יצט״ן םון אדבײטער די כיי,-
טענע- דעם דאגקען בלאדערס

 כיז• דעש אלן *שוסטעל, בדרדער דז״צע־
 בע־האיױץ, בתדעי אײדזיעענט, :עס
 או;ז האבע; זי• װאס היילף די םאל

 פין סטלײח דעש סעטרען צד געגעבעז
•צאפ. אינזע־

 ;לופ בלידעלאינע; מיט
טיצעלדא;. ישאפ באטאססע, סאליש

— ׳:לוש װילי און הלאװעץ איד
לאטיטע. ׳שאפ

ג י ם ײ ר ה ד א י

אדלער. י. &•;

 י#ד.ר דר״סיג עױן א*ז געװארען
 ;גע־ו״עז אהער ב׳בין וױ
 האר מ**נע אץ ןדיט די האם עם

־נררח־בלוםען• שײן כעפלאנצט

 הארץ א־ן r;n אץ יאהר. דרײםיג שױן
 — פלאמען אלטע נליהען נאך
 געמאן ק*ש ק־ין יאהר דרײםיג שרין
׳. מאםען כדין אץ טאםען םיץ

/

ט טאםע די  :בדיש יעדען אין שר״נ
 ;שלאפעז גארניט קענען ״כױר
 — אםאל נאך דיך זעהן האטען פיר
האפ;ץ״... םיר יאדזר דרײםיכ שײן

 בילד, דיץ באטש .שיק :שטײם וױיםער און
 זיעען! םיר אך, עלענד, וױ

 נדיב״ א וױ איז נרא םאטע דער
דעדקענען... נישם איהם וואלםם דו

א  . דיר פ־ן קדםם וואם ברי,ש יעדען ,
 םרערען. ם*ט נדר באנעצען

 נראה איך בץ םאטע דער װי און
שטערען״• נד*ן געקארבט טיןש אץ

 וױץ• אץ לי׳יען איך בריש... דעם ל**ען איך
 אײנען, די אױם נױר וױש ארן
 :ײפץ א זיך הארצען פון ס׳רייסם אץ

שוץ . !׳׳פארפל־ינעז יאהר דר״םיג .

Dint 9ttg״«
w שדי מז־

 סעק״ תױעזעגער פ פ״אנס א;אטא^
w r — ז י מי  חיט ג

w נ•ונומ1 •^ניו^^נצ pv ג-ױסען דןס 
rn אל; v i.\ ט־אגט ניף דאם 

אץ פ-א;פ ״י;אטאר דצם
4:y r w j.״

 :נ־יכאן דע-צעײט איט אי»ן א״ן
t ד טוט ״•יליציפ d פ-צכ א: -

o;• לאנ א*ך א״לר דיט צ• r
 ױאפ פון טײ:ט. על װאפ ®א״צפאגען,

 ד״יקט ע־ > ט^יטעל פץ > י4םי
איהר ד*ט צי :געגליעל אײש דך
אי־ ניײן > ג״וינען עיידעועןפין “פ״

 ג״פט יײיט א:ז פיאנע די פ״ײגט, בע־
 אײך פ-ע; א*ך איסנא^ײדעגע. יזיין

 גע־ װאיט איך •ױ אלויאט לעם> דעגען
cir-fi: מאגען? בוטען א “א״־־ ״אט ‘צ 

 ייעבעל־ה־אנת״ ג*^ט אילל לאט צ•
 גלוי״ א געכײיעז װאי־ט *‘כלעג א לײט^
 װי אזױ גיט״גל״ב״גע־, א אדע״ :י:ע״

 א צו ;טיל א כי-ט געביילען .י-יערט מען
 :יט לעי־שען לא טובארקױ־אז... צו ׳אח“

 פא- לײגט *;עןיז צ• נאװײד׳ון *שוס שײן
:יײ ג״שט ניעלזי־ .־אן  טען15 אין װ• ;עיי

 אז יןי,ט איך Yv<rr •אהײונחנלט
 טענ־שען לאבען דעטארשט אבע• גי״צט.
 ;ע- *עײטע-הויםע; זי“פא טל״א א**ש

 פרים. זײגען זײ אז *:*צטעי״, דעת סאכט
̂ש גענײלעז ה׳ײעלט װעלט  :״ט־גלוי־ א
rvvz יעבען ;אנצע דאש כלײבס דעל 

 שא-יזערט. - אין י:י;זנ־4ג- גי״צט א
 אבער־ סא־ אמאז דעל פעײט א״לש

 פאר• א עי־ איז ל״דעי* פא״׳; גרדיבען.
 דא״ לעס האקע פאיטא; איד ̂•■•ענע־.

 י-לט אילר ״רעז - - אדעי־ חסי-ין, ד;עז
 ם-ענ דע־יבע־ טעי־ל. דאדגע ר•

ד איר  אין אײ- צו י*י:ע אליס אי
 אמאל :אר װעי־ען אנאטאמז אז לא*,

 לע^יניע״ פין סיבית די פעשט״צטעילצן
 דאז״נע דאס װאו ׳איט דעם אין

עידע:*שי* א*ן ״•טעיט געפ״ל'*  א־נא• :
;•זש•

 זאך ק״; באקאנט ;י״.*ט איז כי-
 ר• םאל ״:•לעידץ־ אזל• דין זאי ״יאש

 ס׳לאט ױעי־כע; געלאנלז, א וױ פיײטע״
 אזײ ״ דין אין בליעיי יא א״ײסגעזאגט

 •טטאי״ יד װענען ;'־,^יזאייט -- 1ױאבעי״*.
;•יסטע-״. קע

 ביב״יאסעת זײן צי• צל ;עלט פלאגס
 םיך יײסט ביה ב־יעלס יא ארויש :עניט

 אוישנאבע ■־אנטפײע די באװאל;דע-ען
ט זעל־ ״נ  או• איט דעש ע־ :עפי:ט י

:י־ײענט
י*אנ;, אזײ ;אט אי; צױ״פעיט ״ביעז

 אבע־ געזונט םיא״עטענד•; איז כיען וױ
 פאי^אזט געיעלואי־ען, טעז ליע־ט קליש
^עיי״נטע די טען
• ״#.וי

דעש לופט כלען;יא

 טימ׳ן זמלייך א״דזש ללפס ״סזך
 ב־־מנגס קעליעל פלן ה־ענק די רופא.

 נאלי• דעד :ײסט. זיש קלענת ד• דך כליט
 חלאאת׳ן. ז״ינעז '*••:טױליביגקײט די בעז,

 םון זי• אל/ז מע; רײדט - כדיסטענש
 מ״ט כלען י־עבט כלאנכעסטאר אן. ;עבו־ם
 מען וױ אזל• יצלרת באזלנדעלע אלן

 טלבע־קוראז. טיט ,־אק. א כל*ט י*ענט
 סאײ דא; אל; יז־יזיש א פ׳קלכ״ט אבע־
 דעם ןיא ;אט — אז ז*ך כלען טלויט
 א*ן כלציד צילמי נ-אש ■אד א ללפא.

 פ״ײדענלצר דע־ — אין אלל״ז דעל
דאלונען״. אללעק ייל״פט

 האנט דעױ א•; וױדעל געטמ פיאנס
 עי נריער. י־א ■״עבט-גיז י•;

אן זעהר א*ז ״שםא-בצן :יײענם
 בוך דאס פא־םאכם עי זא,־"״. ע־גסטע

 כײט באכלצ־הט אלז מע^ װידזנל א בייט
n א פא־ .ילאס *שפאט: irto! ס׳איז 

:m n r  im t, ותיצן. ‘צ־ געבײתנז וױ 
 יעדצן יצבענסיחננ. פיז סיזי דעל ס״איז

 קא< ויזננ רער דאס. געאיננם סענ**ען
הד זײן  הארםאנ•©. ירעגעצד אדעי מ
 ׳יײב םיטעיס דעל פון אדויס ײכיט כלע;
ארר/ דער אין ויערען «ו ©4פאיפו•' כד״

אלײז

^ע צ אלו ען דעז ענ ל וו א ק א .20 ל

 נעפכדשין פלן אדבײטע־ ד• טיל,
 ״צאפ־כױטיע, א אר̂• פאלזאםניט

 דריקצן יאנואר, בתז6 דעם דינסםאכ
 אמזער צד ציסרױ פורסטען cm אייס

 בדורעי בלענןנדז^־, נײ^װעהרםעז
 •ע־זאן •אסיגע די dhw ניגגאיד, דוד
 אינטערעצנץ זײז טיט ״אכיט דעם &אר
 אליסגצפי־ובי-־׳טער זײן כױט אליך אלז

כא• ײניא; טרײד דע־ פאל
יאהד. פאד יעצטע ד• אין דחננוגנ

 אן הײנט םין ז״ד פא־פ^בטען כױל
 תאמוי אין איהם הע^פצז צל רױיטצר א־ז

m* t יר־ נצזיכצרטער איז בעסע״ע־ א 
אינמי־ דאס אבצל. האסעז ס״•־ :־אן.

 וואט rוצnאדםיניסם גײ־צי־וועיזלנת
 תריטיק, יזאנסערװאסיוחנ דײדען קענען
יאך. אלבייסער דעי א;;ם“אסכא ילאש

 ,mnr ;צ«ט*»ו; פיז קאטיטצ «״עס
iu .30 ייש. פיז בל־טגײדאי .V.\
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ױניאן אונזעד פאר או הוםען צייפעו ערנססע
 *ר־ דער pc באגי-יף גוטעז גאנץ »
 איז ,‘אינטעדנעשאנאי אונזער פון כ״ט
 אײגער האט ׳יעבען טאג־םעגייכעז איהל

 די אינעדרײענענדי; געקענם-מאנען, זיף
 אט ײאך. יעצטעי םרז ״נערעכםינקײט״

 אייז בלויז pc הבי־ סך קװ־צער דע־ איז
כ״אה־ צוױי :?אפוי אח דראנכ װאף

 זיא אײנע־ טאג. איין אין מיטיגגען
 םיז ארגאגיזידו;; די פאר ױניאן קוועד

 ;ױ איז טדײדכ פאר״עײדעגע אונזעיע
 זיך האבעז װערכע pc ױניאנס די יאר^

 דיכ־ א אין ארגאגיזירט צודיק לאנ: ניס
 ילנט־ איז װעייכעי־ און םרי?ט־קאו:סיי־,

 רא־ די אייז ארבײםעד די דאס שלאסמן,
 ױ:־ װערען ענדייך זאיען טרײדס זיגע

 כוחות פאראייניגטע םים און יאךלייט,
 «יע די אז קעטפעז, און שםחגנעז

̂־ען םרײדס װערען. ױניאנידרט זא
•••

ץנג צװײטער דער  אײד איז כיאס־ט̂י
 דרעס־כיא- אוע פאר געװארען בארופען

 פאיגע־ זײגען עפ װעלכען אױף כעד,
 פא־ אױסגעאיבייטע ysg ;עװארען י^גט

 ױערבע און בתים, בעלי די צו דערוננען
 אוי־ און דיסיווטייט גרינדייך .זיינען

:עױארען. נוטגעהײסען
*•

 n וזיייע א אוי* ט*ר פארלאזען
 יטױז איז קעם*ײנעװעז דאס זואו יארה,
 נעפי־ עדשיינוגנ, טאג־טענייכע א באלד

 אג־ אין אויד בייד אזא •וגקט כדר נעז
 אונזעי איז שיקאגא אין ׳שטעדט. דערע
̂ם  דרעפ־ די סײ אוניוהי:. זעהר עוי

 פיהיעז קלאוק־טאכעד די סײ מאכעד,
 די נעיטטיטט. קריגערייט גאנץ זיך

 באנײעז בײ הארט קאאוקםאכער־ױניאז
 און באסעם, די מיט אגריכיענט איהר
 ׳עטעלען צו זײ מײנען באנײעז מיט׳ז
 אין זײז זאי־עז װאס סאדערונגעז, נײע

 אױסנעםיהרטע ׳עויז די םיט אײנסאאננ
̂אוק־ ביידעי זײעיע םון םאדערונגען  ה

 ׳טיקאנא אין אײך יארק. נױ אץ םאכער
 פיוך דעי ״קארפארײישאץ״-טאפ דער איז
 דעז איז קילאױדאינדוסםריע. דער םיז
 1זאי עי װארוב גרונד/ א אירגענד דא

 איז עס ? װערען נע״פאנעװעט ־דארט
 דז׳זןא־ דער װארום גרוגד, סײן ניטא אויך
 איז קלאױן־אינדוסטריע דער איז בעד

 פאר־ װערעז נעטאכט נים זאיל מיקאנא
 די און װײדדטעס די םאר אנטווארטליך

rא■־pארבײטער, די םזן אנדישאנס 
 די װי ארבײט, זײן אויזי טוען וועאכע

 װעט זיכער יארק. נױ אין דזשאבערס
 פאנד אינשורענס אנעמפלאיטענט אן

 שיסאגאער די אויך קוכיען צוניץ שטארק
 אויף• גלײכעץ דאס און יןאאױדםאכער.

ױניאדיצײבעי. סאניםארי א
A

 דרעס־םאכער די אנבאטרעםם װאס
 בעס־ די אודאי האבען די שיסאגא, אין
 סרינעיײט. זיך םיהיען צו אודזאכען םע

 פאי־ ילאננ נים ערשמ האבען זײ אםת,
 דאס אבער סטרײח. גרויסען א לארען
 דעחטיא־ םינדעסםע דאס אויןי ניט האט

 זײער דאס װײסען, זײ מוט. זײער גען
 זײ און גערעכםער, א געווען איז יןאםוי

 ניט האבען זײ װאס אז, אויןי, וױיסען
 סטרײה, אײז מיט אױספיהרען נעתענט

 צװײטעז, א םיט אױספיהרען זײ קענעז
 אונ־ אז םיט בסיצור דריטען, א םיט

 באסעס״ די ביז סאמף, אונטערבראכענעם
 ניט זיך אױנט עס אז אײנזעהן, וחןאען
 אײבינעז אין שםעהן צו זײ פאר •שוט
ױניאן. דער םיט קרינ

A
 ^אוה״מאכער־קאםף גרויסער א נאר

 די איז קענעדע* איז זיך םארבארײםעט
 טאראנטא. און םאנטרעאל שםעדט, צוױי

 לעצ־ די פאר האט אינםערנעשאנאי^ די
 גאנץ א דארט אנגעפיהרט צייט טע

ט ״און קעםיײז, שטארקען  הערען מיר יוי
 טענעדזשער דעם האככיאז, ברוו־ער פון
 קעטפײז דער האט חעם*ײז, דעם םון
n r| איע* רעזולםאטע:. נוטע געבראכם 

 םארצװײ־ שיער שיער, שוין מאבען װאט
 פאײ ציים א םאר האבעז אןן ®עאט,
 איז צודיה איצם זײנען יוניאן, די לאזען

 אז אויסנעםונעז* האבעז זײ ױניאן. דער
 דעם םאר שלעכם זעהר זעהר, איז עס

 צום אויסגעזעצט זײן צו ארבײטער
 ניט אין באיעבאס, דעם םון חפסר־וױלען

r t זײ זאל װאס ױניאז, קײן האבען 
 באשיצונג. םיגדעסםע די געבען מעגען

 ענערנישען דעם דאגק א זיר חאבען 09
מלאסען אויר פעםיײן  װאס םילע, אגג

 ױניאז. דער צו באלאמט גארניט ►ואמן
n ײיןי i » r  vn ד ווױממםרײסעלם נ

 די צו נײינוגג עפענטליכע ,ד װארען
 העי״עעז ײאס צושטענדע, כיזעדאבלע

 זעדזר דארום rt; עס און טלײד, רעמ אין
 אונ־ פאר צ־־יט ערנסטע די אז :יעגי״זי,

 שױן איז קענעדע אין כױ־אכות בעיי זעיע
 גוטע גאדו דא זײגען עס אין אװעק,

 א:־ כיעהד ̂;,ביכ א דיט אז אויסזיבטעז,
 זיל י־אגע !,דא־ט־; די זאל *צטיענגו:;
עגדעיעז. באד״טעגד

A
 קרנדעז אךן לענעדע, ניײ פאײאזעז

 נעפינען פטײטפ, ױנײטעד :אך ציריק
ײ  זיך ־:ויבט לעטפײן ;י%ע־ד א אז ׳ד
 ראי די צװייצען עיפייאיעלפ אין א;

 דעם דרעס־כיאלער. און וױיסט־ טיגע
 ײאס ׳ציןו1 פו; סטי־ײה פאריאיעגעם

 יאלי, רא״ב א א*בע* געדױערט יזאט
 אבע' ;;וט גא:ץ אלע נאך ;עדענקען

 װאס איע, ;עדענקעז גוט אזוי פו:י,ט
 אין וױיסט פון ױניאי מעכטינע א פאר

 פא: געדזאט האבען זײ דרעפ־טאכער
 ע:ט־ אי־ע ;;,;,זי זײ p» סט־ײל, דעם

 אויפ־ ציריק זאי ױניאן רי אז שלאסעז,
 דאנט, נאגצער אל־ איז װערען ;עבױט

 עטליבע די פאי ארנבד/;בריןד כיאכען און
 .ױענען גאי ט^אכטעז צו אסס׳ךבאסעס

 זײט אכית, .,ױניא דעי דיט קאטף א
l i d געהאט שזין ,יז ד*אבען g ;צוױיטע 

 גע־ די האבען דאן אבעד פטרײק,
 יוניאן, שיואכער זעהר א כריט סמרײקט

 אױפגע־ זײ האבען דעסטװעגען פון און
 אין שעפעד צאהל נרעסטע די אז פיהי־ט,

 װע־ ױניאניזילט זאיעז אינדוסטריע דער
 גע־ זײ האבען דאס אױב ׳ד.ײנט יע̂ז

 ;ע־5א אן בלויז טיט אויספיהרען קענט
 װאס ױניאן, האלב־ױואינירטע ימװאכםע,

 אויסצופיהרען ערװאיטען ניט זײ הענען
 איײננעטען זאל דועלבע ױניאז, א םיט
 און וױיסט־ דער אין ארבײטער אלע

 פילאדעי״םיא^' איז דרעס־אינדוסטריע |
 װעלכע די; גוט זעהר עס פאישטעהען

 און ױגיאן, דער אן אננעשלאסען זיינען
 ארביײ צו ענטשלאםען דאױם זײ:ען זײ

 דער צו צוצוציהען כחות איע כייט טעז
 ביז :אף זיעען װעאכע ׳די אלע ױניאן
 דאס יױיטענס. דעד פון געבאיבעז איצט

 ארבײט, גרינגע הײז ניט זיבער איז
 קײן אונטענליכע, חיק ניט אויך אבעי

 איז װאט ׳דאס ארבײט. האפנוננסלאזע
 בלויז טיט אויסצופיליעז םענליך געױען

 װען .פילאדעלפיע, איז צוריק יאהר פיר
 יארןאל דרעס־כיאבער און וױיסט־ דער
 יטטאאץ דער געײעז איז פייאדעלפיא פון
 דארף •דאס ,1אינטערנעשאנאי דער *פון
 א-צטיגע די איצט. אונטעגליך זײן ניט

 זײנען םילאדעלפיא איז ױניאךםיהדער
 אטא־ די .װ״י־ םעהיג, װעניגער ניט זיכער
 כיעהר און געטיײ כיעלר זיכער און ליגע*

 איז עס און ױניאז, דער צו איבערנעבעז
 פילא־ די אז גלױבעז, צו נרונד רןײן ניטא

 זא־ דרעס־מאכעד אח וױיסט־ דעיםיעל
געװעץ, טיאש אזוי דזאבען שױז זיך אען
 אניאל װידער קענעז ניט זײ זאא מען אז

 און קאטו*, נײעם א צו באגײםטערען
װעא־ אין שקלאםעךקײטעז, די צוברעכעז

געשטידט. זײ הא^טען יאכעס זײערע כע
A

קעכי־ עםליבע פון ר״טיטה א איז דאס
 אין שטעדט, אײניגע ביױז אין פײנס

 קענעדע, און שטאאטען פאראייגיגטע די
 טאג״טעגליבע די אױס לאזען כײוי און

 אין אנגעפיהרט װערען װאס קעטפײנס,
 יארק נױ אין שעפער םארשײדענע די

 שטעדט״ און יטטעדט אנדערע די אין און
 אױסנעלעכענטצ די אפילו אבעל אר.‘’

 ארױסװײזען באלד זיך [tfw קעטפײנס
 טיט פארגלײף אין קינדעל־שפיל א אלס

 אנלוטען איז האלטען ײאס העטפיינס, די
 דער־ שוין האבעז כייר יאלל. נױ איץ

 1אי ארנאניזײשאךקעמםײז דעם טא:ט
 םרי־ װעלבע טדײדס, םארשײרענע די

 ענטװיק־ טוזען װעט שפעטער יױ זזעי
באװענוננ, נדױםער א גאר אין זיך לען
 נאר צו פירזדען כיוזעז עם װעט דאן און

 צעהנדליגע װעלכעז איז קאטו*, ;רויסען א
 םאר־ זײן װעלען ארבײטער טױזענדע
 די דערטאנט אויך האבען טיר וױקעלט.

 כייר װי כאטש, א>ן דרעס־׳סאנער־לאגע,
 װאכען פאי א טים ערקלערט האבען

 זאל אלעס אז אױס, זעהט עס פדיהעל,
 צו־ דער צו פרידדיך, װערעז געסעטעלט

 סײ און ױניאז דעל םון סײ סרידענהײט
 דזשא־ און םאנוםעקטשורעיס די םזן

 קען זיכער דעסטװענען סוז אבער ,בערס,
 אלע פיז עדנסט^־ נאר דין. ניט מען

 דואס איז יא׳ שוין זײנען װאס קעםםע,
די איו דזי* פארבארײטעז איז האלםעז

 נ«ד יארק. גיו אין קי^וק-סיטואציע
 נו$ווער• n װ*ס עלסוערטעז, רי זײנען

 טטר״ גיס #נ»שטיסט האט נאר-לאריסיע
 אוגטעלווכונג, ז״ער ריט גאנצעז איז טיג
 נאשטירט, זאגעז ניט קעגען מיר און
 די װ^ס פאלטעז, דאדנע די וױיט װי

 באיעטעטיגען װעיען אױסגעפיגעז, װעלען
 דעד פון פאדערװגען און טענות אי״ע

 בעסטען דעם אנגעגוסען אבער ױניאן־,
 עלס־ דעד םון דעזואטאט דער אז פא^

 פאיל• זײן זאא ■עלטעךאונטערזוכונג
 ,IV’Jv דעד pc ;ונסטען צו ;,שטענד

 םראגע, גרױסע א אאץ נאי אנער איז
 קאאוק־כיאנױ יאריןער גױ אונזערע אױב

 אזוי װעאען דזיעאנערס און םעקטשורעדס
 דער פון פאדעלונגען ,ד נאכגעבען לײכט

 ז#יזי געםאלט זעהר קען עס איז ױניאן,
 דעם צו סוןי א קוטען באלד זאל עס אז

 עס און װאפעךשטילשטאגד, איצטיגען
 אםת דעל צו אױוי אויפפלאקערען זאא
 צו באלופען איז װעאכער קאטו•* דער

 אונ־ אין דעװאי־וציע אטת׳ע אן דאכעז
 כאטש און חלאוק־אינדוסטליע. זעי־

 ר,אניוי*באדײט, אידעי איז ױניאן אונזע•
 אינטע־ די אום זיך האנדעלט עה װען

 װען און כיעטבערשיפ, אוגזעל פון לעסען
 אוגפאדטײד־ אבסאלוט איז קאכױי אזא
 דעם פיט צוט־יאגען זיך ױ פיוז דאי איך,

 אזא אנע.4’ אלא צו עלגכט טיפםטעז
 אױפגע״ :יט טאי־ און :יט קעז קאט̂ו

 בא־ כיוז על לײבטזיניג. ױעלען גידען
 אלע פון זייטעז, אי־ע פון װעלע; טראבט

אנגע־ ניוז י;ס ;׳טטאנדפוגקטעז
 נע־ זאי לזאדז רער אז יזע־ען, ױענדעט
ז;לפאי;. נייט ױעיען ײוינט

*•
 פעי־־טעי־יערזלליכען דעם גיאכט דאט
 עקזעקוטױו דז״צענעלאל דעם פון נ־יטיגג
 באזא:־ ;א:ץ ױאך הוטענדע לי באאיד
 -זא דאלום קע; טען און וױכטיג. דעלט

 באט׳ט ;;,,:ייט דאזינע־ דעל אז געז,
 איז דאך *טטיל, דעל אין ;;,אפגעלאיט

 אין גע״טיכטע א:עזי: צו בא״טעדט אילפ
 אינטערנע״טאנאל. דער פיז לעבען דעם
:עקסטע די דאט עירואי־טע;, ניענ דען

w t o v מזנאטען tirtjro פ סי
p •טסירועען גדױסע n אוגזערע 

ovrow דער טון t i *>p און v r w m 
t\m און דוסטריע, ti t o אונט^ד »ז 

 jnrj*J אװזער װ#יט אוטשטעגדען די
 אין איעס 1טא נאדארפט מעטבערשי■

 געמיטסענעד איז סעסטער מחות איהרע
 יעכען 1מי רײחמ?. אוגזערע סאכען צו

 סיל״כס םאםעגט, עמסטען זעהד א דורף
 איצט נים און סאמעגס, קריטישעז א

 •Xi אין דןי שפילען צו צײט די איז
 דו איז אטוט נים להכעיס־פאייטיקס.

