
*

אדי נעפינעו זיך דאוןז רינעל םאניםארי דעד
גאומענס יוניאו:נדיו יעדען

.)1 «ײם pc (*לוס

 רעגולײשאגס און רולס ארע אז צופאסעץ,
 ״סאניטארי דעם פון געברױך רעם באצוג

 אפגעהיט שטרענג װערען זארעז צײבער״
 װענען באריכטען צו און שאפ אייער אין

װאך. יעדע ױניאן דער פון *םיס אין דעם
 דער איז אייבעל״ ״סאניטארי דער

 א•־ אום םיסעל וױרקזאמער איעציגעד
 סװעט און קארפארײשאן רי צושאסען
 צױ דעם אונטערגראבעז װעלכע שעפער,
 נאר און אינדוסטרי, אונזער םון שטאנד

 גע־ אלגעסײנעם רעם אײנםיהרען דורך
 װאהל־ דער װעט לײבעל ריזען םון ברויך

 אנ־ אוגזער אין ארבייטער אלע פון ?ײן
פארדכערט. ווערען דוםטריע

 יעדען פון פליכם די דארום איז עס
 איז איבערהױפט און איןשאפ, ארבײטער

:אױפצויאסצן םליכט אײער עס
 װעלכער גארמענם, יעדער אז .1
 הא־ זאל שאפ, אײער אין געמאכט װערט

לייבעל״. ״סאגיטארי דעם בעז
 װעלכען סאכעז צו ענטזאנען זיך .2

לייבעל. א אהן גארמענט איז עס
װע־ װעלנע גארמענטס, אלע אז .3

 זא־ שעפער, אױטסײד אין געטאכט רען
לײבעל״. ״סאניםארי דעם האבען צען

 זאל לייבעל״ ״סאניטארי דער אז .4
 גארכוענטס, אױוי אנגענעהט װערען ניט

 דעם אהן נעװארען געטאכט זיינען װעלכע
און שעפער, אוימסייד אין צײבעל
 דער פרן אםיס אין באריכטען צו .5
 װעלכער אירגענד װען פאל, יעדעז ױניאן

 װערט רולס אויבענדערפאנמ•; די םיז
םארלעצט.

 ברײג־ צו פאיכט איימר *יץ■ איז צס •
 אר* יעדען קאםיטע גרױועגס דער צו נען

 פאר־ װעלכעױ שאפ, אייער פון בײטער
 פון װעלכען אירגענד אבזיכטליך צעצט

 איהר פאאס אין רואס. דערטאנטע די
 באטראכט עס װעם טאן, ניט דאס וועט

 אייער פון פארנאבלעסיגוננ אאס װערעז
 איהר און םארטרעטער, שאפ אאס פליכט

 צו עם1 םאר אגגעהלאגט װערען װעט
קאפײטע. גרױוענפ דער

 צו אױםגעפאדערט דארום זײט איהר
 אנבאטראכט, איז צושריםט דעם נעהמען

 דעש פון אםיס אין אריינצושיסען און
 װע־ אײער רעגעאמעסיג באארד דז׳שאינט

באריבט. כענטאיכעז
גרוס, ברודעראיכען םיט

דמזײקאבסאן, טשארלם
 ־און אײבעא פון סענעדזשער

דעפארטמעגט. איגשורענם
 די האבען בריזס* דעם טיט צוזאסעז

 צעטעא א באסוםעז קאסטאדיענס אאקאא
:►יי תאס פאאגענדע די סיט

 לײבעל־ דעם מון םליכטען
קאסטאדיען

 אויפ־ מוז האסטאדיען אײבעא דעד
:רואס פאאגענדע די אױף פאסעז

 אדעי סקוירט קײפ, קאוט, יעדער
 אײעד אין געמאכט ווערט װעאכע דרעם,
 איײ '״סאניטארי דעם האבען «וז ^אס,
בעא״.

 נעהט1אנגז װערען זאא אײבעא דער
 פאאץ, דעם אין נארמענט יעדען אויף

 דער פון געװארען בא^טימט איז װעאכער
 בא־ דז״שאינט דעם פון האםיטע 3<ײבע

סאנטראא. סאניטארי אװ ארד
 גע־ װערעז וועאכע גארמענטם, אאע

 הא־ םוזען ^עפער אויטסײד אין מאכט
צײבעא. סאניטארי דעם בען

ווע־ ניט זאא אײבעא סאניטארי דער
 ײעאכע גארסענטס, אויןי אנגעםעהט רען

ען עע#ער. אויטסײד םון דעאױוערט װ̂ע
באריכ־ מוז האסםאדיען אײבעא דער

 זואך י?ךע ױניאז דער סון אםיס איז טען
 פיר־ די װאס אײבעאם, צאהא דער װעגען

 םיז ענדע דער כײ םטאק איז האט מע
 נארמענטס, צאהא די און װאך, יעדע
 עאפ איז גמװארעז געםאכט זײנעז \ואס
װאך. יעדע םון םאראויף אין

 מעאדען םוז סאסטאדיען צײבעא דער
 ווען םאא, יעדען וועגען ױניאן דער אין

 אויבענדעדמאנ״ די פון וחגאמגר איתענד
טארצעצט. ווערם תצם סע

 סאניטאױ דער אזױ וױ תלס
װערען נעברױכט דאח» לייבעל

 אנגענעהט מוז^ווערען צייבעא דער
 אטערײםאד דעם כײ נארסענם דעם י1^י
גאר־ דעם געחמ ער וחנן ציים דער *ין

mm
וחנחגז אנגענצהט זאא אײבעא חנר

 רעכ״ דעם אין — •אקעטס אױטםײד בען
פאקעג/ טע;

הא״ װעאכע קייפס, און ?אוטס אויף
 אין — פאקעטס אױטסײר קײן :יט בען
פאקעט. אײניגג רעש

רא־ װעאכע קײפס, איז האוטס אױוי
 דער אויף — פאקעטס הײנע נ*ט בען

 דרײ #זײט רעכטער דעד אין אייגינג
̂ס ארעש. אוגטער׳ן אינטיש
 אונ־ — קאוטס אונגעאײנטע אױף

יאוי.. טער׳ן
בעאט. אונטער׳ן — ססױרטס אױף
 בײם אױפ׳ז.תעם — דרעסעס אױף

 צײטװײאי־ א איז ®אאץ (דיזער באדעם
 געענ״ ישפעטער םיאײכט װעט און גער

װערען). דערט
 א:־ אײבעא דער זאא פאא יעדען אין
 זאא עס אז אזוי פאאך, װערעז געגעהט

 אײ״ דעם פון דעזײן דער אנזיכטיג זײן
 אנגענעהט װערען אויך סוז ער בעא.
 אפצױ אוגםענאיך זײן זאא עס אז אזוי,

גארםענט. דעם םון איהם רײסען
 נעכיאכט װערעז װעאכע נארטענטס,

 שע־ קאגטראקטינג אדער אויםסײד אין
 אנגע־ אײבעא דעש האבען מוזען פער,
 גארמענטס די װאו עאפ, דעם איז נעהט
 םירמ קײז געװארען. געכיאכט זייגען

 אײבעאס אנצונעהען עראויבם ניט איז
 געמאכט זײ;ען װעיכע גאדםענטס, אויף

יעאפ. אנדער אן אין געװארען

 זממ װ»ס יתי»ן פד»כרעסיװער * &ון לענען ו»ס
כאוועגונג ארנײטעו וער אין נעשיכטע בעםאכם

 פאר אונפערהאלםוננ אן
41 לאק. פון טיםנלידער

 העטסטיט־ און פאיטערס טאהערס, די
 אראנ־ האט ,41 אאקאא ױגיאן,׳ שערס
 מיט־ די פאר אונטערהאאטונג אן דשירט

 פאר־ קענען װעאען זײ װאו גאידער,
 דאס אװענט. אנגענעמען אן ברײנגען

 .19 דעש אװענט־, שבת םארקוסען װעט
 אינ־ דער פ-ן אוידיטארױש אין ׳טערץ

 טע16 װעסט 3 ביאדינג, טערנײשאנאא
סטריט.

 דענ־ איז: אװענט פון פראגראש דער ^
 געועאשאפטאײ און רעפרעשטענטש סינג,

 גע־ אויך װעט עס אונט^רהאאטונג. כע
 א םרן רעדע הורצע א װערען האאטען

̂טעהער  אינםערנײ^א־ אונזער פון פארי
 - דעפארטםענט. עדױקײ^אנאא נאא

 אבער דארף טען פרײ. איז אײנטריט
 די זאאען ארײנצוגעהן. טי?עט א האבעז

 ארײנגעהן אאקאא דעש םון מיטגאידער
 באקו־ װעאעז זײ איז ױגיאז דער אין
 דאר״ זײ װאם טיאעטס נויטיגע די םעז
 אינ־ גאנץ א זײן געװיס װעט עס םען.

אווענט. אנגענעמער און מערעסאנטער

).0 זײמ פון (שלוס
 איג־ קאײדער דער מיט צונױפגעטראםען

 כיאנופעס־ די פאר אאיער אאס דוסטריע,
 םון צײט אין באסטאן, אין טיפורערס

הר אין סטרײק א  ער און ,1907 ̂י
 סע־ א פאר באזיס דעם געשאםען האט

 אין סטרײק נרויסעז דעפ פון טעאמעגט
ר? נױ  שאיסאיך איז איז ,1910 ,אין ̂י

 דעס פיץ טישערכיאן דער געװ^רעז
 האט װעאכער ארביטרײיצאן, אװ באארד

 צװי־ נאײכגעוױכט דאס אויפגעהאיטען
 אגנע־ האבען װאס צדדים צװײ די שען

 :ע־ האט ער פראטאסאא. דעש נומען
 6—5 ארום פאסטען דעם האאטען

 טעק װ. ואיעזrדז דזשאדזש יאהר.
 ױעז פיאץ, זײן איבערגעגוכיעז האט

 סופ־ געװארען אפױנטעד איז בראנדײס
 ,1916 יאהר איץ ריכטעד, רים־קאורט

 װאס אײנםאוס פערזענאיכער זײן אבער
 דער אויף ארויםנעשטעםפעלט האט ער

םארבאיבען. איז אינדוסטריע
 נאכדעש האט ״פראטאסאאיזש״ דער

 איז מאיטינערי זײץ צוזאםענגעבראכען.
 אאע די אויסצױטטעהן שװאך צו נעװען

 אױו* האס מען װאס שװעריגקײטעז
 גע־ ניט זײנען ״עס אנגעװארםען. איהם
 אנשסרײגגונגען״ גענוג געװארען מאכט

 אאזען־אז ״צי — אעוױן דר. זאגס —
 ארויסריײ זיך קאגען זאא עס עפענונ:,

 אומפארםײדאיכע אגגעזאםעאטע די סען
 אנקאײ־ זיך םוז װאם אופצופרידענקײט,

 אינדוסט־ װעאבען אירגענד ארנטער בען
 פראטא״ דער אבע• אפםאך״. ריעאען

 דער אין ראאיע זײן געשפיאט האט קאא
 בײש נעשאפעז, זיך האט װאס דראכיא

 יואנסטיטוציאנעאער א פון ענטשטעהן
 ״כאטש אינדוסטריע. דער איז רעגירונג

 פאר־ די ערםיאט ניט האט פראטאקאא דער
 געבראכט האט ער װאם שפרעכונגען

 גרוײ א נעװען ̂ובער עד איז ױך, ט*ט
 פין געשיכטע דער אין פאהטאר סער
 געהאא־ האט ער אינטערניישאנאא. דער
 םאד פונדאמענט דעש אװעסאײגעז פען

 הויפט־ די אין בארגײנינג האאעקטיװ
 אונטעד אינדוסטריע. דער פון סענטערס

 מא־ גרויסע די האט םארשריפטען זײנע
 ערשטע זײערע געאערענט ארבײטער סע

דיסציפאין/ קאאעהטיװער פון אעסאנס
 גענעבעז האבען באאעכאטיט די

 די אומצעװארפעז שטויס אעצטען דעם
 הראטא- צעשױבערטע פריהער פון שויז

 א געטאכט האבעז ױי קאא-געבײדע.
 מיט געבראכט האס דאס און ראקאוט,

 ,1916 איז סטר״ק נענעראא דעש דך
 אין װאכען, 14 געדויערם האט װעאכען
 נײעס־ די םון מאבט גאנצע ״די װעאבעז,
 פון זײט דער אויף געװען איז צײטוגען

 הינטער אוין האבענדיג סטרײקער, די
 מײנוגג״. עפענטאיכע גאנצע די זיך

 מרס. אואיס^ה סעט M'v ה״ דזשײסאב
 װיאארד םרס. און ׳ריעד מ. אגדען

מעמ־ די צוױשען געװען זײנען סטרײט

 געזא• האט װאס קאמיטע א םון בערס
סטרײקער. די םאר געאט מעאט

געסע״ האט װאס אגריכיענט דעד
 בײ- געגעבעז האט סםרײק יענעם טעאט

 האנדאען, .צו םרײהײט מעהר צדדים דע
 פראטאקאא. דער געסאן האט דאס װי
 נײ- יעדער האט אן, צײט יענער פון און
 א אײגצושטעאעז געזוכט אגרימענט ער

 םרײ־ סארט יענעם אויף באנרעניצוגג
 ב״דע צוױשעז באציהונגען די אין הײט

 צו אוש אינדוסטרימ, דער אין צדדיש
 צו״ שטאנדהאםטיגעז מעהר א שאפען

 האט דאס װי גוט אזוי פונקט שטאנד,
 און סאכט די פארגרעסערען צו געזוכט

ױניאן. דער םון פאראנטװארטאיכקײט
 ראאיע די געװאקסען איז עס וױיט װי
 אינדוס־ רער אין שפיאט ױניאז די ,װאס
 אג״ איצטיגע די פיז זעהז מען קאן טריע

 אינרוסטריע. קאאוק דער אין ריכיענםס
 גע- דער אין מאא ערשטען צום איז ״עס

 אע־ דר. זאגט — ױניאנס די פון שיכטע
 א געװארעז געמאכם איז װאס — וױן

 אונ־ דיאבעז צו פארזוך פואשםענדיגער
 באציהונגען אאע די ?אנטראא א טער
 פון פראצעס דעם אין ענטשטעהען װאס
 אג״ די װאס אחוץ םראדוקציע״. דער

 אוםפארטײ־ אן פאר שרײבען ריכמגנטס
ערי, ארביטרײשאן אישע  װערם מאש̂י

 אינשױ ארבײםסאאזעז’ אײנגעשטעאט
 האאוק דער אייבעא, סאגיטארי א רענס,

 אנער״ װערט יארק נױ פון טרײד סוט און
 tv טרײה ױגיאניזירטער א זײן צו קענס
 קאנטרא־ צו ױניאן דער עראויבט װערט
 באשטע־ װערט עס און שעפער די אירען
 דאס ױניאן, דער פון געשרײ דער סינט

 באדינגו:־ בעשערע איינצושטעאען כדי
 נויטינ איז װענשענסװערט עס איז גען

 קאײנע די טרײד פון אױסצוראטען
 פירםעס אזעאכע באויז ־— שאפלעס,

 אפע־ צאא געוױסע א באשעםטיגען װאס
 אנער־ אנרימענט פון װערען רײטארם

קענט.
 שטודױם דיז פארענדינט אעוױז דר.

 כא־ א מיט אינטערנײשאנאא דער פון
 די פון און נעבוי, דעש פון שרײבונג
 טאג. צו הײנט ױניאן דער פון פאאיט״ס

 פון טעטיגקײט דעי אויױ אן וױיזט ער
 סאניטארי אװ באארד דזשאיגט דעם

 א ;עשאפעץ האט װעאבער יו^טראא,
 און שעפער, די אין צושטאנד סאניטארי

ױ דעם אעבעז צוש געבראכט אויך האט  י
 ױניאן די װעאכע סענסער, העאט ניאן
 אינ־ אײנציגע ״די ־־־־- עטאבאירט האט

 אמע״ דער אין סארט דעש פון סטיטוציע
ארבײטער־האװעגונג״*. רילאנער

 וועכען קאסיטעא א אויך האט ער
 דער םון טעטיגהײט עדױקײשאנאא דער

 ״אכט די װעגען דערצעהאט ער ײניאן.
 סהואם פאבאיק די אין סענטער״ ױניטיי

 י1 פאר סאאהען גענעבען ווערען עם װאו
 ״ארבײטער דעם װעגען און מיטנאידער,

אוגיװערזיטעט״.

ערשיגען שוין
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; ױניאו װאירקערם גארמענט לײדים אינטערנעשאנאל דער םון געשיכטע די
געבונדען שעהן און פארםאט גרויםער זײםען, הדנדערט 6 איבער פון בוך א

פון גע׳»ר<בען

לעװין לואי דר.
ו

פיאנען. עקאנאםישע »ון כאצי»לע אינער װערה אנדערע נ*ך און פראנקרײך״ אין ״סינדיקאליזם פון *רפ*בער8

 האבען און ױניאן אונזער װעגען באגריח אמת׳ען אן האבען וױלט איהד אויב
בוך. דעם לײענען צו ניט םארםעהלט טו לעזענדיג, פארגעניגען גײסטינען א

דאלאר. פינה איז בוך דעם פון פױיז דער
- פדײז העלפט פאר בוך א באקוםעז קאנען אינםערנעשאנאל אונזער םון םיטגלידער ■ ׳

s־ $2.50 פאר ̂־ey'
בלויז בוך דעם באקוטען םען קאן פרײז ז*עם פאר

ג-;י םפ, &ע26 װעספ .3 נ*ל,8אינםעתעש אונזער פון איתפים
,, r * ' •, • “ ־י י i f י י י ■ י• ־-־ - . .־#־ ־־̂' ^

ץ אפיש דער וועם דאנערשטאג א*ץ ט#נם#ג - י  םיטגלידער די כדי םארנאנט, 6^0 ביז אםען ז
ארבײט. דער םון געחענדיג בוך דעם קרינען קאגען יאלען

ד

i
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אר»ח. ואא

.)6 %"{, (יױב,
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 «יד איד ח?ל«
ן ייפמי^ ו  װעל י

*•לןוען. וי« יויחר

ױניןןן װארסערס נאוטןנס לײדיס אינםערבעשאנאל דער פון ארגאן אםיציקלער
P R IC E  3 CENTS
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פו u זפױ ותפ■ מ n  aeana nm
 האלטוגג דוא״נדערכארע — פרײדסקעדזשולס. די װעגען אגרײמענט אץ פונקט דעם נאכגעקוםען נייט זײנען ךזשאבערם
פרעז. מון אדרעסירט כײטאנ, דינכסאג מיטײנג שאפ־טשערמאן םערקוױרדיגער א — דרעסמאכער. די םון

 די ירניאן, די צוױשען קאנפערענ״ן א איגעהאלםען װערט םיטװאך — פײנבערג. וױיס־פרעזידענט און דגמאן
קאנטראקטארם. די און דזשאבערם

נױ  יארק נױ םון טרײד דרעס דעם אין
 מערק־ א פארגעקומען דינסטאג דעם איז

 מאם םאסירונג, א פאסירונג! װירדיגע
 דעםאנ־ אוםן גראנדיעזען א אױף האט

 די בײ אײניגקײט םון מאכט די סטרירט
 בא״ דעם -ווזיא דרעםמאכער. יארקער גױ

 געשיקט איז װאס ױניאן, רער םון םעהא
 טעיע־ א דורך שעפער די אין געװארען
 פײגבערג, ״י. אונטערגעשריבען גראמע,

 דרעס־ אאע האבען סענעדזשער׳/ נמנעראא
 און ! ארבײט דער םון געסטאםם מאכער

 זיצען םארבאיבען צײט זעאבער דער אין
̂דירדערט ײינמז זײ ורי שעפער, רי אץ  גע

 םון ״סטאםם טעאענראמע. אין געװארען
 מעאענרא־ די אין איז ~ ארבײט״ דער
 באײבט ״אבער — געװארען, געזאגט מעס
 באקוםען װעט איהר ביז שעםער די אין

די באויז אינסטראסשאנס. װייטערע
 אין קומען גאײך זאאען טשעראײט ̂ואפ

מיטינג׳/ א צו האא װעכסטער
 איז ױניאן דער פון ארדער דער און

די געװארען. אױסגעפאאגט אירbפינק
 ױניאן רי װי געטאן האבען דרעסםאכער

 זײנען טשעראײמ די געהײסען. זײ האט
 ארבײ־ די און האא װעבסטער אין אװעק
 זי־ געבאיבעץ זײנען שעפער די אין טער
 װארטענדיג הענט, פאראעגטע מיט צען

ױניאן. דער םון ארדער צװײטען א אױף
 דזשאבערס די האבען באקאנט, װי

אונטערנע־ פארהאנדאונגען אאנגע נאך

 אינטער- אונזער מיט אגרימענטס שריבען
 םון באארד דזשאינט מיט׳ן און נעשאנאא

 און ױניאן, דרעסםאכער און קאאוק דער
ראהטארס, די מיט אויך  װעאכע אין הא̂נ

 קאט״ ארבײטס די גאראגטירט האבען זײ
 אררערן. ױי װאס גארמענטס די אויף טען
 םרייד רי צו צוגעשטימט אויך האבעז זײ

 אויםגערבײט זיינען װאס ״סקעדזשואס״,
 ארבײטען פארשײדענע די אױף געװארען

גע־ אבער איז עם װען טרײד. דרעס אין

 נײע די אויט ארדערס געכען צו קומען
 אנגע״ דושאבערס די זיך האכען םרייזען,

 געפרא״ האכען און בונטעװעז צו הױבען
 די פאאגען צו ניט שטיס *אעראיי װעט

 געשאאסען. האבען זײ װאס אגרימענטס,
 אר״ קיץ געכען געװאאט ניט חאבען זײ

 זײנען װעאכע קאנטראהטארס, צו דערס
 פרײ- ארבייטס נײע די אױוי באשטאנען

 געגען סאבאטאזשעװעט האכען און זען,
.)7 זײפ *ויןי («לוש

דעם צוױק ?מנט רדאכא נט^ודז
Mgppwi דױפ

 אץ דױם צאהלען קאנען וױדער װעלען םיטנלידער און שאפ־טשערלײט
עװענױ. לעקםינגטאן און םט. טע25 בילדינג, באארד דזשאינט

 םטױ פון אונטערהאלטונג
לעהרער אוו דענטען

 װעם םארםש, טעז28 דעם אװענט״ שבת
 די םח אונטערהאלטונ? שעהנע א םארקוטעז
 יע־ אוז סטודענםען איצםינע אוז נעװעזענע

 קור־ און קיאסעז אינטערנעשאנאל יר םוז רער
 זיננעז״ רעםרעשםענטס״ זײן װעלעז עס סעז.

אונטערהאיטוננ. נעזעלשאםטייבע אוז טאנצעז
דע• װעם ראס סענט. 3« קאסט טיקעט א
 די אױסנאבען. די םח טײל א ברויז קעז

 עדױהײשאנאר איז באקוטעז ביען קאז טיקעטס
סםריט. טע1א ײעסט 3 רעפארטםענט,

 קאאוק דער פון באארד דזשויגט דער
 באשאאסען האט ױניאן דרעסמאכער און

 רױם־דעפארט־ דעם עםענען צו צוריה
 ביא־. באארד דזשוינט דער אין מענט,
 צײט ?ורצע א מיט איז װעאכער דינג,

געווארען. פארמאכט צוריס
 דזש. דער אין דױס־דעםארטמענט דער
 געװארען, םארמאכט איז ביאדינג ב^ארד

 ״גערעכטיגקײם״ דער פון אעזער רי װי
 נעא̂ד שפארען צו כדי אודאי, נעדענהעז

יע־ װיבאאד דאם געווען, איז חשבון דער

 אן אנגעשאאסען איז װאס אאחאא, דער
 דױס־ במיאא האט קערפערשאפט, דער

 דױם־ די פארחױםען װאס ?אוירקס,
 װאס צו טו טיטגאידער, די צו סטעמפס

 אױפהאאטען באארד דזשוינט דער זאא
 זאא >' דױס־דעפארםמעגט באזונדער א

 אין דױס די צאהאען םיםנאיד יעדער
םארטיג. און אאסאא זײן

 ארױםגעוױזען -אבער זיף האט דאס
 דױס־דעיארט־ אין פראקטיש. ניט םאר

אMt n*i» 7« (שייע

אין ערסלערם m ממאל
 ױינמופ it ספױיס

דזשאכעד
ױניאן, דאנער רײנתאוט רי

 די סטרייק א־ז דערקרערט ח^ט ,20
 ראזענטא?, דז׳«<»׳ןוייע שירני« דו׳ןואנינג

 ױניןון די םטריט. טע13 איסט 68 פון
 »ז אנרימעגט, א| שירמע דער סיט חאט

 ױני»ן איז ארכייט די שיקען זא< זי
 אגעד האנטראשטארס. ױניאן *ו שעפער,

 אננעחוינען פירמע די האט לע«טענם
 ארױסמי״ ביזנעס, קונשעלמונקעל •אכען

 שעסער, ױנייאן ניט איז ארנייט די קען
 נעזװאוננען נעװען איז 20 לאחא< און
סטרײק. פירמע.אין די דערקלערעז «ו

 סעיו״ דער וױיננארט. נמרער װי
 איכער, אונז ניט ,20 לאסאל םון רעטער

T דעדב״ איז w אז  ‘שטילע א »י
 דער אמאלנאסייטער. דער מיט טראבעל
 די װאס דעם אין באשטעהט טראנעי

 אין ארנייט ארויסצושיסען ווכט פיררע
 20 לאסאל ׳ןועיער. אםאלגאסייטעד

 דער פון בעאטטע די וױםען נעלאזט האט
 נאטרעפענדע די אז אםארנאמ״טעד,

 אױפ־ דאם און סםרייה, אין איז םירמע
 מיינט ארבייט םירמע׳ס דער מאכען
 אבער .20 לאקאל נענען םסעבעו י׳עוט

 דער פון םיהרער די — ער זאנט —
 אפנמרז־ נ»ט דך האכען אםאלנאם״םעד

 דאש האט טען וױ בתדערליך אזוי םען
ערװארטען. נעקענט
 איז עס אויב דאס האםען, מיר
 פון פיחרער די װעלען אזױ, װירפליר

 רעם טאכען נוט אםאלגאמייטעד דער
 ליגעי־׳ןומ ׳ןוטערן, אנשטאם און שעהלער,
 קאטף אין 20 לאפאל אונזער העלפען

פירבמנ. נאטרעםענחןר רער נייט

 ערשטע די בױען אן פאננען ױניאנם אונזעדע
יאו נױ אץ הױז אפארטמענט קאאפעדאטיװע

ײן װעט — בראנקס. די אײן געברייט ורערט הױז די  פאר אפליקאנטען 100 **־־ ארבײטער־מאמיליעס. סאר פאלאץ א ז
אונטערנעםונג. די פינאנסירט באנק ױגיאן אעטערנעשאגאל — געםעלדעט. שוין זיך האבען פלעטס

 קאאפעראטיװע בויען צו פאאן דער
 מאדערנע אצע סיט אסארטמענט.הײזער

בא־ מעגליכע אלע און איםפרואװמענטס

\m ױזויזשאן דרעם פוז באאמטע פאר 
ױנסטאג ענדעזקזט אארדנ דזשױנט פון

 הײםט באארד עקזעקוםױו נענעראל דער און אפיעל דעם געװינם 89 לא־אל
באלאט א ד־רך שטיםען װעט םען — װאהלען. די מאכען

פלעצער. פולינג 7 אין

 טען17 דעם דינםטאנ, קומענדען .
 װאהלען די פארקומע[ ײעדען מעי־ז,

 דרעם דעם פון איידזשענטם ביזנעס םאר
 ררעיםמא־ און קלאוה דער םון דױױז

 שםיסען קאגען װעם מעז ױניאז. נער
 די אין פארנאכט ביז פריה דער אין .םון

פלעצער: םאלגענדע
 130 כילדיננ, באארד רז׳פאינט אין

 לעקםיגנ־ סארנער םםךימ, טע25 איםט
 םון אםים םאון דאוז אין עװענױ; סאז

 לא• פון אםים אין באארד; דזמאינט
 אין םטריט; טע21 װעםט 16 ,22 מאל

 צװישען עװענױ, טע6 האצ, ־ײענם
v חאר־ איז םטריטם• םע42 און

 1אי כאארד; דז׳פאינט םון אפים ,ם
 באארר חשאינט םון אםים כרוקלין דעם

 דזשאינט • םח אםים בראנזװיל דעם 1|יי
ליי־ לייבאר נראנזמיל דעם אי( מארד,

% 0 - •  D
 ביטײצי- דך סאנען װאחצען די אין
צו פון םיטגצײיער די

תני  1פ\ י
םרן•

n ;22 וצ •ojm די
VM ד ״ויג ייןז̂י

.10 ל$קאל םון האטערס
 םארגע• איז וואהלען די אט װעגען

סכסוך. גאנצער א סומען
םאר־ זײנען עס װען צײט איז,דער *

).14 זײם אריןי (*אס

 רום פער רענט דער און קװעסליכקײטען,
 םאלשטענדיג איז טײער, ניט זײן זאל

 צױ גיײך װעט מען און אויסגעארבײט,
 בוי־ אנצוםאנגען ארבייט דער צו טרעטען

 •״••• װאח ׳הױז ערשטע די ען
 שעוד א האבען װעט און בלאק סקװער א

י . v. .. ג.יײ ״פלײ א און גארסען נעם
 בא־ ײעיען װאס פאםיציעס די םון קינדער

 אונטער־ דער הינטער הריז. דאס װאוינען
 אינטערנײשאנאצ אונזער שטעחט נעהמונג

 זײ־ װאס ױניאנס אנדערע די און ױניאן
 אינטערנײשאנאיל דער מיט םארבונדען נעז

אינ״ װאירקערס םאר די באנק: ױניאז
 מילינערי און ?עפ די טערנײשאנאל,

 װאיר־ גודס לעדער די ױניאן, װאידשערס
ױ אינטערנײשאנאל די און ױניאן סערס  י

ניאךבאגק.
 שוין איז הױז דער פאר םלאט דער

 אין בלאק םקװער א איז דאס * נעקױםט.
 אין #סײד װעסט דער אויןי בראנקס, די

דער עוומנױ. טאט אדן סטריט טע159

װאהלןן.פאר ארדערפ אינטערנעשאנאל
לאסאל פון סמרעפערםענעדזשער

שבוד דעם מיטינג םעםבער חשענעראל א

 צו־ זיגםאן ■רעזיחןנט האט װ«וך די
 עקזעקוט׳װ צום צושריםט א נעשיסט
 אפערײמ^רכ סלאופ דער םוז באארד
 ווע־ נעםאכט זאל עם ^ צאפאצ ױניאן.