 צו אפאדציע אין זיך שטעיעז צו צײט
 ױגיאן אונזער מאכען ל,ען װאס ׳אלץ
 פאראײניגט, טעחר אלץ שטארקער, אלץ
 לעבענ^רעסטיגער, איץ געזינטער, אל״ז

 םוז ױניאדמאן׳ טרײער אמת׳ער* יעדער
 •ערזענלי״ אלמרלײ זײנע אונטערדליקען

 דעד אין כויינט ער אויכ אטביציעס,
 דער םון װאױלזײז דאס בלױז אדת׳ז
 װעךעס־איז, װי טעהר, איצט ױניאן.
 םאר־ נויטיגע אלע װערען ;עטאכט טוזען

 וחל דערםוטינט סוז עס און בעסעלוננעז,
 אפשװא־ אז האבען קען װאס ׳אלץ לען

 ױניאן. אונזעד אויף װירקונג כענדע
 נעדענקם, !ױניאן אונזער פון מעטבעלס

 צו זיד דערנעהנטערט ױניאז אונזער אז
 ערג״ pא צײטען. ערנסטע זעהל זעל,ד,
 מענער ערנסטע םאדערען צײטען סטע
 ענט־ און םוטיג זײנעז װאס פרויען, אוז

 זיײ װאס םרויען, און מענער ;יעלאסען
 נוײ װען אפםעי, ברעננען צו וױליג נען
 קענען װאס פרויען, און טעגער ;טי;

 1א קאםו* םון צײט דער עאר פאלגעסען
 און אינטערעסעז, פערזענליכע זײע־־ע

 די צו לעבען און לײב כייט אפ זיך גיבן
 וועט אוז ױניאז. דער םון אינטעלעסעז

 אי| ארײנטיעטעז פעמבערשיפ אוגזעל
 ענט״ און פוט נויטיגעץ דעם בייט יואטף

 םון נעפיהל דעם טיט און ״פלאסעגהײט
 יונ־י דער צו איבערגעבענהייט העכהטער

 קעמםע קוטענדע די שדועל וױ ׳דא; יאן,
 אנפער גרויסע װעלכע זיין, :יט זאיעז

 אבער זײ ורעלען פאדערען, :יט זאיעז זײ
עלםאלג, געװינשטען Din ברענגען זיכעל

 זײנעז עס ױעלכען אין ,2 לאקאיי
 קלאולראפעריײ איע פאיאײגיגט איצט

 איצט איז יארל, נױ גרײטעי טאיס־פון
 י־אקאלס ;רעסטע אונזערע םון אײגער

 זיא ער אינטעלגעשאנאל. אונזער אין
 וױכ־ סאםע אונזערע פון אײנעל דארום

 דער איז דארוש אין לאקאלס, טינסטע
 פון אקאל6י דעם פון באאלד עקזעקוטיײ

 און וױבטיגקײט. באזאידעלעל ;אנ״ו א
 אונגליק אן נעיוען וױרקליך װאלט עס
 דעם פאר סיי און לאקאל, דעם פאל ס״

 אונזער פאר סײ אוז באארד דזשאיגט
 אוי־ דעײ ױעז אינטערנעשאגאל, גאנצער

 פה באארד עקזעקוטױו סעדװעהלטעד
 פאסיג געװעז ;יט װאלט צוױי יאקאי

̂יע, זײן פאר  איהמ איז עט װעלבע לאי
׳טפילען. צו בא׳טעיט

A
r ״ען r דאפ זינען, אין האבען 

 צײט ערנסטער אנקוטענדעל דער אין
 זעהר א שפייען טוזען 2 אאלאל װעט

 װיכטיגסטע. די פייײכט ראליע, װיכםיגע
 זײ־ באקאגט, *ױ קלאוק־אפערײםארס, די

 שאפ. pg ארבײטער װיכטיגסטע די נען
 די אז נויטיג, העכסט דארום איז עס און

 א:־ אלע װי מעהר קלאוק־אפערײטארס,
 פאר־ pא פארפיהרט :יט זאלען דערע,
 װאם פראזעז, פוסטע מיט װעלעז דולט

 קענען װאס און ניט, םםשות הײז האבעז
 דער װען איז, שאדען. שםאלק זײ נאר

 בא־ באארד עקזעקוטמו אויסערװעהלטער
 נוט קענען װאס מענ-טעז, םיז יטטעהט

 פאר־ ײאס טרײד, דעם איז לאגע די
 דורכצופיה־ םעגליך איז װאם ״עטעהען,

 דעם פידזרעץ װאס און י:ים װאס pא רען
 אױסערװעהלט זײנען זײ װעמען אאקאא,

 גאיײ א אויף םארוואאטעז, צו געײארעז
 עקזעקוטױױ אזא איז דאן דועג, כעז

 םאר־ ױניאן. דער םאר בלנה א ׳באאלד
 אױסער־ דעל באשטעהט װידער, לערט

 מענ־ פון באארד עמעקוטײו װעהלטער
 מענשען, םון םוחות, פוסטע טים שען

 מיט אננעפאטפעט זיף האבען ײעאכע
 און דעטאגאגעז, אלעלאײ םון פראזעז

 געוױנש־ דעם םאר י־וניאז די באטראכטען
 זײער אויסצוברענגען װאו טארק, טען

 איז באארר עהזעקוטײו אזא — סחורל־.
 אאקאא. דעש םאר קאלה א וױרקאיך
 םוז מאא, אי׳ע וױ םעהר, איצט דערפאר

 2 אאקאא פון טעמבערשיפ ;אנצע די
 זי װעסען פארזיכטיג, באזאנדערם זײז

 פאלײאאטער די פאר אױקוװעהאעז :עיזט
 אײנציגער יעדער לאהאל. איהר םון

 רי פאר ײאוטען װעט װאס טעמבעד,
 זײן זיך םוז באאלד, עסזעקוםיװ נײע

 םאר״ גרױסע די איבער םוא־באװאוסט
 ער םראגם. ער װאס אנטװארטאיביױיט,

 אן םון אויסערװעהיוגג דער העאםעז הען
 זײן םאכעז זאא ײאס באארד, עקזעקוטיװ

 זאא ײאס און שטארקער, אאץ ױניאז
 באשיצען צו םעהינער אלץ םאאגאיך זײז

ער שאי. איז ארבײםער טאס איה̂נ

 שםוציגע אאעראײ
 איו דאך, עס זײ עז

האבען זײ אז וימן,

 אױס• דער אין העאםען אויך אבער ?ען
 באארה עקזעקוטיװ אן פון ערװעהאונג

 רי זינען איז װעניג ;אנץ האט װאס
 און ױניאז, דער םון אינטערעפען אמת׳ע
 האבעז װאס זאכעז, װעגען :אר טראכט

 אונ• טאן. צו גארגיט ױגיאן דער טיט
 ױניאן די מוז םיהרערשאםט אזא טער

 צוםאהרע״ אלץ שײאכער, אל״ז װערעז
 פעהיג ײעניגער אאץ םאלגאיך אוז נעל,

 זיך גױטינט ער װען העאפען, צו איהם
ױניאז־. דער פון הילף דעד אין

*
 די אין אז האפען, אויך װיאען מיר
 באארר עקזעקוטיװ דעם פון װאהלעז

 םיס זיר באנוצען :יט צד ?ײן װעט
 אײ• פון זלזואים און בלבולים אאעראײ

 ניט װעאען אויך צוױיטען. געגעז נעם
אנדערע קײנעם פיז װעלעז געברויכט

 טײער איז עם װעניעז ׳די שפאט. צו
 דןי קענעז ױניאז, זײער םון כבוד דער
 אאעראײ מיט באנוצען ניט

 באנוצען און מיטלען.
 םי בעסטער דער עפ

 םאר אכטונג און איבע מינדעםטע די ניט
 די ניט טאר דארום אח ױניאז, זײער

 זײעחן אוז זײ פארטרויען מעמבערשיפ
 פאראנטװארט* אזא מיט קאנדידאטען

 םון םעטבער א זײז צו װי אטט, איכען
עקזעקוטױו־באארד. אז

A
 װעיי געפיהרט װאהא־האמוי דער זאל

 יוער דאז, און זויבער, אח עהרליך רעז
 רעכטמ װערען, ערװעהאט ניט זאא עס

 באנריסען זײ װעאען מיר אינקע* אדער
 זײ װעיעז מיר הארצעץ, גאנצעז םיז

 ;לענען מיר װאם אאץ, מיט העאםען
 וועאען םיר װײא אכטעז, זײ װעאען מיר

 עחר״ די װירהאיןי זײנען זײ אז װיםעץ,
 גרויסער דעד םון איןײאויסערװעהאטע

 סעכד דער זאל פארקערט, מעמבערשיפ.
 % או.יזי אנדערש, װערען געפיהרט פײז

 וחנר דאז, אוםץ, שכיוציגען א העסאיכעז,
 וחך װערעז, אויסערוועהאט ניט זאא עס
 טאר האבען ניט מיר קענען ׳ניט מיר אען
 אי| וױיא אכטוננ. מינדעסטע די זײ

 זײ| ניט גאר דאף זײ װעאען אמת׳ז דער
אױסערװעהאטע... זײ

*A ו
 מאזיע דער צו סווי א טאכעז צו כדי

n סאײםם, מיט איפאעטס אאעראײ םון o 
 די צו לאנ15םאח פאלנענדעז מיר כעז•

 געזױט וועלעז װאס צדדים; םארשײדענע
 םיר העמ*ײן. הומענדעז דעם אין זײז

 «ו *ץ6« נויסיגען דעם געבען װעאעז
 קמגען זאא ער װעלכען איז צד, יעדעז

 קוײור און טענות ױינצ אלע ארויםזאגען
 «טר־ זײגע אאע• אויד םאכעז־ 1או דעס,

 Pfo חנמארנמט^ אאערלײ פאר שלעגע
 אײנ*וטיחרי| גויטמ איז עס דענקם, ער
וויו צד יפדמר ױניאן. דעך אין

א ו ם ז א ד ר ע ט ס מ א ן ו א
בעריין״
 די װעט ,1926 םעכרואד, טען5 דעם

 טמסטערדאמעד דעס מון עקועלוטױחן
 נארא• איגטערנאצי^ונאל געװערקשאםםן

 וױכ- זעחר » איכער באטאיסען און טען
 װעאכע סראגע, א אינער םראגע, טינער

 דיסקױ אענעדיג חדשים אעצטע די איז
 אײראיעאישער דער אין געװאחנז טירט

 ס^ציטאיסטי• »ון געװעריומאםטאיכער
 סאס• דעם איבער נעמליר ירעסע, שער

 א צונױפצורופען םארשלאג לןװער
 קאנג״ אינטעתאציאנאאען שותםות׳דיגען

 נײעם א שאפען צו צװעק םיט״ז רעס
 געװערק׳צאפטס-אינטער• םאראײניגטען

 די אין שטימונג דער װעדליג גאציאגאי.
 אמסםערדא• דעס םח קרײזען םיהרענדע

 אויס, ניט װײזט אינטערנאציאנאא מער
 האבען זאא •לאץ מאסקװער דער אז

 דעם םון װערעז צי אנגענוטען אויסזיכט
 מען װעט סםל א אהן אבער צד, אנדערען

 גלאט ניט ■לאן דאזיגען דעם איבער
 די נאר הױם, סרר צום אריבערגעהן

 איהם װעט עהזעלוטיװע אמסטערדאםער
 מײ• אלע אױסו־זערעז באקלערען, ערנסט
 זאל זי אויב און געגעז, און פאר נונגען

 אין טאן דאס זי װעט אפװארפעז, הם א
רעזאלוציע. מאסיװירטער גוט א

 מאסקװע צוױישען םארהאנדלונגען די
 א זײט שוין דױערען אססטערדאם און

 נע״ אפיציעל װערעז זײ צײט, יענגערע
 די םון צענטראל־ראט דעם מיט פיהרט

 פראס״ דער געװערקשאםטען. רוסײטע
 געװערקשאםטס־ רויטער (דער אינטערן

 הינ״ אבער שטעהט אינטערנאציאנאל)
 םארהאנדלונגעז. דאזיגע די טער

 געדרעוזט םראגע די זיך האט לנתחילה
 צעגט־ רוסישען דעם ארייננעכיען װענען

 אינ־ אכיפטערראםער דעם אין ראל־ראט
 גענומען האט םראגע די טערנאציאנאל.

 דעם מי נאברעם װעגדוג^ אגדער אן
 קאנגרע־ די האבען זומער פארגאננענעם

 (קאמזניסטײ קאסינטעח דעם םון סעז
 פראפינטערן אין אינטערגאציאנאל) שער

 אינטער־ א םון לאזונג דעם ארויםנערוקט
 םאר• נעװערקשאםטליכען נאציאנ#לען

 קאנג- װינער דער אײנינוננס־קאנגרעס.
 אינטער־ אמסטערדאמער דעם םוץ רעס

 םון םארשלאג דעס לויט האט נאציאנאל
 םאראײנינונג יײ געװאלט ענגלענדער די

 רוסישע די םון צענטראל־ראט דעם מיט
 סכיך דעם אויוי אבער געװערקשאפטען,

 םון כללים די און לאנסטיטוציע דער פון
 אינטערגאציאנאל. אםסטערדאמער דעם
 געװערקשאפ־ רוסישע די װי לאננ אזוי
 פראם־ דעם םיז טײל א םאר יטטעלען טעז

 געװערק־ רוסישע די מיט (איז פינטערז
 פראםײ דער םאלט און יטטעהט שאפטען

 רײד הײז זײז ניט נאטירליך קעז אינטערן)
 געווערהשאפטעז רוסישע די אז דערפוץ,

 םון קאנסטימוציע די אננעהמען זאלעז
 און אינטערנאציאנאל אמפטערדאמער

דיסציפלין. זײן אונטערװארםעז זיך
 נעזאנט ניט װערט עס װאס דאם,

 גע־ םאהטיש איז װאס אבער בפרוש,
 םון צענטראל־ראט דער אז איז, מײנט

 אפ־ זיד זאל געװערקשאםטעז רוסישע די
 אדער, פראםאינטערן דעם םון טרײסלען

 פראםאינ־ דער אז זעלבע, דאס איז װאם
פ^רהאנד־' די אױםלעזען. זיך זאל טערן

ל א מ א כ # ח נ ם מכ ע • ד ײ א ר א  ״י
ס״. אנגרע ק ס- גונג ני

ק$רעסו$גדע:ט אײר$יעאי«ען אוגזער וון
כ«ז«נאוױפדט. לעאן

 א צו געקומען דערמיט װאיטעז אונגען
 ניט װאלט סאסקװא ײען ■ונקט, טויםען

 א װעגען גענען־םאושלאג דעם געמאכט
 םארשלאג דער פאראײניגוגגס״קאנגרעס.

 בא״ גרױסזג אזא האט און נײ אזוי איז
 דעם םון ירעזידױם דאס אז דײטוגג,

 האלט אינטערגאציאנאל אמסטערדאםער
 אנצױ איהם כארעכטיגט פאר גיט זיר

 דערםאר און אוװארםעז, אדער נעםען
 א צו זאך די איבערגענעבעז ער האט

 עקזעיזוטױוע, דער םון זיצונג םויער
 סטען דעם אפנעהאיטען װערט װעלכע

טעג. פאלנענדע ,ד און פעברואר
 פאראײניגונגם־ א װענען לאזונג דער
 אגהעגגער די צװישען װאיט קאנגרעס

 אינטעלנאציא- אמסטערדאסער דעם פון
 פימפאטיעס טעהר באגעגענט זיכער נאל
 װען געננערשאפט װענינער סך א און
 לא־ דאזיגער דער םיץ איניציאטארען די

 װעל־ כײט פרושים, די אין װאלטען זונכ
 אויס־ זיך באגיײט, איהם האבען זײ כע

 אדרעס אוים׳ן פראװאקאציעס םון געהיט
 װ^ל־ און פיה.-ער אמסטערדאכיעל די םיז
 דעם דעיײעסען צו םארשטאנען טען

 מיט עתפט עס פייינעז זיי אז אײנדרויז,
 װעלט־פלאאע־ דער פון אײנחײט דער

טאריאט.
 האב ארטיקעל פליהערדיגען א אין

 מאניםעסט מאםקװער דעם ציטירט. איך
 דעם פון םראנט אײנהײטליכען א װעגען

 א פראלעטאריא^ אינטערנאציאאלען
 די נראב באלײדיגט װאס מאניםעסט,

 דעם אין צד אנדער דעם םון םיהרער
 םאר־ צו זײ רופט ער װי אטעם זעלבען

 אכיסטער־ דעם םון פרעסע די אײניגונג.
 זיך בארופט אינטעתאציאנאל דאםער

 םיהרער די םיז װערטער אײגענע די י1אוי
 אז װײזעז, צו כדי פראפאינטערן, דער םון
 דער מיט ערנסט ניט עס םײנען זײ

 פאר- א איז זײ םאר אז נאר אײניקײט,
 אוים־ םיםעל א נאר אײניגונגס־קאנגרעס

 פיה־ זײערע מאסעז^געגען די צוהעצעז
 בלומען א מיר פאר ליגט אט רער.

 יטטעלען װעלכע ציטאטעז, םון קראנ״ז
 פראפאגאנדא וױרקזאמע זעהר א םאר
 קאנגרעם־גע- דעם געגען נאר םאר, ניט

דאנק.
האמאינ־ פון פרעזידענט זיגאוויעװ,

* / כאנ־ אז ארויסגעװיזען, זיך האם ״עס
 אז פאראוםאנען* גים האבען גענאסען כע
אײנהײםס־פראנם, ד;ר פון םאקםיק די

 איגםעי־נא״ קאםוניסטיעען דעם פאר איז
 אגיטא־ םוז מעםאדע א בלויז ציאנא-ל

מאסעו... די םון מאביליזאציע אוז ציע
 ס׳האנדעלם אז גלויבט, איםיצער ״אויב

 אמ• מיט בונד ערליכעז אז װעגעז זיד
 מיט װײטער ניטא איז מא סםערדאם,

 איד װעז רײדעז• צו װאס װענעז איהם
 אםסטער־ מיט חאבע; חתונה װעלען זאל
ארויסװאלפען. סיר םען זאל טא ׳דאם

טערן

 םעהלערען די אויף אגצואװײזצז טיגט
 אלטער דער םון סעלות די אויף אדער

 װאס םיט וױיזעז און אדמיניסטראציע,
 מוז און קען אדמיניסטראציע נײע די

 םארשטעהט ערגער. אדער בעסער זײן
 ערלויבען ניט קײנעם וועלען מיר אז זיד,
 אויף שמוץ װארםען יצו זיך, זידלעז צו

 וועאט דער אין גלאט צד געגנערשען דעם
 אויםקאײבען צד יעדער זאל ארײן.

 צו אויסדרוס געבען זאל װאפ אײנעם,
 1א אויף געפיהלען און געדאנהען זײנע

 םארגמניגען מיט און אוםץ, אנשטענדיגעז
 דער אין פארעםענטליכען עם מיר װעלען

 זײט אונזער םון מיר .,4״גערעכטיגקײט
 בא־ יעדער םון צוריקהאלטען זיך ייעאעז

וועל־ אירגענד װעלכער דורך םערקונג,

 גע־ םיהלען קענעז זיך זאל צד כער
 די שפילען נאר װעלעז מיר קריװדעט.

 העכסט־אונפארטײאישען א םון ראליע
 אז זאמעז, װעם װעלכער טשערמאז,

ר ע ד ע  װארט. דאס קריגען זאל צד י
 םאדטײדענע די אז האפעז, װילען טיר

 אונזער מיט זיך באנוצען װעלען צדדים
 צדדים די פון קײנער דאם און םארשלאג,

 די מיט באנוצען מעהר ניט זיןי װעט
 ביז זײנען װעלכע מעטאדען, מיאוס׳ע

 אזעלכע אין געװארען באנוצט איצט
 זיר pc זיך םארשטעהט עס קעמפײנס.

 דאך זיך װעט װאס צד, דער אז זעלבםט,
 זועט כיעטאדעז, אזעלכע מיט באנוצעז

 זײן אױף רעכט זײן פארלירען דעם דורף
״גערעכטיגקײט״. דער אין װארט

םעסרעטעו אלס שעחנהאלן, װײס־פרעזידענט
22 פװמסאל םמעוזשער

 און איבערגעבענםטע די םון אײנער
 דעם דויד האט, ױניאךטוער געטרײסטע

 22 לאקאל װאם װאהלען, די pc שיקזאל
 אויפנע־ צוריס, לאנג ניט געהאנ* האט

 םעקרעטער־פעמ״ דער זײן צו הערט
 בעווען איז ער װאס לאקאל, םון דזשער
 ער־ אונז װאם און, s יאהר. 10 גאנצע
 #דאס אזוי נים איז אלץ, םון םעהר גערט
 סעהר ניט א;ז שעהנחאלץ ברודער װאס
p'p ,נוט אויד סעקרעטער־טרעזמורער 

 םאףלארען האס 22 לאקאל װאם דאס,
ינע fit אײנעם  םחנר, איבעדגעםננסםא ̂ז

 איז שעחגהאלץ ברודער װאק דאס, נאר
 צוליב ווא^ען די אין דורכגעפאיצעז

 פארשפרײם זעןעז וואס ליגעגס, אשוט׳ע
(

 בלוײ ברודער איהם. ײעגען געװארען
 זײן איז קלאר גאנץ עם םאכט סטײן

 לעצטען אין באריכט אויסגעצײכענטען
 אר־ די איבער ״גערעכטיגהײט״ נוםער
 עסזעקוטיװ געוועזעגעם דעם םון בײט

.22 לאקאל פון באארד
A

 באנוצען טאקע זיף װילען מיר אוז
 דא, איבערגעבעז און באריכט, דעם םיט

 זאנען צו האט בלוסטײן♦ װאס.ברודער
 סעקרע־ אלס שעהנהאלץ, ברודער וועגען
 זאל זעלבע דאס אז וױנשען, םיר םער,

̂י־ דעם וחננעז ווערען געזאגט קאנעז  נ
זײן װעז סעקרעטער, אויםערוועחלםעז

 געפאן ויל יעדען אין עס װאלפ
צו געאאלעכ• װאיימען װע**נע יעגע*

יייד
םיט
בוגד׳״, אזא

 -נא אזוי װאוען אונזערע װילען ״סיר
 ?יאסעד?$נז,יי, דער ואדער• עס װי גוצען, .