 מע־ םעפרעםער א' שאר װאחלעז רען
o נעחשו*ר n  pc .ד לאקאצ
i n ו צעזט צושריםט י :פאצנט װי ז

*■' •',*ושריסם;
30 o n»ט, .i » » n n. 

נעשמןם םיר- - תאמו

 םון באשצ*ם צויט׳ן דאם צאסאצ, אייער
 כעפר איז באארר, עקזעקוטױו נענעראצ

 אן םאר וואחלע! מאכען צו צײם די מען
 צר יענעם אין באארד. עקזעקוטױו

 ראס ס^רנעשיאנען, םיר האבצן שריםט
iro א םאר ײאחאען די n p » o־ipo*» 

i אאנעציינט זאצ תשער n w שיע• סאר 
 • ייל1ו נעםאז, עס ען5הא םיר ,טער.

■ )e t a  oow 1• זײם.(

ר שויז האם טעקט’»רכ  רעש פארטיפ אוי
ט ניען און פצאן ע ר ײ  נעה־ קאנען גאצד זי

ט, דער צו מען  הױז. די כויען צו ארביי
עז פצאץ דעם ארום נ װיי דא זיי ב א  און ס
״ עי ס ״ שאנ ז און טטיי א׳  אהין לייכט ס׳

קומעז. צו
ץ א ם דעם חו דא־ װעט הױז דאם װא

).4 זײט אױף (שיוס

אינהאלם־פארצייכױס

.11 נ־מער ״גערענטיגק״ײט״

אוז2 זײט  כיארד דזשאינם םוז כליפינג
 דזשאזעף — יוניאז דרעסםאכער

ט ײ  באא־ד, עקזזןיוםיװ םון םיםיננעז דרײ .3 ז
שולױס - צ2 יאהאר פארטנאי. דז

 ם־ן שרוםעז גאסיצעז. עדױ?ייש«:אל .4 ?ײט
.1 זיים

ט ײ  ;•,א ײאוק דעי־ איז יאגע איצטינע די «״.. ז
וזײמאן. ל. — דוסטריע

 םיאנעז. אלנאניזאציאנס אוז םרײד .0 ?ײט
ט ײ  אי• — (ערצעהיי:נ> טעסיר*אתסאדכאז .7 ז

1 װאן U,.! 1 זײט נוז שלוסען. 
ט  נאשיצעז. עריסאריערע ,8 ?יי

נאמיעים איז סעגש סאךם א פאר װ«ס זיע»ס.
שאמין - נעימזד  שטאיבערנ. בענדו

ט  האם עי װאםעז, נאר האט םאשיזם דער .10 די
י מארילארעו אבער *  אנדזשעליקא — נשניות י

מ.  ג. כ י. - שארף אח יןויץ באלעבאנאו
 סקולםאז. ה — קאיענראי אינסערנעשאנאי

ט ײ  ליד דאס עם על — הע-דעז װענעז .11 ז
®n נראס. נםתלי — ראבישעז 
ם ײ ! 12. no ־ זײסוננעז אגרערע  םינקעל- ל. ־

—(פעריעםאז) רעװעם װאס עזעל
1. מ ס  שסועסעז. גורצע ײ

ט סארשײדענעס .14 |יי
ט  דער װענעז נײעס אדװערםײזנמנםם .15 זיי

אםאמאםײסער.
ט  «ד• נודס רוײם ®וז סםרײה מנ^ראי in ?״

 ג*99ג י9סם»כ9דר נס9נמילדר tw ר9גײם .
ס ס ײי * .1 דייס סו« 19יייו
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1

 חןך פון נ«װ חשאינט פזן מיטינג
ױניאו דועססזןנעו אח קלאוק

ײ נטידזצ* דעטפין דיט-ננ א  1ג
f טאג,יי״6 ;עװא-ען *•געדיוי־טעז איז in 

jvdo ,1920 סא־־ט״צ<
צו*ריססען,

 אי״ז ״ןגיחס ״איגטעמ/ףצאנאל״ רי
 רטיאי;פאיס ד װעי־נען אץ צו״אריסט א

 ייאט &9 ײאיא• m נאא-ד דז״צא״נט דעס
 רעס pc בא״זדוס דעם ;ענען אפעי־י־ט
 n -כ*וא»מחנן1ד דט באאיד דויצאעט
 די pc א״דדמנאסי ניזנעס פא• װאײען

a יאלאיס דרעהדאנער n ,נ*י יאלד 
o אדצסאס n ססע;סס. א§* ־לאנען צו;

 דזיצע* רעב פון כ״ערנעיה יא-יעל דו רי
iv נעראי o ir w y א#;ע* האבען נאארל 

 טען5 אין טען4 דעס דצומען חמיסעז
 ה*« אנטאדד נרודאר װאו םארס״צ,

 ברודע־ אין 89 י*אקאל רקפרעזעגטירט
o n  — &rc נאאלדי דוי&אינט

vo דו״צענע-אי די vy rw r /נאא־ד
 א;דד די pc באטלאכטונד yn;y; ;אך

yjycys אמוכיעממן pc צדריס, ניידע
iv איז o t w ד אז ?נױס, צוסyאייי ר pc 

8H א איז nyo:y-,y3 די און 
OD״ii ביזנצס פאר וואהלאן . :yrn סא־ 

וקאיס די o אין ̂י n i  i y i ^אינדוסטדי 
װערין. *•נצחאיטצן זאי׳ען

 און א;גע;וסצז װע-ס צומריפט דער
oy די פיט אנצוגעהן באיןןלאסצן װערט 

pc o״4 סyני?; פאר װאדילען o :v rH די 
דרעסםאכער.

iy r? iy ;yo  H y j p r n ער/ פיינב^ג
 באארד ?.pv די וױ אזױ דאס קי׳ערם,

 גאכ־ עגטזאגט ױך האט 22 יאקאל פון
 לז׳צאינט דעם pc באאלוס דעם ^וקוסקן
 סאר״ רעם אונסערמרייבען אין באארל

 -jyo*pn דארום סם״טכ^ננט, יאגג^ן
 סון גאאיד עקזעתוםױו די או מר, דירם

נ־ ײצדעז זנדרױבס נים זאר 22 ראקאר  י
 אז ̂אר װאוזיעז, די אין \vnp: *ו טײי

 איג־ דרעס דער סון מאי־ם׳צצדיײט 6
jrnpon • זאיעז lyr^pyso'w צו ותרען 

i אױף 2z יאתאר חגירעואנםירעז n 
unrpy^y .קןוםיטע

̂וכדעם  דיסקד װערם םראגע רי װי :
 םון yינדאצyאםpyר די וזערם םירס,

yרזyגyט דזמענמראי rגונד סײגבעמ ר 
געהײסען.

uy אינפארםירט 2 י*קאי i 
ארד ווע״ נאטעזyיyד םאיגענדע די *ז ̂כ

iו י<ז rרyזyר,נםyדמם בײ יאקאי דיער ז 
ב^דוב^וױסי*, דזמ. נ^וארד: דז^יגס

 ס. אוז וױיס א. ?־־אװיץ, ר. ססענךער, י.
קווחנר.

 אױסנאכמ יyד םים דעיעגאטען״ איע
̂כעד קויקר, ברודער פון  אכווע• איז וחנ

 צונע־ וחןרען ?ראנקהײט, צוייב זענד
^אזען.

דא«־עזענ־ ותם סםעגזעי / ברודער
̂וקאי זײן טיחח ײ <  דײ אװ באארד די נ

 בײ — וױיס א. ברודעד און רעקמורס
אאיעי־^וםיםע. דער

ערקאצרם, צדעריםס « אין 9 לאקאא
̂כעז ױי אז  צועדיפט א ארײננזדטיהט ה

 ד*בען זײ װעל;ען אין ,1^23 יאהר אין
 דז״^ויגס דעם גצםאכט אױםםארהזאם

̂וארד צו״ םינאנציעלען דעם וועגיז כ
̂סאל דער לאקאיס. די סיז  ר
 סענט 50 די סיט אםייו אז באהױיטעט,

 דע־ צו ל^ןאיס די םאר אונםזנגליך איז
yp| דע־ סארלאנגען זײ אױסגאבען. ךי 

 זןוי ס*םיטצ כורזמעט די אז ריכאר,
 דמױ אסאיל גאר ײעחנז אינסםדואירם

פראגע. די באטדאכםעז צו
 רy אז ערקיערט, םימ סעקרצםער

 בודזמעמ דעד םון םיסיננ א געמםמז האט
דינםםאג. םאר קאםימצ

 דזיטאינט דצם אעסארסירט 10 יאקאל
 די גוטגעהײסעז האבעז זײ דאס באארד

o דעם ®וז יראםאקאיזנז i 't v n באאיד 
 באדיכט דעם איז סצברואד סיז0 דצם סון
pc דעם םון דירעקםאדס אװ בןואדד די 

םעכדואד. «קז1
 זײ דאס איגפארמירט 22 לאקאל

 די םון באריכט דעם נוטנעהײסעז האבאז
 םעז4 דעם םון דידאקםארס אװ כאארד

 דעם סון ■ראםאהאל דעם און מברואר
סעברואר. טען6 דעם םון ב^ארד תעאינס
̂קאל זעלבער דער  איגמאי־בױדס ל

 ךעם צוריקכצוױזעז האכצן די אז *אייך, ,
 בנונע ב^ארד דז^וינט דעם pc באמלוס

 פאר אײדד*מגסש ביזמנס די אפאינטען
 אינפאי״ לאתאי דער לאמאלס. דדעס די

 בדײ ®אר״שטאחעד, ז״ערע אז *יױה םירט
 ניט^וג־ וועיעז דאקס, און •ןורסנאי דצר
מז םײל צ  דזןי pc אי־בײט דאר וויץ נ

̂כדטע. אאאיגססאנט ה
* *גצםייילס״/ וחנדט מטצדארי דאר־

 נט4דד»א tan איגאארגדרט 8R י*אהאי
 n נוםנצהייסאן האמנז וי♦ 9» באאד־ד,

 דיחנקםארס אװ נאארד די ®יז כאדיכבתז
pc און מברואל סצז18 אח 7סי11 דצם 

 נןואיד דזעאמם דאם •יז •יאסאימדו דאם
20 o n  mז  אי״n 6 כײט *צברואד, מ

m ar: אײסגאכתגז:
ײ .1 ^pc o חנם צזי״א וױיזאז ז n o 

אמ־ צו נים דיחממדס אוו באאדד־ ״י

 און טאייסאד גרידצ* n צי טע-דנען
• נאצאח^ו נאך ?»;ען באיעדצט^ן  גי

r״t אין אטטע v '‘,יאקאל דצד אאאיס 
vn באצאײטצ א? טיעענ, דע־ דיט 

p̂ דין דט קענען אפ־כעדס p דציאגאpro 
 פווריאמצן די כאארד. ד^אינט דעם פון

 נא״ נאצאחיסעד א צי צו-וױסען דצ-ום
 דעם pc דציעגאט א ױץ טצג רyאנט

י נאארד. דדצאיגט
z: אױך וױיזט יאהאל זצינער דצר 

pmv מו׳ילוס דצס pc חעאינט דעם 
מו נאארד  אגצר״ jtc אױסדח/ דצס ננ
 pc ^סצדס ארױסגמחעגדע n צו קצדנג

כאארד. דז׳צאיגט דצס
 ?יעע ניט אנצרלעגס יאקאי דאר

 א"דז*צנסס. ניעצט פון א§א*נםסענטס
oy איז y*M^ ,אז ס״גינג n צקזעיןוטיװ 

 אײג־ די iy;^i יאקאיס ד• פון באא-דס
y ציגע : w 2 דיגצן*Qyo2Vm טא״ צו 
א«אינטכענטס. כען

oy ט״י רyסyיy דצר i pc צױצריפט 
 ד^אינט דעם סון ןyגאטyלyד די yבנונ

 גצססטען צום פאר׳עיכצן װעדט כאא-ד
 צו באארר דד?א*;ט םyד פין ם*גנ ס

דיסקוטירען.
כמריכטען. קאכדטע סיע^על

מ האסיט^ די עי  א^אינטטצט איז װ
מ ?יאגעז אוגטצדזוכעז צו געװאחנן עי  װ

 דצם צו געװארעז ארײנגצכראכט דינען
 האט ױ אז כאדיכ^ט, ׳באאדד דז^ויגט

 רעאאכיענ״ pא ?יאנעז די אויפגצנוסען
פאיגענחן: דאס דירם
iv די אז )1 m  y^ sP ל ^ שזנ  רו

y rn y ;yo• צורימעוױזען זאי סײנכעמ 
ײי ײצחנן,  נע״ ניס איז אגקלצגער חןד װ
^ז  2 נצזוארעץ נערוסעז איז עד װצז קו
—,טאל
 גיזנעס iy^ קיאגצ די אז ׳אױך )2

ry אײדזמצנט a o MP צוריתגעוױזען זאי
װערעז.

 ס״םאז ברוז^ר pc ק״ס nyi אין )3
 נעװא־ ערײצחאט איז וועלכצר באומריגד,

 וחןיכער pא אײדזשענט ביזנצס איס ועז
 צו־ געװאחנז אגגצמםצלם ניט נאך איז
 איהם בעכען איז וחויכע קלא̂נ א ליב

 ער- ,2 יא?אל pc געװאיצז געםאכט
 בענעז קיאגמ די או ?אפיםע, די קלערם

 דע־ אדן כאנרינדעט ניט איז ברודער דעם
 כרודער דער אז ױ, רע?אס^דירט ריבער

אובדפרידינ. ווערען געסדניז זאיל
 ?אס-סצ דצר סון חןתאטענדאציעס די
גוםגעהײסען. ױצר^

 דצם pc ■ייצז-דצנט נאכיין, ברודעד
ז רטyלpרy באארד, דז״צאינט י  ?ורצעד א י

m jnהאכמן װאהלען װי אזױ דאס ׳ 
rםאטגcyז וגעז י  ער און לא?אל זײז י

 דצלצ* אלס נעוואיצז ערווזןהלס נים איז
 בא־ דעריכער באארד דזמאעט צזם נאם

 דזש. דעם pc דעיענאטען די ער דאנקט
 צױ און >עדאציצ5קאא דער פאר באאדד
 נמעבען איהם האמן די װאס טדייצז

 נע״ איז ער וואס צײט גאנצעד דער פאר
tyii ט״גערמאן pc באארד, דזשאינט דעם 
 ניט, םײנם דאס אז ׳אמר דקיערטy ער
 אקםױױטעם. ױניאן זײז אױף ניט רy אז
 דינעץ צוקונפט דער p* *ײד ojm ער

 ארבײםער די םון אינטצרעסעז די םרײ
ארגאניזאציע. רקר אץ

 דזמאינם qvi pc דציעטיגמן די
 ם%מ ודערטער זײנע באגריסצז באאיד

אילאדיסמענםען. וואדימ

 בטריכט. מרעקטארם אװ באארד
קאסדפזעס.

 שײנ•י פיימע דעי פיז לאופביאן, ניר.
rV  עװ., םאמסארד 183 ?אופסיז״, און 2

 אװ באארד די אז *אדלאננט בדוליץ,
 דעם נסטיואירעזי« זאיל דייעקטאיס

ץ צו אפיס כראנזוױל  סעם־ אין כױלד זי
 יחנלכעד ליאופסײז, מד. ישא«. .זײז יעז
 ער?אערם, מעמבער, ױניאן א «rny3 איז
 ױניאץ א געזזאט איםער האט ער אז
rאi זײן אז געװאוסם, ניט האט און 

 עס ויצז האט םיינבע^ טד. «ןרמנ^
 דער פה ארבײם א-ײננעגומזןן איז

 סירסע וועלכער נעגעז דרעס/ ״קליא
n סםדײק. א אז איצם ״;•הרס ױניאן 
 דירעה־ אװ באארד די דעריבעד בעט עד

זײן אגבאטראנם אין נעכיעז צו טארס

U .
# תד *ין םצםיגקײם ^יחארדינע מ  י

חנד רײן אד א̂י P» י M '2  p• 
מר מ unm נ w fD  a w o v pון ־• 

cm ^מ־ אןימ, נראגזװ תי  קאגסרא״ ו
c לירס r  o n• א סימ »? ׳*רקל*רס 
i א האמ pnnr װסף n  t y  n w

 מאמלײנס א גצנרסכס דתס״ ^קייא
y א^ס צוס o r*  i n  \pm ״סײנגארג 
 זײער םאר ארנ״סעז סאר ?אופסאן״ אח

ײו איז אײדזטצנס ניוגאס י פידסע.  גי
 סיט אחסמן נצװארען צגא^י?ט0וודױ
i n צו ?אמיטצ m ,די אמר סירמ 

D חאט יצצטע in p iy, חאם ױ אז •J’ ’ p 
i פאר גצארנייט ניט סאל n ״?ייא 

o irn.״ i n ארױם״ דצתנער האט אפיס 
up̂ tpya האט װצלכער ״א?אוגסמגט אן 
y3icw? אז n n חאס תאגםראחסאר 

o 260 געסאכט c o m ״?ל'* דער ®אר 
 ערקרערט איז מצםע די זיגט ״רעס1

ססרײק. אין נ^ואױען
 M גיט lyooyp כדודצר וױ נאכרצם

ע די n די װערם ׳ונג1ער?י y c ^  d m p 
אפיס. צום גע^?ט

צועריפטע[.
y iװעל־ ,22 לאתאל םון צו׳פריסמ .־

 פון געררארען איבצרסךפיקט איז רyכ
 דירעקטארס אװ באארד דז׳פאינט םyד

 סאר כיאססיםיגנ א רופעז נאצוג אין
 ערמטען ד^] װאנזצטי׳/ און ״סא?א

 וױ אזױ אױםגענומ^. וחנדט םארנדפ,
oy כ,עםל פאראן כיױז דיגעןy ניז סעג 

oy i באמיא־ װערט טאדם״ש, עי^טעז 
 צו ררעיעז גצ׳עי?ט זאי בריןי א אז סען,
Din סאדיאננענדינ *ערזאז, געהאריגען 

ארכײםצד צוױי די םאר טדײי אנדער אן
^ycoyp

 או.י באארד די פון באריכט צוױיםער
דירעקםארס. ^

קאםיםעס.
 ״ה. pc •טא• דעם פון vv"2n? א

 סטרלט, yט28 איסט 41 גאידבערג״,
 ק־yדיר אװ באאדד די אז סאדיאגגם,

ן זאל סאדס ז מו מ ו ז ת  מד ססדײק ז
cyj,.□ ײ  זייינעז זײ אז באהוייסען, ז
 jyjyp און זyװאכ 11 ׳שױן סםרײק אץ
^jy נים o א ̂jyDy די טיט oo’Dy:yD 

קרינען. זיי װאס
 זyכy;yרגyאיב רטyװ פאריאנג דער

אםיס. צום
בארײנטען. םענעדזעערס׳

 די אז באריכט^ סיוצלי בחתר
 114 הא." כיאנוםעקכמווריננ ״?לארידז״פ

 דיסס^ארדזעט האס סט., סע30 וועסט
 וױ איז קײס די אקערסאץ. אמרײםאר

פאינט:
 צו צונ^טימם האט *■ערײטאר דער

 פירםע דערטאגטער njn סאר ארכײםמז
 װא• עטליכע נאך װאך. א דאיאר 50 פאר
 pא רײז א פאריאמט ער האם צ״ם נעז
 דאס איהם אנטזאנט זיך האם סירםזג די
^y אדכײטאר די נעבע,. צז n| דאז זיך 

 5 א :עסראנזח האבען און אריענעם״פס
 ברודער ברודער. oyT פאר רײז דאלאר

 אנט־ אבער דצם פון זיר ד«אט אהערמון
 רײז. דאלסר 10 א סאריאנגענדיג זאנם,
 איהם אנטזאנס זיך ל.אט פירםזן די דוי אזוי
 צו אגנע«ו;נעז צר האט נצמגן, צו דאס

 ?איען זײ ארבײטער, די צװימאן אגיטילען
 קר האם נים,־ אויב לאננזאטער, ארבײםען

 נײוחןגס m צז רוסען צו געסטר^עם זײ
 פאר סאינ^מעז איז ?ײס די ?אםיםע.

 דדטאינט דעם פון קאסיטע ;ריוועגס דער
 נצווארעז, בןד»לאםצז איז עס pא באארד

n^א can צו צוריסנעזזן זא< עד אז  .B 
 צד איהם אגטזאגט אכער זיך האס םירמע

pn דערײ איז סיוצ?י ברודער נצםעז. צו 
 דצם עד?לעךעז צו נעצװאונגען נעווען מנר
c o r ריאינסםײטעז צו כדי םםריי?, אין 
ברודער. דצם

װײטער-, טyבאריכט סילוצקי ברודער
 122 םון יעוײז״, *אזזח פירמע די אז

 געװא- געפײנס איז ססריט, םע2^ וחןסט
 צו לײבעלס iyny: פאל דאלאר 250 לעז

בראנזװיל. pit wur ;יט־ײניאן א
נוכד װערט באריבט סלוציזי׳ס ברודער

.tPD'My:
 זײז אז באריכט^ ״צוסםעד בדודער

 די אז געווארען, אינםאיסירט איז אםיס
 קאס־ קלאוק ^ױנער דער פון או־בײטער

 האבען סםריט, סע17 וחנסט 11 פאני״,
 קאכדםע א :אכםיטאנ. ״צבת נעארבייט

 אוגםערזר צו געײארעז ארױפגע״פיסט איז
 סיר־ די אזן ןןרבײםעך די אח ?ײס די כעז
 דער קלאגע. די אפגעיײתענם האבען מע

 .געצװאהנעז נעורזך דער־יבמר איז אםיס
c דעם א«צוסמאסען o r. א נאך
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«2 no r n p םענ ipsyn ״ •רנ״ס׳ןר די* 

מ ױ ר f* «י r o w n, ײ «ז m ז in -מ*ר 
 -¥0 נמו׳ס1§י די נאכסיטאנ. ׳•נת גײס

m^vnuc i אי? קװױסי f v i n נאגאג״ 
 »גח»• 1י ofo^ntcn חאס ױ און מן

םי o םיט מקװויי n ^רנײםאר די אסי• 
fm גערוסמז װעימן m גריװענס רזר צו 

--------------------------------------קאסיטצ.

 איבײט op«r סטיים, 9017 װעסס 12
i3nn אויסצײד jm סרנ״םאר איגסײד די 

 האס אווסארווכוגנ אן לײדיג. אמס גיחיז
y די כסװיוצן io ip די און ריכסיג זײן צו 

Dירםy 100 סייז » באצאזזיט האט po 
 צױ m אין צוגע^סיםט האס און דאיאר
o d pp 1מצח p״i אתיסצױ גיט וורבײס 
 צו סא^יראנמז חאס סא1פי די מיתאן.
 ארנײם גאנוג ארנײטאר אינסײד די גקכעז
ײאמן. 0 קוםצנדע די פאר

יױיסאר, בסדיכםעט ׳פוסטאר כרודער
 קאכד » גי?ראנאן -.אט אסיס רער אז

 קאספאני״, אלאוא *םריםקא די אז ■לי־ינט,
 יאד סרכײט ססריס, טצ19 װעסס 47

מר ;עגען בראדערס״, ״בלאוגאר  סמי- װעי
 סםריי^ א אז איצם פיהרם ױגיאז די פע
o באוױז?ז האט רזוכונגyאוגט אן n •קאמ 

c איז ריכטינ זײן צו ■יײנס a r  n n איז 
סטרײ?. אין ic^־py: ^יקיעהרט

 רטyװ כאריכט מדסםער׳ס רyכרוד
נוטגעהײסעז.

y דnו1ב rכטyדעם םאי באריכטעט ד 
 pc צ״ט װאכען 5 סאר אסיס. האריצס

29 o nסארט^ טצז4 דצם ביז יאנואר טאן 
 צו אטעגדעס אסיס זײז האט צײס רער אין

*?אמסלײנטס.126
i ברודער ^ y r אז אױך באדיככתט 

 אז גיײארצ^ אינםארכױרם איז אסיס זײז
r פירםצ די w. ,טא57 װעסט 144 סיאזא״ 

 1370 חאוזעד, ̂ל. סיר ארבײט ססריט,
 ױניאן די פירסע װעיכאר נמגען ברארוױי,

 אונםאר״ אן ?.ײססר א 1א איצט סיהרם
 פיד• ערמםצ די 9א באװיוען האם זוכונג

ז גאלםצנטס 00 האט כיע י  jnmp איהד י
 סטדײיממ^ דעד צו באיאנגעז וועלכע
 *ע־ *י: ביאזא״ ztw פירםע די פירמס

 א־כײטאן צו ניט געװארען סטרואירט
 אינפאר־ ווצט זי כיז נארמענטס די אויף
o כיירם y i pc ^ y p .אםים

 2011 קאסיאני״, סקוירט מאגגא *לא
 בא־צעם־ האט םירמע די עווענױ. דריטע
 נים האט איז ארבײםעד גיט־ױניאן טיגט

 *אנעםילאײ דעד פאר נעלר די באצאהלט
 ז%א אפיס nyi םאנד״ איגיטור^] מענט

 צוריקצוצײ נעצװאוננעז געײצז דעריבעד
fyn דעם o:yo^yo פי־כיע. חןד מים

 אז אייך, באדיכםעט ־iPDDyr רyברוד
nפאלג די : y באגײם האבען שזאער דרעס 

n y " i) כױם אגדיסענטס i n :ױגיאז —
 טאדריס 587 קאטיאני, דרעס אלבעים

עײעכױ.
סטריס. מע125 וועסט 114 ביאגד, לו

 דריטע 3731 ׳?אט#א:י דדעס בראנקס
עוומגױ.