 אזעל- חײנפ זײנען ■#חךזגגען זײנע און
 דע• דורך ■ארזונען מוזען סיר כע׳אז

 n םוז איינה״ט דער איכער אוםװעג
 וײ אין אײנצוגעסען געװערקשאםטען

 צו געחאי• חאבען סיר מעהרחײט. די
פראנםראטא־ א פון חיל,־״ דעס םי« זיגען

 נװ- »איצ געלוגגען. נים אי? דאס ל,ע.
 און ׳פלאגען ?עלבע די ׳•טעלען מיר זען

װעל/ לעגגערען א אויסקל״בען
 קאסינטערז: םוז פרעזידענט לאזאװסקי׳

 אויב איז* יונז פאל װינטיגסטע ״דאס
 אססטער- מאנען מיר װאס פאחיל^ ׳דעם
 *ו מעגייינקײ■ די געבען אונז װע» דאם״

ײעל• מאסען׳ די דו נעחעגטעל נאך קוסען
 רעפאוסמיסטי׳יע די אין זיך ;עפינען כע

אונז, איגםערעסיי-ט עס געװערק׳פאפטען.
 פאר״ אונזעל פון יסוד אויפ׳ן קען םען צי

 לעפאלמיסטי׳אע די אין אלײנדרינגען אזלאג
ײן װעט עס אויב םארבאנלעז,  מעגליך ז

 לײדען צו ליזיקע דעל םיט אויך װען
 פון געזע^אפם דער פון פעג צװײ־ורײ

 באקו צו קאמאפני׳ און ׳פזוא העיען די
 אר• דעס פון סימואטיעס מעחר נאך מען

בײטעײקלאס״.
 װעגע איר דעגק אלץ װי ״װײניגער

 גע־ רױטעז דעם םוז ליקװידאציע דער
 א־ד אינטערנאציאנאל. * װערקשאםטס

חיןןך: דעם דערגלײכען װעם מאקטיק זער
 אטסטערדא־ דעם pc ליקװידאציע די

 איך בין דעלפון אינטערנאציאנאל* מער
איבערצײגם... פעסט

בא־ אײנהײט דער אלום קאסו• ״דער
ג״1א פון פאיגלעסערונג קאי*אסאלע א דײם
 װאלפ איד ענעלגיע. רעװאלוציאנערע זער
פאי־מולי״ אזוי געקענט אויפגאבע על1אונ
פאר צײהן. ,צװי—צאהן אײן םאר:רעז

מארדע. גאנצע די — אויג אײז
 רעפאר״ די סיט קעמפען מען מוז אזוי

 נלײבען קאמוניסםען די אויב מיסטען.
 געװערק׳אאוםען, רעפארמיסט״■•; די אין

 דא״ די צװעק׳ דעם צוליב דאס זײ טוען
 שטעלעו צו ארגאניזאציע גאנצע זינע

 רעפארמיסםען די אראפ, יואפ מיט׳ז
 גאנצןן די און פארטרײנען צו איחר פון

 םייל רעװאלוציאנעלען דעם פון ענערגיע
 װעגדעז ךו קלאס ארבײם^ן דעם פון

מאסען..." די פאיכאפען אויפ׳ן
 זיך האבען זין .זעלבען דעם אין

 *רע־ דער םאכיסקי, אויך אויסגעדריקם
 צענטראלען רוסישען דעם פון זידענט

 יןאסוניסטישע און געײערקשאםטס־ראם,
 פארשײדענע םון נעװערקשאםטס־םיהרער

 דעם םון רעזאלוצימ דער איץ לענדער.
 װערט ■ונקט דעם װעגען קאמינטערען

:געזאגט
 איעחײםס־פראנט דעם פון מאקטיק ״די

 רע״ און אגיםאציע פון מעםאדע jk נאר איז
 מאסען די פון מאביליזאציע װאלוציאנערע

 די פארזוכען אלע יעריאד. גאנצען א פאר
 •אליטי־ אלם אויסצוט״פמזען םאקטיק דאזיגע

 קאנםר־רעװאלוציא־ דער מיט קאאליציע אזע
 איאר• אן זיינען סאציאל־דעםאקראםיע נערער

אינםעלגא־ קאסוניסםיאזער דער װאם םוניזם,

 װעט ױניאן דער צו דינםט פון טערםין
 אפשאצונכ די איז אט און געענדיגט, זײן
 סעקרעטער אלס שעהנהאלץ, ברודער םון
 בלוסטײנ׳ם ברודער אין ,22 לאקאל םון

 אײן שטיטען טיר װעלכען מיט באריכט,
װארט: יעדען םיט

 טאלען אנעדקענונג, פון רעדען מיר ״ײען
 צו לויב א אויסצודריקען פארגעסעז :ים מיל

 ארויסגעד^ננדיגען/ דעם אזעחנחאלץ, ברודער
 ארבײם זײן פאר יוניאן דער פון סעקרעטער

 ײאס די, נאר יאהל. צעחן לעצםע די פאר
 ארבזיטען «ו געלעגענחײם א געחאם האבען

 ײאס זוײסען צײט, לענגערע א םאר איחם מים
 דעם םאר אויפגעטאן חאם *עחנחאלץ ברודער
 אופד באריכט קורצען א אין איז עס לאקאל.
 חאם ער #רבײם װיפיל איבערצוגעבען מעגליך

 א אז זאגען, אבער קאנען םיר אויפגעםאן.
 פעחיגקײם, און װירקזאמקײם זײן דאצק

 חיינם לאקאל אוגזער איז װילען, און ענערגיע
 צואזטאנד. װאונדערבארען אזא אין םאג צו

 פאר ארבײם מאן צו געקומען איז עם װען
 פון געװאוסם ניט ער חאם לאקאול, ־אונזער

 גים, איבערטרײבען םיר״ עםונדען. און צײם
 אײנגע• איז װאס ׳אלץ#אז זאנען* מיר װען

 דער פאר לאקאל אונזער אין געװארען פיחרם
 דער פון םאר*טארקערונג און פארבעסערוגג

 אויסגעציײ דער צו דאגק א עש איז ױגיאן,
 ^עחנחאלץ, נרודער ®ון םעמיגקײט בענםער

pitr גוםען און חילף דער פון רעדענדיג נים 
 געלעגענ• פאר׳יידענע בײ חאם ער װאס ראט,

 םיר בא»רד. עקזעקוםיװ מם געגזןבען חייםען
 און װאונ« אונזער אויסדריקען נאר קאגען

 אוג־ םעםבערס צאחל גרויסער א פון באגעחר
 בא־ זיך צר?ונפם דער אין װעט ?לך אז זערע,

 ױניאו אונזץר פון ארבײם דער אין מײליגען
 פאױ ארבײם, די אגפיחרען חעלפען וועט און

יאח־ פיל אזוי אװעקגעגעבען חאט ער ײדלכע

7? ד1ו ; 7| י | י
w i  in

t  r# (•ייו 

tsr

un לעמז׳ זײז ■ון

*1 . I f * lo r♦
ijt איו «ו?יית jm 1 נל^נפ און♦

r•• י f#n
p i •דע ?T i i r w ’iio i

P i fit
$ff 1ײ #u•ײ  ̂ *jut pff

in  r » < w f •  fi  w tw*
r 1ייוי 0ifo 11א i 

וימיןר/ די «י«
r ,ד t r i* אנ״

w אץ געדרו^ס i n  * i m p  n >נ 
 ״ממד׳/ fin ״•ראװדא״ וױ

 מו1יא H קאסיראגמגט^רמ שטארק
 א סכח און •ר^נט א״נח״טיינען א

 fm ^0ל1א1יא פאוא״דגומ-^אמחנס#
m n n ̂נו m דך האנ wן א»״מ נר  1ו

סייכע^י iy סטארעט
 װ♦ חאט װוינ^ר לאואװסלן/ און טאן*
v o מן מן חא י w או m ט f ד m 

 Iנס^ר4ירא€א חןר 1» ד*רפח, וױסאן
 11א חאא פארטוױגחון, רוז*ן

חנד אין ארױססחוטומון סעררעע
yon• lyr^ o o ^ io in r^ כפרו׳א n 

m אז זאגט, n  i n פון M n ic  o n 
fy איז דגוגגס-קאגנרעס f i in v i i איו 

o סײ פראפיטערן רעס n אמסטערחל 
W ו" און תאציאגאלyאינט רער O itiY 

 *״roocirnyuy• oy^j א אץ גיםען
ײ אױך ראט iy טמרגאציאגאל. ח  פי

ן9וחנל lyoo^ioi• רי אױכ אז כערט,
o אױ^ oyoniJ©• א זײז n *םאראײני

 אונטאר דך ו״ ויאמן גוגגס-תאנגרעס,
 <•$1פ אלוא און דיסציילין fiyi װארםאן

fDOimni’c lyr^oo^oiicn i גען n 
i 1אבע n איעדדוין r« ,]v i'iiv i vn 
 oy^i א lyjyn 1גא זיף עלט1האנ דא

iyiiyj*oאון ׳ lio iy i רײ״ די אין איז 
 אינט^נו• lyogiiyooo• oyi םון הען

i: םט•ny;;yj די נאציאנאל  \v:v 
Jr עס1אײגיגונגס״שאמ1סא v t v  nyi 

 וועלנע ,oypniy^lia מסישע די
iyoiyi i און איץ איז זיעעז n צײם n 

 אײ סטעn; די און ivoo^oyi נרעסטע
ע^ אנ ױזי  פאדםאגם Dlyn די ויאס ל

m"0 זיד 1האגע הײגנג  u  ,o m « j 
o ײסען1אױם קענען n אמסטערדאסער 

 געס?יך איגװעד;, םון אי;טעמאציאגאל
i מיט n לינקע די םון חייוי m i ’c פון 

 to אםטעז.0ק1געװע ענגלישע די
ivomin םיס שפיי משוגח״דיגען א דא 
אילױזיעס.

o אוױי n בײפישע י1 םון חאנ^ס 
 סאר״ עש1 איז הוי איו טײידיױגיאגס

 נקוחןן אויד איז 1סעפנמסבע נאנגענעם
j ערליכע1ו1כ א r Y i ^ n נן{0וס<1 םון 

oo טאמסקי׳ס 1אונטע im n TD. •סאס 
 חאס אױסלאגר אין נאסט א אלס סקי
 ד5דזשענט 1יכםיגע1 א וױ כאנומען זיל
 חאמ עחו1-יסונגס1כאג זײן איז און מען
iy יקט11אויסנע זיו i iy i זיכסמ1פא 
 קאנגחןס־מיסגלי• י1 דיילאמאטיש. און

un װא״ גאנץ א נענענען איהם האכען 
 קא״ 1דע צוליב דט ■נים, ?כלת ימען1

 יאליםיס, ״ קשאסםס1געװע 1מוניסטישע
i'0 םון ipononoo אלס נאוי i i f o i i 

injyooyp באזוג• און יאם1אלמטא1נ 
nסיט רס i n אונט כונחyרצוrםרM״ 
iyo די אז ̂זyכ ^3 ii yi?^;:y זײנען 

o םאר n רוס• מיט אימאך האנחגיס 
 0חא עגירוגנ1 רyכײט1א י1 װאס לאנד,

 ןמסיש די 1yאכ ז.y^לאסyגlא דעמאלס
yקשאםםס1yװyנ rלyגאציy רע האט 

 0אל אױסג^יטשם הול אין ינים קבלת
iy צו הסכמח א i רוסישער jnrnyi* 

iy צו שאםםס־פאליטיק, i םון פאליטיס 
oyi זיר האט און אםאינט^ן1פ nרכײ 

 םרײנדלימן, קורצ^ י1 אוױי נ^טטיצט
yrDפאך inyi ovy אין T i ,םיט רעחן 
p iyלכyװ i  yאנגn■ס־nזידyםוירי נט

io׳yiilf האט סעל i׳o עזאלוציע1 א 
 גע• ytron די מיט אײניגונג1פא ורעבען

דער ן אי איז לycפויר װערקשאםט^
^iy:yr צײם o in 'in •  i n חגם סון

mאמסט y1מy אינטy,און ^נאציאנאל 
 ײנגע-1א זיר jyoi.i סypװיyכאלש די

iy אין ^לעבט i ,האבען זײ אז אילוזיע 
 שםײ א און פוײעד א iny״i איהם אין
 םון םיהתרשאםט iyi iy:ypoi« צע

אינטזןתאציאנאל. 1אמסמערדאמע דעס
 irגאציyלyײ^•ױניאן״ד1ט עננלישע אן
 bin ^שאםםyםיהד סױרםעל׳ס 1אונטע

 און תסלאנד באזוכט יפ1צו לאנג ניט
o אוױי iww אויך איז n סד מסישען 

oyii^p-DODgrpiyii. האט םוירסעל 
 שאםזןן זyDלyה צו ײט1ג מגר^גרט זיך

p̂װyג זyנגלישrוסיש1 א yשאDטס״p-א 
ײ^ן1א צו אױוי מיט^נט  דער פאר ב

03i,v«:nyoi,0 i ־פון םאראײנינונג n• 
 בתנאי, אװעגוננr^אםטסpרyװyנ 1לע
 ענגלישע די םון orr**iy:y3 iyi אז
w ײד־ױניאנס1ט in  oyii זײן. מסכים 
yon■ y״DDM^i0o רי r האט o n 

 םין א װי אױסנעטײםשט שײם ןy^אזינ
אלט in די םון ^ו ii^::y כעגעז o n 

 און *':סערנ*צ'*נ*ל, רyרדאמyאמסט
 גװאלדײ א אלס רטyגעםיי oy האבען זײ
 נעוועויקשאפטס iy״i םון םאלג1ע גען

pw*o, םון אויסטײםש דעם לויט 
iyi 1?אמוניסם'שע •yon, די ררעילען 
o םים אײנעם איז אילײז 1nנyענגל n 

 <ד11נעוח א צונױםתפען אםאינםעח1י
o ־ םאראײניגוננס lyD^oogr׳ n J W, 

w וועט דאם1אםסטע אױב in נים
).13 ױיט או̂י (מיוס
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ט יםע אד ט האפנובג סון ש
n .סילױעדנערג מ• ח. דד

CH><K̂ aCM>OCK»0 C«K»O0 0 </ OO^OOOCKK^OOOOOOOOOOi
ד ?• ;y$ פמיי־ אווי  rc ^טאדט ״

 ד• t א• •1 איגידכט, ג*ט pa ח^פגומ״.
aaijo*rt, י *סט ן v די ני im r 1יא 

ד שר י ?• * פיז יןסגוגג איעצינו  ײ
 Dinayny; ו״גען אירר צו גליחיינו

ײןן; י׳ pc ױנחוי־אד4 איע p& ני י דו  א
u א״ײ •t )סן rn :n v -מג״ פיי-ע םא. 

א־ן «זע י־פ - ידז ר־אנרו נ״י** ךןרמוי■
ט-ד* pc נןה״-מ. ד• ױע-ען ר*רט

רונון. צ*ש *יס דך ?•• לןד-ען
 דע• *•ן דך געפ»;ט **טןדט ד*ד;ע ד•
 די נ*י ;ןכונר נוכוג״צטןי גןט

 אין נולג סאר-ע סיויא ־עע ספיעסטעט
 וונדגיײן. א-ן דך ב*דט ד סאי״יגו*־;יע.

 סיאנז׳צעד אי; ^•:גזנטיגשעז א״ז ן•
 דע״ייןיױ־ א־ז אירורע ױסט די כײר^אך.
pa i;yp .די-זאט

 ם־ן געײא־עז נונױט איז ״:טןדט רי
 איי־ אי־: ;,א, הן-צער א־רי״צן װאריסו

 נאך לסכון **עריסא אין אילען געע
 גאך ראבען אין גע־ע״ט ג*ט איהר םון

ײ צ• כייגעטתות,־ גןרניט  װאיקש, א־
עייײ!. ג-ױסע א כאדרז עס אי?

 ״די נאטעז ״ןגןהנום דעם וױײ
ט “זאפגונ; pc ׳סטסיט  ^אש־ דאש טין:

 ״צוױנד״ פא- סאגיטאלײם אנדדצויאסול
 דוארטן, איז דך נעפינט װאס דכטיגן,

אגדזיטעי־אס. י״אס pc וױיט ניט
גע״ דאדט איז צײיק יסהד ציןרן מיס

 א עש איז איצט יױטסוגײ*. א װע;
 םײ איז ײסס ײורט, כטיגו“י ?תרנע.

 31 האפנונגען. אלן טע;י4בי רי:ט, מיט
 בא״ א כי-ט דא ז-ך :ושיגון גובײדעס

 צוױיצען כיעדשו; 170 םרן םןלחקרונ;
 איבע-יגו די •טוױגדז״כטינע, 11» די

 בא־ םארװאיטעל, נוירסוס, חזסטזירים,
 פןןראן איז עס וױיםעי. אזױ אי• דינמר

? גרױסער א ר מז ס4צ* * לו  n בױס ג
 סא־ איז עס און פאנטאן. מארונריענדען

 ־‘אוגטערהאי פאר תבײדע נײיסע א ראן
• א פאיאן איז עס איז םוגגיו  ב־בל̂י

טעק.
 װעילטעא, הר״ז יפעהן׳ א א*ז עס
 ןרעדזן י״עצטע ד* פאי זײנען עס וואוהין

 הונדעױ־ און הונדעיםער געהונמן יאחר
 זײ- און װעדען צו געהייי׳ט סראנחע מער
 גן-עח א איז עס געװאדען. גמרײיט נען

 די וױיר ׳רױנרױכטיגעr אריםע רי םאר
 סאני• דעש ראי־טען וראס ד/ פרן סאטא

 ד/ דינען וױיפאפיע; או ׳איז םארױם
 קע־ וראס רי ;צאהי״ען :ים תאנען יואס
 ע־נעץ הײיען זיך סאנען ןואהתז, נען

אנרערמ.
 יצלױנדזוכט אין ‘כנאי סראנק׳ײיט

 די אוטנריה. שרעקריכעי א איז כםחם
 פיט קעניפט האפנל;; פון מטארט וױיםע

 כײיסטענס איהם איז און אומנ^ק. דעם
 איסגי״ית, אז שאיאז אכעד איז עס נוכר.
באזאדגען ;יט םאילזיפיג תען זי .וואט

 ױאס די פון לאד״ו ד• ^*כ*ענט ד*כ אץ
 איז, אוט;ריק דע• ;טאדט.” ר• פ־-־ע;

 דאט אין פ*אץ כעגיכ ט4; -אט ד אש ו
 ארע, איײנ^ומעטען כיט^ען גיט

 חוג־ טירען. איהת אין יןיאןען ױאכ
 איהר אײ,י ״שסעלען ריאנחע רעיטע^
 יז״ן ג*טא איז עפ ״,*ױ ׳סטע“װא-ט*י
 און םאראן דינען נעטיאך 11» פי-אץ.

 םאר־ *:טענדיג4 פארנידען, אי*ע דינען די
ניכ״ע;.

 גע״ ז א ׳:;ע'• פא-ײעי״טניסטעסיג
 די אבע־ לאגיטאי־ױם, דעל װאלס/נן

 װאיחס ז״ז א־יכע־ יאנעז ליאניןע *אי״
 איד יעדע•• ט־^עדיע. א איז יאס אלן
 העי־פען :עדא־פט ױאי־ט אכיעײלא א״ן

ד ט ״  האפנוגנ. סלן ״שטאדט ד״ כ*-עז װ
 :א־ װאייט ארעײקא א*; איד יעדעי

 פי־יכט ;יױסע; זײן דע־פיל־ען דא״פט
 יאהי ;>יצעה:די א ט־ט ױ.אבע עש וױ

 ײאס םרן אידען ד• דערפיהי״ט ^־יק
 געטאן :טי*סי* א האט זײ אנדז״עעיאכ.

 ״;י״רעיןײכע א *“היי און טעט־גחײט צי
 אזעי:*; אכע- ט־אגעד-ע. גיאפעי־טע

 און ךי4טאנ-טעגי פ^י יזוטען ט*א;עדיעס
 אײםצופרנטעיען כנח די; דאיפען זײ

'י אכיעײקא• גא:ץ פון אידע; די א״ך
 געביאכט קאט רואס טראגעדיע, די

 אגדז״צע• ראס דער פז; ;רי;ד,־:; דע־ צי
 טא• א געװען איז סאניטארױם יאסעי
אידי־ א זיך ראט ער״צטעגס, : נעי״טע

 אין י־עבען דאס נעניכזעז ױנכע־מאן שעױ
 ״שוױנדדב־ א ;עװען איז ע- האטער. א

 טיט הערםען זיך געהימג; איז ער טיגע-
ושט4י אכער רוםט. האייםארגיעי רעױ '•(S|האבען אױך דארף כיען װע;*ג. איז 
 טען און אנצי״צפזותג: ל,אפ דעם זואי

 אנצופ־ה־ ױאס ריט לאכע: אױך ראךף
 אונ- דעמ ■האט דאס א.ין ׳םאגע; דעם לען

 נעכיאכט ע־ האט נעפעה^ט. גי׳יחײנען
 פאא צוױיטעי א און י״עבען. צום ״,סו. א

אידי״צעד צוױיטעי א :געװען א״ז
 א*ז ׳:עדישיױ;דז*כטי א אױך ױנגע־טאן,

 און הו:;ער פא־ גאס ;,א געיעטארבען
׳עוואכסײט.

זיך כיען האט אכיע-יקא גא:ץ םון
אנ״ יאס ק״ז נעיאגט דעכיאי״ט *טו*;

יטװיגדזובט פון הײיען צו זיך דדטעראס
בא־ אידײטער ארטיגער דער פאד און

:פ־אבי׳עם רי נעשםאנען איז פעלקערונ;
דערכיאנטע די ז*י? ט־ט פעז טוט װאס
ענדליך האבען פא^עז טראדיעע ,צװי

כיען טעטיגקײט. ענערנישער צו געטריבען
סאניטאדױם. א נדינדען בא״ציאסע; האט
;עצע^ט אײ; מיט אגנע־־ויבען האט כיען
געיטאפען א*ז צײט יאהר צעהן אין אזן

• • .לא־ פון •צטאדט איצטינע די געװארעז
נע־ ניט ;אך איז פ־אב^עם די אבע.־*

‘פגי

 עס אל; א; לוטען לןיאניןע גײע רײזט.
 דער כרי דטא. פיאל ליץ זײ פאר איז

 פארריסנן םי^נטמנדיג זאי באדטארױם
 װאין״ און װאססען. עד טוז ׳גארצן זײן
 איע פון י1י4ה דער טיס גאר ער סען סען

 אגדדצע־ לאס די אידען. אמעייקאגעד
 זײ נעטאן. גענרכ הא^ען אידען י-אסעי

 סאניטא• איצט^גען דעם אױר װארטען
 דעל אלן אױפנױען געלעגט גיט רױם
 אגרע־ סך א *עטעדט. אגדערע םון הײ־וי

 כא־ און געהאיפען האבען שטעדט דע
 אטת־ע די אבע• נעהאיפען. דײטענד
קוטען• ער׳צט דאדף הירױ ;•ויסע

 אטעלילא אין יצטאדט *עדע כטעט
 ח״אנקע א־ל־ע דו׳־״ך םארט־אטע; א־ז
 :,צײ׳ שײן אין סאניטא-יעו, דעס אין

 אי• יעדע־י פין חוב דע־ איז אייײן דעם
האנט. א צוצורעגעז געדײנדע דייצע•
 די צוטרײסעאט האט טיאגעדיע א

 א** אנדדצע^אסע־ יאס די םיז לע־־צער
 סיה־ער ד* זעלען טאנ יעדע; אין דען
 עהג־ סאניטארױם פון פאלװאי־טע־ >ײן

 טיאגעדיןנס עלנײיכע כדעט אדער י־יכע
 ארײנגעגױ ניט קענען ײאס ׳די צװ-שעז

 pc שטאדט וױיסער דער אין װעלע; טע,־
 יעדע; װע־ען הע״צעי־ זײעלע האסנונג.

 די װעהטא;, אין צע־ םון צוריסען טאג
הײפײאז. אבע־ זײנע;

 םרן אירע; ד• געקענט מען ײאיט
 וױיזען ׳דע;יא א״ע ״צטעדט, אניע־ע

 ״•־עק• דע־ ם,ין ,לטי ײנעם6?• א כאט״צ
 און ט־אנעדיע טאג־טעגליכעי י׳ינע־

 און העדצעל זײע־ע אז זיבעי בין ־איך
 כענ״ש־ בדײט, זיך װאר^עז הע:ט זײע,־ע

 און ;רײפ א,ין ;עעםענ״ט יידברײט,
 פאר־ און פא־טאפערט זיך װאים 6*צנעי

 פאר־ און *טמאדס ,יױיסע ר־ דיייפאבט
 ױך װאלם פארדי״םאכט און טאפעי״ט

 םיײד די און דאס און האפנונג די
פא־״צפײיט ז• װאס ילעבען, דאס אין

 איימע און עלענדע ׳י*עבעדינע קױם
 הונדערטעל פעניצע; אהעד דך *צ^עיען

 קענען — דא און כייײען הונדערטער און
 װאס טאמעס, ה־יגע;. ניט הירו״ הײן די

 םאל רעטדנג און הייף אויסור״נען װיילעז
 קינדעל, ארן םרױען קיגדער. . דיע־ע

 זאר כוען םאדצוױיםלוננ. אין בעטען װאס
 פאטער. דעם אח האז דעש ראסעװען

 דע־ בײ זײנען װאס טעגיטעז, ױנגע
 :יט זי קענען און רעטוננ פון ״טװער

אייבערםרעטען•
 די װענען ריידעז צו ניט יצױן און
 קולן א נענונ איז עס טראנעדיעס. דאזינע

 װאס נליקרישע, די אױ,־* ביויז טאן צי
 פיאץ א געוױנען צו געװען זוכה האבען

 *ואיו םאר״צטעהן. צו סאגיטאדױם, א*ז
 — דא ט\ט פעז ארבײט גדויםע א םאד
טצוה יד און חרב דער איז נדויש וױ או;
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s m r זאמגו דאלטו-יס Mm■| «דום 
 ימ»ן• די און ארײן סאדטאיױס דןר
ץ װאס אזא איז נומ י  שון בופןרט ן
i ניט דף טןן i r r n. י ו  ױ יאלק, ד

א§גן• די די כיוםון,
 ••יק, אין װיגויאיוד רוליגו זונדןרטן

im̂• נאדוהיגוגדע דאס iri פאנ• פון 
 ריע- וױיסו^ט, ׳דוטטןן ײכט און ׳טאן

 און גוטיטליכסײט ׳רוה ״צוחגק״ט, סײט,
צטיללײט.4

 גוזול־ א םאלאן אױך זיא עס און
 אוגטורחאיטונ- טיט יוכען. ״טאפטריר

ײ»ו טיט נען »ר«ד סון יינ  און איגטןדן
ערציהוגג״ כ״ט אפייו
 ״דעחרי־ פאר געכ״רע סיעציויע די

 פאנ״ געגובון ווןדט דארט א״״״אך.
 יעחנר כסוט םארלוזרנגון. און צעיטו;
 װיײ אזױ און פאריעזןר זיננול, ״•«ייעד

 אגדדזזעיאס, יאס קײן קוטען װאס ׳טן-
 או:טן,-האי*םען צו חוכ זײן פאר לעכעגט

 טען וױיזם װאך א םאר אײן קראנהע. די
 ײיכסון א פלן כױיסטענפ ״סואװיס״

כאלאלטע־.
 רי זיך געפינון סאניטאל-וש א•;

 םײ;ע גא:ץ א אלן צײטוננען םאישוידענו
 א; האבעז *אציןנטען די ביבי״יאטןק.

 אײנע־ דבוז און אללעשטער אײגענעם
םארלוײרוגגען. םוזיפאריטע :ע

 כיל״ געפי״אנןװעט װעדט דאן אלן
 זײ — לדאגקע• די פאר דלגנס־לי־סען

געגעג״צטאנ־ אנדע־ע און ציע;י\י י-ע־נע;
דעזי

דןר״ זאך. אײן :אך ישייוס ציש און
 א קראנהוז דןש האלט טען װאס טיט

 ענ* סאגיטאדױם אין צייט באיטטיטסן
 איהם. צי ם:יכט די ניט :אך דך דיגט

 דארט, םיז איייס נעלט ער וױ נאכדעם
 אױוי גאך זאמען -איהם װענען כיען דאי,־*

 ל־־י־ חונעז זאל ער — ארם; אנדעד אן
 ער אדע־ ׳טעפטיגו;גיכא פאסיגע א ;ען
 אויסדױזען. כיסעל א נאד לןנוז זיף זאי!
 סאני- אין נאך א*ז ע־ בעת אפילל און

 אין טאי־ אשט זיך ער :ױטיגט טאדײם,
 דך פאר ;יט *צױן — הילף סיעציןלער

י אדעי די:ע ײי2 אינ דידוהט׳  ¥יז איז דאס היאפאאזע. קלײנע, איהרע מ
 דעם פאל לזייף אונדידעמטע זײטיגע,

 אזוי נלנקט איז זי איער
ה״לוי. דירעלטע וױ גײטיג

 ליאגלער דע^ טוז הילף די אױן און
םון *צטאדט דער אלן אין געםינען

 היאױ דער לוענען אױך און האפנוננ,
העיצער. אידישע גוטע זארגען דאדםען

עהן ״טעדזן. סענ^יך־ און נאטו-־̂־
 הא• םון ׳טםאדט וױיסע די איז ״טןהן
 אין בע־ג טאדרע סיןדא די ביי פ;ו;ג

 איהד ערםיהלען צל כדי קאליםארכײז.
 ווערען ר טוז אײפגאבע, ;דױסע ;אנצע

 ,lir.m נאל זי הוז גרעסער אלן גתןסער,
 אויף !;4װעי אידען אטע־יקאנער די ילון

) שטיצון. זי אושן גחגסןיוז א
h ..... ׳׳■"■״־׳

 אינעז«:ט: ה*ם איחר, ©•ינש דיעסתן, ותר
 ד«ס ? הו״ידזט׳עז ד־ול *יע* דױז׳ענ.

 קױ די re היססאיימי רע־ בױ סוד, » בלײבם
 אוגזע־ע פאד «;ש«יע-עז עס יתט «ײם׳ןן כתנדע

v יענעז םי.* ױאס אכער״ מערס־מעדעי r: 
jnjrt. .נױיסע״שאז, אז»» :•םא נ»ר איו עס אז איז 
 זא' רעכירוגנ •םעריהאנער אוגזער ױ<ימו *זן
vt אזױ :אי איז װני באגעיז. ל׳ונןז ניש 

 טםײם־סעקרזםא•־ או;ז*ר װי באריחםט, אװ גדויס
 או;ז פאריאזעז זײז םיש שוגיעסמוזאמנן V יוחז

 «וזאסע;מארעז. ;•ט עיד און היםער נאי וממז
 קל״ניגלזןז אונזזני האכלנז םיר וױכאלר

 :*־:•ם, זיך ױ«ם עס »ז זימני, וײן איוור כממו
םיובי אוגזע־ אין לוגחןחןו ג*.מיט

tHi ̂ם. איתר «ו  » נזײעז רותא עס איז וױ
90V ראגס, »ר:י«ד »<י  Vi■ ה«ם עד .ײאס •יי̂י

iyff9 סטײט־מקרע• ,נרײטינו״ וײז אײנייגניא 
 סײנט, אױזר געטטר ם*מ עס האט *jr אויג •אר.

 פיוד־ען זר א*ס«י »ג<«געמם אמי איז iy א
THI• קרי־ איז ודײסט, »-הר וואס מגימז״ י ויד 
י1א- פיז נרעסער m קמחגנ•* מר״  וױר װער י
 אײנקג? זײן םיררעז מײש אח ערים אויוי דאט

 זיר 1■לא נעסםוי דע- ynye pm 1 ני״סינקײס
 איתר װי תרײו, װאט טאנאאו. ס*« ארו׳ס«<רמגיאו

״ו. ®«י *מנ*ר נאר ײי זימונו זײ̂נ  דאן י
 נאנ־ דעי םאן, גרײםע־ דער .oar רער אױור וײ»
 איחר געפינם ואכלנ; איאיכי ^איגאח^ מר
 ײא^;נם«ז א״ז חויז װייםמז am איו נןש־ ני■

dp>p **אײ־ אײער אין אייו, אדוס ארי■ :אר ײ 
 אויו זי• ipj'en ײ^ט איחי או« ®ביכך. מנאר
D'*ir ים. איז*«

ttv.• כ^בם v i ניט «%wrp r» r איבעי 
r »  Mm« .נמהר אײו ײ«ם ײחו »י ו^ז 

r*M 1אי טסייודטןאראאא־ ראר זײן ני• r 
umMWt •ױח•■ mthti אר־ נ*ם *יױ »ײזי#

Myj ,י *ז גיס> *P •די װ »r n
 ארז ®•יי דאומיסי. ■irs'MMD די <ווײ.'»יא

1 נארניט iro fjrp •יײז איאט אײײ אסת. ד«גי.

אז זײז, דאס ?עז >:ע•־, ; rcrr-r י־־יז זאנעז
 גארניט זאל ױוזז װ״טזיכםיגערי יױנעי־, רע־

 ? טועז לארעגען זי־־נע װאס געײאושט. האבז;
 *װפ שסאדק :עהסעז :יט י1ז' איה- דאיםט אויך

 א אהן נןןבליכןנז נעכאר איז עד ױאס דארצען,
 געמעזענעם רעם tv א״ד. םארזיכער איד *שסזיע

םעהרען. :יט ברױט הײן ײעט סט׳יט־שעחי־עשא־

 אז א־רשנעזעהן״ זיר ײעז האס איעשאי שים
 ליג־ די אז ; •;.־ד דער אין טויגען סיזורס א־גזע־־ע

 אונזערע אסירו אז נא־גיש, דא־ט ̂ןןרנען דער
 cprnjmp און ה״י־םקוהרס די טרז סטודעגםעז

 װ^יי״ אוםוײסענד. זאחױ ארויס דאים פין לוכהז
 האכעו אנארכיסשאןן אוז ^•^•סטןו די ויתרר״
 דעם םיט אבער נזזאנט, צו,־יה יאננ שײז דאס

די אין אז נע׳םקנהימס, יאבזז ד• :אוננמ־שיר
̂ן זארנם םקוהרס  *אר קערער די סאסנז «װ ניט ם

 ייןהרעי, נעהסם כתז דאס inr:ro דזןנקענדע
 1אי נעוע באראיטם איײז נאז האכןז ימ?מ
 9 איז לינייעי «. אז זז«איט םע; דאס .,סיןוה'
 דער למז וײרעו בעסטעז דעם ב־י איז קר»ס,

 רעכםס. cm ײי דיס ר*ר;עז נאינימ יאהרןי
 אי:־ אויזי םעז ם<ז מ׳בתנה׳ם זײ מאכעז דזןרשאד,

 נערד םןדר אה סעהיי ר*הר**נאם»יםמן זערע
̂כאן׳ w «עהר איז סעהר אײסנ jpr נױ־ רי זײ 

 י*רײ*ר איזסיגע דיי אויטםינרקזאסאײם. םינן
 אױסעז, נאי זײמו אוי̂< ױײזש עם ווי אב<ר,

 םיי *זױ איימומב*? אוימדעיעו ?אל פתן אז
ײ  •עולח. ײ איז װ»ס ײי*ר ם*הל®. אױוי מ

יגאו װאס די, *ז  אוםוײסמנד״ דאר ברײבעז זיר. ̂ל
 די סוז קיכדער די *ז איז, (^יז זײאר לורץ,

 אוז סיןוחל, קײן :ים דארפעז רײא •יינמ
̂ד «ו נים. אודאי ייאלעדזא אוז הײ־סקוהי, א  ווא

 ®עסםארי. די •לאץ בעסטני־ ד^י איז זײ סאר
ױשר׳דינ ה«מט א• איז *rr א אי בנאטנ-ת.

 ; עולה אז װײמייזי ׳אויז איז ד»ס איהד, זעהם
 איינענר אײיי כ««ש שענ־״ױ קרײ; א «ז ד*יא.

«י כתז מז ג־ויאיז. ניןדמי׳?: א איפז »? ; 
נןד » אז אכז*, יכרת א א*־ם אויוי נאשיגוז

x;•1 «׳ י ״ < ” ו״ ״שטאאש, סע: ניױ א םיז ;א־ *יי •»«« י <׳ יי
•t ו א־ז כאנאי, :עד־יםעז ין א־ װעדע; נעכא*ט זא*
J• ־ ו־ פ.־ז פא־:־־;:עי םי־־< באשרייעז םא־
עי װעז ■אטיורנז. סאזע איז איהר ז־עהם Dgl
זײ א*ז םסיב־זמי. ־••:ע יי די 1-כאש רײט כאם
•־ס• א ־; ל־ נזבעז גיש דאזי י<:זגז זײ װײל נים,
נױ־שע. h באפיײעז ר*לא ער רא־וי ־נזןיד. לײז־
ױי ־הר״ א םאר-שטעלט ■־. סארבדעכע רייכע • X• 1לי שוז פא־א' די פיד־עז איבער רעז דאס ױיים

t פעגשעז ;*;*ועהגליכז ; זעיז

םע'ט אונזע־ע  נע* ר*!י זײנען 7■ןוסש־*:̂;
 נע• ז״נעז וײירזשעס זײעי־ע נערוארען. יג־ראלען
 טטאד־ א*:*ם איז ױלירז•:• נעװעז. װי בי־יבעז

 ר^סינ איז עס אוינ אוז״ זײ. םאר קער
 כיל כי־זי אז איבערנענןבעז. מיר האם כתז ױ»ס

 לױ םאי D«*Dnrc !אסידאגנ^טזי־סע די ראנ«ן
 םארדינם, ;יס טאהע ויי האבען ראוז, און לירזט

 פאי וױירדשעש רי העכעיעז זײ זא' םמז אז
והותר. רי דײ אביטעי איז בהםות

 ל״כט װ• .עורם יינזן״ איז דאס ;אײש װי
 איהם רערט סען ! ljr*•;* איהפ <ס קמז מעז
 רי האנדעלם עד אז יאננ, יאהדנן טײז א״ו

 האי־ נימי א בױיז זואוזרננדינ כץיאה. ניויסן
 ר*נ• זו נאד עי הןום דעיפאר ר»ס אוז ׳»ןיר
aנמנ אײו <תז w סעיאר ע״מיאנץ, זייז n״r.» 
 םאר זתהז םים ל«ים די *ז ■*הם ifb ײײט אי.

 ארײננןוד הענעז זײ וײםיל ׳םע:אמז םיר אזױ
 צוהײעטטט זןי װזנים ניטינל זײז פאר אוז םמו,
 איט דאש אגינמז, קײפ מז ע־ »ז צורריפט, *וז

 א װי סעחר, נים *אדלט ער אכי נים איהם
 איחר *ז ׳נ*ר פופאתניא. דאויטו די פאר ניקמר
 איו :יט פארם אט־אר, ער״ איז ׳םר«כט » םום

̂עז pir ימט י1 א« אוז נוייא. אזוי גאנמז  *אח
mrt אבי* האבעז דעז עי יחןם יו*ר*םעיר, םאנט 
נ^יאמר? סזד

̂•םיר ױ ,.  רעד זןוגם — .11אײניײד נים ז
ױ .טייסײ. םרז חכם ז ן ־  ם«י- צאהי ײאיזסןנרזנ י

 נ»כוו?* א איס ײייוז. מייקלאר• קעז ברעמנס
 באײײעו אי« עם װארפ־אײיאר דפי ®יז העניט

 איז ננכים סזנרדעי. jmrvtpc די אל ,1**יי*ד*
̂ט ויי־ א«לטנ ײננ^ זי־ינעז האלײאאכיט

אוייא יאײעז נעז  סיאטה״. םוז זוײס דער איז ;̂:
 די nmta זײננז ױאו ־ראײז? א מ*י־ס איהר

^ז איננ^אןי? ?*ינ«ז זײ סאיט? או

 ה|בען זײ או:ז. ש־ש דא, טאיע נעײעז דא״־י
 ז״שען ארע םח מי נעהע־ט, און יע:ט“נע כז־יז

 טו טאמנםא-ר. דעש ני«־יםיצ*רט מז ראט
 ײאהסעז ױאש איגני־אד. אזע״כע זא״עז פא־ײאס

 ױע• :ים *םטאספעיע. ברוטיגע־י אזא אין אײס
i מעידע•־ רעז

 xci■ פ*ר כאש־ײט האט רז״־אדזיש נלדױסע•־ א
 »ניעל כא׳גגב׳עט ;;,דאב ױעלמ *:געשםערםע,

 גדזנד״ דעש ״,אױ, ראראי״ עשייכע אויף סעם
 כיז לעבעז. צו אוש נע׳נגב׳זנם האבזז זײ דאם
 ביעכם נויט רי א״נשאױשטאנעז רעיםיט איד

 ראיעים די לײ נים. עס א*ז אבער אײזעז
 אױ v -■י־עשמדענם״׳ נעפזןדרלימי א עס. דוםעז

 ננב׳עש װאס נ:ב, יירײגעד א אירגענר ד« רעז
 «וו אופ נאד וױ ציר. *נסנר אז אירנעגר צוריב
m דעי אײב ? תבעז v r n ראיף נערעכט״ א*ז 

 םאיב״עכער y* םוז טײל נ־ױסעז א ג*י סעז
̂אזעז  ה«* »יע זײ וױיל פריי, •jn י1אײ א־ויט

 צו אופ כרױז פא־ביעמגס זײעיע באנאינעז בעז
רזבעז.

 א:מי אויזי• ישויז דאט ד»וז־«י«ז רעפ פיז
 האבעז עררײם די בײנרער » תט9»ונ?' סעם׳
 ®אר איני כארויליננן «ו באיײם ערסיערט זיך

 םמנע די רהײן דעם אוין• ארםײ אינזער האיםעז
 נאנז מו װאם םוסע. .» דאיאר דיריאז זצ םון
 <מנם איחר קאזנא אונזזנד ליסעז *ו:יץ נום

 «ז ד^ר, רוסר נױםיגעז דעם יערנעז דערפוז
•«««. כר םון• םאדט זיד באצאדרם. א־בײם נוטע

 פראנל־ »ז דזנפ, טאי אינוגתנט ששארמז א
 די םון •רוטח יײז באמאזל^ן נים דאי^ רײך

 איחר, na סאנט aim ל9אני ײאפ בײיאנ^ז׳
 באריחכאמר חני ארויטנאגיאכש םזנ די האם

«רנײ np ם. m זגקאנאםיטם מצי״א־
נים »יל»נגפ6 אנמי-יןא טאלגט: וײ םינטייט

 איי• איחרצ װפס ®ױלעו, די *ma ®יאנמיײל פיז
אמי׳ {.fMMrpevH האבמ< סאידאמד

 און ®יאגקי^ נ»י לײלעז נעטיקם ה*ט זי «ו
עו1•ראנוװי 11מוי זײנעז ןייטני־ רי tf י r»?<P,

ל ו־ןר א'! װולו !כאאאהיט דזןיפאד זי װיל » ? 
m ד איז איr *  fBorvm m o  m םמוםח רי 

 וסי ײ Bin דאז םלמסר, ?*רםססיי «ויי תיתו
 ײ am סטיס*, «י.יתי גימיסיסנסו חסממ ני•
dp יסי tt noa lievi. מילסר im tm •גי 

amis אייײ tr i ,nemo •ג»י י׳ואדו **P 'lm io

r w i y p n ר   in

 j'oiyitHM ח«געז דאל«רס מ-ליאנען
*וגמערקױפען, געקאנט ניט

 גן- גןטפורס וױ נאכדעם גרײד
i דיגון שטארנען i r m i טאסן א 

 ציײ פעדעײדןגן די אין נעקראלאגו̂ן
 עס װורכו אין דצותאיען^ און טװ;ען

 גאמ- אױוי גוװארען ^ונגעוױזון איז
 דער םון פיהרוד גרױסען דעם #עלס׳ז,

 טען נאװעגונג; ארבײטור אטעדיקאנער
 אגוױיועגדיג גויצרינון און ;ערעדט ראט
 ור װאס אײנפיוס גרױסון דעס אױוי
 נא- ארבײטור דער אױוי געוזאט דאט

 איס םעהמקייטון זײגו אױןי לועגונג,
 און אמאדזאטאר, אראטאס פיהרער,

 אנער נאר איז דוטאיט וױיטער. אזוי
 װאס געװארען געזאגט *לץ ניט װ״ט

 — ׳װערען געזאגט געדארפט לאט עס
 ניט־דערזאג־ סך א פארביליבעז איז עס

טעכ.
 זעהר געװען איז ילעכען ;אטפערס״עס

 ;ע- איז און קאכעדיגער, א ראיעיגער, א
m נרויסע סאריצ״דונע טיט פיל װען i* 

 גע- ניט האט ארו דאס און כירו;;ען
 נעקראלא- *די אין װערעז ;עזאגט קאנט

 אין גןװארען געיעאפען זײנען װאס נען,
 גאך איז נפטר דער װען כיאכיענט, דעש

 אבער, איצטער אױגען, די פאר נעױען
 גע־ איצט װןרען װאס אלטיקיון די אין

 דעם װעגען ילעכוה דעם װע;ען יטריבען
 אר־ גרויסען דעם םון װירקען און יצאפען

 און גאםיערס, סעמױער בײטער־םיהרער
 װערען איגע־שאצט, װעלען כיעשים די

 רײך• זײז פון םאקטען ארויסגעבראכט
 זײן םון ׳עטריכען און יעכען, פארביגען

 הײי דעס אין זײנען װאס כאראקטור,
 ניט ׳טױט זײן גאך באלד טאמענט, הען

• געװארען. ארױסגעבראכט
 מען האט מאמענט הײסען דעש איז

מן געדעדט סד א’  צו־ טדייאייס זײז ווו
 איכערצײגוננען, און אידעאילען זײנע

 אױסגעהאאטונ־ מסרײגגור זײן װענען
 אין אויפםיהרוגגען זײנע איז קײט

 ער װאס יאהרון םייו די םון פארילזיף
 דער םון רודןר בײם עטאגעןי;ע איז

 און אדבײטעײבאוווגוגנ, אמעױיקאנער
 זיך באװיזען צײט זעילכור דער אין האט

 נא־ א — נאמוז, װולט א ״טאםען צו
 גן־ און נעיצעצט װערען זא? װאס רעז

 ארבײטער ארגאניזירטע די סון אבטעט
 נאך וױםיא װעלט. נאנצער דער פון

 ■ערזענייכקײ־ אזעילכע מענשעז, אזעלכע
 םון ארבײטער־באװעגונג די האט טעז
V געיטאפען װעילט דןר

 װןרען װאס ׳ארטי?ילען די אין איצט,
 אננעוױזען װערעז איהם, װעגען נעלגריבען

 •אסירוננען, און אינצידענטען נעוױסע
 זײן י1אוי יציכט מעהר װארםען װאס

 סך אי צײג^ן און פערזעניליכקײט
 כא־ זיץ םון םעסטקײט די עריבו<ט

ראקטער.

 פרא:* די ס«ר געשייס די*ט זי װאס לוירעז, די
̂ראטעז צויז״צע  אוי!י װארום אױכצו־שיסעז, סא

 ארעריהאגער די װאס קוײעז, די םאר כיאנעז גיט
 *םעריקאגער רי םאר אויסנעשאסעז, האבען ארײז

 צוקא־ אוז גע׳הרלעט זײנעו װ*ס ׳כ*רד»טעז
 םאר ם*נעז גיט װארום ? נעװ*רען ריעט״פעט

 םאלק *נרעריקאנער גאגצע דאס װאס צרות׳ »רע
 דער םוז צײט דער אין אױסגעישטאנעז איז

? פרחדה

 ■רסיי a צו?יג רעדלאו אױף נעהט שאכקװע
 איז װאס שייאז, צאדסקעז איטעו tv נענעז «עס

 1בי איר װעז רעװאלוציאפמר. א נעװזןז אסאר
 אויפ• דזישאדזישעס די איר װאלט שאסקװע, איז

 װטם שייוונעז, פײע נאד »ז נעפאכט, מערקזאם
 רעני כאלשעוזיסטיעער דער איז איצם דיגעז
 װערכע ישייאנעה צפרסקע נעװעזענע זײנעז רוננ,

̂גאננעו האבעז  פארברע• ׳שוידערליכע אלערלײ ב
 צוםשע• *ו זיו אוסרעכם tv איז עס אוז מ:ם.