 דריסע 2336 קאפ«א;/ דרעס ברונא
עמענױ.

y i לעס  180 קאביפאגי, דדעס אגדד̂ג
y איסט o ll4 .כטייט
i״v:y 41 קאכייאני, דרעס fi איסט 

ססריט טע110
איסט 1י71 ׳קאפי«א;י סטײי אי איז אי
yol65 .סטריס

קאד«אנ' סהױדם איז דרעס האײעם
סטריט. םע10» א• 17»

 איסם .50G האביפא̂: זזײסע על רז״שױי
yol40 .סטרים

o ?ײנייפ y n ,איסט 1013 יזאסיאני
עוחננױ. טריפאגט

םסדיגג טע125 איסט 23 קי^ןר, א.
עורק. האו 1274 וױיסט, בעל ליבערטי
 איסם 248 סאמיאכי, דרעס ביקדיסאז

סםריט. םע151
j m ,17<4 נאכטf .יעיזסעגטאדזנווע

ײ םי א o י mטע116 איסט 170 ׳ .do
סמרים. פרימען 864 וױיסט, ס״געל

o סײסאז y i i ,איסם 204 ?אביי^י 
סםדיט. טע107

 װעסם 114 סאכייאני, דלעס װענימצן
סטײט. סע125

 דדײ 3293 קאדיאכי, דרעס וױקטארי
עװענױ. טע

^opy ,סט. טע148 איסט 368 וױיס
עװענױ. לעססיננסאז 194 װאוי\י, ם״

o זעסיר m דריםצ־ 2196 ׳י1קאם«א 
.1צומןני

i n n s אז בא^יכטאמ. *פעבםעד 
v i'^ v די םוז nרoאaהאי ייזצמר םע 

i n צסאויסעם  מקױדיםי צווײטע א ̂*
יתיאן. לער כייט

nאיז אםיט הארלמם ר r « r נאמען
o איז ערסאלנרייד n סאן ־cop ארנסניז̂י

אן ,ד אויא •ײ? ני ם־יי i ני f t r r, 1 יױז 0
ly, 6 12 סםאיעז c y r מלמ סה  •יאמן י

o אוז געסעטצלט nםאסיוריטיס; אזיימס
r 6 די ימיא?. m םיט a ru o זײ• אמסאר 
p^io איז נאן־ נעז d. ד  6אפי זמוד׳לעם מ

 דדיס 6 נינמץ סםר־ײסס א? איצט סיחדס
מר. קיאוא 4 אח מו
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A m  m m a a t־  w ia־  I T7U iJ U fM Uייייי

m מיטינגען דױ i tow  .its 
22 יןניאן.לאקאל דרעססאכער דעת פוז
K זי*ונג סנעציעילע pe עקועקוטױז 

 <*־ ׳ייד«| דרעםנז«נעי דער םון י##־ד
תז «ו*נעה»יט׳ןן א׳ז ,22 י5לו װן  שריי• מ

m ,ייין שענמ*ר, טשן6 דעס אװשנט 
 po'A װוסט 1» ױניטן, דעד ,סין אפ-ס
 אנ. נו■ שון ש«ורדץ דעס אונטעך פט״
ויל*פ

ניר׳נטעט, ר«ט »<ורטג<ו• נרודעד
 *irp משמענפוטערן, ס. ׳עװעסטער «ז

 אונ״ ש*ר ביזנעם־איידדפענט פ*ר דיראט
 נאארד דז״;. תר פון r» ,‘י^י,* ןער

 ארונטערנע;ױ יושר־טע עקזא:־־ג"׳פ«ון
נ*ישט. פון ;עויטוען לען

 דעימאנטער דער םון הטנדיוננ די אט
 רענאטע, א ארױסנערופען הןים קאר־טע

 נאארד עמז. איע כרעט װעיכער אין
 און נאטייי־נט. ז־ף חאנען רערנע־ס

 גדינדריו נאטראבטוננ, נער,ע,־ינע א »ך:
 דער הןוט פאקט, דעם דיסקוט־רענד';

 ׳ש־קען יצ נאיפיאסען :אארד עיןזעהיט־דו
 דז׳טאינט *ום צו׳עריםט פאמצגדען דעם

דןום א־הב ם-ן פאראאננען און באאדד
: ly^.iypvciH

 ע?זציווטיװ ־ ססעציערעד א א-ף
c 6 ןyהאלטyגiא זיצינג, נאאיר y iטען 

 ץו מװאדמן באמלאסעו איז פעברוא־,
 אױפ־ נאאדד דזשאיגט םון םארלאנגען
lyo םרן ״קײס״ די צוגעהטען o jm r .ם 

 ״oyst'D פאי־ קאגדידאט מסרגעניטטערן,
 yלכyװ לאקאי, רyונזK םון אײדזישענט

 •’’S'DH?py באאדל דז״עאיגט דער pc איז
געװאתן ןyמענומyארונט yo'T^p שאן
* באי־אט• פון

 ארונ־ איז כארג^טערן ״״טװעסטער
 איז זי וױיל ניט געװארען טערגעגוטען

i פאר אוכםעדױג y i ,אױוי גאר אדבייט 
 כלוטר׳שט איז זי אז באהױנטונג, דער
i .1לי1טיס יאיאלצר טי; גיט r ppyptp 

 און וױסצן טיט׳ן איז סאתענעםצרן
 אינטצרנצמא־ דער פין הס:מה דעל טיט
 ױגיאן דער םון באםאםעד א iypyi נאל

 ׳ן1םא האילב. א אח יאהר ןyצטyל םאר׳ן
 הלאנעז v:"p זײנמז צײט דער פלן ט^ך
 און געװארען, בראכטyג ניט איהד געגען

 װעלכצן אױוי םארלאכט אדעד םי־עח קײן
 כארא?טעד איהר אויף איז אופן אלז עס
 נאף געװען. ניט קײנטאל באנעתטונ; און

 געגעבען ניט אפילו אידזד איז עס טעהר,
m Krys כאװייזע?, צו מעגליכסײט די 

 איחר געגען קיאגע איז עס װעלבע אז
ו.רונדיאז. איז

 אוײ לי באטראבט אין *גצהטמגד•;
 אײנ־ די איז פאקטען נעyכyנאנגע;yכ

ivow פרן מייגוגג שטימינע tpjt באארד 
 חאםיםע עלזאםינײ^ואן די אז געװען,

 ארונ״ איהר רעכט קײן געהאט ניט האט
i וױיל ׳נאלאט פון טערצונעהםען n 

 אװע?־ איהז־ פון װעט בא״סלום דאזינער
 באאטםער א זײן צו נטyר דאס נעהטעז

 רי איהר געכענליג ניט ױניאז, דעי פ<ן
פארטײדיגען. זיף*צו טץנליכקײט

 באאדד דזש. דער אז האפ^, ״מיר
n װי עדן דאזמען דעם װעט ynys בא״ 

טראכטען״.
״װארעוyג בא^אסען איו דעם נאך

 (PDspyrpy םון זיצונג y^y^yeD א אז
 אין ^ונת װערען נעהאלט^ זאל באארד

 אויפ״ םעברואר, טען7 לעם םריה, רער
 שײכות אין פראגען איעיגע עונעהפיען

אײדזשענט. ביזנעס •םאר װאהלען די מיט
v

 עקזעקוטיװ םון זיצונג ספעציעלע א
iyD8CDyii i פון נאארד y i ,לא־ ױניאן 

 נעװאורען זyהאלטyגsא איז 22 האא
 םעברואר, טען7 דעם נאכםיטאג, עבת
i פון אפיס אין y i ,װעסט 16 ױניאז 
 .1ב םון םארדץ לעם אונטער ׳כט. טע21
לופין. אב.

o האט פארסנאי בר. yo o n w װע־
oy גען i או באמלוס, באארד דזשאיגט 
rארויסנ האבען װאס לאקאצעז, די yטyלם 

 ביד םאר האנלידאםען פיה אזוי פונקט
Dyj־c^ iy trn "K ײ װיםיל צו  •זײנען, ז
בא־ לyארציאנlראB קװאטא, דער לויט

o צוליב געלד פיל יען y i ׳ןזאס די װאס 
 די pc דױס דײ ניט באצאהל^ וערלײט
 אםיס. צענםראלען אײז אין כײטער

v ברוז־צר pc אמענדאציעpyר די 'B 
נוםג^יסען. רט

 כאריכם. םענעדזשער׳ם שענעראל
l y i r n עט־ אז באריכםעט, םײגבעמ 

 אסגעחאל־ מױן זײנצן האנפערעגצען :ע
 דדאאבערם, דחןס די סיט נעװארען ז

iyo iy ?ײ| צו נע?וסען ניט גאד אי? 
iypop>an n ^ y o r s n ' i i, די וױיל 

 אנגצגיםאגצ די געגען דינען אבערס8
m עלױיס. n a םײנבארנ arwupn״ 

 זאל דז^נמבאארד רי אז לעריכער טי
y א :יען s s ^ r דורכצײ אום ׳ססעלונג 

o טײי רעס זרען n  po .אגרימענט 
:i n i i ע םיעבעדנ״ס 3 מנדאצי  ^א

גוטנמחײסען. רט
o טים n וחנרט i n נזנשלא״ מיםיגג
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ן װער׳נן ארױפגע׳אטעיט #׳ נ«י#ט. /י
u דער r n נון• אויר חאט נאארר ־נט 

 ir>P’ 1» סיטגייחןר דריי »ז ׳עייסען,
 רצר אין שאיטראט^ן דין זאי׳ח יאשי?

י אױוי אױפצושאסשן קאדיטע  װאחר«ן, ו
 *1M די שין ריטנ^ידעד די אז אױןי, און

עז, •גייענע היי  ‘יי« דט ?אנןן װאס יי
jm זאיען *ערײנען *דער זען jw •עריױ 
זײ. פאר יעטידען צו אנר׳ןדע נען

 כאארד עסזעקוט־װ דעי װי נאנדעס
 דיסהוטידט |1M נאטרוןנט גײנדריו האט
 ׳«י• «ו נאמיאס׳ןן ~v ה*ם נאײנט דעם
 איג־ חנר צו נריף ם«־*נענדעז דעם קען

 איהר סון פאריאננענרינ טערנע׳פאנאי
 די איגצר אויפזיכט די איבערצונעהםען

:װא־זרען
 ניי• באארר דדפאינט אעצטען ״אױפ׳ן

 נעװאדצן או;עחא?טען איז װאס ט•;;,
 נ■״ איז פענמאר, »טען דעם םר״טאנ,
 קאנדידאטןן די אז נעײארען, ״^אסען

 איױשנעעטעיט האנען אאקאלען די װאם
 ײעינע און ביזנעס־אײר^ענטס, פאר

 וופ?״ צו צאהי, נויטינע די פו;קט זיינ׳נן
ט זיינען אאסאיען די כע  קויאטא דפר יױ

 דא• די אז בארענם־נט, ■דפפארציפנע^
 *jm ערהיערט ואלען סאנדידאטען דגע
ד *ו דעס, אהן עמועחיט פאר רען  ויי׳
באיאם. אױם׳ן ארויף זאיען נןםען רע

אויטאמ*־ ער׳פטענם, נעחדט, ״ד«ס
 די דעטנערס אוגזערע פון אװעק ט״פ

מן צו פריװיאעניע  גענען אדער פאו ׳*טי
 *װייטעגס, אוז, ביזנעס־איידז׳פענטם,

 חןר־ דאזינע די םון מעטכערם די זײנען
 ■מיספו!■• פר«ױגפ יא?*<ס םאנטע

o דורו סײנוגנ ?״ןר נען n, ײ וואס> 
 פאר מטיפעז צו נעאענענהײט » האנען

 סיר יאה«ל. אונזער םון האנרידאטמן די
גאנץ פאר צומסאנד אז• באטראכםען

n םיר ײון יו׳פרידיג גיט n  ir v > m* 
 דזר אינםטרואיחןן «ו אייף צו בער

nvpv^v•, דזמאינט דפם פוז יזןמיטע 
 אאפפלס, די פון מיםנלידער די אז באארר,

 אױפ׳ן קאנרידאמז קיין ניט האבקז װאם
 עםי־ באטײלינען ניט זיך זאלען באיאט
•ײאחאפז׳ די אין מענדיג

אונ־ םון זיצוננ םפעציעאער א ״אויא
 אפנן־ איז װאס באארד, עפזעסוטיװ זער

 פפב־ םען7 רעם מנת, געויאחןן האאטען
 קוםענדיגע די װ«ען פראנע די איז רואר,

 כאאסטע באארד דז׳צוינט פאר װאהרען
 דזמוינם דפד נעווארען. אויםגענונמן

,̂ ם וופאכער באאר  דא״ די אנפיחחנן ווז
 האנצן צו בא׳פטיסם האט װאהאען זינע
 אין <אפא< יעחנן פון םיטגציחנר דריי
 די י1אוי או*ם«ופאמן סאםיטע דער

 נעח־ האס, נאארד עסו. אונזער װאהאען.
 הא• סיר או אנבאטראכט, אין םצנדינ

 דרעס״ די פאר באאאם באזונדערען א בען
 נאארד דז׳פ. דפר אז םאראאנגם, מאכער,

 אריינמיסען יפטימפאאץ יעדען אין זאא
 ׳דחזסםאמר די םון םאדטחןםער אײן

.89 אאפאא ארער 22 אאלאא םון אאסאאם
 אז חנכט, ווי מעהר ניט איו עם ״און

 נא* אין ארנײטען װאם ה־עםםאכער, רי
 אויוי ׳פםימען װעאען און ׳מאער זונדערע

 נעםינעז זאאען באאאט, באזונרערען א
 די אין פאר׳פטעהער זייערע פון א״נעם

 אי־ פוטען וועאען זיי וזעז ׳שטים־פאעצער
 בא' ז״ערע םאר ׳פםיפען זײערע נעבעז

 צוגע־ האבען םיר מעהר, נאף אמטע.
 אױם״ עהםטרא די באזאהאען צו זאנט

 אויכ פריװיאצניע, דאזינע די װאס נאבעז
 בא־ װעם וועחנן, גענעבען אונז זאא זי

 דעם אױןי האנען םיר און טרעםען.
 אונזצחנ אננענ׳זנפן באארל דזמאינם
 בא׳שםעהען סױ טאװואס • אורזאכען

 םיר פאדערונגפן. דערםאנטע די אויף
 צו וויכטינ זעהר איז עס אז כאויבען.

 םאר• צו טענאיר, איז װאס אדז, טאן
 אדער םענאיכקײם איז עם װעאכע מיידען
 אין צונענאננען ניט איז עם אז טעכה,

 וועסעז נצבצן צו ניט אויך און ארדטננ,
 פאר׳אפריי־ צו נעאעגענהײט די איז עם

 א װארםען זאאען װאם סאאננען, טעז
 וואת״ די פון פרראיכפײט רי אויף שאטען

אען.
 אונזער חאם באארד דז׳טײנט ״דער
 *PIPP אתזער צוריקנעװיזען. םארלאננ

 באיפלאמ! דפרינער האם נאארד סוטיװ
 אינערצונעחסקז אייר פון פארלאנעז צו
 און וואחלען די איבער אויםױכט די

 ווײם־פרןזיחונג״נן אייניגע אויםלאײבען
 אין ספםבפרם יוגיאן נעוועהנאינפ ארער

 תחן, צו *וטרױפן, האט איהר וועםען
 פאי־ זאלען םיםפאחאםפנדניאמז אלפ א>

 נים זאל שיינןר אן און װעו־ען טידען
 םאר׳פארײםע! צו םענאיכקײט די חאנעז

 מא׳ א ווארפפז אדער פלאמאן פאלמפ
 וואחאען. די פון אויטגאמ דעם אױף טעז
 אי« אויםזיכם אייער אז פיחאען, םיר

 איחר t■ וזאפפן, םיר און נױםינ תהר
פאדלאננ• אונזער נאװילמא) וופם

םי־ נאירד ח׳זאינט יאאמן .אוים׳ן .
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 זאיפן עס או מאגפן, אוטטעגייר אױך
 אג•‘? איו עס y^»u װאר«! פאדאורײט

 אץ דיפט־ױצן איױם ײפעז ײאפ נצז
פא־דאנט״.

V
 םון נאארד עחזצלוטיװ פון דצונג א
 א-ז 22 אאקאא ױניאן דרעסראכצר דצי

 אײצנט, ויגסטאג נעײארען אונעהאאטען
 חני פון אפ*פ אץ פמנחאר, סוטפן דןס

 א־נטע־ סטד־ט, m21 מעסט 10 ױניאן,
יופין. אנ. נר. םיז פארזיץ דעם

p פון יןאנ״טעס rפyמאנפן ר r t ג׳ר 
 |1א פארלאננפן פאר׳פידענע טיט װענדצט

n דןד w v fp y ו« א נאר האט נאארד‘ 
 נצ״ ױי אינער נאטראנטוננ חערינןר

האנחןאט.
 צואריפם א דורך וזאט פזקער נר.

 טיט״ אים חנדננאצין זיין ארײננע׳צימט
 נאנחנם נאארד. עקזאהוטױו פון גליד

 אור• די מרפלעדט חאט פארטגאי נר. װי
 דןר״ חנפ געצװאמנען חאט װאס ואןי

,־jn חאט רןזימירון, צו נמדפר םאגטפן
״ m״ u״ , . י ״ ך ־ ו ו צ ו ו א ל א א , , ו י , u. uifPJrfPlr ׳י גא י יג«יײ V ) tBOP י

 צו• אכ־נןן ד«ם באטראבט אין נעחםען
 וי«ט נאארו דזמױנט דפר ניז מריפט
«»ז מן ניט “,קײם זיין וו מי  סיין אדיי

כתלדתג. אפיציזיצ
 ארײננפנדאנם האט לאםיטע אפיא די

 |1א פיםינכ איהו.לאצטצז *ן נארינט א
o חאט נאארר עמיפלוסױו דער n •נא 

 ״M איהס אינפר און דיספוסירט ריכס
האנרעאם.

 נאאדד דזטױנט פ״ננקדנ, נחדער ■
 נ׳ד אש1טערי)6אײ תאט טןנןרזעזנר,

o טאבט n די אז כאארר, עלזוקוט־װ 
 האס לינ עדױפיימאנאל ױגיאן סרײד

«ו, די אין ליפאעט א םאר׳אפרײם  פ«ו
 צו ניט םעםכערם אונז«רפ ראטפגדינ

im >er או־ם׳ן קאנדידאטפן אײדגו פאר 
 םיס אז פייזיערט, האט ער נאלאס.
 צו אויספן מן איז צירלייארען אמאמ
p m r פאנדידאטפן, איינינפ i i n n n 

m< די w מו /ן  נפלאנמגחייט הײן גיט י
j האט עי זפאכינק. דאס טאז צו n־’* 

 עקזעסוט־ײ חנר או סאראאגנט, גןר
 פרפלערונג אן ארויםטיסעז זאל באארד

 םארדאסענד־נ טאפ*ט׳מדלייט אלע או
o תאבון וואס ׳די םיז חאנדלוננ די n 

 סיםטײרען אוז ארויםנפשיסט איפאאט
 א*ז װמם עם װער אז נממנקרם, אונזערע

o n װעט ׳פואדינ, ווערען געפונפן 
ײערען. נאטטראפט שטדייננ
 דעם איבער דיםהוסיע לאננקר א גאר
 עלזעלוטיױ דער חאט ׳ענין דאזינען
 אזוי אז םיעוננ, די אויםנפדדיסם באארד

 פאר םאראנטײאדטליןי נים אי« ער װי
 ליג אױ עס וועלבקד םון חאנדאוג: דער

ז עס וועאמן ארער י  אינדױױרדאא, י
 איםערא־ ארויםצוש־סןן ח־עה האט וואס
 תר זאל שאפ, איז עם וופאכפז צו טור

 די צו בריוי א ארױסשיסען םזקרפטער
 ׳שאי־ אונזירע םון םארלאמקנר־נ ׳פעפןר

 אכט אין נעהםען צו נימ טשעראייט
אונןערע מטען און איםעראםור אזעאכע
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י  ואראדד• ד«ר או*«י >*ו «ן1אנסיא טו
m פון o n •מאדואצ׳אנס־דעפא׳ט• 

»ו r מ v a m in\ •ארנײס. ד
r s r n״o כעפ. ן/4ס»רטג

m ױ . כ ר ג א נ י ־ א ר ן ל ו ש

עו ל ױ גוו רן ה, ש־ר רינג ארבײסער נ
 נײע די גצ«פ«נט r« יאט װאו די

M רינג ארנ. נראגזװ־אער r א־ן W1 
iv ססאון r'i•*  , v i l i n דױ• אין נלציק 
 ױיגפן פינדפר 80 א־נער עװעס. טאנס

 א*צט נאיוכצן און ג׳דואיען רצדסטרידט
M די r, ד• אנלו־נ. אן ;אר איז דאס 

ו גרײט פארװאאסומ י  קוד• זפחר א אין ז
 -i-p צאהא די פא־דאפאון «ו צײט צ<ר
 גר־ננ, זןהד אנקורען די ווזןם דאם דןר,
M דער ארוס נעגענד דןר װייא r א־ז 

o ר• א. טיט נפװא״גט דורנאױס n* 
 עאפרצנסעז, ־אדיתאאע נני׳א און נערס

 עי• צו פאראינטערעסירט ז״נען ויואנמ
n״t ¥יח<| r p  n p*, דאדעמעם א אין 

 »הר א־ז וירה די נ״סט. ראדיקאא׳ןן
 אױסערנ׳נ־ סוא, א פאי צוגעיאסט גיס

 טיט צירעיפן ליכסעע גרױסע, ױוהנאיכע
*r .עאטפ־פו נאשװ׳ןט^נמי־נמן PP‘ 

 יןרען ה־נדעד ײערע1 פאר׳ןןרײבען נון
 זונטאג אין שנת אװ״ 8 ניז ו פין טאג
1 0 n o <2 בי ^ סא ביי

a ריננ ארכײסער כראגקסער  M r
o פולינ n, חאט שול די וואס pi■ 

 די האט װאױנוגנ, תאײנע א מחר האס
M r ■נעאיטען פ'א n n.|« האג איצט 
M די r ו י  נײ« א אין ארינפרנןקיינפן ז

 קןרנןי מװפניו, פארעסט 804 דירח,
 נרויסע, צ־נשרען די סטריט. ס«168

» אלע טיס אינסיגע און אופטיגע םי  נוי
ן האט ד־רר די אײנייכסמנען, ן  א נ

ו גפפינט זי וואס סןאה, י  סאטפ אין ז
 ימוב אירישןן ראריתאאון פונ׳ס מינתן

 חאט סארוואיטונג די נראנהס, די 1אי
 כחות כאנייםע טיס נענוטען איצט זיך
 נייע פאר לצנײעסען ארבי־ט, רער צו

 אינטעמעוזסומ אן «ו נדייטען ל־נדער,
חנ־ םרן פאגדןן די פארשסארסען צו

,M r
 ראדי־ סתס 1א־ ר, א. םון ט׳נסבןדס

 נפנפן ײייפז װעארפ עאטקרןן, לאיז
 װעלסליכע םאדפרנן א סינדער זײערע

 זייעדע פארשדײנען תענען ערציחוננ,
 אײענד, 8 ניז 4 פון טאנ יעדען קינדער

נ״םאנ. 2 ב־ז 10 פון זונטאג און שנת

שאי־משערמאן. דעזענטירען8
 דינס• די פון אדב״טמי די ר־י,

 טט., ט«24 װ, 142 קא., דרעם בארא
דריסען א בײ םאדזאמעלט

 ברײנדעא, ב*. צו ראנר אזנזעי אײס
ט עאפ־נמערםאן אוגזעד  איינינע ז״

 ט־ס אײלם פרעזפנט־ו־צז טיד מאנאטעז.
מן ט־ר א.־ז װאטש נאאד א ױנ׳  א־הס ו

געזעט. ט־אגען דאס זאא עד
:דאםיטע די

זואאד, יאהאב
העאשאנד, םעגי

לאנדז, םרידא
ש. יאהאב שאדי

מאגען שלעכטער «
 «נ■ ®*עיע א״ אסענדיסיטים בלוט, אוגרײנע קאס־שםעחהנז, נרעננם

קראנקחײטען. דערע

ם ק א ל ם־ עיו
#בפיהר־מ״םעל משאלןאלןןד דער
ןרדנוננ אץ טוגען אײער ח»לם

 עס סערחים צ*יט דעחעלכער אי[ און סערשםאסתנ קורירם עקפ־לאקם
ױ  סער• און שיןןכםען 8 סון קוםען וועיכע קראנקחײטען, *מןיע •ח ײ

םןינע*. שםאסםען
 סו ערסינחננ וױבםמסםע די אמ עקס־לאקם

ח םאנ יראכדנענםע סון רעקאםןנדירס װערם י
רט

וםען.
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J92T,םעזם#ר»ש,•13 *רייטאנ,

ועפאוםמןנט ערזקײשאנאל
 *ון לעקטשורס און קודסען
 דע«ארטמענט עױורן. אונזער

 ®ון פדילען ®ארשידענע אץ
שטאדט ־

בר*נקכ. ידן
 8 מאדטי*, טען13 רעם פוייטאג,

 דומס, קיאנ 2 יאשאל אין אווצגט, וווחר
 ורע• בראגיןס, עװצג״ו, װאשיגגטאן 1581

i r «*;«יעוױן מ*מפ און יןאחען מ. פ 
 םאד ניידונג ״ארנײטער איבער ו״חנן

 אראנזשירט איז סיטימ דער פדױען״
 אונועיע םון פתיצז די םידי סועציעל

סגיידער. ט
 1.. כיאדטש, טען15 דעם זונםיג,

o אין װעס םריח, דעד אין אוהו n -̂ר־ ? 
lira גאלד־ י*;א דר. •־,עממודען ייא־ו 

 24 י״צמון צו אזױ ״וױ איכעד סטאן
סאג א אין שטוגדען

 ורעט מארטש, טצז20 דעם פר״טאנ,
 יעק- װר״ס ט. פיאץ ?ציבעז דעס אין

 «א:־ די אין ״רעלמיאן איכעד טשורמן
סקויס׳׳. ויק

װענ; דא״טש טען27 דעם פר״םאג,
 זעיבעי דעם אין יעתםשורען נעעד ש.

 וחד אנאנהײם װעט טצפא די פײץ.
שפעטעו רען

הארלעש. אץ
 10.45 מא־יטש, טצן15 דעם זונטאג,

 כייײ קי:אוק איז פדיה, דער אין אוהר
 עװ.. י*על־,שינגטאן 1629 סענטער, קערס
 ייעוױ: מאחס װעט סטריט, טע103 רעכען

 אינדועטליעלע ״די איבעי־ י*עקטשורען
 :עזעי־- טאדע״נעױ דער פון אגטוױחלוג;

שאפט״.
אײ װעט פיאץ זעיבען דעם אין

ד פ*ר יעקםשיד א װערען נעכעבעז כען — —— ̂ ־ ----- —— —   - 1̂ — ——־־־
-

 װעי *:אנהירט װערען טעםע און צײט
שפעטער. דען

חי־דםמץ.
 8 כיארטש, סצז13 דעם פרייטא:,

 210 חאי נעטהאװען אין אװענט, אווזד
 דר״ װעט כ״ רוס סטריט, טע5 איסט

 איכער יעקטשורעז אױסנער כױרגארד
 אין שסונדען 25 י״עבען צו אזױ *וױ

טאל/ א
 א־ן מארטש, טען20 דעם פרײטאל

 יעוױז סאקס וועט ■יא״ן זעיכען דעם
 אינדוסטריעלע ,די איבער יעקט^ורען
 געזעל״ ם*דערנער דער םון אגסוױקיונג

׳גאםט׳/
בראנזדױל. אץ
 8 טארט׳צ, טצז19 דעס דאנער״שאג,

 ילײסעאום, יײנ^ר איז איחננם, אוהר
 וועט ,405 ררס סטריט, סעסמאז 219
 אײ י^ןט^רען םיטמהענדיעי א. םר.
 אין ■סיכאיאגיע, ״געתימאםסיליבע בער

באוחונונל׳. ארבײטעד די

די £אר לעקט״טור %ד מרײםאג, דעם
 נדםנלידער אונזער פץ פרױען

בראנקס. אץ
מארםט, טען13 דעכ *רײטאנ, רעם

 רוםס קיאב די איז אווענט, אין א-הר 8
 עװ. ורא״שיגטאן 1581 — ,2 לאקאא פון

 יעװין מאקס און סאהעז ם. ,פוגג װעט
 מ1ביאל ״א־־בײטער איבער עקם*עורען6י
טיױעז״. אי2

 נעװא- ארא;זשירט איז לעקטישור די
 אונ־ פוץ םרויע] די סאי סגעציעי יען

 מע־ די הייסט, דאכ ידער.;טיט; זעיע
 די אין הי־ים דעל אי; זײז װעיען גער

י׳עתציע. די יאזוכען װעיען פרויען

 א מיט באזארגמ שױן זיך אידיר ד.אמ
סםודענמען־ אונזער *י־ טיקעם

> לערער״דרזאםענקונפםאץ
tn אײזד אײב P בא״ :יס נאך ײד 

 צוזאטעג־ דעם צו טיקעט א טיט זארנט
סטױ יעצםינע און געװעזצנע ס*ז קונפט

 קמפעי ערשסמ כױעז ן t®אננען יוניןונס אזנזערע
יגרס נױ זה הח פסענט i».8 ראסיװע

ליי א מיט :אדטען א בען  פון גראונד״ ״י
 זאכען פילע זײן דארם װעלען דרױסען,

 האט הױז אנדער הײן װאס אינוועניג,
 אן זייז װעט בײסמענט איז אונםען ניס.

 מעג׳פעז, הונרערט 4 םאר אודיטארױם
 ארטיס,8 םאכען קאנעז- װעט םען װאו

 אין לעהציעס סארלעזומען, קאנצערסען,
 א זײן אױך דארט ווצס עס ורײסצר. אזזי

 װעיען איט און יװג און ״דדציכױנייזױם״
 פא״״שידענע םאכען ארוגטערגעהן קאנען

״נימנאסטיקס״.
 פינל װעױען נעבויט װעט חױז דאס

 א־טטע:טס8א האטגז װעט און הױך סיאר
רוסס• זיבען גיז דרײ פון

 טעם א זיך פאד נעהםס װאס יערער
 רענם, טיט׳ן אויסצאהיען עס װעם רוםס
 דאיער 12 ארום קאסטצן וחנם וזאס
 אויס־ וועיצן אײגוואױנער די רום. ■זור

 ײעט דאס און פיעטס זײערע צאהיעז
 װי ■ונ?ט אײנענטום, זײער םארבלײבען

■רױואט־הדיז. א קױפט אײנער ײצז
זנאהלדנגעז. די *

װע־ הויז דער פוץ אײנװאויגער פאר
 אינ־ אונזער סון סיםניידער אנגענוסען רען

אי שאנ  אנדערע דרײ די םון און מתײ
 דעד- ®ריהער האבצן מיר װאס ױניאנס
 אײנצאה־ דאחי אאייקאנט יצדעד סאנט.

 צאחלוגגען די רום. «ער דאלאר 200 יזנן
 יער דאלאד 12 ארום זײן וועיען נאכדעם

 דעקען ׳עויז וועט דאס חודש. יער *רום
 ״הױז דאס אויםצווזאימען אױסנאבען איע

 •באלײכםוננ באהײציננ, אײנעליסענדיג
וױיטער. אזױ און

טען איז ײאר לעצםמ גערוא־ אאגעה̂א
 אונ־ םון דום קאנסול איז סיםינג א דצן
 אנ־ זײנעז דארט אינםעתײ״עאנאל. מנר

 אר- איע םיז םארםחוטער געוחגז וואזענד
 דער חינםצר מסעהען ײאס נאניזאציעס

 עדוועהלס איז דאדט און אמטצרנעהכיונג
 וואס דירעקםארס, אװ באארד א ניוואדעז

n דער איבער אױמדכט וא^חאבעז ro im 
J iw n f i דירעקםארס אװ כאארד דער 

:•ע־זאנען פאלגענדע די םון באמםעד״ם
םא־ — איגסערנײמאגאל, אתזער מח

דזמאזעא אכדתם זיגמאו, דים
wfavia, דזשאתא t r t וױים. מאני ווון

̂ואנאל וײ ®ח  — כאניז. אינםיורני
קיײאידת. נדלי• איז חילקוױם סאריס

VI די
*W \ 999 M  l 

m om ײ*מ*»י 
 רר. •ח •תיאו.

סיז סים ײ?ס

 — אינטע-ניײשאגא?, פאדיערס די פון
ראזענטאי. א. און קויםסאז מאדיס
 קעפ־ און העמ קיאם ױנײםעד די םון

 סאקס און זאריטצקי כיאקס — כיײקערס,
צוקערםאן.

 פאקעםבוק אינטערנײישאנאל די פון
װאלינסקי. אסיפ — װאירקעיס,

 האכען ליקאנםען8א הונד^־ם אלום
 רחד איבעריגע די און געטמידעט, ״שױן זיך
 אפליסאנ־ קופיען. באאד אויך מסתכיא לען
 םיליפ בדודער צו װענדעז דך זאימז טען

 אינטזןרני״טאנאל דער אין ׳קא*יארױכרע
 ערועגױ. סטע און סט. טע21 באנק, ױניאז

 כאקוםעץ קאנעז אײך דאיטען וועאען זײ
 באצוג אין ׳אינפארמאציע נױטינע איע
אונטערנעהםוננ. דעל

 אונטער* גלויסעד דעל װענעז נײעס די
 גע־ אויםנענומען אומעדום איז :עלטוגג

 װארים אויך ווערט עס םרי־יד. כױס װארזנז
 מיר *דעסע. ענגלישער דער פיז באנריסט

 װאס איבעינעבעז מאי צוױיםען א וחויען
 דער וועגעז זאגעז צײמומען נרויסע די

 יױבען זײ סיז מאנכע אונטערנערזפונ;.
p i iw r פאר א^נםעינײלזאנאל אונזער 
̂ט האבעז  אונטעלצזנעהמעז אימער מוט ד

 פאר בי״שפיל א צײנען װאס זאכעז, נײע
ארנאניזאציעס. אנדציע

 קיא- אוגזערע םון יעחזתר און דענטען
 «,מיקעט צו. זיך אײלט ,דאן סצן,

 אין באיןים^ז צו סענט. 26 נלויז קאשט
pעד rײrװעסט 3 דעפארטפענט, אנאל 
סםדיט. טע16

^טאטםינ־ װעט צוזאמעגקונפט דער
 7.30 םארטש, טען28 דעם ׳עכת, דען

 װא׳צינגטאן םון חס דײגיע אין אװענט,
 א זיק װעט עס סקויל. האי אױרוױנג

 גוט זיך װעט איהר און ^װעטמעריגקע״
אונטערחאלטען.

יעמױגעה דער פרן פונתוםענם ״דער
ןױוױליזאןדע׳'.

 גע- װעט לעקציעס 4 םון קורס •
 פיט?ד איעקסאנדעד פון װערען געבעז

בילדינ^ י. װ• ג. כ א. אין הענרקער,
 דעם םיטװאך סטריט, טע16 װעם 3

 װעט אװעגט 6,30 מארט׳ע. טען18
 אנפאנגען םיט^הענדלער איעקסאנדער

 כיױ^ געדוחןרט לעקציע די קורס. רעם
באיערענז: זעהר איז און ׳פםונדע אײן

אינטערעסאנט. און *

אמיװעחיסעם רארכײסע יאינפערנעשאנא
ודי־םהול. אױחדננ וואש־ננםא(

'<ורק. נױ סטריט, טע16 און •יציים אוירװיננ

 לישע־ אמעריקאנער אץ ענגרישע ״די — מארטש. טען14 דעם שנת,
סטיזל«ער. י. כ. — ראטור״

̂הרען » באהוטען יזורם דעם אין זיך באסײלינע] װאס די  באנריוי קל
ליטעראמור. עננליש־אםעריסאנער רער «ן
 ״דער איבער: לעקטשורען װעם קאפילד םילוױא דר. — .2.30 שב̂ר
םיינונג״. עםענטליכע די און אמענדםענט לײבאר םשיילד

 איבער; לעקטשורען וועט קאלהון ארםור — פריה דער אץ 10.30 זונטאנ,
סיםםעם״. עקאנאטישער היינטיגער דער פון ״פםיכאל^ניע
 ם^דעתער דער פון אנטװיקלונג איגדדסםריעלע ״די — 11.30 זונטאנ,
קארםאן. י. ה. — ג״זעלשאפם־׳.

 אינדוסטריעלען דעם פון אנטװיקלוג: דער םוז שטיו*וס א איז דאס
ױר«ו«. אין און *דעדיקא אין אענעז

פי•

בילדיננ. אינטערנעשאנאל דײ אין קורםען
יארק. נױ בטרים, טע16 וועסם 3

 באזיס עקאנאםישער ״דער — םארטש. טע;18 דעם ,6^0 אװענם, םיטװאך
םיטשהאנדלער. אלעקםאנדער — געזעלשאפט״ םאדערנער דער

סענסערס יוניסי ויאינסערנמשאנאל
r איםט _______ e םענטער. ױנים״

מאנהעםעז, עווענױ, ערשטע לעבען סטריט, פוע4 — 63 סקול פאבליק
 אין כיהות עקאנאםישע און סמציאלע ״די — .8.45 אװענט, םיםװאך

װילבערט. ל. א. — געשיכטע״ אםעריקאנער דער
 אינדוסטריעלע נרױסע די באטראכט װעדעז סורם דעם אין

";;~j האבע; אנטװיקיונג און אנט״-־טעסוננ װעםעס פאפבינאציעס,
̂ום געבען כאראקטעריםטיהס- באזונדערע יעבען אמעריקאנער ד
אד־ אוןי אינטערםידיאײט אנפענגער, פאר געלערענט װערט עננליש

גלײך. זיך רעדזשיםטרירב מענםד.

דױױזשןן עססטממו
יצאק̂א םון רוםס קאאב די אין אעקטיטור א — מארטש. טעץ13 דעם פריי׳־טאג,

 צוו| םרויע? די ״װארום : טעמע דער איבער בדאנהס, עװעגױ, װאשיננםא; 1581 אין ,2
ארבײםצר־באןועגונל׳. דער מיט אינטערעסייעז זיך דארםעז סעמבערם אונזערע

 איסט 210 ׳האא בעםהאװען איז אעקט^ור א — םארטש. םען13 דעם פרײםאנ,
 ״דער איבער: רײדעז װעט האכנער בערנארד דר. אוחןנט. אין אזײגקר 8 ׳סט. טע5

געזונם׳/ זײן אין ארבײצמר
בעטהא• איז אעיןט״עורעז װעט אעװין מאלןס — ם^רטש. טען13 דעם פרײםאג,

 דצד םיז ענטװיקאוננ אינדוסםריעאע ״די :איבער סם. טע5 איסט 210 ׳האל װעז
געזעאעאפט״. סאדערנער

̂שוי א — פריה. דער אץ 10.30 מארטש, םעז15 דעם זונטאג,  <ןלאוק איז אעקנ
 װעט אצװיז מאהס עװענױ. אעהסעגטאן 1629 האראעם, פון סענטער אפערײטארס

געזעימםאט׳/ מ^דערנער דער פין ענטװיקאונג אינדוסטריעאע ״די :איבער רײדעז
 רײדעז װעט םיטיןזהאנדאער אנדער£5אאעה — םארטש. טען19 דאנערשםאל

̂ור בראנזוױא איז  עהאנא־ ״דעל :איבער ^װענט, 7.30 אום ,301 רום לײסעאום, אײב
געזעאשאםט״. פןודערנעד דער םון באזיס פישצר

ײטאג  רוכייפ־פויאישען דעם בײ אעקטי&ור א — םארש. טען20 דעם נט,עאװ פ̂ר
װערעץ. אנאנםירט עפעטצר וועם טעמע ברענטש.

 אצחןד אוז סטודענטעז די פון צוזאמענקונםט א — טארטש. טען28 דען ׳שבת
 חןר םיז רום דײניננ איז פארקומעז וועט דאם קלאסען. אינטערנעשאנאל אלע םה

סענט. 35 איינטרים דענסיננ. איז רעםרעשמענטס סהול. הײ אוירװיננ װאשינגטאן

of סי ■•חי.

 לאקאלם אפיליאירטע די פון םעקרעםערע אלע אויף פאדעדט
טען15 דעם בעםאר מאנאט יעדען אריינצושיקען

 אײנאהםע די אײן שרײבען זײ װאו בלעםער בוק״ ״דײ אלע .1
םעטבערס. אינזערע פון

 נײעם יעדען פאר קארדם אמדעקם ןיוגענרײטע םפעציעל די .2
םעםבער. צוריק־ארײנגענומענעם אדער םראנםםערירםען

 װאם נױםגליד יעדען װעגען אײנצעלהײטען אלע םים רעפארם א
געווארען. נעשםראבען «ם1םא דעם דורך איז

 בײםעז זײ װען אן גיבעז םעםבערס ײעלכע אדחןםען נײע די .4
וואױנוגגען. זײערע

̂קאל א קעז ק»נסםיםוש«ז אונזעד לױט  פאר ווערען באשטדאפט ל
 אינםארפהמױע. אויבעךנעפאדעו־סע' די צוצושפדילען פאתאכלעסיגעז

 זיין צו ױניאנם אונזערע סץ באאטטע די דעריבער בעמען פיר
פינקטליך. אכםאלוט

נרוס, בריחןרליכען נױם

H  SCHOOLM AN , Director

■.1026 םארטש, טען13 פרײטאג, נ ע ר ע נ

/

קלאוקי וער אין לאגע איצטיגע ד
אינדוסטױע
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9 לאקאל םענעדזשער ן א מ י י ה .פון

 האבען װער״ ״װאוםענס דער רורך
 דדעאכערס די אז דערװאוסט, זיך םיד

 איה־ צו ברייף ארויםגעשיקם האט אסס׳ן
 פאר־ זײז זאלען זײ אז מעםבערס, רע

 קוסעד• פאר׳ן װארע קױםען מים׳ן זיכטיג
 ערװארטען זײ וױיל סיז^ן, װינטער ךען

 םעג־ ס״איז און ױניאן דער מיט טראבעא
 דזשענע־ א צו קוםעז 5זא עס אז ליך
 זײן םאר האם םינדער מר. סטרײר,. ףאל

 קאונסיא׳/ ״איגדאסטריעא דער אסס׳ן,
 ״װאו־ דער אין ערקאערוננ אן נעםאכט

 זײ־ געראםען האם ער אז־ װער״/ םענס
 נאך געדולדיג זייין צו מעםבערס ערע

 םון רענארט דער ביז װאכען, אײניגע
 װערען. באקאנט װעט קאמישאן רער

 פארזיבטיג זײן זײ זאיען רערװײרע
 מד. סיזאן. םאי פאר׳ן װארע קויפען אין

 גע־ האבעז זײ אז געבאן, קיאגט פינרער
 האםײטאן די װעלכע יאסס, דעם טראגען

 די פאר ארויםנעיײגט זײ אויף האט
 ערװארטען, זײ און מאנאטען, 8 לעצטע

 די ארונטערנעהמען זײ פו] זאל טען אז
 קא־ זאלען זײ אז װי< עץמ אויב םישא,

 זײערע כײט אנגעהן און עקזיסטידען עןנ
 קיזאנ־ פארשפרײטען באסעס די ביזגעס.

 אננעה־ ניט וועלען זײ אז איבעראל, נען
 הא־ דעו״ םיז רעסאםענדײשאנס די םען

 רעקאמענדירען װעלען יענע אויב םישאן,
 און ק^גטראקטארס, םון באגרעניצונג די
 אד־ יאהר אין װאכעז צאהל געוױסע א

 אב- זײ טוען דאס אז מעגליך, בײט.
 דער דערגרײכען זאל דאס אז זיכטליך,

 הא־ די װען אז דעניןען, זײ האםישאן.
 זײ אז םײגוגג, זײער װיםען װעט םישאן
 הײ־ נאגצונעגען גיט .באשלאסצן ?ײ;ען

 עס כ.ע־. ױגיאי דער 'פון פאדערועען נע
 סטרײק, דזשענעראל א צו פיהרען אפילו

 םאר־ דאך װיל יואמישאן די װי אזוי און
 װעלען סטרײק, דזשעגעראל א מײדען

 דער םון םאדערונגען די עך^ערען זײ
 דורכ־ ניט און פראקטיש ניט אלס ױניאן

 םי־ רעקאמענדירען, װעט און פיוזרבאר,
 הליײ םון ענדערוגגען אײגיגע מיט לײכט

 אג־ איצטיגער דער אז באדײסונג, נער
 נאך אויח װערען באגײט זאל רימענס

 פרי־ הערשען װעט עס און יאהר, צוױי
ארדגונג. און דען

̂וגיאן די װען  ארויםגעשטעלט האט י
 צו רעבט דאס װי פאדערונגען, אזערכע

 $.** באגרענעצ־ני. ביכער, די עקזאמענירען
 געװיסע א און קאנטראקטארס צאהל די

 האט ארבײט, יאהר אין װאכען צאהל
 קלאוה־ די נאר ניט געכיאכט מען

 אלגע־ אין פובליקום דאס נאד םאכער״
 םאדערונ־ איזעלכע זײנען דאס אז מײן,
 א ױניאן דער פאר זײנען װערנע גען,

 ױגיאן די און לעבענםעויטװענדיגקי^
 םא־ דיזע םאר קעמםען צו בארײט איז

 בלוט. טדאפען לעצ&ען ביז׳ן רערוננען
 צו םארםליכטעט זײנען דזעואבערס רי

 שעפער, ױניאן אין ארבײט זײער שיסעז
 ססעב־ אלע אין ארבײט אבער גיבען זײ

 טען איז ױגיאךשעפער די אין נעסטען.
 אג־ דיי פון ארונטערצול*וזען געצװאונגען

 װיל מעז אויב ״ סטןעדאררס, גענומענע
 צױ דזשאבערם די ארבײט. הרינען

 פילע צװישען ארבייט זײער ש*רײטען
 םירען װעלכע יז*וגטר»סט$רלאו, הלײנע

 און א:קורענץ)ל האלז־שגײדענדע א אן
 הריגט יענער ביליגער, מאכט עס װער

 הוסט מען װאו שעפער די אין אדבײט.
 טאג ארבײט םען איז, עם שפעם װי ניט
 אר־ דא איז שטיק, םיז און נאבט, און

 היט מען װאו שעפער די אין בײט;
 האלט מען װאו און ױניאךרולס די אפ
 נײ איז ױניאךםטאנדארדס, רי בײ זיך
 ברען אין ערשט ארבײט; שטאך קײן טא
 קע־ סהעב־נעסטעז דיזע װען סיזיאן, פון
 גיט ארו־ערם, אלע אויםםאכען ניט נען
 *l*fov גוטען דעם ארבײט אויך מעז

 אז געםיהרט, האט צושטאנד א*» שאפ.
 געשטרעבט האט מאנופעסטשורער יערער

 דזשא־ א װערען דזשאבער. א װערען צו
 םאנוםעתטשורען געמײנט, האם בער_

 דאם סקעב־סאנדיציאנען. אונטער קלאוסם
 א און יאהר א מיט אםת געװען איז

נעז סיר װען צוריק, האלב  געקומען ז̂י
 אוגזערע און םןןדערוננען אונזעחנ טיכז

 אב״ איז דאס און חשא^ערם, צו טעטת
 יעצ־ דער טאנ. צו הײנט אםת סאלוט
 אט דזשאבערם די םיט אנריםענט טיגער

 דער װי בעסער ניט הינזיכט סײן אין
 זיך האכען דזשאבערם די פאייגער.

 בלויז ארבײט שיקען צו םארםליכטעט
 זײ 1טמע םיר אבער ױניאךשצפער, אין

ײ אז װארט, אויםץ גלויכען  ז
̂חר אפמאר. דצם  װײ סאגםיהאסנז א
 פאר־ א םאר װאם סאמפלײגםס, םיל

 דזשאבער יענער ̂ודער דער או דאכט,
 ויצלקו ®פעגשאפצר, -אח ארבימו שײוט

ביכעד, jrgi*n ־אײד זײ
איהר סיידצו ,mo ג*דני*ם תאגט אידוד
1סקאב*ש» א אין װואורע פאהט

 אבעל לייקעגען. גיט דאן שױן מ׳קאז און
 דזשאכ שװערער א זעהר דאך איז דאס
 און זעלטען. ?עהר געיינגט דאס און
 מען אז אמאל, יא שוין טרעםס עס װען

 איהר מײנט ׳גודס די טיט אײנעם כאפט
 הויבט עס עט, איהם^ הענגט טען אז

 קריגט זעיטען זעהר !אן גארניט זיך
 דער איז הײגמאל און שטראף, א ער

 זיך זאל עס אז גענוג, גרויס ניט *טטרא̂ן
 זעל־ דעם באגעהן צו װידער לױנען ניט
םארברעכען. בען

דזשאכערס די :אינשורעגט די
 ג•ידער־א אין פארטראטען אםילו זיינען

 דער דעה; א זאגען ?אמישאן, יטורענס
 שוין האט טשערמאן אוםפארטײאישער

 זײ אז רולינג, א ארויסגענעבען זאגאר.
 םאנד, איגשורענס צום צאהלען םוזען
 צאה־ זײ אן. ניט זיך הויבט עס אבער

 א איז עס עםעס. זײ טוט און ניט יען
 דזשא״ די אז עס, וױיםען איע און פאקט,
 אזעלכע זײנען טאג צו הײנט בערט

 אין םאר־א-יאהרעז װי םויגלען׳/ ^פרײע
 איבלען די םון הײנע אז און צײט,

 דזשאבערס די וועלכע קלאוקטרײד, אין
 םאר־ פון זײנען םאראורזאכט, האבע|

 םארמיג״ ניט היײיאהר ביז איאהרען
 װעל־ מאשינעץ, 14 די געװארען. דערט

 געגעבען, אונז האט קאמישאן די כע
 קאנ־ די װערען. דורכגעםיהרט ניט האן

 הא• געװאלט זיכער װאלטען טראקטארס
 אפערײ־ 14 פאר גענוג ארבײט בען

 ניט גיבען דזשאבערס די אבער טארט,
 זײערע צרטפרײםען זײ ארבײט. גענוג

 און שעפער, מעהר װאס ׳אין גארמענםס
 כלעגער װאם שעפער. קהעגערע װאם אין
 שװער איז עס בעסער. אלץ שאפ, דער
 םא־ צו אפרײםארס 14 םון שאפ א פאר
 ארבײטען אדער קארםארײשאן, א כען
שםונדען. אוסגעזעצליכע שטײי.איז פון
 אפערײטארס, 4 אדער 3 פון שאפ א

 קיײ 9 אין ,אז זיכער זײן איהר מענט
 קארםארײשאן, א איז ,10 יעדע םון סעס
 אומגעזעצ<ײ און שטיק פון ארבײט מען
 גי.ײכען שעפ<• אט־דיזע שםונדעז. כע
 זײ נוצען שעפער דיזע דזשאמןרס, די

 םון קאסט דעם ארונטערצודריקען אויס
 װי לאנג אזוי גארכיענטס. רען פראדוצ

 אר־ שיהען קאנעז וועט דזשאבער דער
 צאהל אוטבאגרענעצטער אז איז בײט

 דזשאבער דער װי לאננ אזוי שעפער,
 קאנטראק־ דיסטשארדזשען האנען װעט

 װעט ער ווען צײט, יעדער צו טארס
 ביקיגער מאכען צו. װאו אויסגעפינעז

 אר־ די פון לאגע די קאן ארבײט, זײן
 .אדער װעללן. םארבעסערם ניט בײםער

 ד״זשאבערם די אײנצאמעז י װעלען מיר
 פאר פאראנטװארטלץ־ זײ מאכען און

 זײן פאר װײדזשעם, ארבײטער׳ס דעם
 דזשא־ די אדער געזונט, זײן םאר לעבעז,
 קריגען צו האנסורענז זײער אין בערס,
 דערםיהרען איהם װעלען ארבײט, ביליג

אםגרונט. םיםסטען דעם צו
 קאםיש זעהר קלינגט עס װירקליך, '

 זיך באהלאנען באסעם אוגזערע װען
 טראנען, זײ װעלכע לאםט, דער אויף

 םאכען, זײ װאס אפיל דעס און נעבאך,
 ארונטער־ זײ םון זאל קאמישאז די אז

 זייערע פון משא שװעחנ די נעהמען
 צױ חלילה, זײ װעלען אניט פלײצעס,

 קלאוסס־אינדוסטריע די זאםענברעכען.
 הונדערטער אינדוסטריע. ײכע1 א אוז

 װעלכע קלאוקם״ די סוםחוםט םיליאנעז
 אײן נים יאהר, יעדען פראדוצירען מיר

 מײ אגגעזאמעלט האט מאנוםעהטשורער
 די ציהעז סלאס א אלם און ליאנען,

 קלאוק־אינדוסט* דער אין אוגטערנעהמער
 װי םראםיטעז, ערנערע סײן ניט ריע
 וזאי װאם און אינרוסטריעם. אנדערע אין
 האבען װעלכע די אלבײטער, די בען

 שויערע אזעלכע ארויםנעצװאינגען דאם
 אלרבא, באלעבאטים. די אויף לאסטען
 ארביײ רי האבען װיםיל אױס רעכענט

 װי־ ; יאהר לעצטען רעם פארדינט טער
 צאוד דאיםען װעלען קלאוהמאכער םיל
 קלאוקמא־ װיםיל טעהם; אינהאם לען
ײ םיט מענשען װי לוןבען קאנען כער  זי
 קלאוק־ סך א גאר םארדינםטען? ערע

 אױםגעמױכט לאנג שוין װאלטען מאינער
ײ וחןן נשמות, זײערע  בא־ װאלםען ז
 פארדינסםזמ וײערע םון לעבען רארםמ

 יואכען ^זליכע די נאך הלאוסס. בײ
 בײ ארבײט זוכען םך א געהען סיזאן

 מעגעדזשעז אנרערע טריידם. אנרערע
ײ װאם דעם דאגמ א לעבען, צו  עסס״ ו

 הינדער די דצר.3הי זייערע פלואםירעו
 פאדדינ־ די אוועס גיבען און ארבײטאן,

 זעלטען י־אר איז עס הויז. im סםען
 מעכד אומערע װאו שאפ געמינען'א צו

 נע• 'אהי דײכ״ז םארדינעז זאלען בערס
 מיי יעײאלטעז. צו נשטה רי אםילו וג1

 *י צײם, ד• גצהוםען איז עס גלויבען,
 אסת. דעם םאדדעסעז גיט &לע( כיר ׳

-אצ־י צו לס צײמ די געיין^ז איו עס

 פדדצלצן <ן װערמעי זץ־ י.ענען
 |4־j^f װצינצ דדיאנצרס, ײ ®ו|

» w אמזמריד נ»לענאפיס אטת׳ע  ‘זא ו
י גצמן אווז לצן ױו l צו <*מן »י in io, 

 קאטעי©, צאחל א ®»י#ן דיסון געוױס
 װאס אפער״טארס, און ירעסערס

 וױיד- גרוי^ ם*רדמען ̂ננצ̂ן גוטען א
ן ושעס  סיואנס, לאמע ארגײטען ̂י
ץ לןיײן, ו׳נהר איו צאהל וײ*ר אבעי  י

 דחןא- טאסע, גרױסע ד* ריט פאמלײך
 פאי אין סיזאנס יזורצע ארכײטען כע

 מיר ניט, לע;עו טיר וױיתשצס. קלײנע
 טיגאריטעט די אײף קוקען גיט טארען

 צײ• עמסטע די אין ;גוטעאצאהלטע
 דט ױ;יאן ?יין ואר ס׳איז וילן טעז,

 דער געהערשט ה$ט עס און געװעז,
 דיגצן דאן אםילו סיפטעס׳/ ״סװעטינ;

̂ען  האבען װעלכע צאהי, קלײגע א געו
 ויל האכען טיר אבער פארדיגט. גוט
 שטרעכען נײל נערעכעגט. ניט דעס מיט

 ארנײסער יעדער׳ װאו צושטאנד, א צו
 כא״ מענשייכע אונטער ארבײטען זאל

 לע־ א אױוי גענוג קריגען און דינגוגגען
 געשאפען איז ױניאן א טאכען. צו כען
 די איז עס און אײגצעלנע, סאל :יט

 םאר י«עטםמן צו ױגיאן דער פון םליכט
 װעלען װעלכע םארבעסעלונגען, אזעלכע

 םעד דער טיט םעכערס אלע םארזעערען
 טא- צו לעכען יגשטעגדיגען אן ליכקייט

 טיט אז געגלױבט, האבען םיל כען.
 וחד ײאד^בײט פון אײנפיהרונג דער
 װערען; םארלעגגערט סיזאגס די ־לען
 צו יאהר פון אז טיל, זעהעז סווי צום

 דאס תילצער. סיזאנס די װערען יאהר
 אײנ• אונז וױל מון װי אזױ נים, איז

 אנ* איז סטײלס די םון שולד די רײדען,
 טש״י״ טען װעלכע צוטשענעגישעז, דערע
 קלאוק־אינדוסט״יע. דער צו צו פעט

 די אז געװאוסט, דזשאבערס די װאלטען
 ניט דיגען ארבײטעל די פון לזנבענס
 מצן אז געװאוסט, זײ װאי*טען הפקר;

א טאבען פסח םאל װאכען 6 גיט קען
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n •  fin< ל,n \ f o  n  iii9 jr/ i< m  iw m
• י י ו ײ ^י m י n m  r t ױי»

v *  - w ,דיו «f ן י  ו•fw ח י
*w w  V i*  r i  ypip 

t• *רנ״ט r* אח סט^נוטידס,  i
•ijr ו «צן װי

iHUMTHHH4 די r*  mi i w i i
ח 1 .  m m  m  f i^ i i  iW  iwvp

(is 0JIW11W די פאר שעיער ױדאן
דושטנערס רי  /

v m̂צ אוגזצחו ן א פאנען דס1£ט
M iw- פון לצנצן m vo  n

tvw דעיפאר אס דט. נער  \vm
 ואל צס אפפןר וױפ*ל אױס נישט טאכט

n ניט אונז  urwirpoMg ,jpoow -נא
ג ײו דו fin ,«1 g ווו w r i a w  no א

 ט.4»רבי יאחי no ffogn צאחל געוױסע
p ניט י#ס װציצן סיר זרן כי y iv,\ 

f fM m אונזער^ אלצ ty o iM iir j  n r i m 
m. האבצן ניט m  o ir  r v

• רעזאלוציע אנערר,ענונגס
 ייײײרץ י. םין *רנייט׳ד־ די ריר,

i, 15 דרעס « r סטר־ט, טע27 װקסם 
ײ פ*רז«סעים  דריק׳ןן שטי״ריטיננ, » נ

 »ונז<* צו אנעמומנומ אונזער אויס
 שױרש׳ןי, oys נרוחור שטי״טשערסטן,

 סאד׳ן ארנייט א׳נעתקנענער זיין םאר
 מ-ס אימס •רעזענטיר*! סיר און ש»•

מאשין. וױקם*ר שעהנעם א
וױי• אוין װעט ער 1» וזאפען, דיד

 ארנייט גוטןר זײן .כייט זננעהן טער
r• אויר שא*. טאר׳ן o  m ’d l f t r 

נורעגנערנ, ס. : טדעס־קאנ״טע אונזעי
ן נרױנשטײן נ, סינגער, נ. י  חדער״ ס, י

 כא״ 1פא •לאטינוס שעהנע םיט ראן
ארנייט. נוטןר זײער סאר טא;ס

:קןןגדסע די
ראטה, ה. הערמאן, י. סאדער, י.
ניאת^ליס. ס. און הוסט ר.