 םארכרעכערישע װעםעס ׳ש«יאז, איסעו אז צו ti«־
 לאזעז און צ^נד, זא*װײזא מויז איז קאריערע

 ־־װ«ס ׳ש«י«נעז צארסקע יענע פרײ אוז שיא:ה
 איבערנעקוריעט ־vt ״■*יאק׳/ דעם צולינ האבעז,

קאםוניסםעז. אוז באי־שעוױקעס איז

 נעגוםען באליפעװיקעס די ‘הסבעו איצט ביז
 אינע־ עם חאגמז זײ אז ?רעדיס, דעם זיןי םאר

 עס חאבמו זיי אוז עמײס, די no רוסיאנד ריסעז
 איצם זיר סםעלם רוסל«נד. «ר8 סרידןז נעכראכם

 סרסנצוי־ ד*ר װ»ס אםת, איו עס אױב ארוים׳
 זײ״ ««ר ערשלערם חאס ססדול קאפוניסם זישער

 חסבען םרןמקל »וז יעניו »ז דזשאדזשז̂נ נע
 זיי ז*ל ןר יזמסאנס•, בײ נעבעטעז זיזי אדרבח
 רײנמד ממו סלחסח די אןיפצונצחםזנו העיםעז

v הסס קלעםסנס• נאר יאגד, t ,נלוײ *•מז»נט 
 וחנם רונירמנ בטיסומיסםיסצ די t» כעגד̂י

m י»נג ניט iw m. 9 אויבaf art 4אסי זײו 
 רוסלסנד »יו נעסיייט םר««קי אוז לעניו האכעו

a סי ••ליםיפ. *װיײיניס׳דינן• an רוהיסוז 
 no ווסרסגי tg נזגסילדע̂ר tm ה»ס •סיק
t •רױס n  na סjwrfi וזמסןר סוו on רווןו 

no ססיק v t  m  ban קיססאנסי ניי נוגןסוז 
it חוייוו t« ," i ײ» mat קוגוו '«an« nn־ 

t די נזנחסיז m  rmeo .דײםיייסבד 
נריווו•

jאדו״ס ױך וטin א^צט i t r m, ס  דן
ו>4א גןחאט חאט גאטיורס נ ראיל ד

nm א m t* w א װורון צו " v o, 
p ווט^4• גאמ y r i» מו און ױו ד ר  או
דגו איהס לען לאט ײ  געוואי״ט טאי א

ט און אוגטוד?ױפון,  װאסן- אני מיט ד
 סייין- טיט טאקו נור ׳גולט סוטע רע
ר דאיארס. נון מ דאס אנו א  פון גי

ט אױגען דיגע האכען גאיד דוס  פאר- ד
ר ניוגדט, ך פון אװןקגו׳צארט האט ו  ד

 צו טר״ ®ארנייכון איז און גאיד דאס
ר צו און זיד  ארנ״טווינאװעגונ^ דן

ו נ י  פױ דאס איהם צו גןהאט דואט װו
ו ױזןן, װערט איצט צוטרױון. י  אנגוו

v גאמוערס דאס h אײ- כײגו׳עטאנון 
ײ נסױנות, גרויסע גאר ניגע  װולכע נ

n א y ; i sp ערזונייכ- יעװאכערע און■ 
אױטגעגריטשט. זיכןר זיך װאאט קײט

 ער- איו יאכואד טען5 דעם כלןנטא;
 אונטער ״טאל׳ אין ארטיקעל אן ״ציגען

 דאי״ארס מיליאגען מיט״ לויוי״: דער
 גאמ״ געפרואלוט מאל צוױי lltf׳ האט

 פארראטען צו אוגטעיקויפען, ■ערס׳ען
 גע־ .איז ארטילול דער ארב״טער״. די

 שריײ דער און אריה כן ױסןי פון ׳עריכען
 אינצידענטען צוױי אױף אן וױיזט כער
pc עןן װאס ׳לעבען גאםוערס׳עס  זי

נסױנות. גרױסע ;עװען
געזאגט: װערט ‘ארטיקע' דעם אין

 ;?סיערס װ*ס *יןבע, גיליסע ע^טע ״די
̂ט  יזנצעחן מיפ גןײען איו אויסגעחאלטען, ח

 ד*ן t’» ער צוריק. יסחר נ״נצעחן ןדער
 ל;^״ די אין װ• ■*•לי*עי סזוי געװען נים גוד
*ןדע־ דןר אין זיין יןחדען. טע

 ען•ועסטt«̂ע סזוי געװען ניט איו רײ׳יןן
 גןװען איז גןחאלס ^ין מי״חסח. רעי־ נ*ך װי

r אינגסגצען y i דאלאר טויזענם i .אוי• י|תי 
 איבעדגע• דאן פעדערײ«ןן די חןם דעש גער

 §#ר- געריכסלינע ®זן ant סזוערן $ לןבס
 און בןיקסמ בןלרסםאװ דעס ®אר פסלגונגען

ד «ססקעס  דאדיקס״ גיײגןגרינדןסער דער מ
 ־,אעו־ססס ד« — ט1י«עיסא7סרנײסער״ק לןר

װןרקערס. ריעל
 אסא״ ורערס1מסגו»ן?ס׳ די חאס דין גראד

 ןגענם אן איחרןן אוגסןדגן׳ניקם סימײסאן
טןן גססיערס׳ן. אוגסןדסוקויסןן  *an ןנגןבן

 חונדןרם אדוס םאנומןקטסורערו די איחם בןן
 לןבןגסלן;גלינן a ,|oito דאלאר פליזענם
 יןחר a דאלאר םויזענט myt ®ון ■עגסיע
 איז געחאלם פןדערײ«ןן זײן װי (םןוןל
 זײן סדן זיד ™ריקגיחןן בלויז געװען)

 טרײד״יוניאן־ דער אין םעםיגקײם און סמם
ב#װעגונג.

 אוי;י בסרינםןמ ׳נוןטער חו>ט ערס1גןם וױ
װ פ. א. *ן  ערסםעד זײן איז ק*נװעג*ןן, ל. ן

 ןגענמ, דעם ארויסצוטרזיבןן געװען ולס1איס
 בסבאר־ןנבןם. דעם געבראכם איחם חןם װןם

 מאגו־ די אוגאגלען געזוסלט ןבער חסם ער
 בא־ ענםליך6ע און ^סססואײסןן פעקנמזורעיס

̂כע מיט ׳מ»כען ק*נט «ײ0? די מעמןדען װל

סוןן iyVn סןלייסןן ^ן חןס ד> נן
י ס ן ד נןין ^י׳ו ןי i «»1 י n  a imייד י it

י וןלװײל pa נןגעגעגען, V עו װן f מי׳סג 
י װען וײן. ן j ןגענט ו  i|ary;it| ayn*»| 

ײן #עופ׳ן ^ד וװײסען ן  ‘חןיןל 9 *י| נו
 נן^א• |ײ>סןן-וימיער1|1 דן• חןס ^מןי,

in 9 ^«עד pa ^ימעןרדןנס  , t m w n• 
« יעדען ס1•ןרצײנע חן•  fta װן• װןי

רןן. ^ױייגעיןד• װן  דעס ayn גןמועלס נן
̂געגא ̂ ytjna ןי*ן אויסגע»יעגט ןבזינסיייך ו

ון חײסןן  רע- iiaij|apti דער ןגבןט ן«ץ ן
 -jia חןס aivjia דער tg *עװיוען, חן« ?ןלד

tf ,n jg ia ry r*  די װןנ נ#ג«ר, דעם •סר ;
 jN it• איהס גיײט וייוען מאגו»עהט«לדעוס

׳ניט זאד י.ײז on’a «רן ♦n ׳בען
 טרײד״ יעדעי פון צלריחציחונ; ןײן אויסער
מעטיגקײט. ײניןון
pa ײן װ .tf 0 דע• צו עיקלער־נ; ן  ל. ן

 גןמ* חןט איגצידענט דעס װעגען וענ«ןןיל,ןג
 נסױן גרליסער a *gt װןס ןנגעװיזען נערס
 די t’a ע^טענס, געװען. »a ag2Jg דעי

 לןבענפ^ענגיײ דער סים כומע פןיגעינלןגענע
 a פ?ל ןגציחענד געגלג געלוען ענסיע8 נער

 •־g איז pa at״ng; ואוסאגט ogn רענ׳געז׳
ט ויין נזיט חעגגיכ  ןלע?- יעחילינע ״’ia נױי
ס;  די tg ׳יהלמ0גע על ngn צוױיטענס, «ן:

0^  נער* pn |g ןיחענגיג ניט t*a tgt׳”|
 ׳געויגען ?יר װןס •רעוידענט '*yijg אן זאן.
g אנסימרען ||jgp י7װײ* ױעט װןס ry*^ 
 «זן סען agn דריטןגס> אדנײט. די רײך

ס לgt ער tg *ילאנגט,0 ניט איחס  טאן ןון
j ^יינמןד דער קעגען j i ; | r g  •aa די לויט 9

vn דעס ןis דיגגונגען  igoig ײן  ■ענסיע ז
װןן  jjijnontg3 pn ;g ngy ;t;j|n»g גן

g’:n פון  nymapg״|tipjia7a.* ער agn 
g^ לײן, ייף יעגמ0גן* ogn די ןר g^n*] 

tgng•< די •ו^םמן דעיצעחי*ס: דןלעג^;ן
 liagaiJtg §ון ס^ו«עק»יןורןרס וירטן

gtg כgבg7ג סעמלןל ד•ogרo דןם ig;<o״go* 
̂סנןסרג ogn ךר pm מי׳ ig* ז j »a f  V 

•ia ?p n 3g| ענס«עד דןר *v תל^ געײען 
 §יען די pa סוסן גדויסן די |g og3 סןן

 ל״ ng .0 .a דןר •ון •רןזידןג■ op סןגסין
 •סיגסרססנןמ op סונסערקוייןן וױל 1םן

 סרריס״ ipgn סיב״סעד די 17װעם גסם^רס,
p גענוםןן  paפסבדיק ר pa איחס חסנען 

מז חוי i״a it מר p מןכסיגססן די פון •g* 
ogn o גד.gל «|a ו^יעס n p ןד tg op 

f םימ באם  ;tioog^goוריpװי7גt.י'9 יי עז 
p ׳a;gtp ער טĝ בײסער,  cn’a ipgn* 
 lootnytyttg די מיס n»n |na סין '•טעלט
 *it on’a ||:gp זײ pa ל^• פון בירגןר

 ברי-go די npg ׳pn3go דער »ין רי?סי?ען
on»a n:gp ip:gp ײן סךן t’7■ ן ’tg נימ 

y;tontg3| גאלד.־ זײער מימ
 ogn igrtyugp די ogn ,y’tgng די
 גרןססע n געלוען na ׳a3go|t |gi איחם

yttg^otgopn ליבן, סון tg’tn  n :n t ogn• 
 na oy .||tMipo»ng on»a ||3gn חברים

 ogn otpogt tg ^רעןgגעװ קיאר 17י?מ9 ד*ן
סדבײטןר• דער רg0 לעבען ןיין געחײליגם

f«a nr• omo i p  i f i  fig /injtytip•
»tp n i  fi p i f f i i i i$ i i i9

iy«y»P* l  H i fib tp^ng g ip i i i 
4ip  •gf -ownyi ogn n p a g i •gn p n u 
Mgag •H i t  lygHjn l|yyfyv|jl g Pngt 

•P  igi non i<ff pg ,*grig* fpigjo (>,
yin*0* i| it tn |  oyiisigongi- גײ iy i 

Hip|• ptn׳-i p  •gpg* -g« yotp fgi 
i p  p i tying♦ yofiy ♦1 pa tg ,o*nyt 

y iM* ,nt»n*»-o*|n* *  **״*גץ• i׳a מי>,1י
IvniyjM |y3gn jo p  pa fyigvyj tyjMt 

^agj nogay^g r̂ ןי• o iy  pa ug^gun״ 
•Mta t'oiy יליןג ויל*py ״t* װעס עי 

ag ,iyjig*igi igj♦ עו *r * i  *g נסר״?ס 
ty^yor די yog |1• ;yigv, tyj^p it  only״־ 

yp»i. די n iy a ^ aןנען igi oygpyj i ’j״
gn nf j v i g  pty iryarבyז OJgpyji ofJ

rjy* g ♦itg tn fyitniga 01װײ p»nt 
1; Mta •n»a lyo^gn ogn ,nm iaינג •jg 

tyntraiy ociaiyj igj ogn iy •lyttipyj. 
r’• פמרײ?ס t  pa :Pf*igf y ’t ’paa h  pa 

 גע• o^gn עי )ע•־onי-נgן-fiדgןoJgטר די ׳סען
oigp י:י*טען •a |.g ĝגיעפnוען iy t ’’3*g* 

 ng :yygipy; igolyi o*gn ♦ און סיחרער
 ♦״,גע•, •gj זיך a*gn ע• װי מילי^ען, 1סיי
געבען. סען

Diyiog;]׳ gn» דעי־ tg ag:jg-*g:g3•, ♦ 
 y*g :אא־׳זצ-אגפ ogn iy tg אויוגעניאנמ,

yj ;ro גוצ 01עtnנgרגg ועדערײ׳נ^ :g 
 גיט pa ע״סא/ײ־לעז’*’rag די אוייי גענעז
ytgi] די o^ytyr-pnnoo y»*’ngtg3 אויו־ 

 ענןיגיסער ;,n pjp g jgp g חוינען
vגדלונוgח r r " ;*  o^yory;ig |yrn  i סייע 

pa opmoo ניידtיg0tיט pynyg p,a 
iy t̂ סאל דעס pa סטעדס. a געניייגען 
m ♦ho♦ן P ’t pa og*p נד4י* YHy> i p 

ogn i*gj y דײס׳יע וון r ’smooy pa איחס 
I P I 3Mtg3 ojgpyj on.

a oy?♦ װעדס pa tg ,:ypjpyj it דעד 
 og::g op ]'siyiogj ogn iyo ogn צײס

nymoginyotgp g ogn oagoyj •סרײד״יי 
nyo” 3*g pa g op tn jy ; |gooyn«gp |g»j 

*y;jg ogn ogn ,gma gitg^gogni o P r 
♦•g oin ^♦♦נר lyma |ia ,y»tgo»;g, בgלד 

 ׳oy;’3gp o'ygPni וון y<tg«nyi !♦ין גאד
np og ĝ• oyip  |yo*gnyo ^♦•g ogn 

m״ tnyinyp̂״ agn lyoyir אדויס■ זיך 
tg ,171 ♦ny< לן# matin סון iyn י•pg• 

•ooy np p i lyngnyj oppyo lyt♦♦? p tg i 
ngngopog i רײני׳יעד p  p* ,pgegoog 

agn gaon זיד lag* 11« tyagiaog otioyo.
l»o 7;ויל  ,•yio-iya’»ng j^gpngi 

 •gn ׳iag^i»a |1• •g lyoygar ogn די, ילל7
ip 17 ערב ,aap’ta’a aayoo»yp opליכ 

 די pa #iyaaiayoyion,a pgag^tga 7י7זזי
tyayp aaio’or aoaoya oagon yam די 

 tyaiayaag ;gi לסgװ oiyaoga װען עלײס.
oagpya oy iy a*gn ,igago |yann oyi 
lyayp ©♦♦pamp p»t .lyppig• aana iga 

»it typ’r  |ia y♦ raioa |yog עלײס די 
gn»ל lypp-go aanj iga oagpyo iy טיס 

yoago op? סון r n o״•ig pa nagp |g’an 
gn w n 'i op  .orvogfiyonaלם oma 

lyv-ya לײכסזד ויל pyoyn layai’a ♦n װײל 
ogn iy סילע ♦lying יט7ח7ג *oayiHi it 

iyag ogn iy .|yoogp*ytya סויסגעחסלםען 
p»oa op. •סוין r *  tyoga oyanyr pn 

גענליכען״. ים3 ק7ג^״סל קײן

 געדאנ געקליבענע
שריפטען גאמפערם׳

 װאם סרכײטער, רעם נעסט סרײד*ױ;יסז די
 צו םליכםעז זײנע םון װעניג זעהר ססט װײס
 בא־ ׳שװאכעו נאר ס ה«ם װסס נעכעדפענש, זײן

 ׳<ײדט iy װעלכע פוז איביעז, די װענעו נריף
 M רעװאלוציע. נאנצע א איהם אין פאכם אוז

 1אי עס װסם גוםע׳ דסס לעבעז צום אױף כלסזם
 װ«ס געפיהר, ססיאיישען יע;עם איהם, איז דס

 טענ־שעז ס איהם פון םאכט זי ;באזיצען ארע
 עטרעבוננעז נרעסערע םיט אנזינשעז, גײע מים
 זאכעז זעד,ן איהם םאכם ;וױנישע נאנ־גרעדע און
 צו »ו הויבם ער ליכם. אנדער נאגץ ס איז

 *ר־ די זײז ניט lat עס װערכע דאס םארמםעהן,
 צו בארעכםינם סבער ער איז םום, ער װאס ׳נײם

 ניט יזעז םעניש קײז אוז יעבעז״ עררימז אן םאכעז
v באטראכטען רענם סיט t אויבערהאר. ױין ארס 
 סון נײסם דעם איהם אין ooorva טרײדײוגיסז די

v איו נלוינעז no אונסיהענניגקײם, t ,זןלבסט 
עהרענהאםטינקײם. און poor סוו געפיהל ס םוז A

 רזד נסטירליכער דער זײנעז סריױ-ױניסנס די
nt Doom .נסםור-געזעצע na טסקע דמרסאר 

 ■רסכעז שװערסםן די אויםמחסלטעז «ײ חסכוז
t  naינםוױקיוגנ די ערססחרוננ. אח ײם no 

 מםאנד־ ayi no באםראכם םרײד׳יוניסנס״ די
 םוז אוז ינג1פסרםעה 1נרויסע זײער סוז ■ונקט
 וואונדסרבסר nmoayait איז װירקוננ, זײער
9yar. װיזעו7ויסנ10 חסנעז טרײד״ױניסנס די 
 עקסנס־ ra חעזינם, 1יעדע איז ®סחינקײם זײער

iy r 'o, סליםמזעד. איז װי•A *
vo סרײר- יעדער דסס נעתסלםעז, אימר חסב 

it יםט,30י31י  oio בא־ דסרא ערמלנרײו, זײו 
tanrn די §jnaya9o סיזײ no Dtnyit .iitai

i f קענוו vriana סרייד־יתיסדבאותנת^ רי 
to איחר rrv i, איהרע r a n, איחרס m anor 

na ^ayo^iit ,na :t it ײ tmi9aoaa tran 
tnn9i, וײנמ סרײד״יתיסנס רי דסס naaor tnt

 סרבײטער, ,י 1סי יעבעז דעם םארכעסערעז צו
 אױכ ױערעז. נאפדײם נסנצעז na ותלעו זײ כיז

 הער״ דער ניט na זסכעז צרוײ די םון אײנע
 «דער טרײד׳יוניסדםיהרער א םוו געסיהל עענדער
אונפענליך. ערפאלנ זייז na פעםנער

*%
v האט אינדוכטדיע די t א:כד נעקענט נים 

 עקײס• האם שקיאפערײ װי ר«;נ, אזוי װיקיעז
 אױס־ האט עקראפערײ פוז סישאםונג די טירט.

 איגדוס* נרעסערע א םאר װענ דעם נעםיאסםערט
 ס דעם סיט צוזאםעז אוז אנטװיקרוננ, מדיעיע

 אױף םרייד׳יוניאניזם םוז אויסברײטונג גרעסערע
^t«2 נא¥י*נאיעז ס  אינדוס* ta איצם, אוז '

 פאר״ און צונויפנעעםאיצעו אםט װערעז טריעז
 רי װעיט דער צו סיר «רע?ע:טירעז אײנינם,
 ארבײטער ארנאנ^ירםע םוז טעדעראציע כעסטע

Aיעכענס־נעשיכטע, מענלזליכער דער אין
 דער יזעז ארבײטער די סרנאניזירעז it אום

 איכערנעכענ• דעד יןרינסטמר, דער ענערנישסטער,
w סטער m a ער• נרײסזןן קײז ערװארםעז נים 
 פ*ר* רי דורזי נסר סלײו. עס םום ער ווען םסלנ׳

 «ר•8 די זימר. ערססלנ דער איז כדוות א״נמסע
 נונסםעו צו יוגיסנס איע no *רביים איעינםע

no מר װעם ױגיסז אײז  וױרקוננס• םעחר זייו זי
 ססכט ױניסז, אײן םיז סעםינקײם די װי ׳סול
זי.יז. םענ m poor װי אױס נים A

 דסס באחוי»טמ^ די ססמו געגנער אװזערע
iy^t trv סרבײםער די iiaa ̂נ9לים01אינדױויד 

to to v שליסעו זײ װעז t דסם ױניסז. ס no 
yar *ita .rtaia? ײי to סרײן נעחם ©רבײםער 

 נלײו iy ססרלירם סעיןמסײ, רנע9םסד ס אין
n 1אי ער איגדױוידוסליםעט. זײו *איד״, זײז r 
O'a םעהר i9taaa a איז י9 ווי ר,9סרבײם D9 

iamw 9 יסחחנו נױס ♦̂i i t1נלױ װןדם י a 
ססרת־1»ינד נרױסןו op סיז סרײמל i9a״99

 9וײ א־נײמע.־ חײ;ם־נעז דער א.־יב ראד. לען
 פענש ארס אינרײױדואריטעם, זייז צוריקגעוױנעז

 די םיט םאיאי־ניגעז זיד ער פוז סרבייטער, ױז
־ע• אי•; ײע״־נע אדכײט־ער, אגרערע ז זאסע צ״  

 נןך ז״י ױ«ש סרםימר״ גאנצען דעס זענטירעז
עאפעז

A
 a ז1י־ וױ !אינדיױידואריטעם װענעז רעדם

 זיין םא־קױפעז צו נעצװאוננעז איז װסס םענש׳
 א־;• אז ד.אבעז «רײז, א אירנענד iga ארנײט

 נים פײגם אינדיװידואליסעם ? דיוױתאליטעט
 די אוי▼ נאר ,tor.y• אלס הסנרלעז, צו נסר

סזערכעי. סיס האנדלעז, צו ס כ a ט
A

 נים אוז װעדעז ■ראלמיצירט ניט tpp סרייהײט
 איעם. ײ;עז1 װעלכע די, פוז װערעז נענאמז

 •דאק־ די פאי נױפינ איז װאײלײיז םאםעריעלןר
פי״די־ם. סרז נעניס דעם םאר און םיצירוננ

A
 נזד ניט ױ;יא;ס די האכעז סינעםײן איז
 װזד װסס ♦•י?ז סרכײטער רי אז דערצו, סיררם
 ?יל הסבען זײ סבעד *רױסנעבעז, ארגײם נינער

 האנדיוננזגן רי צו ססהאיס אז סאכעז צו נאםיחם
 אר״ ים*דײשטינע9נ tia yrovtoopyt די סון

 העכסם־ די ?yroynpitomo אוט כײםסמעבער,
 די איב״טעי־. זײערע סח סרנײם ססס םענלימ
 זא• איכײטער די אז דעם, נענעז tya^t ױניסנס

 אדײסיאנעז, ,iora די סרכײט 19זײ נײ ו9ל
tn ©רבײםעו, it סזוי r to י*הד וא צו tpat 

לאריקעס. ג״סטינע tia מריערליכע ײז1 וײ
A

 לענעז םזר*פײזדעדיארבי to no טעםאדען די
•■-נײכרנפנעי, דסם סה m ,9לנ91די זײז דם

r r t  iga iga oaoyp ogn סי־ ■רסייסעך
yâ oya עז1•רינצי tttio אױזם ♦tyrn ריכ- ם9י 

pn jyn tyro 1זײ נים ז9ל חויינדםיאכגמו 
 פזגזד ■־go twig? it חסם ער <ימעם. 1כמי
m לינע m

A
V םה חער9־פסרסמ19סרנײם י9ד ) iga סד׳ 

rntonaa »93»in, ײסס ay סימם p't it ײ•• 
iy אײנ סנםװסיסי^  tio *«a נסר va אױ•־ 

די ד מ jobyaiao iy ת  oan ,pyor
. i
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באשטענ פאושיחןמ ר ns מרכטמז
ns d• ױגע o t 22 לאקאל

אדכדדםטראציע. נײער דער פון מיטינג איגשט^ליימאן צ*ס געגעבען§6

שעהנהאידן. י. טון

of נחמעי־ לעצטען ;,א ישױן איז 
 אז בסדיכטעט גזןיוען -נעחנכםיגהײט״

 עתזעיןוטיװ גייעם םון אעסםא״ילוגג די
 דרעס־ דער םון כעחלעטאל או, גא*רד
 םאדגעלױ א-ז 22 יאכאי• ױגיא;, םאכער

o 27 שבת, םמן nדעצעדבער, טען 
אױך איז באליבט יע:עג א•; .1^24

 די אזױ װי געװארען איכממקגעכע;
 י־עי P* צעעגאמע; איז איגסטסײירו;;

om א פא- װאס און n נײ זײנעז עש 
;עײארע;. נעהארטען גמי״ענעגהײט דעי

 אי־ טיר װערען־ באליכט דעם אץ
 קאנ״י־ ־אשטעגרינע ד• װאס בעתעבען,

 האכע; באאדד עיזעיזיטױו םונ־ם טעס
 אחטױױטעט ז־יער װענען דעלצעהיעז צו

 ראבען זײ זינט צײט ג*;צער רע,- סאר
̂־נע איס אנכעחױבעז  פ*:יוציא־ צו אזע

נילמז.
 נע־ האט באזוגדעי לאכייעע יעדע

 רעי אינע־־ אינע־ב^יל לױ*צע א געכען
 אד־ םאראנטװאדםייכער אי; שװערער

 גע■ אנפאיט־ױט א־ד איז װאפ בייט
װארעז•
 לאט קויפ־טע טעכיבנל־צ•■ די

 טע־ א־הד פון בארינט א *רימגעב-אכט
 ;ע־ איז זי װאס צייט רע־* פילל טיטי:קי

 זץ־ באצילט װערכעל ,י אל װען
דעם סון מאגאטעז, i 1 ‘ב־ ב:-% א אוױי

דעצע:•* טען22 דעם  י:;נד><- טען19
.1924 ב*ר

ז-י• קאכײסע דע־ פרן אױפנאבע די
 רעצ־ דעי םון וױ זעלבינע רי נעווע; גען

 ןזאױפ און האדיטע. צי£’דעדבעי טער
גע* ד איז מצג #;געצײנעגטען

 וױיטער־ איהױ םארנעזעצט אוי נאננען
p r i .יאה־ פריהערדיגע אין םעטינהײט 
jpi קאמיטע דער םון ארכײט די איז 

 שוי־ די נוםםאכען אין נאר {*׳סטאנען
 הא־ װעיכע םיסני־ירער, סזעלכע םון

יב פינאנ־ עיעכמע• קראגהזזײם, צ̂ו
 יכע5ער«: אנדערע אדער לסנע

 פעגי״יכקײט רי געהאט נדע;'נים1___
 רי ר,אט אבער איצט דױס. צאהלען

 םונקציעס דערמאנטע די חרז א קאפױנמ
 און אויםצונעהמען אויםגאבע די אױך

 אסייתאגטעז, גײע איע אױסהערען
 צו קומעז פעיזענליר םחען וחניכע
 ניט װערט ביכעל 'וניאז קי'ן און איהר,

 אפליקאנט דער סײךע; ארויסנענעבמן
 דער־ דער פאר ערשיגעז ניט ם,״יהער אמ

 איהד געקראגען און לאטיםע מאנםער
 םאי װערע: צו ארײגענופען צמאזיסמג

 האטיםע די ױניאז. דער אין םיסגליר 0
 אומ־ ד* באטראבט איז נעגומעז האט

 באזונ־ אפי׳יקאנט יעדען מוז ̂סםענדעז
 ארוים־ זײגען כינ^אר ױניאז אוז דמד

כיעשיכע זעהי צו געװא־־ע: געגצבען
סרײזען.
 דע־י פון כאנריה א געכען צו כדי
 האס קאטיטע רי אט װאס אדבײט,

 פאמעגדע די דינען װערען אױפגעטאן,
. :ציםער

 פונקצי־ צו אנגעדזויבען לאט ז• זינם
 כעכי־ צו אתיסנענעבען זי האט אנירען
בינלאך. ױניאז 2,866 בערס

 ױניאן צאהל דאזיגער דער אט םאר
 ארויס־ האט קאםיטע די װאס ביכלאך,
 םארשײדענע נערענענט זי האט גצגעבען
 דאלאר. 75 ביז םמנט 60 םון :סרײועז

 צאהל דאזיגער דער פון איז (איגגאנצעז
 60,129.00 ארײעעקופען אסליסאנטען

 בלויז זיינען סופעז ראדגע די דאלאר).
̂ט. אײגטריט פאר  האט דעם חוץ א געי

 אײנ־ באדארפט נאר אסליהאנט יערער
 דאראר 20 דעס אייף ראי־אר 10 צאהלען

 ארױסגעקראגען האט ער אײרער טעסם
ביכעל. ױניאן זײן

 פאד באצאהייט האבען װעלבע די
 דאייאר, 70 און 65 ,60 ,55 ,50 ביכלאך

 װעמעס ארבײמער אזעלכע נערוען זײנעז
 ?עטאן ױניאן דעד דאבען חאנרלומען

 איהר אן זיך האבען זײ אײדער עאדען
 אזעלכע, ביײשניל צום אננעשלאםען.

 אינ־ דער אין געארבײמ האבען וועלכע
 האבען און יאהרעז און יאהרען מססריע

 יױ רוערען צו נױםינ פאר נעםונעז ניס
 הא־ וועלכע אזעלכע, ;מימגלידער יגאן
 אונזעד צו באיאננם אײמאל שוין מז

 םארלטײדע־ בײ ױינעז »יז ארמוניזאציע
'V אנטיאםען, איהר סיז מ^עגעגהײטעז 

 װע־ קארנארײשאן־שעסער, מגומנאנדיג
 אט װ• M א. סאנםראהםארס חננדינ

 קא־ די האס עלעםענםען סזעלכע םיט
שםרעגנ. ואהר גמחאנרעלט מיטע

 םון נערעכעגם מ״חאם ,וועםע, ״די
60 djpd ױניאן א סאר ראלאר 16 כיו 

 וועלכע אזעלכע״ גאוחנן וײנעז ביסנל,
 אגדערע סון םראגספערס נסדאמ חסכאו

 אינטערנײמאכאל, אוגזער סין יססאיס
םון ,כיכלאר מבדאכם חאבמן • אדיר

אײדא־ אין ®•רזיײגאז
 נײ ; װסלודםייצמ אנדמרע

:m m ro n w t p אי־ און 
tM ג אתסגתירםע נײ ע ו מו

׳ 3r■׳

 אנגע־ איז װאס באיטלוס דעפ לױט
 איגטערניי׳עא־ רער אױןי געװארען גוטען

 איו קלױויאנד, אין ל.אנװעד»אן נאר
ii/jj, איז װאס טעמנער, יעדער ױערט 

 דױס, סאגאטען 9 םאר וױ ניעהר ״צ.״רדיג
 דער פון אױםגעיטלאסעז או־טאטאםי^

םיטגלי־ איױמגעסאלענע די אס
 דער צו װענדען געטוזט זיך ד-אבען רער

 אנגעגעבען און קאםיטע דערסאנטער
 םאדװאס אולזאבען טעלענדע צים״ידענ״

 קײן צײט לאגגע־־ אזא סא־ ראבעז זײ
;עצאק״ט. :יט דױש

 א:געגענע:ע די װאו פאיען, א־ן
 האבען ־יבטיגע ;עױען זײ;ע; אירזאנע,

 פריװי־ די ;עלראגען באםרעפעגדע ד•
 ;עירדען זײעיע איצוצארדען יעגיע

 נײע װערעז געטוזט זײ ראבען ;ים װען
טעניבערס. י,י;יאן
 טעבי־ וױפיל אן ;יט גיט קאטיטע די
 געװענ־ זיך איהר צו האכען עפ בערס
 דױם, זייערע גוטטאכען זאי* טען דעט
 געײען :יט איז ארנײט דאזינע די װײל
 זעהר װאס דעם, ציייב וױבכיגע י,ײן

 צו זיינעז טיטגרירער צאהל קרײנע א
 װי־ בלןיטה, דער אט םיט ;עקוטען איז-ר

 נאר נוטנעםאכט װעיט דױס אז
 בא־ די װען קראנקהייט פון פא^ען
 בא־ נױטיגע די צו יטטערעז טױעפענדע

 סטר״קען טעטבערם װען אדעד װײזען
צײט• ראגגע א פאר

 איז ;,תאטיט דער ;,פ ארבײט די
 דענ־ םעגען טא::ע וױ גדינג אזוי ניט
 טע־ אויב;ײדערפאנטע ד* חױן א קען.

 דך באדארפט אױך ד לאט טיגקײטען
ע־ פאמענדע די פיס רעכענעז  *ראב̂י

קײן גראציעיא*פ די אבװאלל :פען
 טעי*ט,1״אפ:ע פאקטי״ש איז אטעךיקא
 אימי־ אנגעקופענע ־ עריטט ״דטיאפען
 אידוס־ אונזער איז ארײז דאך גראנטען.

 קײנמאל האבען װעלכע םעגזשען טריע,
,בי־ געארבײט ניט

׳ 1 - < —י ״י• י־לי«•
י• 1

,ײאר איפער
 קומען דרעסעס קײן

װײל טרײד, אונזער
 צו תורח גרויסע זעהר קײן ניט איז עס

 באדיײ א און דרעסםאכער, א ווערען
 ײעל־ שרױעז, םארהײראםע צאהל טענדע

 דרע־ בײ געארבײט אםאל האבען כע
 לא־ געדריקטער דער צוליב זייגען סעכ,

 מענער דיערע װאס דעם צוליב און גע
 צו־ זיך ארבײטסלאז און קראנק זײנען

יטעפער. די איז ריחנעחערט
 די אז געדזאפט, האט ל^םיטע די

 צוױי מיט איז ײעלבע בױרא״, ״לײבאר
 װעט געדואו־ען עטאבלירט צוריס יאהר

 אונזער אין פאלטאר װיכטיגער א זײז
עריטט־אגנעקו־ די אז אז;, אינדוסטריע

I ז tp^ot איפיגרסנםצן מענע
o סיץ אין צוזספצנג^וזאמ״ים r• •אר® 

 ®אד^ידענע אין ן1װער געשישס גאנדער
 י״ װעלעו טיםoנpןלrכ די װאו *שעסמר

̂ניעז די און אױסגוצען העגען :יט  גיט רו
 זיך האט עס כילינער. םאר ארבײטען

 די װײל ׳אויס;עלאזט ^זױ גיט אבער
 אינדוס• אונזמר אין בױרא״ ״לײבסר

 פיט ניט דױינט זץ־ םסרנעהסם טריע
 גע־ איז ד וועלכמר םאד אױםגסבע דער

 ניט איצט איז זי געװאחון. גריגדעט
 ארױסצוגעבען בױרא א וױ פעהר

 אז אנעל, האפט זי לןארדס. װאירקינג
 דער װעט אגריםענטס די באנײעז פיט׳ן

 פאכען צו געליננעז קאפיטע לאנסערענ״ז
 וױרקליכע א בױרא״ ״לײבאר דעל םון

 ארבײטער די װערכעל פון אינסטיטוציע,
 בעגע־ װעיען אמאגיזאציע אונזער פון

פיטירען.
 אױפגעגױ :א־ :יט האס קאפ״טע די

 אויר האט זי נאר פיטדירעל, טעז״נײע
 ״יוליריגג א פאר ן^געז, צו אזוי געדינט,

 סעק־ אונזעל וױ ױניאן, דער פון הױז׳'
 אילר האט יטעןזגהאלץ, כױדעל רעטא^,
ײ5א יי האט ד אגנערופען. דיכטי; ' 
 אזױ װי און װאס אױסגעפלעכט קאנטען

 און פארריגען זײ וױםיר א״בײטען, זיי
 צו גערעגענרזייט די געהאט ארוס אזױ

 בא־ אמעפײנע די פיט זיר באלעגע;
 דו־כדעם און יצץפע״ די א-ן דיננרנגע;

 פאגבע אין אז אויסנעפונען, אױך טאקע
 אזוי ניט באדיננונען די זײגען *צעפער

 זײנע; יטעסער אנדערע אין נרענצעגד;
 אין איז :יט^ טיטעײ״ט י*ין רא:; ״־ױן

 פאר פיטיגגען ־צא£ ק-ין זײנען אײנינע
 געװארען געױפען :יט צײט יאננעל א

װ, א. א.
 ד האט פאיען אזעל^ א-ע אין
 *צעהנהארץ, ברודער סעקרעטאר, דױ־ב׳ן
 פסד״טײ־ די פיטגעטײלט דעם װעגען
 ריטאינט פוג׳ם דעפארספענטס דע;ע

 זײנען אײדז״טענטס ביזגעס די ב^ארד.
 געװארעז סלױסגעיעיקט :אכדעם גרײך

 דארט האבען עעסער, דערפאגטע די צו
 און אונטערזונוננען גרינדליכע געפאכט

 אפצדטא־ איבלען דידאדגע אס גע?עהן
 עס װאו פיטיננען ״טאפ רופעץ ;פען

!יי  אדעי טיטערלייט ערװעהלען נױטיג, איז
 האבען װעלכע שעפער אין ט׳עערלײדיס

 װאו םאלען אין װ. א. א. אזעלנע ניט
 םעסט״ געלוננען האפיטע דער איז עס

 זיײ אפליקאנטען פאגכע אז צױשטעלען,
 צו יפותפים געווען גאר אפת׳ען אין בען
 געסרבײט האבען אדער בארעבאטים די

 די אונטער אדער ארױסהעלפערס, אי*ס
 די אין וױ פונקט זי האט “״סלײי

 װעגען אוכלשטענדען אויבענדערפאנטע
 דזיטאינט פאריטידענע n געפאלדען דעם

 זי אבער אויב דעפארםםענטס. פאארד
 נויטיגע די קדיגען געלאנט ניט האט

 אפלילאגט ךער א*ז אינפא־פאציע,
 אין קוטען צ' ;עווארען אינהטלואירט

 טיטערפסן זיטיט ױניאן דעי פון אפיס
 סוב א אין *טאפ פון טיטעללײדי אדער

 לאכײטע פעמבעייטיפ דער םון קאפיטע
דורכצודע־ זיך געװאדען עדװעהלמ איז

° נעבאד מינ־סטעײ א ”
(םעריעמאז)

 אמעריקא, םון הרײזען פאייטײטע אין
 זיף מען ברעכט אײראפא, פון אויף און
 פאר־ טעפים די אױםצוגעםינען העפ די

 סטײט״ אװ סעקרעטארי אונזער װאס
 רעזיעירט האט ױיזז, עװאנם טישארלס

 זײן גיט פעהר װיל און אפט זײן פון
פיניסטער. קײן

 1אײ איז טעז דאלט װאיטיננטאן פון
 ניט הלילה האט ױהז אז פארזיכערען

 קאנפליהטען געװיסע טחטת רעזיגנירט
 זײ־ צװײ רי אדרבה, פרעזירענט. מיט׳ן

 ניט.כיעלר צװײ, אגרערע װי רוקא נען
 עס אז אױוסגעזעהן זיף האט ױקז מר.
 א םאכען אגהויבען זאל עי צײט איז

 פאכי־ זײן םאלזארגען צו געלט ביםעל
 איצטיגען זײן פין װי אזוי און ציע.

טאנ  רעי אויף אויס :יט אילם םראגט ד̂ז
 איצט כיז ׳טוין האט ער און הוצאה

 דא־ אפגעיטפארטעז יעדען אויםגענעסען
 אונ־ אבשאמט איהם פאר דאס איז לאר,

 אדע־ םאדבלײבען צו לענגער םעגליף
 אויםלענרישע פון םיגיסטער ריסא׳ם
 ניט יענגע־ זיף קאן ער און ענינים,
האדנטריי. זײן םאר זייז טקריב
 טאלע זאל דאש אז סעכליך איז עס

 רעזיגנא־ זײן פון טעב הויפט דער זײן
 צו כדי אז ך,י5דע; אי״ך־ איז עס ציע.
 טוז כעפ א:הי;ל נ*י םיניסטער א זײן
 אדער ־1ליא;;“נ א ענטװעדע־ זיין םען

 יזלאס. פא^־ראלעלמי דעם צ• באלאננמ!
 זײסית, א כיאכעז לאנצי הײסס. ראס

 אטת דעם איז, ױלז ט•־. אי? דאאאך...
 מאז. א-ענטי־ינער אן זאגעז, סקז םוז
 טייג ארענטליף איז א־עפ יינאלל רױ »ון
טיגיסםער. לײן פאר נים ער

 ױהז״ן מר. אױןז ױאוגד״׳ג״ט סיף וואס
 טסידנ ער גלריבט גאאעויטעט. זײז ׳איו

אגלױבען איצמ ע״*טמ לא; ער *ז באםת,

טאנען
׳)׳ />w^י

פסםײ זײן פאר געלט ״אביסעל

 יאהר 62 װעדען יטױן װעט ױלז טר.
 קינ״ קלײנע װיפיל ניט וױיס איף אלט.
 אנגע־ האט ער \ואס #נאף האט ער רער

 זײן פאר דאגה׳ן אזוי פלוצלונג הויבען
 כיאן א אז זיף ראכט םיר גאד םסםיליע,

 א געװעז שוין איז װעלבער יוהז, מר. װי
 סופ־ םון דדטארדט א און גובערנאטאר

 און סטײטש, ױגײטעד פון ק^ורט רים
 איצט ביז נ$ף האט און מיניסטער, א

 זײן פאר גערט ״סביסעל געםאכט ניט
 פען ױי ״שױן, ער איז — פאםיליע׳'

 א ?עיס״, ״ק^פלעס א ענגלײש, אין זאגט
קבצן... פארםאלענעד

 ױהז פר. אז גיט דעליבע• גלויב איך
 תירוץ דעי און נאאיװ. אזוי זײן זאל
 ניס טאלע איז רעזיגנאציע זײן פאר

בעגישיליבט. די פאר תירוץ א װי פעהר
 דר. פארצױשטעלען זיך גר*נ; איז עס
 פיע־ פון םיניםט/ןר אלס לאגע ױהז׳ס
קאבינעט. סרקולידדש זירענט

 ױהז און פרעזידענט איז הולידזיש
̂ש מיניסטער. ן י י ז  נידעדי־ א מולידז

 ױנ״ סראוױנציעלער א דסרער, א ׳גער
 ״עיאנאםיע״ םון געראנסען םיט גערםאן,

po א ױהז, און ארדנוננ״״י און *נעזעץ 
 הדרת־פנים, א םיט ברײמער, א הויכער,

 נעראנ־ און מיט^יסעז מעג״ש װעלט א
 װען דצונג האבינעט א בײ און הען.
 א טוט• און אויגען די אויף הויבט ױהז
 גאםענױ, — טיסכט א טום און לןױן,
 םײ א זײן דאס דארױ איך װעשמן בײ

 דער טוט ארדערס... נעפען און :יסםער
 dp װאס קוה, ס איהם אויף ציױיםקל

 גע״ כיזט דו !דאד זעהסט ינו :נ־ײנט
ipo#5p נין איך און לאםצן j. האםט דו 
איןי po דעריױמז גצקאנט נים גצבסך

1MB ? B B F

ן ip טסערםסן סיט״ן ת io 
״ po סח  ptnpifopi לי סרויסתױג^ ז

אעסארסאןױע
 נאוײ נרס? נסריכט אמזר עגדעט ױ

 כין סיז op וואס דעס סון אז #כען
ipno עוואחנן נעזאנט! w p וזא- סצן 

 סר• קאסמתס ר9ר סון בסגריף ס כען
 לעצטצן פסר׳ן חאט וי װאס pp נײם

אױסגעטאן. טערמין
נצשערמסן. רסכינאװיץ, רוש.
סאלקיז״ ר.

עטקיגד. ט.
״ פאקס ״ן י
?יײן״ א.

ססנעל. א.
קענט. דזס.

 םאםמנר׳שי•- דער פון באריכט דער
 און \m$)m נוטנעהײסען איז לאםיטע

 אויסגע״ האט נאארד עסזעקוטיװ דער
םאר קאםיטע רער צו דאגק * דריקט
ארבײם. גוטער און געטרײער איהר

אסגעגע• האם קאסיטע גריװענס רי
 א םון סישך דעם םאר באריכט איהר בען

טען19 דעם פון :צײט יאהל ;עגױען
 דעצעטבער, טען27 דעם ביז יאנואר

1924 •
 קלאנען 444 זייגען צײט דער םאר

 מעמבערס, געגען געווארען געבראכט
 דער צו נעײארעז גערופען זײנען װאס

 םרן טײל נרויסע א קאםיםע. גריװענס
 אײנצעל־ נענען געװען דינען קי*אנע; די
 צאהל קלענערע א אין ;כיעכיבערס נע

 צו םארמי^ט געװען זײנען קראגען
 אין און sor א םון ארבײטער עט^כע
 געװען םארםי׳&ט זײנען קלאגען אנדערע

i פון מאיאריטעט א » r. אין קלאנעז 
 םאר־ געװעז איז עאפ גאנצער א װעלכע
 פון נעװארען אויפגענוםען זיינען טי׳שט,

 ?אםיםע. נרױוענם באאדד דזישאינט דער
 קלאות״ דעם פון צײט איז בלויז נאר

 נרױומנם אונזער האט סטלײק מאכער
 פון קאסיםעס די סים צוזאםען האםיטע

 אןיפגענוםען 89 או;, 35 ,10 לאקאלס די
 װעלכע אין הלאגען פארהאנדעלט און

 נע־ םארװיקעלט זײנען •שעפער גא;צע
װען.

יזא״ די װאס היאנעז, 444 די םיז
 םארהאג־ און אױסגעהערט האט מיטע
 אדער אױםנעגעבען 52 זי האט דעלם

 זײנעז סלסגען די װײל םאלען, געלאזט
 ניט זײנען עס אדער גרונדלאז געװען
 זיינעז דעם אין באװײזעז. געגוג געװען

 קלא־ עטליכע ארײננערעבענם אוין עױן
 צױ האבען אלײן אנקלעגער די װאס גען

דימעצױגען.
 נע־ זײנען אנגעסלאנטע אלע כפעט

 געגען הלאגען די אויף ענטםערען לוםען
 נערופען זײנען זײ װי נאכדעם גלײך זײ

 צאהל קליינער א צו בלויז געװארעז.
 און צװײםע א מיהען :עםוזט מעז האם

 קר צו אויםפאדערונג ד־־יטע א אפילו
 אויך דאן זײנען זײ אויב און סען.
 בא־ אדער זײ זײגען געקומע; ניט

 גרױוענס דער פון געװארעז ׳שטראפט
 זײנען ״הײסעס׳' זײערע אדער קאמיטע

מען אםיס צום געװארען איבערגעוױזען

 א װאס טאיאריטעט, גרעסטע די האב
 דאח* געהאט... װען האט פרעזידענט

> שכל מען
 װײזט װעגיג, נאך אײך איז םאטער

 ̂שטארק אזוי דער אז ארויס איצט זיד
 ניט איז פלאן״, ״דאוס פארשריענער

 ױהז׳ס גאר װי װעניגער ניט און מעהר
 מא־ צו פלאן דער אז הײסט דאס פלאן.

 רי און דײט׳שלאנד צװישען טאיה א כעז
 האבען זאל דאוס גענעראל װאס עלייס,

 הא״ מיר פארװאס און אױםגעקלעהרט
 עלעס־ מיט בארוינט דערםאר איהם בען
 אז װײס־פרעזידענט, םאר איהם טען
 ;ױהז׳ם םר. גאר איז פלאן דאזיגער דער
 פארגע״שלא־ ױהז םר. גאר האט דאס אז
 װי אזוי נאר געדאנק. דאזיגעז דעם גען

 פר. און כייליאנער א איז דאוס גענעראל
 װי פאסירט דא האט קבצן א איז ױהז
 גיבען װאס ערפינדער ארימע אלע מי

 יענער און ערםינדוננען דיערע אװעק
דערםון. גרויס און רײד װערט
 שלינד א נעבוירען ווערט מען אז

ניט... חכטות קײן דא העלפען טזל
מא־ געטארט״ ניט בכלל װאלט כיעז

 דורכגעפאלע־ א דיניסטער הײן םאר נעז
 עם פרעזידענט. םאר קאנדידאט נעם

̂שען אז אויס קולט  ניט גאר לערנען טענ
 ניט עחשט זיף דאכט ערםאהרונג. פון

 אויף ברײען װען נעײען עס איז לאננ
 פרעזידענט־קאנרידאט, דורכגעפאלענר א

 א PM קאנען וועט ער אז געםײנט האט
 און קסבינעט. ווילסאנ׳ס איז םיניסטער

 עם וואס מיט געזעהן אאע האבען מיול
 םען נעםט — אױםנעלאזט זיף האט

 גס״ זעאבע די בסנעהט סען און איצטער
רישסײט.

 איז לאנדידאט דורכגעפאאענער א
 נ$אמד דורכגעםסאקנעם א צו גענאיכען

pp —  pro איענזד ניט ײאאם סײנעם 
 דורכנעטאאענעם סזא נעםען צו םאאען

 טיס בײם הסאטען איהם און געאיבטען
 דער םים געהײראט חאט װאט דעם םון

P נעםיחלעז םסג^יכא מנאיבטונר. rn! 
סאאטמא^ הייז ניט

צז מיר  װיטיאן סאא דקריבער מג
 ױו !ײן סצאיח זאא ער אז ױחז׳ן םר.