ס או אל 5 ד 1
 אר8 װענ ראיעלססער און כעםפער דער

ד*ל»רס ריכפ־געאטןױהאנעד שיהען

 חסלאנד, סאוהפ
לאפװיא ליםא׳ פוילען,

, אידאפא פץ טיילען אנדעךע און

שנעל: ו.

i •שנעלע .2

 אריכערשיקען פון מעשאדע; פארשיהינע )3( דרײ האכען ד
לענדער: אױבעךךערםאנמע די פ״ םעהרסםע די צו דאלארס

מערקוױר״ א ארדער, מאני עקסײעס אמעי״האז אן דורך
 אין אױסגעצאהלט װערט געלט די סוירוױס. שנעלע דיג

 קארעספאנדצנםען אוגזעחו םיז אדער אםיסעס אוגזערע
 זיי װאס אינסטרוקציעס בדיפליכע לױם אױסלאנד אין

אונז. םון קריגען
 לאנ- קײן ים איבער׳ן קײבעל אדער 8ר»די דודך —

 סען װאס פערזאן צום •אסט דודך דארםען םון דאז,
 15 ביז 10 םון אײן *פיארם דאם אױםצאהלען. דארף

 וחנן געװעהגליך נעהמט עס װאס צײט דער פון טעג
פאסם. דורך אםעריקא םון װענ נאנצע די שיהט כיען
 דיעזער םאר רמכענט פען װאס עקםטרא ביסעל די

 בלויז איז )1 (נוםער פאסט דורך װי מעוזו־ סױרוױס
אנחנ־ אלע םאר סצנט 25 אח רוסלאנד םאר סענם 35
im םאר סענם 6 מיט צוזאםען לענדעד רע r װארט 
 פ\ן אדדצס און נאםען (סומע, מעסעדזש דעם אין

 פסירסם איז דאס ;געאד די לריגט װעלכער פערזאן
 קיײ דער צאחלען אלײן כייר װאס סומע ועלבע די וױ

האטפא;•). ראדיא ארער /בעל

ען אם .3 ט ס ל ע וחננ נאנצע די ראדיא אדער קײבעל דורך — • :שנ
אפנע״ געלד די דארו• םען װאו לאנד דעם ביו *

 דארטצן פון פונפט, שכנ׳ישען א ביז אדער בען
אויס־ דאחי מען װאס פערזאן צום פאסט דורך

יי צאחלען.
פױלען אין געלט שיקען אמאל נאך פאר אךדערם

ח»ם א״זור iF3^n «ו ■ײלין, tifnn •«1 א ײ מלס נפי iirp»r ווילט יי«זר א\ינ
טײי׳ *ײייםיד »ימי ערשםיר דעי ר21 52° מ קײבנר *י w׳ w w o e f iiHLa ניספני fhiofc) ראדיא ךער *
dmp ןןיהי of שימז Tin « « רייז. סח העלפס ס כלױז ת*םםעז ץס פנמר1דיר•

ייתסי 1«ל אױיי רעסיםס: י מלם׳ די «תו«ל® •!mr• רי וחנז סוס?ו. ̂ג ו ו ור י •לזוס IFHJ ®יר 1ערה«יםו of mn if i» ,i»roFern3 if o*df«״ ® אונסעישרײ̂נ
iF םמנייכעס rnp  if םיי »ח רעסיםס iFP’ t זיי n iF? צו v ’w י י w יעס דו  i F m i׳fit■ b 

י *רויסנעשיתס ד.«ט איהר װאנעו .AMERICAN EXPRESS GO**לס. י
66 B R O A D W A Y , N E W  Y O R K

18 Chatham  Square 17 W est 23rd Street
Open M o id t y  w iU I 8 P . M . C o rn e r 5th A venue
110 Weat 80th Street 2131 B roadw ay

׳ ״ j k. . . .  - . a - ____ —u׳ r-
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ד.#נ D"Po*tpiyoBv* §«ni ®יס
o** »ו0 n  o) r n y j ip s ר0אדטי* pc 

ly rn p jy *  ly i jw ו*יכער1 מ״סאן׳ כ 
0 o n  |yj<my f«Hח ראדט״מ טען נ י ײי

דטעד i«* א ״ערײנען 1צ נא^יאסען  ̂װ
 זעחר V* ״צד״ג וו״סט, איחד >u נ*&'ס,

 וױעיג גאגץ א»ף ו/אנ נטוונחןרס וצלסצן,
jn*9nif^0 w pwn| װעײ ׳)•י׳;־<ס ס-ס 

o n *  oio i n אגס־1אומפא *ן *ױ<י 
p r t t n fnאון ן a n  fpr«apa*on. גאר 

נעענטסעוט no iyp«om לעצטער דער
“ װערען»

ארױ o ײעגען פראגע n גערען י v i״
w inזאגט ן *i n  o n  , w o i *  o n  p 
o:vo GO n האס יל^ײר  tyrvyapniv 

p צו אנעדדט חאט און ry a iy o r*  i n- 
o סאי-װאס איך: ayic טוא, n אײזר 

o וװדימעוױזען v i pH r y i  oy i, דט 
i* c m בעסאר טוװען אי« דאס וױיא 

o* ?יעקשאגס n  p און ראחאל «im 
o n געמאיס p i דעמועהיט ? *P 

*irv *♦צם,  m זײט tn*vya o iry ir iy 
i אױיי סעהמזײס נרױסזר אזא טיס n 

pc yo*4•״ ip co יזען1ח דט n דױס׳ 
o סיט in*♦ יןוטט n ,•טענ׳עען אז ניאז 

p♦* |y?pp• גיס o n  in rv c o in נאשיוס 
o r p r n  o n  pc צו נאאדד n  tv ry i 

v דס דאס *♦? דיוס. o o m a y r  n -דע 
 פאר־ דט אוגז איהד d;vp 1ס*;אדע

tpy n װאו און װען סוד, א סדויען  o n. 
 * םיז lytrnyayo איס איחו/ און נאאדד

ppp,-* ,אז געזאגט i n ד• יעיזעז דאיוי ‘
i a r r-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

w* נײס אי״ן איהד ow ;כדטינ pc 
o ;אך יאקאי, n ס״נאגס o ip c ir, האט 

o iy lp iy: נדט דורכהוסעז קענען %ד 
 נע־ איהי האט dp*c א סענמ׳/ ;55 ד♦

thp f n f J סױזענט 7 געביינעז *♦ז עס 
ד §יוס.1סז דאיאד  טוזען סיד ? װאס ̂נ
ױיי דױס ךי דעיוען  אונז. *וױגגט סען ו

o n  o n כײטיננ. בײם נעזאגם איהר 
i n •סיז סיטינגען י1 ני nro ipptpy i n 
i אין און n ̂גט עכטינין"ט"1*גע  1איה ?

r עםװאס iy iJH, כיעז אי זאגס, 1איה 
r דט ייײד י*זם n  o n  in i» c o i i i. 
o n ?א אי r ; n iw n  p*orתעז וחניכע ׳ 
p* in ניט y i i  o i ’ in ^ o מוזט 1איה 
 אז מאי״פטעהז, סטי איע 1פא אײן

^lyo די o ig ורעאען oy ״ יאנג נים^i n. 
pm 1איח זאגט o n ידען דאן *י #יםת 
o 1איה iy»p iy, מ אז pc oyojycopy 
52 jycnowo oiyooyo סאלנייר ׳סאנט 
m די iyiyM o r n y i  o v iייען דא צי ״ 
ניס דיוס י1 «י1דא כיעז או ׳?אנס 1?»יו

1VW1 '<
 ניט 11באא .tpy די וױ< װטס1סא און

 צי דיבוײם^ היארע סיט ױסמ)ס̂ע1א
1 tyo•אח yv y i? די o r iצי ?י ;ים צי ׳ 

y די אז 1איה וױיט : l^  ,oiyooyo ײ  װי
yo? יו*ס נים oy סיגאנ־ די »יז זיד טוט 
□y| לאקאי סון iy^ r אי״ײן ;jyoy ,כחןהר 

r o n אן ניט*׳ עס פאײאנגט 1״א*״י 
a m 1 ט*ט 11כ*א iy rn y ;y o  o n״1א 
fyc איס cאדאגטײא^ט^יכi v r m  y •יזו 

iy |yo די oiyooyo אוז a v w װאס i n 
o איז* אסת n ^ניט 1איה האט אב :~v 
o אח סאז o ^ ir  jyo^ ir ?1אײ, tyo o n 

v( גים ייײד יאזט r r\ די iyo* . o r i, 

t וױ איעסזוז, נאד r im זיך סאכמ 1אידי 
mאי כדט m  i rר v 'w n v m. דענקט 
o איה̂ד n 1 די |y?yi yo^jni jy r jy oי 

o^pj’o״ o n y j״ tyow צו נים n מי״ 
V fy ij ’O סיס־ גתיסעז א םאכט 1איח 

מז וועיעז אח קומן די םייק. n- קו n 
m א אײד סוז in ^ p .ענםסעד

ס1ע 1איה o מן דאס #״נ n אר־ זיך 
 כאםיש ׳זycמypבא צו אײך נאדזירס

 ניט איז דאס אז גוס, גאנץ װײסם 1איה
 לאקאי 1אוגת pc oiyooyo ר' נויסינ.
 םאד געט*ז חאם 1איה זואס ?זויז סיחיען

o רי #אונז o r y באהאג־ און באצאחלםצ 
yo>yi די איז אדנימתד ^iy*y. 1איה 

o נאר םום r* j אונז סאחלײכםע^ צוn y 
 מים ים1א זיך ינט1ק 1איה 1^נ יײדען,

n ע n :מז־ײם און יאקאיס אחנו n״ 
 גאמימם אײך לאזס מן אז אוז יחױע!

 כתן י11דא מפעזypבא צד אײך נײז, סאן.
^ז. נים זיד תאגיז מז oiyooyo די *  קו

ם inm און יעו ^ c סיז ^עגונג א o n 
W איחד וואס  o n! איהר וואס איז 
i ותס n.

 וױיל גארג״ןזס, 1איה װאס םאז אמד
o.מחוי וײם איחר r o n y o j ’o io c אין 

 מאמז pc אנע1ס m זיא זױ •אגיסײןס
עמן א y די איז ארגי*ס*ר n סאד י r- 

v;wp .iya\ סאן oycy נים, איהר קאנס 
 צו עםװאס אוססעהמ ז״ם א*הד וױײל
o 1איה וואס ןלז סאן. in n נעהם צו. זיד 
 הײ־ כרדדיער אונז, זאנס סא מ^ױד. אאץ
ו סאן, p איהוי on ניזוזא ני rr n יױז 
pm רו •לאץ דו ױ א ר דיד ויח ז ת ^ו

. , !

v װעט 1איח m\ ד» עחצן111סא ivcoyo 
iyp n דעסאנאד׳פע אײעלע מיט p^or 

̂, oy אח op^o איו yoipy; p i r| די 
o צ»יט< n און גוס אזױ דין ז^יט 1איח 
iyco א oiyoovo h גצנען :y  m^^P 
״ ע1אונזע איע װעגען ?y i( 1פא yoiyn 

 א;ט'1סא pi*o;y זעהר וײט 1איח
* ־ ר.י,טי1װא

 #וס1ג כײס
j .קױרצםמן

m̂ :אקאי* y. .^1024 נו.

2
ly o iy ii רעדאP1טא :
i יעזענדיג1איכע y i אין סיקער1א M i 

c ׳ײטאג10 דיזען ̂^כטיגקײטyרy״ג y i 
ijr ס״ן דארט״ע, טען0 in o ,װיר הייסאן 

:פראנען 1פא א צסעיען’ איהם איך
pc y:n א אן ט1יה1 איהר ic ״װאך א 
 אױס נוצען נאיענאסים ,i װאס טײיעל״,

ײ יג1איהאלטאנ םיגײעערס. די געגען  א ו
 חײסט סקי< די יג1כאצאהל^ אס װאך
jyo ײ n ו y o צו ?וםען ניט i y i בײס.1א 
 גיט זאל לונג1האנ רי ooyiy;o^ וױ איז
h זײן  pc ,ניט איצט איז באילזןבאטים 
n צו צ״ט ̂p c iy i  |y:n ״אייסו׳/ אן 

ײי i סיס װ y i 1■א א סון אױסנאם ;y־ 
̂עז סיד׳ס^ס צעהיטע  י1 אין אלע זײ

^lyr: מ־ס ״סױן lycye׳ ic yo>yoyoy• 
 םייע פון וױיס איך וױייל ׳אס1 זאנ איך

?lycys. װאס :iy ;'on אין זיך oiytr^ 'c 
jy נייעס |y:yp און n p. אױכ o n איז 

i y i ,זיך הײכיאן בר. האט םאל iyo i:iKc 
oy^o0i 1אוסדויכסיגא אז סיט i אין oy i 

o ןyצטיגיא :y o n אױסג^אז^ האט אוץ 
w א o w  n y r .האס װאחים •־־אביעם 

̂ם ײד זאחײס גד.  א אמזי איסיאכסס נ
i ס*נוט y i  iy :n i 1̂אנ pc yי ^’iyo:yT 

o ly r ’ j 'c, װאס yv’ f| י1 אין iycysr און 
lyoiro דיסט juy j י א אױויyנyזאנאי ׳ז 

ײ ורען אן1  oiyiy3B0 ישױן ׳כײטען1א ז
jyo jym י1 װײל װאכ^ 14 סטא#ט 

p i.iy«' וױידדטעס r jy rײנ^y 1סא i y i 
;iy o o y i צאהר c״ : 'vo iyo

p איר :n, י1 אז yovyl סיזאנס צוױי 
yoo קײז ני״סט געריעז ז״נצן y lr איז i n 

ly r f iy jy o האט ;o n iy כדשאנ̂ס נוטצ 
 בע-1םא איז עס ײעי־ע '*לי1ויסצו?1א

 רױ opyiB םינישצרס, י1 1םא סצמנגעז
1 i n n s/י״עי ובי;סק iy m y :y o סון 

״ האט לאקאל 01י)אסצ  נזד yגינסטיג א נ
K jy צו oin*cy:o'W נע:ך^יטyי n p 

 vלH פאר װאך אױפץ אלאר1 5 »ז רציז
oiyoHP.
 מענליכקײט א |y3y:y3 װאלט דאס

 iy אז זיך, כאריהסזגז צו זy^הײמאנ בד.
 1םא גצםאן זאך גרטע אײז כאט״ע האס

 זינט צײט, 1יאה n 4 1סא .01פיני׳טצ די
iy איז iy n iy : y o.

i צו איצט. y i 1 פראנע ly t 'y i pcי 
35 pc , o n סyסצנט: 50 אויז• נט 
nוױמליך ני«ט is. ,םי- די אז הײמאן 

3»c o iy rארrםyהyניט ז o y i ק״?1״ט  י
i םאי װאהיעז די 1סצפא y r r ivzvo אין 

טױו ^  ■ y*? מיט הײמאן איז ד1אא5 צ?ז
y r n ױסנ1א כוחותyאט1מyז ysys; א 

y i,.? אזוי איצט, װאס צס. ?ומט זױ טא 
in איז iy וױ M i גצווא־• צרוחגהלט

y i| א<ס iv v n v m, שרײס iy א•1קא 
iy אין אוי  o n  *o" w o m i v k  m 

ly( זאל דױס די או וױל, iyn  o v r iv, 
’o א1 ז״גצן oy 1גא yon ysnoy, װאס 

ן i ניט זם1א> לא̂ו
o גמװאוםט דט חײסאן חן\ האט n 
i 1צו׳טטאג y i  pc מגיאסס lyo ju j’ c 

o איז iy 1נצסא M y in y ...
n האט חײםאן אז צײגט אס1 y o ניט 

jy וױ גצװאילט iy ii D^njnny נאר אויף 
 אױס זיך iy יאפט oty^ pא מין1טצ א

o י1 סון iy t r r c  lyoco.
iy; א o i ,או כאוױיז iy אין לאכט 

o יpc 1 יסאאט iy jp 'rc  ivo )W \o ,איז
’pc >yp'0^ jyr איז ׳אז i װyיכyאיך ן 

i y i, סאכט is. אן חײמאן yp«o אױף 
y 1א8 א tfyvr'H ,הא־ די אז סיני׳ע^ס 

jys 1̂ ארן ט1אמאניזי דךyלאזyנישם ז 
y i i^p,? אז סייגט, אס1 װאס ״יוס1 אין 

 גאנןױנ n אב^ ׳ניט ן11לוױ 1פא די בלױז
oys B’ jr iyso ro ,זין i n זעהז זאי y i־ ' 

jyr חוזק איז דאס שנעי^י. װאס יוס1 לי 
 י1 צו קוכיט ססײטבמגנט. אזא זyסאכ צו

ס iy 1איה וחנט ס^אנ iy iל װי ׳*v 
*io״iy ניט װילצן זײ אז ?וי. אײן אין

fysyi װאס ®װ דט ח^מז אח רעױ קײן 
p קיץ נממן צו n ן י o י v i״ o n מ  מי

iyo o iyn סא■ אץ אױך iw y p io ?סא 
. םאנ. ס

 ניט וױ^נן 1■א די אז אסת, גיט #יןינ
yt0^ iyi| פיץ צו p y i איף סון דמס׳ אין 

 קיא״ 1אײ פאראז איז oy אױב #סױם גיױב
i 1סצנכאװאוסטדדגצ y n r c װאס oyp 

r t א געבעז צ אנסזאגצז vm דװס אץ# 
o דאן y ir iy  |yp די אז איב^צײגט, ?יץ 

o* ױך נויטיגט ױניאז y i v.
pin איך y ic: : כיז נאר חאט װאדום 
 קײן osoisya ניס ivoipytpy די דױינט

p n  o irאמJyדאציyדי צו ‘ס o iysoyo 
iy)yp יא * i n *  r n א נים pp i  v v i 
Dp:yi iro רי אויב ipy ipy צו דט -jy is 
o צו געז iysoyo n אציצ,11אקאמצ1 א?א 
ײ ײחח1 װאמם םו  וחן- oj*ppyo די צו ז

o v i |yr'y i |y: בר. האט װאתם און ׳׳ 
o: אױפגצהצדט *לוצייננ הײםאן v i \vbv 

iy א ojyo 35 אויף v  '< ■cyoo• האס 
V iysy;ya o דאס איהם sy i סיט jyoyv 
o װצגעז זיך iy האם y i באראטyז V ,

i צו nyy כיײז s. אויפ־ — איז חײםאן 
jys*c ly iy i iv אנ אױף בלבוליםn y 1 ̂

 1האנדיעז.םצח אליין iyoys iy זאל און
אױך *ון צום יךי>אנםװארט1פא
io״y| ב1פאyסyרyיז יאגע זיק ן* B* r, 
ly װאס אין c^ rc  i y i אזוי זיך נויםיגט 

׳צטארק.
ry טיט s^ iy in s ,גמס

.,פארטנאי דדסא
i .9 לאקאל y r n y i .8829 גומ.
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ע ל א נ א י צ א נ ר ע ט נ י ר א ע ס ײ ב ר ם א ע ײ נ

דייטשלאנד.
 אדבי־יטס- סף א pn#c |y:''T דא

PJ*s n  ly^ vv  y?ni:*־yoiry3. ^ 
iys אוכינעם איצט צעהלטy300,000 הי 

yo>yDiry:^ ys^yrn, האב װאסyםדײ ן 
inyr i y i זיף לײכט :y:ioy| באיטלפ־ 

jy* טארשײדעגפ בײ מיגז:ג o " s i אין 
n .כאנקעז

אירלאנד.
ly דך מזגן סלײבס דא i . i 'c w s i i i 

o אין אם.1אג18בוי־ א y i גאנצyז 
 נױ ם*י*ז איצט זײנען שטאאט זyײ1ם

yo אויסזיכטy,אז ז oyv iyo 1באל 
1 tyoy3CV* iy i 'vדאס בוײארבײט. י 

oyv ײ ט1סטיסוציyרyז oy '': oy i pc 
i די װאס ביא״, ״האוזיננ i ' ; n:: האט 

̂ט1םיyכג1^  לויט .iysoyv03 ןyצטyא ו
oy i ביא o iy v םונט 300,000 אסיננירט 

i 1םא סטזןראעג n פון אויסבויאונג 
*tyo 'n - iyo^ s i.

 הויפט״ דער pc ט1פאחטטע די איז
 ,זyאויסבוי \vo oyv לאכליז שטאדט

3,000 *s i״iy o־i״.iy c. די iy r ''. i׳ 
o״T װאס i’ iy c ’Hs |yj איז געװארעז 

 1922 סין זyודי1אוס לי • םוז אױזי1פא
i יכםפז,11םא וחגם ,1923 9א n 0 

איט. זײער אױף אױצבױען-נײס
לאמװיא.

 זײנעז באריכטען, yצטyא די .אױט
 עס - בײםסאאזע.1א tyoĤ פאראן א1

i איז n  o ix o v iv o w  ' ,s iy i ,םאקט 
 ןyהויבyאגג נסyצםyא האט jyo nys אז

cn»c״y o ''s i»  y : n| יכ1פ»ר כייvo\ 
yiyv n| אס iy o ''s i*  ys^s.iy. י1כ 

 באשצסטײ yבײטסאאז1א די |ysy: צו
y גוננ, s0 i| די iy jyo ניט y33* \ iv i־ 
you| 1 אױו* בײט1א& o y i120 פון ײז 

האבען י'םרויעז1 1אבע טאג, א ?1מא

ר א ק א תז ל ע ט ע ר רן ע ס
 דזשאינם דעם צו פער־קאפיטא די דאם טאכען צו אויפםערקזאם אײך נױטיג פאר האלטען מיר

 צ-יט פון ארויפגעלייגט לאקאלם די אויןש ווערען װעלכע אםעםםענםם, אנדערע אלערלײ און באאײ
 דעם פון כיכער די אוי,ס האלם איהר וועלכע םיטנלידער צאהל די לויט באשטיםט װערם צײט, צ־

 װעט עם ױניאן. װאירקערם גארםענט לײדים אינטערנעשאנאל דער פון דעפארטםענט רעקארד
 דעפארטמענט דיזען צו אופן אפיציעלען אן אוי,ש אינפארםירען צו טובה אייער אין זייז דעריכער

ץ דאש םענ שטרײכט. איהר וועלכען מעםבער יעד;ץ װעגעז י ל דעם, צוליב ז  נעםט מיםגליד דער וױי
 אנדער װעלכע אירגענד צוליב אדער דיופ, אין ריקשטעהענד איז ער װל דזןרפאר, ןןדןןר םראנסםער א

 אץ פער־קאםיטא צאד.ל;ץ דארפען זאלען לאקאלס װאו פעלע, פארםײדען װעט דאם און אוחאך,
אונז זיכער זײט ארגאניזאציע. דער אין םעהר נים באםת זײנען ײעלכע םעמבערם, םאר אכע״מענטש

' לאז<ו ר נ^ןשםראבןןנןר דילר דייס ווא-ןןן ..יפיל -^ןיי דנים איז שולדיג געבליבצן אײך איז םןןםב̂י
- “ י איהש. ׳שטרײכט איהר ודאם םאג,

♦

אײער כרידערליך

H .  A .  S C H O O L M A N ,

Director Record & Pub. Dept., I. L. G. W. U•
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 100 1פא iyo״siH צו אײנגעװיאיגט
iy פיר אזוי און טאנ, א כיאיח 'n c םון 

f״sii< yגיסם^ירטyר די y s n  yt^>co 
 זײ פ#ר האט |yo אז געכיאאדען, זיך
איבײט. קײן געפינען :יט עסען4אי

מעקסיקא.
y^iev^Tijp ~n דער םיז yopyo 

D 1רוסאאנ סון טילנאניטען iyo n a i* c 
W ;סyצטŷ כעקסיסא. *יז זיר 'i\ צו 

i y i ^חאאאני^ טענאניטיש- jyo ipym 
ז.yקאאא:יסט נײע 190 ארום גאך

o טשיהואװא פון iy v ,געםע^ט•
o 1 פעז אז i« v iyארטyאױם־ נײע א ז 
i בונגyא y i  pc םינyךטyטיגp.ײם yo| 

o jy s n, סעז אז nyt oyv| באזיײ צו 
 שטע־ א זיינען װאס [,v^vm *אע טינעז
i םאר רונג y i 1» י1 םו| אנטװיקאונג- 

 אױןי oyv iyo מינעז. די אין בײטילן
inyo אויםם^קזאמסײט ̂i y i  |yp:y 

בכאא. yךאינ^וסט^יyמינ
שפאניען.

 בײטער־קאםיסיע1א אפיציעאע די
 ־rגזyקאמn 1איה fysyay:vnH האט

i צו yצי n ,גצ־ זאא היאזי אז רעגירוגנ 
ty זyגעב iyv 1םא o y i אויםבוי pc 

lyביאינ r 'n  y, װאס tyo זאל .yjyp| 
ty::’ iiH D זי* ארבײטער צו n הוייט־ 

o iy o r איץ אוז פראוױנצעז פון b iyo tr 
n פ*ן y c 1.אײגװאוינ 20,000 װיy

שװעדען.
 די איז זŷבאריכט yצטyל י1 לויט

t אין בײטסאאזיגקײט1א n y v r, װאם 
i ניט בבאל איז iy t ,סיל ניט גרױם 

o iy o n : i* c ם*ר* די 1נא עז,1יעװא 
*p איז װאס ^וננ,yסy1ג  ,tyotpynHD 

tyvy: פאר נארמאל גאנץ o n באטחך 
■ • .ppyo jy n jy c

X י

imt•

*
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— !טעםיר־אקספױכפן
 פיל װינרירעגד־נע, k װייר *»רעמט

S a -כענמנדינע לײרעגשאםט, און ציאו 
סןךפישע- תריינער דער א•; ם£ןי

קנײ«ע•
 פייכמ זי» םריהרינג פון ;אבט ךי

 םון וואגד שווארצע די םינסטער, אוו
 י־ד זעהט םערזען־׳שפאיטען א״עהאקטע

 »־ז וואם קנ־ייע, רער נעמן 0.1
״ »י ו י׳ אױם׳ז סעוז. א «,• קיע«ט1,  ײי
o ן#ם r:  א! סטעהם ׳שאםײ־װעג פתים ״

 אוי־ זיינע «רן אין א,-טאטאגי<, אםענער
 i«צ' ־ערעקייכ^ און יע:קענדינענ נ#,
ײי אדײז וויפר ד«ס אין םאראױ זיר  *י

 דער- סון רױך. העיער פאסען לאננע
 רערסדאנם אדױף, אונטען פיז װייםענ,

זעהט im װ*ס יט, פון ̂ױ״טען דאס זיך
נישט איהם

n  n nײח-
I •  i

 פון זייסען, איע םיז
אוסרו־ נאסער, א בלאזט

וױנם• אינער
 אננערוי־ ׳שטאדה א'ז י,;״פע א■; י
 םיט נארױנםען ׳טװאך איז ז• #ךט.כ

 וואס רעםפער, בהײכען א פון •פ־־ן דער
D::yn 4אמע איז ארן ר^ר.הױך אין 
y״D באר: א טיפ הײצט r n y ,הײירען 
iw אין רויט נריעץ װאס n jy u n s  c y i 

tHoyiK m וױגקע^אױוהןן. i, װ*ס
i'o 1ריע ךין האט y n  jyjyv־n*DpK 
 ילצע:ד־1נ א סיס אננעהויבען גלײך נאן

 װיײאויס־ א צו ניײך ׳שטימ הײזצריגע
i 1אײ זיצם געמרײ, y n n i y  i n פאד־ 

 ,yfis*o התדערט־ראדדיגע םין א צאגע
i א ־אין אנגעטא• ^ r־M ifsyB, א אין 

״npyacK שרין איז װאס דיטעי*, הארינ
y םון אבנעפריאמרתטאיז1כי 'c> רע־

om בײם הני י1 אױןיז־ אין *y i־
y’o א לינט ם*ן ira, וזילצערמ .  לי̂ד
iy ם זײן — אײננצכזמצן זיצט איז *י

ט נ י שו ארד ח א ט ב ענ פ ־ ע  צו
ק ס דעם ױ ט. דץ ענ מ מ ר א פ ע ד

a («מס  o"t nc
r פ*ן מצנט n. בארז־ o v i  t n n  ty :n

O0v ,o אלזן פה כ״ט״ױידעי רי iifC f i
 באארדי לזשויגם רעם צז:ױף ^כמיע;

 בא»רד דזשױנט דער אין ווי *די און
 עד1פױםניי צונױו* זיף ל־יפע; בילדיננ

i איז יאיואיס, אייע די םון i ic  oy מאנ־ 
 צו ארם1 באהװעדער פך א זײ פון כע

 אין ttiyj אײדעד דױס, די באעאהל^
m *t י1 און באוונדצי, $פיס ראפאל 

̂הא לרויסע ■ צ  אױס הוטט םיטגאי̂ד
iy t i אין דײן צז c y i גןואו־ד דזשײנם 

i אפיס אין ודי ביצדינ;, r v  pc םאןי״ 
 נאקווע־ סי א זײ פאר עס איז ̂קאא.5

דיוס. די באצא^ען צו ד^־מען טצי־
 אײג־ י1 אנבאײאננט ױאם א*ז אס1

 באצאדױ ייטען װאס בײסנלירער, צעלנע
 י1 םאר אלײן. זיףי 1םא באויז דײס לען

 ער- געדרען :אך cy איז מאנ־טשע-אײט
געי.

m הף א אין b v v צהטס: i n שאפ״ 
 ŷ» פון ביבאאך י1 צונױױ טשעיםאן

o זיײנעז ומןום •רבײםעי, i n באשצם־ 
o י1 פאר o^y; איהם ניהזןן זײ טיגט, v i* 

 םון אפיס אין באצאהלם iy און ^גתײפס
i n זײ פאר ױניאן tyoyin אכאל. םיט 
c ׳ן1פא דף, םארשט^ט דאף, און * r־ 

 HP iy ותן באקװעפעי, סף א סעערםאן
 םון דױס די באצאהאען אפיס א*ין א'ן

 דאר־ ניט ז̂א ע.־* און או־בײםער, אלזג
 Ttbk די pc ביבלאך די פים געהן םען

 סיט ,2לאקאאי פין אפיס א״ן רײםאיפ
lyo די פון ביבראף וײ y iB ן%ם אפיס איז 

.1וױ'טע %אזוי און 35 לאקאא
 דאם' אױמעתחן, זיך םען האט אגנ
 אײנ־ ניט בכאא זיך האט רעפארש אט־די

 גזד וױינמ גאנמ האט עס — מגעבע־.
o האצפען y i ,דצדרעק  ;נעמליך הו̂י

 י9ס0ס װארים געלס. אײגצושפאדעז
 די רט0גמש* 1באא,* דזשױגט דעד ט0ה

d א פוף װײדזשעס v i  i b̂ קפ,1סאױ 
 מחרפט לאהאים באזוגדערע די ״האבעז

 סטזעיצדאםענ״ אפים דעם נמרגדעסעיען
tin די צו i n n f v o v i, װי אוױ את 

ױ ן י י א םאסםייט דאןי א״ז דאס  י
 וימר מינה, נפהא די איז װאם טא ג^ן,

oy וויידזשעם? יוס״?צוירהס1 די צאהאט 
oy אאץ דאך געהס iy r s £ n  i y i  pd 

.r:rryp
o איז דע־ינער v i  i y i־o iM in־ 

o אין מנט y i ניל־ באארד תשויגס 
in; צוייק דנג y v jo  osycyy פאר i n 

 און מיםגלמתד די pc »װעכיליבת^ם0
»n  r שאס־םש^ודלײמ yvry»o.* די 

n סיסגאיד^־ *  pc צןד באארד דךיאינס. 
ױ נוס אזײ •לס, t רי ו r^ n y ro rB w

no און תיאוק 'ד o r n 39 .1י0פיJ0P 
 yoipos no{ דימ» צסהלען װילסר »מא.

o די v i־ooo9t>o \דזשו^ט דסד *ר. 
סס»• 9025 איסמ 190 ביאזײע,

׳ ײ ״ נ י י ״ מ ן

 אױגען ברוינע נאר און זעהן, צו *ניט
y מען תהט ro iicoo; זיין אונטער םון 

 ײסט1 צײט צו צײט םון ארױס. היטעא
pc iy די cw n o o אדױס y c in r, 
i- יליארעמט און ?ראנגען יגע1סרײעג y i 

 יגען1געװאא אוגקרמ^ריכע; אן כדט בײ
צער.

 דױיצעתעס א אויף אױײען, געפען
i זיצט בענקעל,• . y i דער םון י־הבית9ב 

 זמ׳עװדיגעױ ײײביזנך־־דיסער, * <ד-ײ*ע,
.iy o 0o. געתנאקט לכתחילח האט ער 

't y in y, און i r y o 'n y r s, ,טכױיכערט  ̂ג
 אמ אין ארױױ, אויבען פון שסאטיש אט
 רyטyBrי יג.1טרויע עטוואס אין 1כױל
ty: םארגיױועדט וױ ער איז iHvy — 
i אױםגעהױבענע כױט n n s א כייט און 

 ליײ ריקם1אוים;ע האט װ*ס ישטײכזד,
n; צוזאטען. םארװאו^דונג און

ק א אויןי  ט0ה פענסט̂ע tysy: ב̂ז
 דא־ א ׳1הויכע א כאדדטי, גערױכעדס

i n, נרויער א מיט H 0S, װײ״ א אין 
tyo םשאלמע, 1װײסע א און כאאאט 

in* ־בארyײאונד האט װאס o r y ; iy o :w 
y זײן פון ברױנע-הויט די כעז ; : n o r,|

:8 jyo iyB tory.האט איצט גים iy 
i ן,yפארנעס יסקע9 זײן אן שיין y i קאם 
i צו איהם בײ איז y i ־1םאךווא װאגט 

 םאז־טאכט; iy האים אויגעז י1 ז,yפ
 װא־ גזד.ןטרײפסען א אין זײנע, פוס אײן

 ארױי ysysvsiKD א שטײט זאל, לענעם
 ״pyor א אין — צוױיסע י1 באנק, דער
.6ארא איהר םון הענגט ׳— שוך,

p געבקן און trn*s, םישעל, א בײ
 געסט, יגע1פאדבײפאדירענ די דצען
ײ ױך האט ״סלוצים װאס  פארװאיט ז

o y i ty>yorsK אויס״ און *ײטאכיאביל 
jy p r ip א :y o s y lr  syty i אין־ קאװע 

i n ײגעילק lyr^ tn y t .ײ יתײודן  ז
ly א קך, :צוױימן אין זײנעו o v n,״

 סאסעלױש tyoi^n א אין סאז חײכער
:i אן *יז זײן jy”״y5yi tyw־|iyo:Ko ; י?
v א — :"&  ,y;:v ,אויפנעלזןג־ א; פרױ 

y ^ s  pd די *ויפמערקזאסע. אין 
 רי ױי צארט, אי? סגים איהד• סון פארב
fo־lyBy |yrijy»>s א םון פאי־ב v s 
p א אץז ז• אבער iy v w u " B * c m, 

 די םארעםײם מאסעריש, ז• פארשט״ימ
iy o iy v טעםױר־אק־ א־א״א, 1לי םולם 
!סאךבאן
גע־ ניט איז שסאהט װעלט די זינט

ly אוא באײדיסנאנרד אזא ײעז ro s y o 
i אויף .ט^ר־אתסאך־כאן. וױ כאן,' n 

r* האביו עדד גאבצער i םאר אלזן און 
 םרוי־ שעהנסטע די אין ,oiyo^vya איר»ם

i אױןי םיידלאך און ען y i דיגען וחניט 
:tyny ־— גליה פאר׳ן שטארבמז צו גרײט 

 בײ שההוםין א זײן צו תע איץ כאס״מ
 םעםיר־ איז טויט םאד׳ן י0ג אי-וזם.

s אח tyoytyj אססאך-כאז 't b r אויף n 
 צודימנ^ די oenpy; מארין^םײנער,

y*־־c* די פרן בגדים צוםליקםע iy r ' s•: 
 *וױ און *רץסעלײט און oyp'Ntp דיגע

o iv iv i זײ צו;
— :oony 1איה האר־ץ, טײן ארויט 

v* און קאלײמס d p i, גישטא שוין וױיל 
in איהם אין yo צו װילזגן ?ײן ty>yv !

ly ײעז א\ן o n y s 'ie t  i y i זיך האט 
o לסווי o y iK s in זײן און איהם אויןי 

y י1 פין באפרײט גשםה r m y  w o w 2 
pd  ,ojy:^yji*o 2 די'y y o v ,רוים 

 םלוכות y>K געװאר^ ,חחב גיד ;ויעען
tnK פוסט *ון׳ רױסט זײגע, vy : ty rv 

 י1 און )ט1שטע י1 ׳און סאאמן .די
y חורבות iy 'V 1זאםריגע א חאט 
 אײבינ״ חנם אונט^ פאדשאטען שטויב
 הימל, גיאז, קאסםב^ א װי בלייעז,
ױ א'יבע־ם<אהעגדיגער, m אונטער  ו

i y i איא״א, זרן... גחינום, פח פיאם. 
 די ?ייגעץ װאו ז כױר-אקס*דכאן9ט

iv װאו Y דײגע כתןשיש אין טעג w די 
ty D s n r, די זײנעז װאו }נצחוגות די 

ysjv ^האבען װאס םע,1צא אױפריכטיג 
ty רואר ,osy^yj ריך r 't װאס אוימגן, די 

y זונען װי ה*מז v i« v r און געשםראלם 
* דיר בײ iy:y>ys אוים׳ן :^ויבםען

 ליד דאס האט אלזוטצן שװײגצן, אלע
באויגם.
m אויפכחןדסזאם קרהם גאסט 

 צײ דין חײם דמyרויכ *וז םיש אױס׳ן
 צר ײס1ב האם זײנע דאםע ךי גאר.

ys0n t און אױגמן, די שמנם n n o; 
ז1 נענומן ני באקען. איד^ 1אימנ י
 ײvnv2\ 1 אתם פינוט *םלימ אין
i אויףי ארויס בײדע y i שוחגל m  nc 

i סנײיע. n ליעך זײן דזאט אדעםאץ 
 בײסכד ,iy קײם איצם נדיגט,/און9גע
 ײזגצעי, האממנן םונ׳ם ?וסיסלעך אס

i n  mm באלצבאס oyn איהם i n־ 
m ,t דאכם עס נאר צאמם. t ליד דאם 
 ציהט #זיד ציהט ד אז אלץ, נאך קליגגם

םיזי• א הז0 און pp אן הן0 גאר זיך,
v די ie ארײג־ *ותהנעזזן נאורץ תאס 

o גאלרעגע א גערוקס n  ysoo ,ארעםאן
 חיס אז אוםרואיג, סראבט זי אבאר —
 איחר t« גלוסם op און װייגי^ איז

yrm youw ח «זדימ־« prsp3 ד0ג איהם 
^ ף p א u. ר ,«ייײ, ,ד0נ .ידײ גי

iy i*  ,niysoo י0ג tyoyiN אין n •אוי 
i ױין טאן קוש א געז i* c׳,yoyvy i0 

ysywwyaa^w .האנד '*w m  y i i] 
y :n s| נײ אבער טדערע;, י1 םון גאך 
 אין א0ק'יגט אז געםיהל, א איז איהי
tysyi נישט זי איז tpvyi גאי?ריך, $וזדי 

i *יז־ יד y i ,נאר מיגוט i y i 1ליע |y;yv 
ץ אז דעם,  איו *אץ הבי״הניים, איז ̂א

i אונטעד רyצ יױםער y i .יע• און זון? 
r* p /איז איהר, זיר אכט1 קײנכיאי 
i געװען נישט איהר w ,װי גומ ,m o t h 

iy״c דער איז iy o o : ,D iy o s נאכם 
; pc :דםין y r v i ,װאס ים yo; זמהט 
ty כױט׳ן נישס, איהב m מריהלינד סיז 

y 1:אסע און ןyגyר iyp 'D vs, צא־ מיט׳ן 
y jn iyB,; גישסה׳סיפעג^ען רי ביז 

:'">*vyi:v::'~ n} .וױגט
i n ,איז װאס ישאפער T l^ iy א צו 

r* *ויױ װי פונקט זײן *ין חיה, i  i n 
iyp זײט '*r iy c  tyD iypy:iys, די איז 

t. צײם גאנ^ y ; y iy r s in ויםא״ אין* 
 איהם סון iy שיריגגט איצש םאביר.
i צו אן זיך בױגט *רױס, תאסטיג y i 

D י1 פון שײן yn yD ^ i, דארט טוט 
o y iy — מאשין די און o sy i ;סױצייג 
y; אן הױבם אױף, rn in  im y j jm  pc 

*p .ציםעדען i y i  o c iy i  t*o#i y i 
jn» סיױ y j r n, זץי דןצט :jysy 1איה 
y אײז opyi און im p םים׳ן קגי iy iB. 
i ..4ײנ1צושס איהם דאגקט זי n אוײ 

 ג־1ב* שאסײ ז’כדם פליט םאטא^יל
tyo^ א אױף ויף1יגנט.א11,ש ,8*רא 'v 

 ליכםיגע רי כײט אן זיך oibbct באד^
yo«B; אין oy«y םריהם״ און בױסזד א 
iy הליר, m איז חושך... אין 8אדא su i 

o װאס ,sips י1 iy t  ;yo זײ ovp ,אן 
y^ פינקלעז iyo; י1 אין n i f t v r װאיד 

r פאיאױס וױים סמגס. t  bfiyt שוין 
i n צוםמס pc * וױיסען o*b װײך ׳ים 
ץ1א יגים *יז §אט*עס ׳*םארק אח i י n 

וויננ^..
i א, — 'o y o«־i* o p״i*s ! — תאט 

v  tpss^sys1״ ip oאס t p. — אױף 
m s p s  i n ,1פרײםע נרױסעד o iyv 

n״p tyvys גיט איז  inyo  t״,in p o o 
n y o ,^גליקליב ly o o i ’ ip s  n y o סון

ty* טיט נרױדדויטיגעי, ײ, דיה jv#
jy o 04c «n — אזן ײ כיויוו י9שיוח׳דינ יי

אי וױ  פרע:טי• p* •yvip חסייד, גנײ
,9ג î !יןמיף שלמי וױ י y 4y גרי• *ין 

i געװען v* גדעדן״גראן וױ געד y i דיט״ 
p ציע n  pc כאן,1טו *p ויגעך * טיט 

 שעטע״ האט iv^eapyo0 ?א^ממגען
1 iy iy c  lysyosyon i n  o n.ײגער 

ו צוײרען סון גרי? םאר׳ן י i צו ז y i טונ״ 
m ' vp ה*נד י9שנאי iy ;^ i דינען M2 

 ycesnyr n שטארכען צו גרײט װעז
i *וױי y i ון בת״פלכות וחולס* y ip r• 

 *ויפגע• חאסטו סוז• ניו׳ן 1נא סינס.
o n  typsno סון כוס rtr> o iiy״ysi*c- 

ly און דכענס, o y c r ,ניזםו i ’oyo*־•p 
P אױס׳ן שסױב, אין ״כ*ן,1סא ino גע״ 

1 onpys ,o»*sysjN ,ivoytי ysyontv 
rסאטoy סון v v n y iy v ’ s ip c ײ  ?אי

oyp, 1 זיך *ון jyoysysדי ב״ חסים: 
o —־ v i*  oo iys לײ־ •ײנייך טײן 

n נדיג9ד « n, איהד pי^*ypס !
is זײן סארבײ און p  Dysyoysipc 
l’ זײנען y o i y i v n ip ,מדכגעגאנכעז 

 אונ־ •איא^ן ײגעpc 1 בות1חו י1 און
o םער y i ^אונטע־ היםעי, אײכידברױ 

ly sH ^ ic  , ly s 'i'm jo n iso i*  i y i• ,זון 
t — ןyהאכ y io n t 1סא. ן ^ ד א ש ױי  ו

j i« i  ip i צוױשען צואװאקסען ?יך חאט 
n םון רואינעז i y i  p n״iy 'i^ s אר״• 

n צעיאן״מצבה, s םיט ’in y נײעם 
 אױםס״ און אויםסגײ ?יך זאיזןן יחייגג1פ

^ נײ ט א ly די איהי אוין• ה y ij r i און 
 גישט ly^r ;yiyv װאס גאכטינאר^,

tponip םון ysn ’ n cn ^ ^ ’B n לי־ 
jys '^ ^ isysow  o y i pc , m נאגענ־ 

tysn ...א־א״א, גאיק noow nn syo 
/ איז װאו !כאי  ?לוג־ יטערעn 3 ז

y שאפט r n? הא װאוysאהיג־ זיך ז 
tyoys װאס הארץ, דײן םון יליידעז די 

y מיט האט io־ty אויסגעשיינען גאי און 
yov o y i; איע םון דאניק y m y

? O'VJPI

n y s  n נישט אינעטר^טען, זײגען 
c n  Ms m o  . t n ' i s y s בר^טעז m 

̂ין שײםם n ש n סיט ים id  p« tnn,׳־ 
n 'r iy o * v  ty r און ys^t oy'Mtvs n 

9t* ip? אן דך sy is. פאראױס, וױים 
v טאל, jyiyoos'C א אין ) " i\ און מיטןו 

yo^v א שײנם צואוואו־פעז, פײ^לאך 
i n  pc is m s  iy ^ i ,די און שטאט 

i װאס נאכט, n  i y r p דעם איז ט1שםא 
.yrt*D וױ ץ,1שװא און וױיך איז ים,

*פנעשפעלפ מםענפאן טױיזי דדעס נאנצער

r

.41 ?ײט םין (מיוס
 װען .tysyv *לץרלײ אויף יטע:טס1אג די
n ײ ון6 האם ז0ױני o ז m y c y s מ ״  פי

iy» צי אהין ים,1דבו , i, לגעז0ם יא n 
i אגריסעגטס n y ,גענעל זײ ן93הא גיט 

ty און תי^זדם *לערלײ גען sy i נעװאאט 
iy;:*f» i אק געשיכםע די םארציהזןן n 

n אין ׳ײן1* באכק n n^ רער זאא p ro; 
tnyisp iB.

i^ is y האס n צו אשאאסען3 ױניאן 
D די מפען iy s p rn פאדאנטװאױם־ צו 

yצװי אראםוגג3 א נאך ליכקײט. rן T B 
ט ^ siyss''D ly זיגפיאן, זי rn y s y b, 

n 3  , in s m,אנ־ י1 און יגסקי3דו סאאו 
n n 1ײ1ט o iy rn y s y o, מצ״שאא־ איז 

n y v y a  ?yo־10 די סטאפען צו גיצײך ן 
 און אא1?אנמ א אײנצרצםעלזןז אום ײם,3

o די צוױגנ^ iy s p r n צו ty:ipc זײעיע 
y אגרימענטס. rn y syoהאס 'ינבער:ם ר 

oyo אתיסגעשמום ד*ן isy iyo אע צו* 
נר^רלײבג שאפ

ע רי צי א ד ט ם #ג מ ע  יא ד
ר ע ט ם ב ע . וו אי ה

j n- ש*פ t^ s iy ro אין טיטיגנ 
lyoosyv איז ײםאנ3 דינסםאג האל M2 

ty r א ps 'T vvp iyo .עס םאתאםלונג 
p• א tyvps איז ioospoy i y ip s m v p v 
ט1א1םאלי ארבײטעד םיז ציא מ  P* י

i \ זײן מוװאוסט ?לאםעז n גױיסעױ 
 oy אסtyvys, 1 נעפאקם אזױ איז האל
 צו אםילו פלאץ גענוג ;yvys נים אמ

t.iyo^, גתיסע די אם און iy r o  yo0o־ 
iy און iysyo.לײם, o n o i* c  n  ,tymo 

i y i  pc אין ױגיאן B * r, כדט חאמז 
o זיך 0יגהײ1נײגע ױם1ג iy iy s iv >״ צy־ 

t n וואם ם,1װא *r ארויםגעזאנט M2 
o s n v y i■  pc jn p i i װײם־ און דגמאן 

o s n n n c ערג,3םײנ p iy׳n  s ' i : n y f 
yay^ םרײד. *ין

o s n v n c האט זיגכיאן *p זײן n n 
 ניט און דושאגארס n אז טנמאבס, 1קצא
tys^? n קיק n m פאחיכםװארטליך 
 אז .oiy^piy האט iy ײזעץ.1פ די םאר

o אזוי וױ װײם, װגיאן די iy s p rn  n 
ty rn o  yo^yoyoya n  ipoarm  jy p m•

 זײ קאגמראפמארס וױםיא t* האצםען
 'יםט1 סאגםדווסםאױ »ײז P* ,iya פאנען

n צרוײםאן םון ארבײם n  iyoaw  po 
 סאנםראהםאר א »ז ויך, םראסט האנס.
n א האם r ברײ1סא אחריטער ד* װאר 

 קאנײשאנם, און twptya ז0ױני n נעז
iy •רבײט די םאמן ip סא; r * n וױ 

p ,האנטדאסטאד ipo^ s ip  wmpn זײ־ 
m ממ u ימיאן o iysopo, אח איע״ג

i באװאוסטזינע. y i האנטראק־ ביאיגעד 
o סאר bps תם םיז ײם31• י1 אױס דאן 

tyou .*ירניאן.שא n  opv o p i ױגיאן 
inpo ניט tytp^nn — ט0ה .osptya ip 

o י1 ip sp trn אאע צאהלעז מוזעז ױעלעז 
oipoppiospp נליץ־ ntfyoyoya n ױ י

l «31 :יאץ i e  ty rn c.ײם
s עדחמם1װײם** iy s r ’c האט ip־ 

 :־nyvyaipo'i* 1דיזע פארוראס לאעדט,
 ;yipvya tpoiayasp.r* כױטעא איכער
D געגען iy s p m  n. האט ער oaptya, 

opspiys tysp די אז i o iy s p rn, זײ אז 
ty s 'n n y o a w  tyspo אנרי־ •אערלײ 

ty איינס אאץ .וױיא טזננםס, iyv זײ. m־ 
 און יג1וױסענ גיט tyspo זיך ty^ גאד

*t n i 'c o v האאו־ דירך׳דער ס1זײע 
ר ע חװ נײ  קאג־ ע1זײ^ םון rantpapp ;׳

o n  iy sp  .o ipopp io זיי עס װעט מאא 
tiyacp ניט גאאט ip. איז ױניאן די 
y צו נרײט i"^ ii!fc  tysyv ty iu p n ip c־ 

D נע׳אײנצזנאהײםאן i)rn ypow n  pc,״ 
iy םײנבזןת האט n n c  iy sp  ,oaptya מױ 

 אגרימענסס יty^pc 1 דזשאבערס די זען
*p צpהאyז n ,^זײ װעאכע צו פרײז 

ty sp i .צוגעשטיטט
 - טדײד אץ קאנםערענץ א

בײטאג. מיטוואך •
*i n  p שורות י1 װזןן צײט ty iyv 

tysnrya, אין טיםװאך i y i ,חיחי םדיה 
r:y? א tyayoy זיך iyo :p האםעא אין 

ipppo,צװיימן פיז i n און ױניאן n 
o ip sp trt i 1 אסאסיאײשאץ ppהאנט־ י 
enpoppi .אוױי אסאסיאײשאן o n 

oyv ranycapp א צו הומקן כמוגאיך yo־ 
ty י1 ארן מעאסענט, iyv ly o ^ s ip בא־ 

iy *ן קוביען n p צותפ tyaapeap יי־31א 
i אין װאדים טען. y i שורות י1 רוען צײם 

jpsn rya jn p v, יך האם? ipa ניט נאר 
t n n  iy s * o o n i n  .oinayya איז 

iy s p  , iy c y r  n ניט. *רבײט כמן n 
ניט. זיך דרייען טאשינען

i אין n ות1שו י1 װען ציים t n w 
tys’ ir y a, צוױיטעד א פאר אריך הוםט 

o iy r o  B * r;* והגנםטער אין מיטינג 
 ײיילזגז נדהעדאייט די ומגאכעז אויןי האא,

 םימו־ דער אין oy״a yovyi n ב*?וסען
האנד־ צו װי v:ys וױסען זאאען זיי *ציע,

לעז•
tysp אוגזעיזנ *אזא, i ly s n o o m 

i n v i מאא* tyt^vps, יוױיםען זיי *ז 
 און ,oa"o איינינסײט ײטזגר3*ר װאס
iy תהן t^pv זײ דאס " t  ly o 'v i ארגא־ 
t'a^״*y מ*מז צו iy p i* o r און spo־ 

.iya'D
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ו ערװאדסוננמ ע ילפ8י! ניפ־ז
 װדזײם״גודס די po סםדײק ךער

o טשײדרען pg װאירקעדס o n i״Diyp, 
 יאר א םיט אמעפאנגען דך האט װאס

 װי גוט, אזױ שױן איז צוריק, רואבען
ir געענדינט. o g, װערען שורות די װען 
 ״עע־ אר8 ו» דא גאןי זייגען געשריבמן,

 צו נעקוכיען ניט נאך זייגען וועיכע •ער,
v דער אדעד דער םיט יגוגג1פארשטעג 

 ממעס״ז אין אבער ױניאן, צוױיטער
 םאר קאסוי דעם באטדאכטען מען קעז

 א אהן גאנצען אין גיט און נעעגדעט,
 בעלײ די םאר םארבעסערוגג געוױסע

 צױ זײן ;עדעגם םיר װאלטען מלאכות.
 גערעדם, אפענהעױציג אף,1 און םרידען.

 האם ̂אכיף דער גיט. עס פיר זײנען
דערגרײכפג ניט הױפם־צ״ועק זיין

A
 הדיט־ דער געװען איז װאס און
 אונזערע פון סטרײק דעם סרן צװעק
 גע־ איז הױסט־ציל דער ױניאנש? צוױי
 טױ־ און טױזענטע די באװענען צו װען

 ארבײםערינס, אין ארכ״סער זצנםע
 שע־ גיט־מניאן די אין *רבײםען װעלכע

 באדינגונגעז, ערגערע סיל אױןי און סער,
 אג״ ז״ף ױגיאךאדבײטער, אונזערע װי

 דעם דורך און האכיזי, דעם אן צושליסען
די ארײגנרעגגען ן  סזא;אינא צוױי אי

 איצט ביז זיןמן וחנלכע ,9ןףל די ציעס
װאלם במילא * אר;אניזידס. ניםיגעװעז

W■ ׳^יסנעסיהרט r g u p j; םאל״ ד
 אדעד w םוז ^טענמנע״ױניאגיזידמג

חנ די pn מעפער םזנוזרסםע די  נ״
 םון ציל דער נעווען איז דאס םרײדם.

̂ר אט קאםןי. דעם  סיר םווען ציא, ד
 דערגרײכט נים נאך דערװײי איז זאגען,

 כדאי, זעהר דערפאר איז עם געװאממ.
 פאר׳מכתײז צו נױטינ זעוזר און,•.אםמר,

 האט אײנענםאיך וארום1 הלאר, נאגץ
 געםיחרט ניט סאסןי דאזיגער דער
2ציל :עװינשסען דעם

A
 דער איז צײטעז םריהערעע די אין
pvnop דער )אלס. באסראכס, נעײעז 

 בעסט־אויס־ חנר ^יז מי&על, אײגאיגער .
 אר־ די ברענגען צו כױםעל, אר^ירםער

 אמאלינע P# ױני^ז. די אין בײםעך
 בא־ קאשי pc צײם די איז יאהרען
 צי גינסטעססע די םאר געוואדעז טראלט

 אר־ די ארנאניזירעז צו און אניטירען
 אונ־ פון לעבענס־געשיכםע די בײםער.

 באווײז בעסםער דער• איז ױניאן זער
 ױנ־ מיײןערס װײסם לײדיס די דערצו.

 דעם דורף נמװארען אויםגעבוים איז יאן
 ; 19G9 םון סםרײה היסםארישען גרויסען

 ױניאז גאנצע די איז סםרײק דעם פאר
 איבער־ הײפעלע קי״ז א םיז בא^םאנעז

 האבען וועלכע ױניאךלײט, נעבענע
 נרוי־ זעהד- א נרויסען, א מען4ם?זוט*גענ

ע־ דעם ארויסרופענדינ יטאנס, סעץ,  ד̂ז
 נעװען איז זעלבע דאס נעראל־סטרײה.