במםע. סרנסח האבעז

o זײ ןאל r  pm• ם קײן מעהר סרניי
ס געבען. ר

ט^ דער ס ס ר ס י פון כ p י o j f a r in 
ד געװען m קאאגען צאחל ת ײ א ר ס  ס

ארטינ,
 סזױ וױ גאגריוי א געכען צו נרי

אנגצפיחרט װצדמן קאסגמן דאזיגע יי
אױפממרקזסמק״ט וי חאמיטע די ציהט

 ״ק״ס״ אויסערגעװעחגאיכער רער צו
װײאער. און ליםמיץ םון

 דאזיגען דעם סון ארבײטער אלע
 און געװארען אננעקאאגט זײנען ^או

op קאאגען דיעחג אז אױסגעקומען, איז 
 װערען באדארפט'אױםנענומען חאבען

 קאאוקמאכער דעם פון צײט דער אין
 גריװענס געם״ג״שסםטאיכע רי סטרײק.
 אא- אױבעגדערמאגטע די פון ׳קאמיטע

 אוים־ דעמאלט נאן־י האט װעלכע קאלען
 קאא• אועאכע םארהאנדעאט און גענומען

 אויסםאר- גרינדליכע א נאך האט גען
 אױסגעםונען, אונטערזוכוגג און ׳עונג

 ׳צײט מיטאג געסרבײט האבעז זײ אז
 ארונ־ חאבען : זונטאגס און אװעוטײם

םון  אין און ירײזען די טערגעאאזע̂ן
 װי ̂שא■ אין כאנוטען גיט זץ־ *לנעםיין

 די מעמבערס. ױניאן םאר פאסט עס
 געװאיען געםונעז זײנען אנגעסאאגטע

 בס״עאא־ האט סאמיטע די און עולדיג
 םי״ די חוץ א ארבײםער אלע אז סען,

 ױינען װעלכע דרײפערס, און גישערס
 םאראאזעז זאאען ישולדיג, געװען נים
שאפ. דעם

 דעם געגען אפעלירט האבען זײ
 און קאמיטע גריװענס דעד םון אורטײל

 באארד דזישאינט פון סאםיטע אפיל די
 פארבאײ־ זאאען זײ אז באישלאסען, האט
 באצאהאען זאאען זײ נאר ׳טא* אין בען
 חױז א זאלען און טראףr דאי*אר 50 צו

 דאילאר, 50 צו אײנלייגעז אויך דעם
אויפפיהרען. נום זיןג װעאען זײ אז

 צו אפעלירט זײ האבען *שפעטער
 בא־ איז עס או; אינםערניײשאנאא דער

 בלױז זאלען זײ אז נעװארעז, ׳טלאסען
 ניט אבער ^םראוי נעאד די באצאהלען

״סעתױריטי״. לײן אײגאעגעז דארפען
 זײגען אגגעקלאגטע 444 די פון

 פאר־ מיט געװארען בא^ט־אםם 302
נעלט־סומען. שײדענע
 דער פאר זײנען ארום און ארום

 מעמ־ אויף געװארעז ארױםגעלעגט צײט
 באטרעפען װאש ישטראםען געאט בערס

 װע־ סומע דער אין דאאאר. 5,903.00
 געאט די ארײנגערעכענט ניט רען

 יןאמיטע גריװענם די װאס שםראםען,
 ארױםגעלעגט האט באארד דזישאינט פון

מעםבערם. אונזערע אויף
 האבען אנגעקלאנטע *לע די םיז

ישטראםען. זײערע באצאהאט ׳שוין 221
גע־ זײנען אננעקלאגטע די צווישעז

 באישםראםט זײנען װעלכע אזעאכע, װען
 פאאנען די דאאאר. 99 מיט געװארעז

 געװען, זײנעז מענמען דאזיגע די גענען
 אז אדער ברעכער, סםרײק זײנען זײ »ז
 נעװא־ םטרײק םון צײט אין זײנען זײ
 זײ האט מען אס באלענאסים רען

 םארמריבעז זײז זאל עס כדי שםראםירם
 זײ װיאעז םאמער ױניאז. דער אין

 ררערען און טרײד צום צוריקסומעז אםאל
 דאזיגע די װעלען םעםבערס, ױניאן

 אויםדעקען שםראםעז ארויםנעלעגםע
 אמאל זײנען זײ פארשוינען א םאר װאס

געוועז.
 םאר״ בסדסרוי האמיטע נריװענס די

 םון טריבױנאא פאל׳ז װערען רעכענט
 מעמבערס װען און ארנאניזאציע, דער

 הלא־ אויױ ענםםערען צו גערוםען װערען
 פיה־ דארםען אח קוםען זײ מוזעז נען

 םון געריכט פאר׳ן שטעהען זײ אז לען,
ױניאן. דער

װעא־ אנגעקאאנטע, םעהדסטע די צו
 גריװענס דער םאר עחשינען זײנען כע

 געװארען סרויסנעישילט זײנען קאםיטע
 זיך באנעטען צו זײ ווארנענדיג בריױ

 קומען ארבײטער, ױניאז װי שאם אין
 מיט באקענעז זיך און מיטינגען שאפ צו
 איז ױניאן. דער פח םעטיגקײטען די

 קאמיטע די האט ״קײסעס״ וױכטיגע
 מיטגאידער און מיטינגען שאפ נערופעז

 די םון האבעז קאמיםע דאזיגער דער םון
 אײנ־ אויסצוגעםינען נעזוכט ארבײטער
 באקענען גענויער זיך׳ און צעאהײטען

 גאײכצײטיג שאפ. םון אאגע דער מיט
 בע־ א אױסצואיבען געזעליז אויך זי האט

 זײ ארבײטער, די אויח אײנםאוס סעלעז
 הא־ צו איז עס װיכטיג װי ערקלעהרען

 לעבען און שאפ אין אײניגקײט בען
הארמאניש. זיך ^עזצווי

 ערקלעה״ באריכט איהוג שליסט זי
 םאר־ די באגריםען האט זי אז רענדיג,

 געאענען איז װאס אנטװארםליכקײט
 דער פון געריכט דער אאס איהר אױיי

 איהר האט זי אז םיהאט, זי און ייניאז
נעטרײ. און אויםריכטיג געטאז ארבײט
טשערמאז. בעקער, ד.

מארגאאים. נ•
םײן. מײער

באעקםאן. א.
ססרניסש. א.

קאײן. א.
קענט. דךש. «

 גוס־ האט באסרד עקזעתוםװו דער
 בסדסנקט pp בסריכם דעם נעהײסען

 גױ ױיאד פאר םיטגאידער קאםימע די
אונזער פסר סרבײם װיכםמאר איז *יט

.n r r

שמזעסען קורצע
 רעחוקמ^ר חןס *װי״ען

uלעזער די יױן «

)!•ו «״ז «ו ז(ס»,ר י«ס «י -- 1נראי .0
 מיר סוזעו *גמיעגטיגיוייטי׳ נורער רןצטען

 ׳*•עמער הטנעז סיר װטס עטייטכ, נטו נוכען
 דונינסקי ברודער סיט רײדעגדינ יוריסגעמוגעז,
ײ 1םי סענעדז׳עער י י  v ׳non !,it ov .10 י

 נייור> וועױנט סון אדװערכ״זלענט דעם *יו
 *ויינ וורב״סער רי יטס גןזטנט, נעװעו איז
 וורנײטע צו זגײוינט »יז ײט׳טוניס vr»rit די

 ,א װטס רור tf יויט *נזןר זונםטגס, געװיכע
 ׳עוי יטקאר יןיוטעי ועם nc געויטיען טננענומעז

 ע j ײטערס טיע ר-טנעז וװדיק״ ייהיעו ס-יט
 נ«;וא׳;ן ניס דיז \Jiiv? ייי יוי ׳ ט ס ו א ו ו

 ״וד זויז סעדי, נ«ז ורױוײעגיע. דער .סיט
 i׳K דז׳זטסטיס״, , דער איז איז ױטו זעינער
 ם^רעסענט גע־יעז אייכנאבע, ענגײי׳״עי אינזעד

 איז ov װערכען איז ןןדיוןרס״זמענט, אז ריכט
 אנ* װטס אז נעױאיעז. ערקיעיט ו,י,אויסדריק
 אר• ט י נ זײ jy־go לאטעיכ די כאםרע£ם

 אייער פון בא״-*וס ־,;,ד צי איז, זונטטנ כײטעז
איד אבער, ;ים, נערעכטעי, א איז יוניאן  ו״נ

 ד האכעז נעויארען, *;נעניסעז איז כא״ילוס אזא
 ײעיכע די, און פאינעז. נעסוזט איהם םעטבערס

 אויןי נעטאז עס האכעז »ינט,£1ג׳ גיט איהפ ה*נעז
 נע ה«ש ױ;יאן די און נ־;טאדי, אייגעגער זייער
 אנבא־ װאס .,,ז ;vcg^'־r«3 ווו יענט א האם

 א איז ײעיכער בייף, *•לײםעז אייער טרעפם
 ׳;קרן•5 דז־צענעיאי־ צו ג־י^ אײעי םוז לאייע

ײ נעזיגע€ נאר*ף. אב טאר  יע• דעס איז ניט ד
 נא־ אײער דעיניטנט האנ־;; ז«־* ער אז •»יט,

 ס׳צונעים״ ״עטייכע ויעגעז דאיט רעדם ער דעז.
האבקז צו פארגעען זיי־ ק*;ז יאלאי װ*ס

 נ״'י;ט ער אז *גנעהםעז״ אילי זאיט ײאױם טו
ט• v * גים דאר א־ה״ ט,יז זיכזןי \ אייך עס

 דער ז״ט איהר אייכ אוז, !,ס״שונעים״ v כ י י
 מע־ װעיכעז װענעו ײפי־״ט, דעם םיז םארשאכעי

 א־יך טיי טוזעז געיעיט, ד.טט דיבינסלי נזזדילןערי
 נא;• איז נעװ/גז גיט איז באיאף אכ אז זאגעז,

 מיי אוז אורט״ר. ױיז איז אוםגערעכט צעז
 ־;צה נוטע זעלר די א״ןי ניבעז ז״ט. אונזעי טון

 עדיטאריער אונזער א״אי נאיי איבע־צויײענעז
*׳.11י־.ט< םאר ״װי׳טעה

 עפעגעז טיז פא־־פיאנ דער — דרויוכיאז. א.
 &(י\ נעװטיעז אננענוסעז אי« ״ױניאו־אונד^אפכ־

 װאוגדערט, אונז אוו לאגװעגישאנס, דרײ אוי^
 דעם װעגעז דערװאוסם עי׳שט זיזי ה*ט איהר ד*ס

 ד«• דער איו אײו .rn'in בױדער סיז בריוי םונ׳ם
 אר טיי־ע אין װ*רעו1זנ באהאנדעיט «יאו זינעי

 םאר יים אוז ״נערענםיגק״ט״, דער אין טײןיעז
b ;ynyor״dk .איץ ד*ס האט איהר אזוי װי :יט 

 .,ס ײאס ערק״ערונג, אי־נציגע די פארישי־אשעז.
 כאטלן דאס די, זזא דעם, טאר lyj’opi קענען
 איהר ריי^ט ד«ד ר,yםנy5וניאד, א זיים איהר

 :*ר .אס ־שםיטה, א זיא אײנםאי• צ״טוגנ א״עד
 םאז נײק א אײך סאכט צופא? דער וױ;ז דאן,
p k זא־ אײך םיר סנזעו :ו״ .נזןרענםיגקיים׳׳. די 
 אײער םוז רyהיyם גרויסער א איז דאס אז געז,

 פאר נעד.ם ויאס וױסעו, ניט לע:ט אידר זיים.
 פאר איהר װעז ױ:י»ז, רyנyא"נ אײער אין

 צײטוננ, א״ער רײזנ׳;ז צי ױאו א'יז נאר םעהרט
 רyד סיז גייינדריך, איהר «ויב-;רצוײיןנען און
 װ״כט און זײם. יעצטער דעד ניז רyטrער

 שאר י,וטט ױגיאז אײער זיא װ»ס ג-ט. אירר
ir גיטעד קי*ן זײז ;יט אידזד יענם ;v־;w icyo.־ 

̂םעד י,"* :•ט זײט איהר אז אוז  ױניאז-םעמבער, נ
 פאר^יאנ, א םאכעז :*ט װירהליך איהר רענט
 אנבאטיאכט. איז װעיעז נענומעז קעבעו זאר ויאס
 םםyטר ם^רעלאג, א י» אםאי .איהר סאכם אוו

 פאר׳טי־אנ רער ה;םער. איז פיגנער םיט׳ז איהר
 !,א װאס דעזאױציע, א אלזא׳ אי«, אײערער

 דרײ לעצטע די אויןי נעױארעז ז1אנגענופי׳ ׳שויז
o:gr:yv,:»p די אוז אי:ט';י;^טאנאר. דער פיז 

םאר־ ניט איז רעיאיוציע די ױאײם אורזאכע,
j

 נעװאוסם, אויד איהר ײאי־ש זyנעװאר וױרקריכט
ig' גוטער א נעװען װאים אירר װען ';i:־ys^yr ̂
 םyד אויוי אננעוױזעז םצי־ אײנינע האבען םיר
 איז, אפהאיט דער ״נעיעכטינל״ם״. דער אין

 ־,נויט nyT ניט ה*ט אינמערנעיטאנאר די װאס
 אונטערנעה אזא »נ»י&אננע! אום םאי־,יהא§ נעז

 זא־צױזאנען יעכט, אינמעינעיצצנאי די םוננ.
 נענוג חוים קוים, האט איז מויי, איז הא;ר םון

bמ די ארgנ־טyארביים די סאר ארנ״ט, נייכע 
 איז זי װאם אניטאציע, איז 1*ארנאניזאצי םיז

 הרyז וױרקייך איז דאם און טאן. צו בארוםעז
 אויפגעהוײ האט ■,riynoyo אונזער םרױעריג.

 ד םוז העכעױננ די גענעז ועװארד״נעיטרײ א בעז
 דע נידרינםסע די םוז דעיצו אויםנעהעצט דיום,

 כיאםענם א אוי\» אוז ר*נאס,yאונז איז םאגאנעז
 םאר איו ov נויטינ ויי נעטאז, מראכם א נים
 פונקציא ריכםינ קענעז זאי זי כדי ױניאז, די

 נײ אוז םענייך איז װאס איעס, םאז אוז נירעז
 האט זי װי מיםיעז, םעהר םיר באזיצעז צו טינ.

 עצות, געבעז צו וײכם איו oy איצט. ביז נעחאם
 אבער אונםערנעהסען. אוז טאו ?אי ױניאו די װ*ס

 םארנזד נים קיינמאר ם«רעז יוניאז־םעפבערס די
 זײ םוזען עצות נוםע די םים צוזאסעז אז םעז,

 נױםינע רי האבשז זאר ױניאז די אז זארנעו,
 די זײנעז 4ניסו םיםיצז די זײנ«ז איז םיםי^ז.
אױיםנעװ*רשעז. עצות בעססע
 אינ־ דער םוז ערםאינ דער — קוײנסיןי. ב.

 א«יד װירקייך איז באנה יוניאז טעמע״ממאל
 װאם *רבײגמר־ױגיאנס, pg װקימז םים כער,

ט זײגען ײוי ס  ®מאגץ־אונמרגעוד דער אין נו
m סוגג m .סי״ תאיב ■ אוז דרײ מם*ל*יר*ז 

oo*r«Mn y*H n m rt אינ׳ם w o יח p h i יסחי

i יײט  vn נןר רןיארד. ומגוחןוד^ר• 
רי f» חוריוז, ניחס איחר turnײ יײ׳ני

 PM סוזוו אינרוסטריעו אונזןר* 1אי •רנײס<ר
 •W רינםיוצר. קײן ניש איז •׳i נוט ווחר

 ,lyjga ס׳*רחז*ס8אוי ״,,א םיר »חעו ׳יסעגס,
 ױ איגטעינעישאנא- דער איז דע^אזיטס די אז
 םון דעיאזיטס דורנאדס ניט ז״נוז אן'נאנחיג

 gn נאני, נארgrנרנעfנט,א דער אין ארנ״סער.
 •von'i יון ק-ענערע דעיאזיטס ז״ערע אױו נעז
 אר״ yjjnyiiyj ייגעזf וועיכע ׳ניזנעס*י״ט רע

 זײעוי אין ג״*רה, זײער אין װעיכע איו נ״טער׳
■o,כאיgױניאו־סעגןנערס. אלץ נאו ?״נען ע,,נ 

 די אז נארעכענמז, װעט איהר װעו צװ״טענ^
 צוזא• ׳טםעלעז יכעvמ ארב״טער-ארנאגיזאציעס,

אינטערנע• די :כאנל אינטצרנעיטאגאל די סעז
 און ױניאז ריערgD די קעומײקער, רי ׳:אנאל

 כיי• םערטעל g lyogtiv יעg ?vagi װ״טער, אזױ
 רער אז ,tyi'cyiong איהר -עט ארנ״טער. רי*ז

 נאנץ א jזיי מוז ארנייטער יעד־;ן סיז ט,זg»yד
 טפ,זgדע■ די סון ;,כום ,ד איםנאדיימענדעד

 ווירקײך־ D'gii נאניע אינטעינעעאגאל דער אין
o:gpyj צעד,: זײז go,* אי ױעז נױיס״ אזוי,; 

 ב«;י, זייער איז זyיטgװ א־נ״ט•;,־ אוג?*;ר־<
9g yiy*’T ly jg ^ y im gנ■;׳g#•Jטער g 'J.״o;y 

ov ניוי־ םוז ׳טיוס א״ןןר אז ל-אר, דארוס איז 
 ניט איז איב״טער״ די ייב ^nyicg-i■ סער
 פאיוטעז די ז,yציפער די ̂ע'־rג'gי זעהר ה״ז
ד־;ם. געגען ז1’ר״ד

 איגטעינע־ דער סיז נעישינסע די ־* א צ ב.
g:gc•̂ איז iy2yiyjo,ng ניט אוז עגנל״ע, איז 

ny* נרינדע: y־i;yrgc רי צוײב איד״ש איז
 •gc*y;“.ycrg רעל םון גע־טיכטע רי איז ,cjyoi״*

 אונ״ םאי בױיז ;יט װיכטיגל״ט גרויסער פון נאי
 איבייטער־ גאנצע די םאר יgנ מעטבער׳טי■. זער

 דער שרז צ«ראךי די און אכיערילא. nc נאזוענװג
gרנײטyר*בgוױnעננלייט. איז אםעריקא איז ו:ג 
»ii״c:yc, אונזער זזא pyc:'g;־;g;grאז ־־־ *pg 

 א• פוז ב״ויז :יט ר.טy•טJ,בא װאס גאניזאציע,
yr'P .אײ ארייז גע.־־.עז איהר איז ארנייםער 

^ װי פעי-קעד, אלערליי םוז נייטער טאײע:  אי
iyr,g,'g i ,?yon׳ py;gp’pyog ,tyByro אוז 

g ןyכyנyרויסנK yoB'cyi די ײאים ײ. ז ^ J 
lyp ״ איד״ש, איז בלויזiyo?g די DP-'gt ypyp:g* 

yc:yoyy! איו pyt)!g ר ט־ט ארנאניזאציעyכט 
 1*א ואב iyu ;!.,האב פאראיבעה געםעגם

gבyדאז זיא ר ?v:v\ ״ או־ס־ O'ngj ז
 דעם פוז שיראד די איז עננײט װ״ל ז,yצyז

 iypg פריהער אוז יעכעז, םיר װעיכעז איז יאנד׳
pyoy»r כזוזעז זײ װעײעז tynyny די pgpgy. 

 אידד אוױ Pgjgry:pyo;'M די ?יר םיה־ם אזױ
 *,זי טיטיגנען די אויןי pg: וועז םיטיגנעו רע
 *,,p ניט קענמז װאס םיטנל*דעמ עטייכע gp נעז
ryp ו אידייפ, קײוy1רyנעםיהרט זיי ז D:yoop.pyo 
 אידימ, אויםהאיטזז םוז vjwpo די . ענני״ש. איז

pypg ניט םאל יעם איו מז אסימילאציע םוז Vi• 
 ־3MPg ,pyp'r »כם.PDgאנב איז lypyti נוסעז
r» ,ד איז געיטיכטע די נעבעז  y:yp*rpg,יאכ^ז■

 אי מעסבע^י■, pyאונז opyp עם pyyyii אויןי ,
 yס,וpנ pgi םים פאיבונרעז איז װאס עםװאם׳

 פון נל^יכטע די אז זעהם׳ איהר אויסנאבעז.
^'r איז tyj’typy איז pgjgryjpyoj'g דער ijy 
*?gryjpyo^ די רחםת נים  ■דינציייעל איז ;

r ,Pio»P,o,o»־Do,o ry i. נא:ץ אויס נאד •y'o ir 
pga .?y^ynv yr'DPgPi ,עםװאס oayo p .p ’k 

?v אייג גאר װייט, איהר װי אידי«»יססי׳», ןיין 
pp ’k נים אוז אםזן^זא, איז םארכלייכקו װיים 

 עננל״ט. יזעגעז איהר םוזם ׳פםוםע^ קײז בלײבעז
ogn p.p ' k אויר y g אויב דערצו, !!,מענליכחייט 

pp'g וױלם :pg. וי אונזער^ ע ״ ױיז  דע־ עד
,y g  pgD lyogpp o’'Piya!g ogp D:yoopgB 

 a:gp ניט ענגל״ט. ry:pyp pga זיך וזילען װעיכע
”o״ pyp pg ?'g י^pצו proDypya״ o:ynypgc- 

 !,g ^.1יז pודעpב םוז נריוי g ̂?,געװאר ריכט
 םוז וויכםיניױיט די אויןי tg װייזט py װעיכעז

 םעכיבערס. אונזעײ^ pgD בילדוננ p.pyo אביסעלע
 pyp איז איטײיוננ די אויך איהר יײענם pyזיכ

 עדױקײ די prאיב װאר יעדע כםינקײם׳יypyנ״
 או אינםעמע^אנא•־, pyאונז םוז o״2Pg ישאנאל

 אגט^ול־ קײן ניםא איז עס אז זיד, דוכם אונז
 אונ* ,אזו בלײבעז צו pyo״2Pg די pgc דינוננ

ײ װי בירדעם,yנ  זיינעז זיי װעז געװעז, jya"T ז
 קײנעד ייא.pאט'; איו jyrnyapyrpg נאײװאם

 דאב*;ז ז״ װארום םארװאורוי, קייז נים ,זי םאכם
 האבעז דאיט .oaypy^ya o’jpga הײם pyp איז
 נע־טטעיט זײ מעז האט דארט נעיזענט. ניט זײ
 װערט pyag דא בילרוננ. אביכעיע קרינעז צו

 אניסעלע ?ya'p? צו זײ העיםען צו jgoya אלעס
ppyo .אוז בילדוננ jya'pp עה איז ניט״ עס זײ 

;K py״t פעלע מעהרםטע די איז ־טולד. y:y״
שטײן. מ. p — בור .p 'k םאכט g .טעות p'o 
y נאר זײנעז g רע פוזpנים אז מײגוננ, זעלבער 

̂ pgp וױניטענסװערט. y'og:«?y איז םאל ארע
 דאײאר כע,םיy פוז אײדשפ^נג די צוליב װאו
 םיז וױ^זאםיייט די טעמינחייט, די רײדען קאז
pyp ,עס איז אמאייזאציע g ם נאנץg-יcעp 
 oy װאו אבעו/ רטgp .?yp'T'ogagpy צו ײענ

 זאר «אך ,p און ׳עי,*:אםיע מאמז זיד יאזם
3ppp״ נים ״?lyp דאס אױף p ,yooypa’D־»o 

y איז ’ogagpy אײנ* אז נעהםעז יאפיר םליכם. א 
א ױניאז pyp איז gp איז oy בײעפיי: םאכען
y אויןי אוז פאתעהכיען. צו שטעלע 'yo r 'p זיײ 

אר־ װיל ײאס אײנער, :ב«ינ*ש צוױי gp נעו
 אײנער אוז נילינע^ דאלאי io םיט בײמק?

opypgo ogii ײז  <go איע ניט עם איז גי־ײז. ז
 צו בארײט איז ogii .oyp אנצסשטע־־עז ריכםיג

yo'^Pg? בילינ אזא יןען אדאי בײינעיז םאר 
 נעדד ^pgp ױניאז ,p .?yoog? צו־טייעד י,ײם
 רי סון םעייוד״םעו *p אנבאםדאכט »יז םע?

 ,TPp’Dga .?gד ניײד. אייב .ryugp'pagp בײדע
pgp• יאנאגייע. צו־יינ ױ:יאז. די;• w yorag 

yp^ טיאיב צו כידוצה א'י װאס  בילײ פאי״ ;זי'
pya : די כיוז דאז נלט. אב?ד אזיב *ag ?g*:v

•TPr:;rs ?ypycya o y  tyjror
״*i!gp גים א״ו װעיעז p*o — ךארדיק ב.