 קאאוקםאכער־ױניאז. דער םיט פאל דער
 ױנ־ די איז 1910 פון סטרײק דעם פאר
 גע^טאנען, שװאך, אין האײז גמווען יאן
 םיםילאןי. העערשצ אויןי זאנט, מעז וױ

 ױניאן די האט חםרײק djTt דירך ער^ט
 אײנ־ און םאכם איז װאקסעז אנגעהױבעז

 אגטװיקעלט דארום דןי האט עס םאוס.
 בעסטע די אז געדאנק, דער םילע בײ
 אגיטאציע די פאר צײם גינסטיגסטע אין
 טאסע אויך אין ױניאן-אידעע דער פון

 ארבײטער, די םון ארגאניזירוננ די םאר
 א צו ביז און קאםף. םון צײס די איז

 גאנץ א נעדאנק דער איז גראד נעװיסען
 אונז װײזט עס װי *בער, ריכטינער,

 ריכ־ זײן ניט העז איז ניט ער אײז אױס,
 אלע אונםער שטענדיג, און איבעראל םיג

אוכױשטענדעז.
A

 ער־ דעם פאר באדנינונג ער״שטע די
 איז, אונטעתעםוננ מין אזא םון םאלג
 ארבײטעז װעלכע ארבײטער, די דאס
 זײז זאלען ניס-יוניאך׳טעפער, די אין

 זײ בײ זאל עס ;קאמוי־לוסמיג באםת
 װען יאז, קעמםעז. צו \זשס דער זײן
 זייערע זײ םארלאזען קוםם, םיגנאל דער

 קאסף, אן אז זיד מליסען און ̂ועפער
 װאס כיום, נאנצעז דעם םים קעםםען און
 ארבייטער אונזערע אח עארמאנעז. זײ

 בא־ איז גוטע ®אר w א נעהאט האבען
 אויט, גיט םאכט קעפפער. רײםװיאינע

י װי י ̂ערע אין געזזאנדזןלם חאבען ו  ד
 אי? סטרײס דער וחנן נאכדעם, מעפער

p w צום אבער געויארעז, געוואונמן 
 װי גענאגנעז, איםער די זײנען קאכזגי

 דער־ געמען איז דאס צו ►מאנץ. «ום
 שעפער די איז ארבײסער די װייל «ור,

m דמען g געװא״ באהאנדעלט שלעכם 
j מלי זײערא פון חמ v m די דאס

 םארלירען עועס קעגען זיי אז ׳פורא
 גע״ גאנצעז אין קאט קאפף, דעם דורף

 גע- טאקע זײנען די צו די, בײ פעחלט
 נע־ זײנען און קריגס־לוסטיג, םיעוט װעז

 קאכיןי רעם צוייב קאםו• אין גאנגען
 צו וױכטיג גיט פאםעגטאן איז :ופא,

 פאקט דעי־ אבער דעם. אין זיך גריביען
 טעהר־ די אין האבען אזוי אז כיײבט,

 ארכײ־ אונזעדע געהאנדעיט פעלע סטע
 דאס אוץ יאהרען, אטאלינע די אין טער
 נעפיהרט ביסלאכרױיז כיטלאכװײז, האט

 ױג־ אונזערע פון אױפבױאונג דער צו
יאנס.

A
 וױיזט עס וױ ציים, אוגוער אין

 די באדיגנונג. גױטינע די פעהלט אױס,
 אונזערע םין אר^יםער ניט-ארגא;ידרטע

 נאנ־ץ אױס, זעהט עס װי זײנען, םעג
 װי וױים, אזוי קרינס־לוסםיג. װעניג

 וועגען דערוױסען געקעגט ױף האבעז פיר
 די צוױשען הער׳שט ײאס יפטימונג, דער

 דאס םיר, נעםינעז !רבײטער, דאזיגע
 פון באהעריטט טארקr אאע זײנען זײ

 ױי װאס דאס, שארלירעז צו כיורא דער
 נעקראגען האבען זײ װאס און האבען,

 םעהר־ די •יןןװעריגקײטען. םיא אזױ סיט
 אין ארבײטער ניט־ארגאניזירטע סטע

 #צײ« אמוער אין p* nimpe אומארע
 זײנעז װעלכע יעניגע, די זײנען
 אגטלא־ צוריס צוױי אדצר יאהר א מים
 אין גיהנום ̂ערעקליכעז דעם םון פען

 לענ־ אנדערע איז איז •ייאעז 1יא רוסלאנד,
 אויסגע־ זײ;עץ זײ װאו ׳ױראפ איז דער

rהונגער כייז יםוריט ערנסטע די טאנעז 
 פאר־ ישרעקאיכסםע די םון און קעאט איז

 אלער־ פון ערנידריגועען *יז םאאגונגעז
 גע־ ענדאיר האבען-זײ דא דיסען. לײ

 טרו־ א אמת, ברוים. א-שםײמל םונען
 אבער ברױם, שנזיסצל סארג א און יןען

ײ א̂ו ;ברױס ^םיסעא א דאך  זײנען ז
 זײ װאס *ילץ, םיז אנגעטראקען אזוי

 האבען זײ דאס אנגעליםען, זיך האבען
 דאס אויף ריזיקירמז צו םורא ■שוט

םינדעסטע.
A

 ז/חשדאקעג־ע טױט אױןי דאזיגע די
טע און  דער פון קרבנות םארמא̂ר

 אין גאר־סלחםה־צײט איז פאחמה״צײט
 זײז ניט קענען איז גיט זײנען ױראפ

 עס זיינען אלע זײ און יזריג&־אוסטיג.
 ניט־ױגיאךשע־ די אן װמאכע.פיאען די;

 צו יעס װײסען זײ צו װעאכע, און פער,
 קאנקורירען און קאנקורירעז, נים,

 איז ױניאן־ארבײטער. םים׳די מםארה,
 ױניאן די אז גאטירליך נאנץ דאך עס
 מעהר ארגאניזירט, זעד,ן זײ װעלען זאל
 אנישטרענגעז זאל ױניאז די דאס ׳גאף
 זײ אדײנצוברעגגען כחות איהרע אאע
 טאן עס טוז זי ױניאן־רײהעז. די אין

 זיכערהײט אײגענער איהר צואיב פ׳טוט
 דאס אט איז דערפאר עקזיסטענץ. איז

 איצ־ דעם פון הױפט־ציל דער געװען
 געװעץ, איז ח״עבון דער סטרײק. טיגען
 אוץ שקלאםען איצטיגע דאזיגע די דאס

 און םיהאען זײער איז זײנען שקלאפיגס
 או;זערע װי אנדערש, םיל ניט .דענקען

 זײ צײטען. אםאאיגע די םון ארבײטער
 קאםױ, צום רוף דעם דערהערעז װעאען

 אױסגע־ אפרופען. זיך װעאען זײ און
 אגדערש. גאנ״ן זאך די זיד האט אאזעז

 גע־ שטארס גערוםעז, זײ האט ױניאן די
 נעבאיבען איז שטיםע די אבער רופען,

 טויזענ־ און טויזענדע די געהערט. ניט
 די אין ארבײטערינס און ארבײטער דע

 ניט ?אטו* צום זײנען ניט״ױניאן־שעפער
צוגעשטאגען.

A
 םאר־ דארןי טעץ אז אבער, עס מײנט
 ױניאן דער םין כח דעם איז צװײםאען

 פריש־אנגעקוטעגע די ארגאניזירען צו
 מיײ כױר ניט. דאס כאאכות? בעאי

 אכיאאיגע די אז אנצואגוײזעז, אבער נעז
 ארנאניזירען און אגיטירען םון פעםאדע

 אורזאכע אנדער אן אדער אזא צואיב העז
 דעם םים װערען אנגעײענדעט מעהד ניט

 סיר ערםאאג. געוױנשטעז און נויטיגען
 געזוכס םוזען עס זאגעזדאז צו פײנעז

 װערען אנגמװענדעט און נעםונען און
 בי? דאס אױף איז םעםאדען. אנדערע

 םיז געײארען געטאז נראד געװיסען א צו
 איצטי־ דער דיסםריקנדקאונסיא. דעם
 גע־ ארויםגערוםען גים איז סטרײק גער

 געװא־ נעטאז איז עם •אוצאונג. װארעז
 עס םארכערײםונגס׳ארבײט. םיא רען

 צו צײט םיז נעװארען • נערוםען זײגעז
 נינדאר־ די פון םיטיגגען גרויסע צײם

 םארמײדעגא ארנײםעד. .נאניזירםע
אימאאסס אוז חעגדביאס אױפקאערענדע -

ײנון n» m• ז  t r # w  i r n » n g
n  ong י י י י י 1יי ^י 'מוי י

m m. דאס Pg נצסאן tngmra 1«י 
g וױ «בער, מאנאטען. סילע םון פמון 

 די אתמר. דאס, איז #אױס תחס עס
 דצר גצנמ, געװען ניט אוסשםאגחנז,

 איעס דאס rg #איז באוױיז כעסםער
װירקונג. נױטיגע די געסאכט גיט האם

A
 סטרײס רער אז אאזא, וןס מײנט

 ביסעל א געװארען ארויסגערופעז איז
 אזוי יעדענםאאס, יא. אםשר ? צױםריה

 איז זאך אײן אנער אױס. עס זעהם
 אונ• דאס אונז, םאר קאאר גאנץ איצט
 טען קעז אים׳פטענדעז איצטיגע די טער
 דאס ערװארטען, ניט טאר פען און גיט

 אױםגעבויט ערשט זאא קאפוי דעם דורך
 נאר ױניאן, א וחנדען פאדשטארסט און
 םעגאיכע, אאעס טאן און זארגען מוז פען
 א װעיעז ױניאז די זאא צוערשט אז

 פועא אאס ערשט, דאן און פאכט, גרױסע
קאפף. דער פאינעז זאא ׳ױצא

A
 אענ־ פיא פיא, א איז װעג דעי ׳אפת

ר, דער װי געדער,  עס אבער אפאאי̂ג
 װעג קידצערער דער דאס זיכער, איז

 געװיס איז עס און גאדגיט, צו פיהרט
 צום קופען און אאנגזאם :עהן צו בעסער

 םאיען און טאץ, צו אאף א איידער ציא,
 דעם םון װײט וױיט, װעג, פיטצן אין

 איז, םעהאער דער ציא. דערגר״כטען
 װאם דעם, פים נעװארען נעפאכט איזא,

 געםאסט איז סעפםען צו באשאוס דער
 געװען איז ױניאן די אײדער געװארעז,

 זי דאס זיכער, װענינער אדער פעהר
 װאס סאאדאטען, ־עיטיגע די האבען װעט

קאפף. אין געהן זאיען

^ מ ײ ר w, 1925 ען^13 * n w c,

 g װי ■ונקט ביסאאכוױױ, ^•כװיוו,
 דעם אין לאו g מאכט װאקער טר׳איען

»וי מטיין, חאדםעסטען *i ו w דורף 
גע״ ארנײטער ר׳י אניםאציע

m כראכא in i ױניאן. אין
A

 די דאס איו שײגם, אונז וױ און,
 ארכײט. ז ס g ז ק ר י ו ו אײנציגע

 ױניאדמעסמנר, דתו איז א^נםען, נאו
 איט- אאגעםײנעם דעם דורף וחנרם װאס
ארײנגעשלײדערט ׳פםויעניש און ■עט
אונזערע ױ1 פמקט-------יאיאן די אין
 ארײנגעשא״דערט װערען יארקער נױ
 ̂ראש״ די אין סאבװיײקאר א אין

 װעמען מיט אזעאכער, ניט — אורס״
 ײעם ער אז זיכער, זײז קענט איהר

 םארשטארקונג דער צו העאםען װירקאיף
 איז .אגדערש נאנץ ױניאן. דער םון

 מגיאךמעמבער, א מימ םאא דער אבער
 קאארעו דער מיט ארײן טחגט װעאכער

 מוז ארבײטער, אאס דאס, איבערצײגונג
 ױניאן די װײא ױניאן, א צו געהערעז ער
 םעסטונג און שוץ אײנצינער זײן איז

 נוט, אין קור״ז צרות. אאעראײ גענען
 .נ- דער םון טאגעס־ארדנונג דער אויף
 םראגע די םעהאען ניט קײנטאל טאד יאן
 אין װאוי, יעדע און ארגאניזאציא;, םון

 נײע עטאיכע צו ניט קופעז עס װעאכער
 א אאס װערען, באטראכט פוז מעםבערס,

 ײעאכער איז ײאה־ א אאס םאראארענע,
 ױג״ דער םיז ארבײט הויפט־װיכטיגע די

ניט-געטאן. געבאיבען איז יאן
A

A
םײנוננ, אונזער אויט איז, דאס אט

 םארגאננענעם דעם םון םוסר־השבא דער
 וװןײט־גודס־װאירקערס די םון סטריײן

 אויפגע־ דרעספייקערס. טשיאדרען און
 די ארגאניזירען צו נעדאנק דעם בען

 די ניט קענען דאם ;יט־ארגאניזירטע,
 .עקזיס־ אײנענער זײער צואיב יוניאנס.

ײ pngo סעדז  m אבצר ניט. עפ ז
 םעטא״ אנדער *ן אננמםעז איצם מוזען

in. סאא אאע פאר אײנמאא מדזען זײ 
 קורצער אזא גיטא איז עס אז וױסען,

 װירקזאם און שטארק זיך פאכעז צו װעג
 זײ טריידס. זײערע איז םיחאבאר און

 א איז ויעג דער אז םארשטאח?, פוזעז
 דערפאר ארץ שזוערער, א און אאננער

 אױס־ םעהר. דאס עטגרדע, • פעהר דאס
 דא־> דיי פאר דך םאדערט דויער־סראפט

.<״ ארבײט. זינע
A

 גע־ זײנען יאהרעז אעצטע• די אין
 פארשיײ םון “^דרײװם נעװארען פאכט
 םארשײדענע סאר אינסטיטוציעס דענע

 נע־ צײט א סאר האב־עז װעאכע צײעקעז,
 קען םעז ערפאאג. גקװיםעז א האט

 סטרײסס, אפאאמע באםראכטען.אונזערע
 האי װעאכע ״דרײװס״, סאדט א אאס
 רעזואטאטעץ. נעױנשטע די געבראכט בען

 אונטער צײט, איצטיגער דער אין אבער
 קענעז אומשטענדען, איצטיגע די

 אױםד װעניג נאנץ ״דרײײס״״ אפאאיגע
 א םאר ״דרײװס״ ךי אנשטאט טאן.

 אן װערעז אונטערנופען פוז פא^ענט
 יעדען טעטינקײט אונאונטערבראיענע

 יאהר. פון חדש יעדען און חודש פץ טאג
 װערעז. מיד ניט קײנפאא טאר פעז

 גע־ קײן זײן ניט רעזולטאטעז די פעגעז
 גאר דארו* מען יע, —װאאדיג־גרױסעד

בים־ אבער — ערװארטען, ניט אזעאכע

 נױטינ, איז אויסצופיהרען דאס .כדי
 דער איז ארײנטריט דער דאס ערשטענס,

 זעהר זקחר, װערעז געםאכט זאא ױניאן
 דער מעםבער. נײעם דעם םאר אײכט

 נעאד ־ אײנםריטס םעגאיכסט-קאענסטער
 צײם. דער םיז געבאט דער פשוט איז

 הערשענ־ די םוז אלץ םון אבער־פמהר
ץ ױגיאן דער אין אטפאספע,ײע דע  זי
 ; אט• ױניאךאטמאספערע, אמת׳ע »ן

 ברידער• ר ע ׳ ת ם א םון פאספערע
 . וױיט• דער םון אטמאסםערע אן איכסײט׳

; |g ^גענזײםיגער מעגאגגסמעד
 ; פיהאען םאכעץ זאא װעאכע אטסאסםערע,

 s אםת ױגיאן דער אין פעמבער נײעם רעם
 • נאי היימ״פ. אםת צוםרידעז, אפת גו̂ם
 . .גײער .געזגאונענער יעדער ונעט דאן

 . ױניאךםאזן א באיימח יוניאן־ם^מבער
 א״שטאר- ויערעז *לײן ר1 װעט דאז נאר
 * איז ױניאז\ דער םאר אגיטאםאר הער
 ארײד. כזזות זײנע איז אאעס טאז ײעם

 םיײנד, זײנמ יוני*ח .די איז צוברענגען
 :ביז .ז*נען װעאכע םרײנדימן, זײנע
 דער סיז װױטעז פון. נעכא'בעז איצט

 • טד םורא האבזיז.ימום זײ וױיא ױניאז,
 • בײזע.םאכט, א סאר װי איהר, פאר האט

 זײערע אײנגערעדט זײ האבעז עס װי
 םון פרײנד״ ״נוטע אנדערע און באסעס

• : ־ױניאז. דער
A ,
 pg אויםגאבע נרויסע די איז דאם

 אוגזערע; אי*ע צײם׳פאר איצטיגער דער
 ױניאנס די םאר מעהר נאןי און ױניאנס,

 אויפ• '׳די טרײדס. פיסעאײניאוס די םון
 און. שװערע, א זעהר זעהר, איז גאבע

 אויבד אח אויפגענוםעז; זי מוז דערםאר
 טיםסםער דער םים װערען נעםיהרט

 נײן, האפען, װיאען פיר ערנסטהײט.
 דיסטריסנד דער אז זיכער, זײנעז מיר

 כחוח. זײנע אאע מיט װעט קאונםיא
 אנגל•. זיינעז װאם ױניאנס, די העיםען

 אױסםיהרונג דער אין איהם, אן שאאסען
. אויםגאבע. גרויםער דאזיגער דער פון

דער אין w א צו סוםעז םוזען דאך עס װשם
? דרעסיאינװסטדיע

 דרעס־אינ־ דער איף דזשאבערם די
 צוריק אאנג ניט האבען װעאכע דוסטריע,

 דעם מיט אגרימענט *ז ^ונטערגעשדיבעז
 אינטערנעשא־ עי1 און באארד יזשאינט

 זײערע מיט און זײט, אײן פון נאא,
 זייט, צװײטער דער םון חאנטיאקטאיס

 זײ איז נעקראגעז, חרטה פאוצאוננ האבען
 אנרימענט. דעם ברעכען צו בדעה האבען

 און ױניאן דער םיט סײ הײסט, עם װי
 א קאנטראתטארס. זײערע מיט סײ

 מאנאםען־ ! בנאםנות מעשה, טשיהאװע
 אין אגריםענט דאזינער דער איז אאננ

 געװא־ דיססוטירט זײנעם פונסט יעדעז
 דער םון םארשטעהער די םון סײ רען

 םון םארשטעהער די פון סײ איז ױניאז
 פען איז ענדאיף צדדים; אנדערע איע

 און אײנםארשטענדינונג, אן צו געסוםען
 אוג־ צדדים אאע םון איז אנריםענט דער

 הא־ איצט איז געװארען. טערשריבען
 נעװען, מײשב זיך דזשאבערם די בעז
 נאנצער דער ניט זײ זיך אױנט עס אז

 בא־ זײ האבזוז דױיסט, עם װי און, עסק,
 איז אגריפעגט. דעם ברעכען צו שאאסען

? צױװיאד ביסעא א ניט דאם
A

געזאגט, אםת דעם גיט, םיר וױיסען
 א םאר האבעז דזשאבערם די װאס

 זײ אז וױרקקיןי, ױי םײנען צו כונות.
 ברעכען דיר־ניט םיר־ניט, אזױ קענעז

ײ האבען אגריםענט? אז  םארנעםען ז
 עק־DWgD־pig^ די װאס אישנים, חןם

 ז״ער פאר ̂נצקראנע) תאבעז םשורערס
«אר g נאויז כױט ogro’-ug rg כרעכעז

 ־.ngD װירקאיך זײ קענען צוריק? יאהר
 גאג• דער פנים אין שפײען צו זיף גינען
 הא« וועאכע מײנונג, עםענטאיכער צער
 אוימ־ באגײסטערונג אםת׳ער אזא מיט

 .אגוי״ נײעם דעם םון ידיעה די גענוכיעז
 װעאמן פונקםען, ע5זײ אאע מיט מענם
 • עהרענהאפם אזוי ^םעיר״, אזוי זײנעז

 ‘ גענצאיג זײ האבען צדדים? אאע צו
 ׳ ריזיסיחננ^ םארשטאנד, זײער פאראארען

 אונטער אניאז דער מיט קאמף א דיג
 גאד זײ קענעז אומשטענדען? אועאכע

 Jgfi אין »ז גאויבען, פאמענט אײז אויח
 וחך ארויםגעצװאונגען װעט סאםוי דער
 #m זאאען מאאכות, בעאי די אױוי רען

 ארויס־ דזשאבערס, װארט־בחןכיגע די
V זײבער די אאס קוכיעז

S •י* ■ • .
 אריינצר זיף שװער דאיום איז עם

 דזשאבערס די װאס דעם, איד טראכטעז
 ניחנם זײעד סיט באצװעקען װירקאיך
 Hi םיר, וױיסען זאך אײן שאדצוג.

 זײ עראױבען ניט געװים װעט ױניאז די
 י /1אונםאראנטװארםיי אזוי האנדאען צו

 2JI װאדט• ביח חאאטען זײ װעט איז
p נים זיעען דזשאבערס, די 'p ?סאײנ, 

ײ וױאען זיכער קינדער;  מיר םח ניט ז
 אזעלמי ־ o5g וועחנן, כטgרDgב נעם

עו םים טgחgג דאן װאאס וועך מ  אי
m באאד m #און וםשא? מגע וועאכע l 
m יא זיינען j r o  ju p opg in r,? וחנ 
ײ וואס #װיםען .מוזען  םתאז ״םחנן ו

 קאמעקוואנצעז פואססת די טראגצן
n r ' t ו

A
o דט.צו נאר איז עס w ײ ®«ר  ו

o אימזעחן, איז בארעכעמזא צו ךף r 
 וחננםן נצײכצ אויוי פשוט קריכעז ‘י

 ; fyagn חרטח דם איצם הענען ?ײ דאס
̂ך ואאצן ?ײ אױב דאם »ין  גיט וױרקא

סת אױסםיחחנן.  װצאען אגריםענטס, די
n עמ?ו יאם וי go.\ אי t" ן חיו  ו

n צו צרבײטער זײערע צװיגגען n v- 
ײ, געגעז קאמןי א רען ײ אי און ו  װע- ז

 דעם ערםיאען מוזען אאעםען, אךנ עז׳ל
 באיײ וועאען זאאען זײ אויב אגריםענם,

 אין ,1W?״ זײ װאס םאקטארם, די נען
 בא״ םוזען זײ דרעס״אינדוסטריע. וער

 האנען ?ײ פאאגענדע. דאס ךעכענען
 צואינ אנריפענט דעם אונטערגעשריבען

 חןך זײ װײא ערשטענס, זאכען: צוױי
 םון םאדערונגען די אז אײנממעהז, ןנע

 גערעכטע, זעהר בעצם זײנען ױניאן תר
 אײדען, ניט זײ וועאען םאאנאין דאס און
 םא־ דאזיגע די ערםיאען װעאען ייז ןןוע

 דער־ נאך קעגען זײ דאס אוז דערונגעז,
 האבען צוױיטענס, און, געוױנען; ײנ

 אנריפענט, דעם אונטערגעשריבען זײ״
 אויס־ נעװאאט טצקע האבעז זײ װײא

 נון, ױניאז. דצר םיט ״טראבעא״ מײחנן
 ■ונקט איצט זײנען אורזאכען בײדע די

 באוױאיג־ די פריהער. װי שטארק, אזוי
 זײנעז ױניאז דער כייז פאךערונגעו םע

 פונקט אח גערעכט אזוי פונהט .איצט
 ױי איז פריהעה װי עהרענהאסט, אזוי

 פינרעסטע ראס פאראארען ניט האבען
 די װאס דעם, דורך װערט זײער םון

 זײ פצרפאיכטעט זיףי האנען דזשאבערס
 פורא די אנבאאאנגט װאס נאכצונעבען.

 דא- זײן איצט זי דארןי טראבעא, םאר
 דזשאבערם. דו פאר נרוים אזוי *עי׳ט

 בא״ געװען איז ױני«ז די אויב װארום,
 די אײחנר דאן, סאפןי צום ר״םוױאיג
 אגרי־ דעם געםײגט האבען דזשאבערס

 כ»דײמ־ דאפעאט איצט ױ pg כממט,
 גע״ זיך האט ױניאן די אױב וױאיג;
 g. אויפצונעמען געגוג םעכטינ סיהאט

 סריחער,.איײ דזשצבערס די געגען
 אונטצחאריבעז,־.דעם. האבעז זײ תר

 נאכ־ איצט, ױניאז די איז אנרימענט,
 זיריי ׳ וועאען דזשאבערם די װי ׳דעם

 t אגריםענט־בחגכער, אאס . ארויסװײזצן
פמכטיג.׳ p?g דgם‘הונדערט און דאפעאט

♦ A י
 און תאאר צזוי ד*ד איז אאעס דאס

 גאויבט עם און זעאבסטםארשטענדאיף,
 בערםg^ש די אז ניט, אוגזיישוט זיך

 און אײנזעהן, :ים דאס זאאען אאײן
 אײדעי מעגאיר, וױ שנעא אזוי האנדאען

 דערודײא שועט. צו װערען װעט עס
n געפאכם באויז ױניאן די האט v i ער״ 

g די םצכען צו אום שריט, שטען irn־ 
 באזינוגנ, בעסערעד. א צו קוסען בערס
 װאס אין אײנזעהן, זאאען זײ אז אזזי,
 דער זאא םארקריכעז. זײ זומפ א פאר

 האכעךדי ניט שריט ערשטער דאזיגער
 טאן ױניאז די װעט װירקוננ, נויטיגע

 אום נױטינ. איז וואס אנדערע, אאעס
 יעבע־ םצר־א אגריםענט דעם פאכעז צו

 ניט וױא ױניאן די װירקאיכקײם. דיגע
זאגערס די וױא אין האסטינ, צו זײז  ד̂ז

 םיר בארעכענען. צו זיך צײט געבען
 זיך זועאען דזשאבערם די אז האםען,

 דעד פון געאאסענקײט דער םיט באנוצען
 טאן און האנדאונג, איהר אין ױניאן
 האפעז, םיר טאן. מוזען זײ װאס ׳דאם

 די אויסטײטשעז ניט װעאען זײ אז
 א אאס ױניאן, דער &יז געדואד נרויסע

 אנצו־ זיך שרעקעדיגקײט םון דעזואטאט
 דערמאנען זײ אאסיר זײ.. םיט סאנגען

 װעאען זײ אוץ קעםפע, םריהערע אאע אז
 ױניאן אונזער rg דערםאנעז, נעװיס זיך

 קראנקהײט דער פון חאיאה, ניט, אײדט
 אונזער ניט, םעהד שרעקעדיגקײם. פון

 װען קצםף, א אויסםײדצן װיא ױניאן
 ניט אבער עס איז פעגאיף. איז עס

 צום םארטיג אימער *י איז דאן םעגאיד,
 אין דדצצמרס אונזערע זאאען קאפף.

 זיף נוט דאס דרעס־אינדוסטריע דץר
 װי האגדאעז, און זינען אין איײעעמען

 הצנד־ פוזען םענ^עז פאראנטװארטאיכע
אעז.

m₪₪m₪₪^^₪m

 די פמ צוזאמענקונפם דער
 פון לערער און םטודענטען

• קורםען. אונזערע
 די ®וז צוזאםענקונ•®* יעחרליכער דער

 אמפוער־ דעם «ון לערער און סםודעגםזןן
 pit אונױוערויסהס* ארבײמער נײ«אגאל

 אבוו •ארקוסעז װע® סעגפערס ױגיםי די
 דייניגג אין מ»רפ«, «ען28 דעם *װעג*,

 חאי אוירװינג װוואזינעואן די p■ רום
 י-0 רעירעמ׳יםעגא. ?זין װעלען עס םקול.

p זיק n .דענסיגג
 זיינעז טיקעטס די סע:ם 86 אײגםרים

p t r א״ן באקוםען *ו c n עדױקײ^אניל 
bo»16 ■8911 8 4אר»סעגס1דע  p. •םאכ

I ׳■*** לוגג.988בא ד9■*< גלײן

ץ <ח ס ^ ענז 6לגערנ9ע« ג

n יוונדצ•• •M מי ם מ
מ איו i«וו f יו* a n אג»ט-9 י»(מאז8»ױי*נ1ו< 

 an m ••(•*י׳ ״יסיאגסי? ןאומאר לימו
4MW88 איי סיויפ״ו *ײ Vt|» $ 111119999 n 

ײוור וס ירינעציצ. אוו טי«ע  אין ד> 1919 ו
o n אײדוצ ארם*ק<י r in v o r ס*ס n '9 ii ריר 

f ניט יוזױסיו ועגעו ^ o ^ a e r ’E,? זיינ*ז עס 
 פאייאסער דער n>fn אקטצ!/8 אײגינע אוױ י•

o n  'no גיט ס״גוגנ, אונוער לויט גיט, ארסיקוי 
סמנ רינטינע די  אד גאגצער דעי װען נײוינ

 דער איז ױערען פארעטענסײנט Df\* סייןצ?
o אויף »נױ*י?עז כייך װעיען ״גערענט*נ?״ט״ n, 

j אוגזער ערימיעז אוז j p f o r
״געדעכטיגיריט״. דעדאקציע

1.
 ;אפ*ערכ זײנען יאהרצן און יאהיצז

 אפעריקא אין ארכײטערשאפט די און
 זוען גשפה. אײן און גװי אײן געװען

 געוױגסען n נאכםארשען זא^ איפיצעד
 אויך iv װעט ארבײטערשאםט, דער פון

 ױײ פעטאדען. גאפוערסעס אויסגעםינעז
 בעסטע די געװען זוינען טוגענדעז גע

 אױפטוױד סאציאיע איהרע פאר םאס
 געװען ?ײנען םאראורםײאע זײגע נען.
 און פעי״ערעז •אאמ םון רעזויטאט דער

 אץ באװצמגג ארכײטער די ogn צרות
 ?עיטען דורכנעםאכט. חאט אמעריקא

̂בען ײעז  םעהיגקייט/ח נאטירייכע די ה
 צ,׳ צמעיאפט אזױ זיך םיהרער א םון

 באװעגונג. א פיז פצב קואטורעיעז דעם
 סלאר״אױכגע* דעד נעוחןן איז נאמפערס

 אינסםינק* די fib אױסדרוק כוננערgש•ר
 דעי םון שרעקע! און פאדאאננען טױוע

 רימיםמוער8 דער , — נריאדע18שטאם־
אז ר1פי — סראפטײמי * n ד t* 3 g p n » g 

 ;עװען rm onugogi *רב״םערשאפט.
הר פערצינ איחרע םיז רנני םשה דער  ̂י

 איהיע פון סרבר, דער אין . װצנדערעז
 איהר פון .סן, קעספע םענאיכע

 רע־ אינעראיכער נעגען זיך פארטײדיגעז
דרויםעז. פון אםילמז גענען און בצאיאן
r #•צושײדען שוחנר איז עס r o:׳

n אידען, די פון jn rqm* פצרצע די ’mg’ 
 רי^נ^צא^איססעגץ סוינר.• דעד אין

פירעדצאפט פעפמצ g נצפאדערט ה^מ
grg pc שמאאעז o r  mg ,o r^ g rrg 

o פון םײער דער n אונן םאכפ ייחרער 
cg סליאה שרעסאיכען דעם צו באינד ii 

 עד״&ט דך. חמםער געלאזצן האם .ער
’ivogbe^ pj די ײצז דאז, i r נע- זײנעז 

rn: כראכט g n y שװעא חןסז'1צ po 
 גאדײטמג, מן^אאער .גרעטצרער זייער

p.איג^היהאט גײםט זײז ?,א g אױסגע״ 
ng אײסצייט iiK3| חיגגמר• דעם 

 סר־ ביגחנרער גאגמר זײער no גרונד
 ער איז ארבײט, אפגעםאן׳וײן■ םארונג.