דויו ואר 19י •? ייר5 נאס־ע ױנייגנ, אג
v וײ אױו i i  i ’i m n ,i וגי?ס• •in •  ,*it 
n *ס1אננאט.-! װאס v trg .ו»• װןןי• ייג**נס 

1• opypggyj? .׳צייס# ײ•® יציצז ?ig rg r 
 ,ד א״נצ#ייען גי״ד -gt py אז •!׳,ימ רןר

״ו py ל/יז יאז כיז און כוניע, נאנצע  א״נייט י
 ע-פאי• pyayj°g םוי װ״כעו p׳o .?ym? ניט

 cg!i א-נײטעי, די ױען םערע, פייע nc רוגג
wonn *נאד די אײנציוזלעז נע-,ע;ט ניט רחײ־'ויו 

yoio yopypgcyj yv, ייבעז ja'ppgii ?yagprya״ 
tyg ,,ז איז oy אוו חא-דס, vy i lycyiya רי *ayo 
 זײ, nc ױטט ײאכ ׳ogp אײנצוצאהלןןן רינח״ט
n?yogp״pn'g .t ,אז זעהט oy רעכם ניט א*ז 

jyaau'P̂ ראנזן צו Vw-go איו ניאם pyp װעלט 
gm ייאז py״g ocypogo;g סgו• ז.יארי eg* 
iyc איו ogp iyv;gj ,א״נטײטס'(*לד py i ’g 

o’a.ppyt ״נעו סיר •ראקטיש! n g o r ,נזסו»ק 
 אויסזיהאי• ly^ya סעגײך pga װאיט oy אױכ
ig א טעז ':r די אינטעי ya'oy'g אומ״דסענדען 
 איצס. jyaM« יײ װי י־,1ארנ״ט־ רםgכ דעם םיט
pg; פיל נעײעו ױ^טעז “ארבייט•; פירע ;.,',ס 

 ivianngv'orp, ז״וויי! טיט סינלט־׳יך pya'ײענ
 וײ אז (•;״איסט. tyo-g." זיי װעז ,זvזייג זײ װי

 *pyaoyo p׳;’m lyayacag ט,יצ יעדע- צו קענעו
 tyo’jya אוז אריעױניעז ײידעל יאז יייז יסיי׳

yooyp y-g אז פוז gיטyאיז 1ױניאדסא ן pyp• 
 לינער •ע. דיניסטע דאס או־וי לײדשו ניט צו
g־oo'^gyp״pyy י,פר^ ; ! "  ניט ויא״ם ױניאז ?

 iyr ט,”צ לאנגע g םאר ר.איט־;ו זיר נעלאנט
 .lycgn םיר .iy.־yn »נגענוסע? זאל ויאו אײעי

 אז י^־געז. יvtoiv pymא re װעט איהר אז
 באיבעז, ניאט ניט ייװ py אויב ,oo'-gyp'g דעל

:py pg י*י;עז עםװאס ריט װיי t״y j פיטסעד 
״ז צײס דע־־זעינער איז אױד py םוז עעז.  ז

 pyp ב״מ ?r:yoyp דיז הי־סט, ogp *ראיזט״ש.
 *1ני?;־ש*;ז־מאט־ דעם אוז ?yp:yoy*oig די זייט׳
:.go צו ד.אט py װעינעז ריט ריאי,

ע װ ק ס א ן מ ? או נ א ד ד מ ב ם מ א

̂.9 זײכ *ון (••*ום

 ד׳ ;:,ד׳אכ װײיע קורצע א זײן. כיסכים
 איבערדא־ סאראורזאכט ידיעות דאזיגע

 רייהען די אין םארלענענהי׳ט און שו:ג
 אינםערנאציא' אםסטע.-דאמער דעם םיז

 ארױס זיך װײזט עס װי אבער נאל.
 ארײנגעםײםישכ ■רעםע סאװיעט די האט
 עו װי מעהר װערטער סוירסעלס אין

 באםו זאגעז. געײאיט װירקליד האט
 גאגע׳ דער ניט און םוירסעל ניט דענקט

 טרײד־ױגיאגנ ענגלי׳שע די פון ראט ראל
 שרינ איז נים װעלכע אונטערצװעהםען

 דער םון מעהדהײט דער צו היפוך אין
 אכישטערדאמען דעם פון עקזעיןוטיװע

 איז# װעט םדאנע די אינטערנאציאגאל.
 עק־ דאזינער דער סוץ װערען ענכדשײדען
 • נאך און םעב.תאר אנהויב זעהוטיװע
 הדעת, ישוב אה דיסקוסיע גרינדליכע

 וין־ לאםעזrבא וועט עס װאס דאס, איז
 דער אלס ווערצז אנגענוםעז װעם רען,

 אססםערדאמ^ גאנצעז דעם םון װילען
 אוץ איז מענייר אינטעתאציאנאל.

 ■jrn ענגלענדעד די אז איז, װארשי-ינליך
 איבעױ נים וױ אויסװענ א געםינעז <צן

פאדהאנדלוננען. די אינגאנצען צוהאקען

ע ט : י לpא א נ א ש ע ר נ א ר נ ע ל א י ר

םקוימאן. ח. פץ
צוריס י»ר,ר 12 םים ורעך הײנטינע

 ביז• איי כעייעטער ׳טטײנבעדנ, אברהם
 סיי• יאל rgogo pyp פוז :טyז•ג•p*א"oנע

 oײ:yזp nyi פ*ז p’-ro'o אוז ױניאז קעיס
 ױעיפ ױניאז, קי׳א־י׳סאכ־;־ pyp םון באארד

:yogey? ײג״יערסיס• ו<יו אפיכ׳ יוניאז איז 
 ־ואו־ הע־י דאכע־ -gn ;gog2 g nc ס.”י*8

p*,go pyp .py:־go־g ng T.t ר־;זזיטאט 
:u‘״. ויאכ האמ,יי, זyינpרgװJ oyp םוז ; r״ y 

 אוז י.א:ט־אי־.טאיס די ?y:y: oprrD;:־;g האט
oyp א•: כ־כמעם קאנטראהטינג oyp •באטא 
p.כgכ האר ” po py

V
 :•׳*• pyp פיז ארבײט';ד ײ םוז קאטיטע א

ro •די אז זי- באחיאנעז י־א. אוז נוי־יצעי 
ש נאנצע די ארױם שייט פיידע ״  איימ־ איי
ײ אוז ׳ס״ד״  יאייי־ ,ד א־־ב-יט אלז זיצעז ז

 ס^מאניפזקט־ :•;װיבז אויוי אז צײנט טע
opypir ױאוהיז opm ,p״c ט7וי  (•;•שײ«כ י

ט7נ װערט עם ײאו אוז בי'  נידע די פא־ א־
yoorp .רייזעז® o : ' v.~tp ,p *נא באאיד 
jo אינסטױאירט איז *סי׳יבם ,p , p־"’o p כי•;־ 

ײ Dgp נעדדצערם,  ־3g אוכיבאדיננש זאי";ז ז
y ;,אננעױיזעג »p אין ס,יארב ,p ישםיניעז r■

■py.«׳••
pyo*n: pyp .י־־ײ- די י'אכ דאככ*מ*כיננ 

O'P 170א»:עהאי דאם ױניאז װײםטמאכער 
 הייאײאנ^ איז יאנואי. ?yo.־. oyp זזנםאג,

 הי׳ *p .rgepy py:*p-gii: g נעװען איז
■Dgppg געיזענט גיט חאם pg: :  אםיױ ?yo.py״

ר, רי ■ו? העלפם די בײטן  זיינען יכע1װ' אי
ytnrya? צו oyp .::'ט  pyo’pyp אי« oy די
 װאי ךאי. א נאך :עהםעז צו נעװ•;? נויםינ

o-iy pyp איז ip-gry: d-'oyppg בא• פוז 
 yoMHnn oyp ng .py:pyp? מאוסטע
v ז7י7װ jyo o:yoyp סםר״ח r נאסײרמעו 

ig n y•  n:ytno 40 mpg.

i*



ר ע ײז ד ר ם םון ו ע ך ד ר. םי־נןן איז בו א ל א ד
באחומעז קאנען אינטערנײשאנאל אונזער פון מיטגלידער # ענגליש. אין איז בוך דער

^ םאר דאלאר. 2.50 םאר פרײז, האלבעז א םאר בוך א ע ד םך א דא זײנעז בוך דעש אין
אונ• םון אםיס אין בלויז בוך דעם באסופען פען ?אז פרײז אילוםמראציעש און בילדער

אינטערנײשאנאל. זער אונזער אין לעבען דעש ם*ן
יארה״ נװ סטדיט, טע16 װעסט 3  בוך דעס באקופען קאנען פראװינץ דער םון פיטנלידער דיטעג ערשטע די פץ ױניאן,

לאקאל. זײער םון סעהרעטאר דורכ׳ז קאנ־ לעצםער א־נזער ביז
 די איז בוך, דעם האבעז צו זיכער זײז װילט איוזר אױב

חאפיע. א אײנשאםען זיך גאײך זאך בעסטעי
באםטאן. אץ װענשאן

3״ *
A te

CfiRECHTIGKFJT—(JUSTICE)
w בצדסתי tn n 

ארפח. ולא
)it,6 כ׳׳ז, יוב(.

 געיעכטיג• מ״ן *ן
 זיד אץ־ ח^פ ק״ט

 װעל און ׳יטאר?,
#ול#זען. גי® יויחר

יוניןן װארסערם נארטענט ליידיס אינטערנעשאנאל וער פון ארנאן אפידעלער
PRICE 3 CENTSNew York, Friday, Jan. 23, 1925 1925 ,*>tS23 ,*^ו*אר3יא פרייטVol. VII. No. 4.

ו ס *ה v® ח ז r ח a n רו א D מ T S a m
 ר א״נםטאל״שאן אריגינעלע אן האלט זיגפאן םחןזידענם א" כאארד דעש אינםטאלירט “בארא םעקרעטער

אנכענ־מען. קאטיטע בודז׳שעט דער פץ רעקאשענדײעאנס - ערװעהלט. יאהר נעקסטען פאר׳ן בעאכטע
•y /י יידיי

 םאר איז אװענר פרײט#ג יעצטען
 דזשאינט םון אינסטאליישאן די געקופיען
 דרעספאכער און הילאוק רי פון באארר
 פאר־ זיך האט פיטינג דער און ױניאן,
 אריין. נאכט דער אין שפעט ביז צױגען

 או־ אין םארגעקופען איז כייטינג דער
 אינטערניישאנאל אונזער פון דיטארױם

סטריט. םע16 װעסט 3 בילדינג,
וױגעעםענט זיף האס ריטינג דער

 אי׳טער דער האט אםריהער געװעהגייך.
 אר״ זיין סארענדיגט באארד דזשאיגט

 געװא־ געפאבט איז נאכדעם 1או בײט,
 נייעם דעם פון ט$זיאי;סט$לײ די רען

באארד.
 םון טשערםאן דע־ נאכלין, ברודער

 און סיטימ דע& געעםצגט האט באארר,
 דער םײנבערג, ברודער םארגעשטע^ט

 ״בױדזשעט־קאםיטע״ דער םון טשערפאן
 אויס״ האט באארד דזשאינט דער װאס

 צוריק ײאכען אײניגע פיט געוועהלט
 עס עקאנאפיע װעלכע באטראכטען צו

 ױניאן. דער אין װערעז געפאכט קאן
 לע• םארענדיגט האט פיינבערג ברודער

 רעסאפענדא־ אלע די רעפארט, רעם זען
 ״בױדזשעט־קאפיסע״ די װאס ציעס
 רעהאטענ־ פאנכע פארנעשלאגען. האט

 ארויס־ האבען קאבייטע דער פון דאציעה
 דאס און דיססוסיעס לאגגע גערוםען

 פון םיטיננען דרײ ארום פאינומען האט
 רעקאמעגדא״ אלע די באארד. דזשאינט

 םארעםענט־ נעװען שױן זײנען ציעס
 א פיט ״נערעכטיגקײט׳* רי אין ליכט
 צװײ ארער אייגע, מיט צוריק. װאף־

 רעסאמענדא־ אלע זײנען אױסנאמען,
 גע־ אנגענופען קאמיטע דער םון ציעס

װארען.
 רע־ האמיטעס דער פון פונהט אייז

ביד םאר װאהלען די באצוג אין *ארט,

 אינ* דרעס דער אין איירזשענטס :עס
 אװענד םרײטאנ יעצטען האט רוסטריע,

 װע־ דעבאטע. יעננערע א ארױסנערופען
 ״סאדזשאריטי״ א געײעז איז דעם גען
רעפארט. ״סיגאריםי״ א און

 האט רעפארט ״מאדזשאריטי״ דער
 ,22 לאקאר וױ אזוי דאס רעקאטענרי־רט,

 פון טיױ א איז ױניאן דרעסטאכער די
 אגגעיטיאסען איז און באארד, דדטאינט

 איע רי וױ נלייך הערפער^זאםט דעל צו
ביזנעס די זאלען טו ראקאלס, אנדערע

 טעגע־ דיפטריקט און איידז׳טענטפ
 ער־ דױויזיטאן דרעס פאר׳ן דזישערס
 בא־ אלגעסײנעם אוים׳ז װערען װעהלט

 םון טיטגלידער רי הייסט, דאס לאט.
 באארד דדעאינט דער פון לאהאלס אלע

 פון באאטטע די פאר שטיײען זאלען
 ׳פטיכיען זײ וױ פונקט דרעס־דױױזשאן,

 רי־ ק״אוק אלע פון באאטטע די םאר
וױדשאנם.

גע־ האט ״כיינאריטי־רעפארט״ דער
.i«: זײט אויף (יטױס (

 גענעראל פון מיטינג פערםעליערלימד
גאנג פולען אץ באארד עקזעקוםױו

 איז געישריבען װערען שורות די בעת
 מי־ יעהרליכער םערטעל דריםער דער
 עקזעהוטיװ גענעראל אונזער םון טינג

 פיטינג דער נאגנ. םולען אין באארד
 אין קענעדע, מאנטרעאל, אין פאר לוטט

ראיאל. מאוגט האטעל
םאנ־ געעפערט זיף האט טיטיגנ דעױ

 גע־ נאנצער דער און פריה דער אין טאג
 געװען איז כאארד עקזעהוכדװ נעראל

 האט באראױ סעקרעטאר אנװעזענד.
 צושרים־ װיכטיגע אייניגע םארגעלעזען

 ויגמאן פרעזידענט דאן.<האט און טען
 די ײעגען רעפארט זיין םארגעלעזען

 אין ױניאן דער םון טעטיגהײטען הויפט
םאנאטען. עטליכע לעצטע די

 םארנעהפט רעפארט דעם םון טייל א
 ;געשיכטע 17 לאסאי דער מיט זיף
 גע־ דער זינט פאסירט האט װאס אאץ

אנגעפאנגען האט 17 לאקאל װעזענער

 2 לאקאל ױניאן אפעריטארם
זואהלען ױ מיט א געהט

ױניאן. דער פ״ן אפיס אץ זונטאג דעם מיטעם קאמימע אבדזשעקשאן
לא־ ױניאז, אפערײטארם קלאוס די

 םארבעריײ די מיט אן געהט ,2 קאל
 לאסאל. אין װאהלען די פאר יטונגען

 לא־ דעס םון םיטיננען לעצטע די אויף
 נאמינײ־ געווארען געמאכט זײנען קאל

 און באארד עקזעסוטיװ אן םאר עאנס
 א גאר און לאקאל, םון טישערסאן א פאר
 געװא־ נ^םינירט זײנען מעםבערס סןי

 דער איז ארט צװײטען א אויח חנן.
 אן געםינען לעזער די װעלען צײטונג
 צעטעל פיט׳ן לאקאל, דעם םון אנאנסע

סאנדידאטען. נאמינױטע אלע די םון
 ער״ אויף איז מיכױנגען יענע אױןי

 און עלעקשאן אן געװארען װעהלט
 הא״ װעט װאס קאמיטע, אכדזמעקשאן

 װאהלען די אויםדכט איהר אונטער נען
 װעט קאטיטע דיזע לאקאא. דעם אין

 יאנואר, טען25 דעם זונטאנ, דעם סיטען
 אםיס אין םריה, דער אין אזײגער 10
םטריט. טע25 איסם 128 ,2 לאקאל םיז

 מוזען קאנדידאטען נאםינירטע אלע
 תאנדײ די סאםיטע. דעיר םאר ערשיינען

 דער םאר קומעז ניט װעאען װאם דאטקן
 ניט^ארויםגעשטעלט ײעלען ^ומיטע,

באלאט. אויפ׳ז וחנחנן
 זײנען 2 לאסאא פון טיטנלידער די

 םון נעםען די נאכצוזעהן יוויםגעםאדערט
 אויב און מאנדידאםען נאםינירטע רי
 גענען אױסצוזמצען עפעם האבעז ךי

 תר װיםעז יןוזען עם זיי ואלען מונכע^
האםיסע» אבדדפעקשאז
 יא״ כמן26 חנם אומנר, םאנמ^וג

rM 2 וועט Miwp סעקשאן חאמגז 
 ^ארשײחנגפ/קװאתאד• די אין ןמועג^ו

n גױ נרײסיו ®ח *י« r^־ u r ^  v ,«ד

 און מיטינגען די באזוכען פיטגלידער
 עס װאס פראגען רי אין באטײליגען זיר

 דיםקוטירט פיטינגען די אױף װעלען
װערען.

װע״ אנאנסירט װאן.װעט נעקסטע
 לאקאל דעם אין װאהלען די װען רען,

םארהוםען. ײעלען

 עה־ צו געװאלד איבער קאפף, א פיהרען
 ניט לאקאל, באזונדער א אלס זיסטירען

 ב״ ע. ג. פון באיטלוס דעם אכטענריג
 אלע אײז^לאקאל איז םאראײניגעז צו

יארק. נױ גרויס פון אפערײטארס קלאוק
).9 זייט אײף (ערוס

ם כני ציי ד א כו ט־ צ א ה ע א

.4 נ־מער ״גערעבטיגקײט״

̂ז. ם־מנ

ר דז־צאינט ,*;c :גימיט ‘2 זײט א־  דער סה בן
שעה:• פ. — ױגייז דדעסםאכער און קהןןול

 ל«יז«־־ איז װאוײעז ד• סיז רעזויטאט ץ, זײט
אן. ?. — ט פ ײ  םעםוערםאכער רער אי; ה

. ד. ט ליקאי ױניצז. ביז רו
ט י י ס*! «.־סור םוז י*הרצ״ס צום .4 ז נאםיןוען. עדױקי״עאנאל ל«אהען. 0 םאני — ײי
ט ײ  ב«ארר, עקזעהוטיװ סוז כיטיננען ןלװיי .5 ז

אי. א — י-׳צ לווקמ^ טנ ר א  אםאיגאסײםער פ
ױבילעאום. י«הרינעז io םײערט

ארנאניזאןויאנכ אין טרייד .0 זייט
נעװעדקיצאםטען די םיז סיםי:; םײנסטאז.

 ■דיױאט אױשנעקוםעז ס׳איז אזױ װי .7 זייט
— ליד א םראגס אנאטא? — אײגענטוש

<ר. מ. ט פו ע?  קא־ אינטעי*;יי״-*:אל פער
. ה. — לעגדאר אן פ קוי ס

ט י י גאטי^עז. עריטאריעי־ע .8 ז
עיכ"־ איגצערג^צי^אלע יאהר *u'fi זייט

פראנק. הערפאז דר. — טער־נעזעצנעכוננ
 לל«וס םון דע*ארטםע;ם יײכעל רעי .10 זײט

*ז דרעסםמכער און טישארלס — ױ:י ץ דדשײקאבסאן ג. ב. י. — סארוי אוו לוי
 אינטערנײזןונזןי אוגזער םוז ע;י:ים .11 זייט

 גע* םינקעק׳שטײן. כ — •רעםע רער אין
 עריםםעז. ערס׳1נ*ם םוז נעראגלעז לליבענע

 ק*םי• מוישםענריגע די םון באריכטען .1צ זײט
 אין ^עהנהאלץ. י. -- צצ לאקאל nb םעס

 לעבעדיגער. דער - ריזען םוז װעים א
 מלוסעז. •שםועםעז. קורצע .13 זײט
 *רװעדטײזםענטס. און ׳שלוסעז 1ר. אוז 14 זײט
ױני«ן. דער םוז יעכעז םון נײעס .1» זײט

 מאכט ee לאקאל ױניאן עמבראױערערם
צײט יאהר 2 פאר נטאגריםע אן

 ארבײטש־ — פארבעםערונגען. באדײטענדע אײיניגע ענטהאלט אגרימענט
בעאםםע. זײנע עררועהלט לאקאל — אי״גגעשטעלט. איגשורענס לאזען
 געהט פאגאט דעם פון טען31 דעם

 צװישעז אגריפענט קאלעקטיװ דער אויס
 לאקאל ױניאן, עפברוידערי באנאז דעד
 אססאסי־ פאנופעקטשורעדס די און 66

 באצײטענס האט ױניאן די און אײשאן,
 אונםערהאנדלונגען םיהרען אנגעםאנגען

 טאנופעק״ דער םון םאר״שטעהער די פיט
 דער פאך. דעם אין אםס׳ן נויטורערס
 זײנען צדדים בײדע דאס איז, רעזולטאט

 אײנםארשטענחד אן צו געקומען שוין
 אגריפענט אלטער דער אײדער נאף ניס,
 קאנפערענ־ די אויף אויסגענאנגען. איז
 באטײליגט זיף הויפטזעכליר האבען צען

 לא־ פוז פענעדזשער עסענבעלר, מאקס
 פ־עזירענט פרירפאן, ז. א. ; 66 האל
 פרע״ גראהפאן, מורײ ; 66 לאקאל פון

 פאנופעקטשורערם דער פון זידענט
 סעקרעטאר זאהן, אלעקסאנדער ;אסס׳ן

םון פענערזשער האלפערין, װיליאם און

אסס׳ז. דער
 געםאנט װערט אגריפענט נײער דער

 צײט. יאהר צוױי פון פעריאד א פאר
 באדײ־ נאנץ איינינע, ענטהאלט ער און

 ארבײטער די אױסבעסערונגען. טענדע
 אויפנעהפען זיכער װעהען םאר דעם םון

עגםוזיאזם. פיט אגרימענט נײעם דעם
 דער װאס וױכטיג, איז באזונדערס

 ארבײטסלאזען אן עטאבלירט אנריפענט
 בא־ זעלבען אױפ׳ן פאנד, אינטורענס

 ױניאן דעי טרײד. קלאוק אין װי זיס
 אײנגע־ שױן איז לײבעל סאניטארי

 און פריהער, םון פאף דעם איז שטעלט
 יוני• עפברוידערערס די אז פיינט, דאכ

 די אגריפענט אין האבען איצט װעט אן
 קלאוס דעם פון פונקטען פונדעפענטאלע

אנריפענט.
 אגריפענט דעם אין נײעס א נאך

).16 זײם אויף (•שלוס

ם םעטעלט יארק נױ אץ םיטואציע דדע גע
אםאםיאײשאנס דזשאבערס אדן קאנטראקטארס די מיט פארשטענדניס א צו קומט ױניאן

באשטיםען. צו מעםבערשיפ דער פאר דוערען םארגעבראנט
װעלען אגדימעגםפ די

 זײנען װײםען, למזער אונזערע װי
 אננעגאננען צײט לענגערע א זײט שױן

 סון טרײד דרעם דער אין ?ןאנםערענצען
 אגרײ רעם באנײען װעגען יארק, נױ

 דעצעם״ אויסנעגאננען איז װאס םענט,
.1924 ׳טען31 דעם בער

 אינגאנצען ניט עס איז אײגענטליף
 קאנםע־ די אז זאגט, םען װען ריכטיג,
 באנײען צו אנגעגאננען זײגען רענצען

ס׳װאלט װען טרײד־אנרימענט: דעם
 אל־ דעם באנײען צו בלויז האנדלען זיך
 א עס װאלט םרײר, אין אגריטענט טען
 ניט מען װאלט צוגעגאננען, אײכמער סןי

 די מיט דינגען זיך לאנג אזױ דארםען
 לאנג שוין װאלט ?אן די און בתים מגאי

נעסעטעלט. בעוחגז צוריס
 האט ױניאן די דאס איז אםת דעו

 פונדאמענטאלע אײניגע נעפאךערט
^jro r|איגשורענם אז שםיעער א וױ ״ 

םאניטארי א ארבײםםלאזע, פאר פאנד

 מיניפוח גאראנטירטע ױניאךלײבעל,
 אנדערע נאך און װײדזש־סקײצס

 טרײד־• פריהערדיגער דער װאס םונקטען,
 דעריבער געהאט. ניט האט אנרימענט

געדונגען. לאנג אזוי זיך מען האט
 געסע־ סכסוף דער ׳שױן איז איצט

 פע־ דער הארװיטץ, ברודער װי טעלט.
 םון דיװיזשאן דרעס פון נעדזשער
 איז איבער אונז גיט באארד, דזעאינט

 םאר־ א צו געקופען שױן ױניאן די
 םון םארשםעהער די מיט שטענדניס

 טרײד, דרעם אין אסאסיאיישאנס בײדע
 דזשא־ די און אסס׳ן קאנטראחטארס די

 אין אגריפענט דער און אסם׳ן בערס
 אנ״ דערײײלעד ״טענטאטיװ״, איז טרײד

 פארשטעהער די םון געװארען גענופען
* צדדים. דרײ אלע די םון

 אינדוסטריע דער אין םכסוף 1אײ
 די צװישען איז דאס םאראן. נאןי איז

זײ דזשאבערס. די און סאנםראסטאדס

 צרױשען שטרייט געוױסען א נאף האבען
 אויס־ אויך פסתפא װעט דאס און זיך

 איבער בלײבט דאן װערען. געגליכען
סעטעלפעגט. דעם ראטיפיצירען צו

 פארגעבראכט דארףי אגריפענט דער
 אלע פון פעפבערשיפ דער פאר ווערען

 הײסען, צו נוט קערפערשאםטען דרײ
סעט^פענט. דעם צוריקצוװײזען אדער
אינגי־ װעט ױניאן דרעספאכער די

 און פיטינגען פעפבער אײנרופען כען
 דער װערען פארנעלעגט װעט דארטען

 אויח אינדוסטריע. דער אין סעטלעפענט
 טיטינג פעמבער םריוזעררינעז א

 פיטגלי־ די האבען האל װעבםטער אין
 םא־ ,f גוטגעהײסען ױניאן דער םון דער

 ארויסגע־• האט ױניאן די װאם דערונגען
 די אויף און בתים בעלי די צו שטעלט
 די וועלען מיטינגען מעםבער נעסםטע
ם$םלםענט. דעם װעגען שטיםען דארםען
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