 ײgםrגע pg בארנ יץ1ש אױם׳ן ארויף
 ארױסנמוױיזעץ, האט טױט זײן בען.
 נרוײ זעהר קײן געװען 6ני איז ער דאס
 גע־ איז אויסבאיק זײן װײא נביא, סער
 םארזיכטײ צו זײן דורך באגרענצט װען
 געװען• ניט איז ער שטרענגלױים. נע

 דיזזדבע צואיכ דענקער נרויסער צו קײן
 גרויסזזר א געװען איז ער אורזאכע.

 שמאאער װעמעס םיהרער, פערזענאיכעיר
 ניט קײנפאל איז גערעכםיגקײטס־געםיהא

 םיאאזאפי־ דורך נעװ^רען באאונחהיגט
 אוטאפיםטישע אדער צװײםאען שע

חאופות.
ײײ־ א ציהעז צנ איבעריג איז עס
 גאמפערסעס אבער פאראאעא. טערען
 סארט. אזא םיז פונקם נעװען איז גבורה

 פיהרעי םערזענאיכער א געװען איז ער
 עהל״ קאװ, דיקטאטאריש, װאכזאם, —

 אידעאאען, זײנע אין שסאא נאר, ביז איך
 pg סיספאטיעז, זײנע איז בדײט אבער
̂אץ און צײט זײן םאר  אײנצינעד דער פ

 אפעיילאן די דזשאב. דעם פאר מע#ש
 א איץ נאך איז אײבאר אװ םעדער״שאן

 אםכ pg הינטערש׳טעלינע פון נעמײנדע
 האט ער װען שטאמעץ. בארבארישע
 יאהרען ױנגע זײנע אין םאראײניגט

 םאראײנינען צו געװעז אי־ז װאס אלעס
 יענעי םיז באװעגונג ארבײטער דער אין

 וױידזש־ געוחח אדבײטער דער איז צײט,
 װאס נרױזאמקײט, g סיט םטgרש̂קgם

 דער אומנלויבליך. אױס תצט זעחט•
 נעווען איז ארבײםער אמעריקאנער

 צוערשט ארנאני?ירט. ניט *ראקטיש
 םארבלאנדזשעמ-־^אטש נ׳אםפערם ^-האט

 פע־ n איז — אינגאגצען נים קױנמאל
p אריעס t צײם, יענער םון סאציאליזם 

r אנאר־ םיז באשפרינקעלט דארם און 
 נ*ױזד יעדער צו צו קוםם כיזם,\װאם

 איהי צו ryogiig נים ?ין igp װאם גזנג,
 װאל־ שװארצע און רױםצ די צײם.
ryo ?ײנמן קענס iM iinm pnng די םון 

r די פח בליצצן 4  p.g רצװאלוציעם ר8
 po םאניאעסמען קאםוגיסםישצ די פון

 וױגםען ףי א?ער װעלט. ^טצר דער ־
 נייעכ דע? םא ^נמסםריצ דער פון

j לןןנד ( t ig r t םאר _ בא?ל ?ײ g
;I 1 זאגאר גאסיןרס. ך,א& ודייע קודמ P

* 2 * > • v י *, ■ ' • . י י *

o קעטירט n  o 'o ונמט• jyivggj Pig 
h ה^מישען  po or^gpHJ'O דיסלו *v 

 צו שוצסעד חאט ער |JWH י״ב*ר,
ט ײ oyrm« לי  p סון « « ד ו א י י י ו  נ

לאמפײנס. טעגע
 גע״ ז״ן חאט צײט רyד אנצי׳םיס

 אױנער- n גצנוסען פארשטאנד זונטער
 די |אן’נ«נר ריכסינ חאט ער האגט.

y אומדדגק״ט t w v w i  n  po *ולאו 
oypg»g n און לצרײען  po װאן דעד סון 

 סון ריז מנגעז דעם גענען ױדאן כיג
 נ{- r* ער קאויטאי. אפערײןאנער

ן דארען נרעגענדען צוס גאננען  זיך יו
p סון שטיפע דער צו צונעד׳ערט 'f .גאט 

 אין איהם סאר ערשינען אי? גאט דין
 בײ-1« טרײד״מניאז א po אוחניאיס ,ד

 נע״ געכלינען ער אי? איחס צו טער.
 און ׳צוג אםעס יעצטען ױין ניז טר״

po דאזמען דצם געיעמט ער האכז איהס 
אתאגיױר הדנרות: עשרת אײנסאכעז

w קי־עםטס; באזונדערע אין זיד p 
 וױיעגעד פאר ;װ״דזשעס פעהר פאר

 ארנײטס״צ,- בעסערע םאד׳ ;שטונדעז
 כרלך ;נױטינ װען סטרײק ;שטענדע

 סיה־ דער םאמ ; קאנטראקט pm גיט
 דג ױך חנר סיחרער; דיעע םון דונג
moom סאציאליסטעז, מיט igjg, *;סי 

 גיט געיוסט קאפוגיסטען; דייואליסטעז,
 א״ן חאייטאל; סון םוניןציאן דער נאר

 אלײ1 יארטײאישע פון צודיק זיך .האיט
טיק.

 נעװארען עד pg יאהרעז די פיט און
 דעס איז סארהאיטעװעט פעהר אלץ

 אי:־ אסארטוניזם. טענליכען no קורס
 אין נעװען ער איז אומשטענדען די טער
 שפאלער רסזמער דעא נערעכט. תוך
צ סאר י1קאפ ל ציי א  זזאס ייסעקסאכצדנ ם
w די דעחלאזען ניט g P ’ llfDg• ארבײ״ 
 אין כחות ?"צרע‘ סארשװענחון צו טער
 ױננער א סון סבעה״ םײנדייכער דעד

לא:ד. י־וננען g אין אינדוסטריע
2,

 קעד״ דעם Dgnya האט נאםיערס
 סיה- פערועגייכען א סון חז •ערליכען

 אױכערשטצר ױי[ האט זיצענדיג דער.
 לאנ:ע זײגע סיט• קארסער, סון סײל

 קאס, גרויסעז זעד״ר □n »ח ארעםס
 זעסס״ א צו נעוזערעז צו אױסגעזעהעז

 אױפ־ זיך האט צר װען אבעד פוסער.
 קורצע זעהר זײגע האבען געשטעלט,

a צוגעגענען איהם סיסלאך n אגכליק po 
 שטצנדינער pn צו כוח אםת״טירישען

 נעװען איז תאס זײן בסװעגליבתײט.
ר״* סגצזעד׳עז,’1א חאם ער .נרױסארטיג.״

כםער א v םעלזעז־אטיח, בא̂/ ig ד  ױ
 גד איז ]y«g^ « po וועטעחזז די מעז

 אויסגעקארבט חאבעז יעכען פערליכען
 קאליר דער קאדבען. גרויסע סוראידע

po די נים,8נר nJgDyn צעיקלעך 
 סון שניט אריגינעלער דער האר, גרױע

 זאנדערבאי־ל״יט, דאזינע די — •נים זײן
 געװען איז שטים זייז באצויבערט. האט

 אי־ער ■־אײנשטיטענד שארוי, שמענדיג
 נשמה. זײז po םיבערעז אלע מיט ניס,
 שטאדק, זעהר געםיהלם האט ער װען

 אויגע, גרויע האר% ז״יינע האבען
 צוױיטען, פון איעער וױיט אינערוקט

 װי אזוי אויגעךנלעזער, דינע הינטער
 מויל דער פנים. זײן אנגעצונדען

 שםאלט ברײטער א געײען איז זײנער
 ארונטעיגע־ האבען װאם וױנקיעז, מיט

 פאר- רונדער הארטער א ארום ציטערט
 די /עהאמ האט ױינע שטיםע די דע.

 װאס איכערצוגעבעז, פעהיגקײט זע׳לטענע
 אלע נעםיהלט. מאפענטאן נאר האט ער

 זיך האבעז אױסדריקע וױכנױגסםע זײנע
 אזױ צוזאמען, געםאלען און געהױבעץ

 געװארעז קאנםראלירט װאי־םען זײ װי
 םעכאניזם. אינערליכען אן אירגענד פון

 באװענליכע די איז פאפענט א פאר
 מיסטרױאיש, און גנב׳יש געװען פאסקע
g pg ם פאמענט ^ א  אינטיס העכסס נ

pg .̂א• זיך װידער דאן םרײנדליך  צוםי
 גערעכ־ טון לײדענשאםם א סיט קערט

 שפעטע־ װײלע א האט װאס טיגקײט,
 איז דאס וױלד. םאדנע אױסגעזעהעז

 אק׳ געבאיעגעם א סון פנים g געװען
 האט מנזןרגיע גײסםיגע זײן אוז טיאר,
 אן זיפ עהזיסטמדו די סאר געזאנם עדות

לעבצנס־קראםט. אומגעהוי^ר
cnn;irgn# קערסערליך  p די מיט 

 אונערמידליך; געװעז ער איז נערווען
 דאס pg ארבײט שװערע אונמענשליך

 אויסנעזעהען האבען טרינקעז םיעל זעהר
 מינד- חןם איהם אױןי מאבען צו ניט

 די געהאט האם ער אײנדתה. סטען
rם gםולם כטתג iyp ’ g־p m g o r פענ־ 

o רgD שען n ם נעוונסעןgרשטgאין נד 
n g פארנע״ שלאסעז, אםבאיאננט װאס 

 איז באקוועםליביזייט םרינקעז, ניגצז,
ארבײם.

’tn n g ארבײט ז״ן דך האט לאנג 
m* אבם אנגעסאננעז  P זיך איז םרית

i» ^מם גצצגדעם ! n  p .אפילו נאכט ) •• י .. * «

in ו״גצ J io n n o g, פ<צ;ט ער ודניכצ 
 בי- די םין איינע אין סאדכרענגען אפט
 #njf סצנסייװײדא אױוי טעאטערס ליגע
p« i אין n g  rfggw ’ r g u סאל̂ו א 

 פלע־ ארײנסיסעז, פלעגצן ארנײטער װאו
 פדײנד א מיט װערען פארכראנט גען

o איז שוגא א פיט אדער n אנ״ אימער 
 אר- דער וועגעז נעשסלעד האלטעגדען

 לענע״ שטענדיגע ז״ן סראגע. נעיסער
 די ארױסנערוםען האם עגערגיע דיגע

 שיר װאס באװאונדעױגנ, עי״עפעגטאדע
 װערמן װעלכע יעניגע, די םאר פיחיען

 קורצע א אסילו איז •זדמ ;יט קײנניאל
 לי^גשאםטליכצר, ז״ן פיט נאריהרוג;

m צים קײנמאל קילוגער, jm m o ’ ig, לע־ 
 סאל־ אײנעם נעמאכט האט כעדיגקײט,

 באציהוננ די אױכ אנגענעם, פאטעיט,
 פארדרא־ א אנגענעהסע, אן נעװען איז

 פון געװצן איז כאציהוע די אױב סיגע,
 אסילו אבער סארט. פארקערסעז דעם

 האבען סארבי^טע ;אהענטסטצ זײנע
 געפיחל g טים םארלאזען איהם זעלטעז

;לײכדלטיגק״ס. פון
 פאר־ האט לײדענשאםטליכקיים זײז

 װי טי̂קpgט זײז נאסוד. זײז אײנסאכט
 איז זײז, גט9געם .האם זי דירעקט ;יט

i נעװען n ״ז סיז רעזולטאט  םיהלען ז
pg גיט po 4 זײן n : n איז o r, 

i געגליכמן חאט ער װאס n g ,איז נים 
 און אײננעשפאדט. קינליש ;עווען ער
 געשס״לט האבען װעלכע סרויעז, י1 אין

y א ^ r ץ .איז  צר האט לעבעז, זי
̂סטעגס  ליכע1םוטע g ארויםנעתפעז םעד

 םימ ס,19גאמ« פרס. ערשםע י1 ליבע.
 איז iy וועז געהײראם, האט iy וועטען

 עם־ נאד זי איז זיבעצעחז, נעוועז אלט
 האט מר ווצםעו סים pg איגגעד, װאס

 1סי םDgrחבר' הײםליכער ורן געלענט
pg גע- ליך1<מוסע הןוט יאהה סוסציג 

«i האם pg טעלוח, ׳ויינע לינלן f צינע״ 
•og^ םאמנ״ חסממא, *לז *זײנע צו 
 זי ךײ ווענעז וױסענדינ נים זיך יג1

y איז ײנגעלעבט1א זיך האט ^ g v in 
 pg ngt זײז סאר הײם g מאכצז םיז
 זצחן צו פאתעניגעז g נצווען איז עס
n עקזינד חאם װאס סרײנדשאסם, םײנע 

”igDgo3 צװישעז טירט g i n קלײגאר 
i »יז הױדפײ' n סקא^זדיאײײשער 

 באורענם זיד האט וואס ה,1ארבײםער-זזב
o^g 1איה go.!

 זײן יאיז;חר לאגנצץ נ*נצע[ א 1םא .
ir 1זמנלימ1«ע a n p y o ־נעװקדיסיםס 

ig j^ * לעכ^ס־־צנד זײז צו וחזז »יז 
 וועלבער נייז אנקד.ײט,1ק נירעז די האט

iy יאהרע:, םילע 1םא נעליטעז יהאט jg- 
 1נאי־ סיסס האט הארץ, ?ײן יהרם1גע

 איפ־ אז מים איהס אױזי אויפגעפאסם
אונםער־ פיעגם זי נעדולד. ענדליכער

 און ?אנפערענצעז װיכטיגע ברעכען *
 g ער1א פיל א נעמעץ איהם צוױננען

 זעהר *האט ער װאס ,pvnyo יעפעל
 אסט פיעגם װאפ pg נעגליכעז, ניט

 :עקענט האט זי סצענע. g םאראורזאכעז
i’ זײז n v ,האפריז pg אםט איהם האם 

i םימ גום׳נעשםיסט געמאכם n כיט־ 
po D” P n יג1נארענ שאפט,1פרײנ 

 אדער באדארפט האט ער װען איהם,
 נע־ אויך pg גענארם. זײן נעײאיט

 װען דיבורים, אפענע איהם םיט רעדט
 צעיי א איז גענױםמט נאר דך האט ער

זאי.
נע־ איז ריסוירםש־סעקרעטער זײן

 זעהר װי ׳קעז װעלכע טהאיז, מיסס װעז
 <\h שטענעז pg װעגען אלע װײניגע,

 אכיעדיק^ איז באװענוננ ארבײטער דער
 דענחוננס־י איהר זי האם צײט דער מיט

 םון שאטען דעם פאר נעטאבט ׳אפאראט
̂ סטודענט א«ז םאיקאם, אזוי זײנעם

pg ,געקוממן זײנעץ יחןיכע שרײבער 
 מימונ; א זײנעי װעגען נאטפעיסען

 נעגאײ נאבדעם *צטענדיג ככיעט זײנען
 פאק״ וױרקליכע די פאר איהר צו נעז
 און ךײ הינטער פסיכאלאגיע די pg טען

 ?וי״ אױסגעבדײט pg ערקלערט האט ד
 ײהײס1ט א^זעלטענער מיט אנזיבטען :ע

דיפלאסאטיע. און ״
 וױײ׳כעו דיטי איבערגעבענהײט. די

 באי*אונ* האבען פרויען אלטע צװײ י1
 און םארמײטשט םארשטאנעז, דעיט,

 וױי< מערקװירדיג, איי איהם, פארגעבעז
 לעבען זייז אין פילעם נעװען איז עם
pg און שנראך y i pg□ װי שםײגער ir* 

 ױאלי זײ װאס זאכ$ז, געטאץ אפט האט
 אנדעריג איז געדוידעט ניט קיינםאל טען
i n װארשײל מײעז איז דעם פוץ סוד 
 pg זײ 1סא װאס פאסט, דעם אין ליך
םיהרעו 1גרויסע א :עס1בײ געױען ער
אינגעל צולאזענער א און

 נאכז זיך האט אוםבאװאוסט גאנץ
̂ענע־ פיל כױט יננעלט1ארומגע פערס  קי

 װעל• װאי*, נראםױ מר. ער. װי מענשעז, רע
 געװארען נעױפען סאסטיש1םא איז 1כע

r״ זײן r i i r i i p," באי״ ,אפיס אדער 
)oi?r 11 זײם או̂י.(
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םארטש, טען13 פרײםאנ,

האט עך װאפען, נאך האט שאשיזם דער
׳ נשמות,״ די פארלױרען אבער

 ‘נא װיפןןן רעם -אט פא״עיזס דע•
ען״. דצכדת ד• אנעד הארטצז, ײויי  פי

 נאראחטער^רט האט. װע״ט** די וױמ
a•* פ,*ן ראגע ד» r r דער iw iJ fO W״ 

 •#ר־ דעי נעת אי*?ר»9 דעױטאט ט»װ*ר
 נאװענד טען22 סון ריוס?:ט״או?ט*ר.*נ;

בע/
v** רי אדת, r w r ;תאט רעדרוג 

״י טא; *מיטמאײייין״ יעגעפ אין װ ) 
 •עריאר נאנצמן א זץי מ״ט *• *שריסט ער
 נ-טדוי״ » באקוס*ן -;אי םאשיזםו א*ן

 ייח װאטום a פא* מאש אבעי װאטום,
f ®ון j r a m אױבעז פיז י׳ין אפיציצי 

 דע«ױ ;137 ^•ז אױ•, טאיע קוטט אױו•
 רעגי־ רעד פאר גי^טיםט ױאובעז טאטע;

 דאבען 18 און י,ע;ען, כרריו 17 ומג,
 אפ״רו סך א אבער יטען.4א*;עה זיך
 *n פא־ גע׳צטיכיט האבען װאפ ד/ פון

 רע״ פיער אזױ דערביי האבען רעדרוגג
ײ אז נעמאכט, אױסרײדען אין זערװען  זי

 ;עגא־ א סעחר םאקטײפ איז װאטופ עי
 .אנדע־ #*זיפדוחנר; א א״דע־ טיװער,

 דעי סאר דטיגע״פט דאבע; וױדער רע
 נחה א אנצוטאז נ*ט כדי ברו־ז חנדרונ;,

 — ע»קר דעױ און *•אדציע... דער רוח
ײ זיך האבען אישטיטינג דער אין  בנ

 בעת דעױמאטען, 372 נ#ר נאטיד״גט
דעפוטאטע;. 535 צײיט •אדלאסעגם דער

 פאפולארי די יל״בעראי״עז, ד• ווארום
 םיאקציעס סאציאריססי׳עע צדױי די און

 ,סאקסיכיאליסטען א.״ן ^סאציאריסטמ;
 דעפ סארד מאטעאםיס זי״ט נאיקאטירען

 האבעי ככ*-יא, ■א־י״אמענט. איצטיגצן
 דעפוטא• די געדזטיטט מוסאליגי״ז סאר
 אױםתיױייט. האט אלײן עד װעלכע טען,

 •אײאכמגט 1אי און לא;ד אין יאטג רי
 רעי נע״*«אנטע. א זעהר םאיזע איז

 איז האט װעיכער סוסאײני, זעיכער
 :דע׳־קלעחגן געיןאגט נאך סעפטעפכער

w איז רעגירונג ״ר' r־p, ביז איך ן1א 
 טפן22 דעס טױן האט ״שטארקע-״, נאך

 צװ•״ אז ״זײן מדדה ;עדווט נאוועטכסר
 דעם צוױ^ען און• באפעלחערוננ דער שען

 א;״ סיט תדזום. א נעװארען איז פא^זם
 באזיצמ פאטיזם מנד — ײעדטעד דארע
ניטכיות... די נײטט אבעד #װאםען נ*ך

פאהדולע^ די אט כאטײט װאס״דןזע
 דער פון ״פיכטען די אז^פילו כאדײט, י1
 קיײר דער םון עיסר אוךדעד בורזמואױע’

 פארסױפט ̂האבען ײעלמ כורדשיאזיע,
 זאל ער כדי פא״טיזם, דעם נטסת זײער

 קריזיס םאציאלען םון ^-ווטה^לםעז ױי
 אמרײפענדיגעז דעם פון דאטעװעז׳ און

 איצט האבען זײ אפילו—•ראלעםאױיאט
 באנק־ איז טאמיזם דעד אז א^ננעזעהן,

 דעד און פינאנ^דיזיס דעי m ר*ט,
 אלץ טאג צו טאג םון נאר װע־ען ימרות

 לאגע םאטעריעלע די אט ^ארפער...
 פוג׳ם כאסעלקעדונג די אפ עס רײםט

 נ״טט די איץ אויפרעגונ: די פאישיזם.
 צראםעא־ ציי״יעב תדײזעז סאציאליסטי״;ע

 בלױז געײעז ניט ;עוױס >.יז כיארד נדס
אײב ;טעד־ם ״אידעא^סטי׳פע״ רײז פרן

אגדטעױקא פץ

j יד r m i r m r ^ P יעיװאכעז ן1טאט״
ןןקא• דיעי צול״עב ראס איו —

י״אנע. גאנדלגע-
 רער עדות זאגט יא;ע דעי אט װעגעז

 נרויט• ד• פון װאוקס קאטאכטייפ^ער
' טיט װאס פרײזע;.י i* י : m v געגעז 

נאקען *י נאפעי״ט ז• דע- אט
 און ארימע פאר — נדױט סא״טען צוױי
 א אחז יעצמע ד״ פאר באטיטעלטע, פאד
 גאר האט דאס ®דײדכאגרעניצו;;. ״טום

 װאס ביױט, ראס אז #דע-צו געפ״הרט
 טעדזדהײט״בא* דע״ פאר ;עבאקען װערט

 ער״ באדײטענד געװארען v* םעליןערו;;
 די און ׳אג*ת1 א געװאדען א-ז געי.

ן האט יענירוג:  א דופען געפרואװט זי
 אבער האאפעיאטיװען. די פוז קאנפע׳-עגין

 אדױסנעקױ נילגט גו,ד אויד א*ז דעלפין
 פלא־ גלעסטע די זײגען וױ סײ וױיל ניעז,

 יעוין לאנסוכ״קאאפע־אסײתן אט דוצ״ל*
 סאשיסטען, ד• דוײך םאלגיכטעט יאנג

 פעראטי- קאו א;;עזעלע;ע דעהר די און
 ח״עק ק״ז ;ע-אט גיט בכלל האבען װען

 פון טע־־דעל םיט מיטארבײמע; געהן צו
אלב״טער־קיאס.

לענדע• די ט,יי א אין יאזען אױב
 ־א־ פון געי״יטען האט װאיײטא די װאו

 עלנעץ אי; ז״נען ילידות, טאסט־אפאלע
 גע״שטיגען גיט פלײזען רעכעגס״ריטעל די

 פאיטיס־ דער זײט איטאײע אין וױ אזױ
 די אגנעמען אויכ לעי׳פאםט. טי״שער
 באתױ ,100 םאר 1914 ױלי פון נרײזען

 r 1919* *־״ אינרןןהסעז אזעלכע ס*ל םעז
 י א 441 — 1920 אין ,281 — יאתי
1924 512 — n r. רײזען די און■ 

 עס מטײגעז. אײן איז אימ גאד האייטען
 ,טוסאלי; או זאגען, צו איבעליג איז

ו טראכט  די ארױםציינען וחננעז ג*ט אפ̂י
 די אױן״ קריזיס עאאנאכ^ען פון יאפטען

 מױ םא-קעהרם, קלאסען. םאדדעכײכע
 די-עקטען דעש איגע״טאפמ האט סאי״יני

 פוורקלע- האט ער יר;?ות, אױל שטײער
 אינדוס־ נלײס די פון י1 ישטײע די נעדט

, סיייאז 3 י אוי,י טליעלעל  ער אה ײי
 ויײן־יטםײער דעם אפגעשאפט הצט

וױין־פראדוצענטען דײפעל דעם יטובת
 עד האט צײט זעלבער דעי אץ אוז —

 צרקער אױף ■•ײזען די הוינען ;ע^אזט
 ארבײםעל ד• פיז ױינען דן קאװע. און
 אלא«• כסדל װעלעז מיוכל״באאסטע און

 די פון װערם דע-־בײ אזן —געדדיטס
 די ;צטייעריהכגסל.־ א כעגוכען <ױ;ען

 אדב״םצ־ ארגאניזירטע פראפעסיאנעלע
 טעדאדיוייט * נרחמות׳דיג1איט ויעיעז

 ארבײםפר באנדעם; פאמיסםישע די פון
D א אהן מנדוצירט װעדען ir פארװאס

r דען קאן לאיג וױ װען. ־־,פא׳ *איז n 
לאגע? אזא ךעז

אדיפ ;עהכימ וועי־בע איאײציע, די
(א פיאקצ״עס אויבעגדערסאנטע אאע • /

 ־,*IV דעלהרעלכ חאטוגיסטען), רי חוץ
:אנדערעב ס?\

געצװאונ;ע; דזאט פאשיופ דעד ״״,
 .גא:צע זײן ארסאוגרעמען ראנד דאס

 עפעגטייכער םאר קאסוי אין ענעמיע
 האנ־ עס טדײהײט... פערזעגי״יכער און

 באיזד וױ װאס פראגצן װעגען זיך ךעיט
 זײ״ מוזעז געדואיען דעלװמהט ?״;;נן זײ

 דאס אויב װערען, געלײזט ראדילאל
 צו״ זײן זי־ין ספקיר גייצט װיל פאלין

 א®* נייצט װעט איאזיציע ד*י היגפט״
 װעט איטאיליע ביז קאסף, איהר מטפלען
 םויע איהר דעלוחנדבען נ״צט וױדער

הײט״.  ״דע־ אן וױיזט וױיטער וױי
 האט כאדד מאטעאטיס גאך אז אױפדוף,

 אלײה־ ■אריאדענט אין קאפף דעי ?יך
 פיהלט אין נעניגעגד גייצט פא• ;עװױעז

אײס:
ם פא־ציכטײ״ער דעל״  וױ לי;ט רעז̂ל

 ,י־ און איטאייעז, אױף לאסט ״טװארע א
 טוכאלי;'; םון דאנאלאגען יאנגע אפטע

 רי לאכע... דעד אין נאלנישט ענדעדען
 ־iss דער פאד בקסער אילץ װערט לא;ע

 גרױ־ די םאל ערגער איץ און טאקראטיע
 דארף־ארבץ* און יטטאט־ פון םאסען סע

 ארבײטענדיגער דער םאר אויך וױ טעל,
̂יכטען נרױסע פאר און אעסעליגענץ  י״

 קיײגבירגערטום... און טיםע^טאנד פין
 צום אפיל אן ;אר זײן קאן אױסײעג אן

 פדײה״ס. גאראנטירטעד אונטער לאני
 :יט קא; רע;ירו:נ םא^סטייעע די אנע-
נאראנטיע״. אזא געבען

 פאה־ די םין אדגאן ״אװאנטי״, דער
o דיט vn וחןלמט־ טיטאאיםמען, r 

 דר׳־'- ניז שױן •לעסע־ז*?$ח*ט ^מצטעז
 קאנפיסקירט, געװאיען מאל סינ

הײנטיגען דעם סיט ״:ידער ערײבט:
 רע״י דער טיט נידער »אר*אטע:ט!

 פאד אםנעסטיע פאדעי־־ען מיר !רו;ג
 װאס בירגער־קריג, פון׳ם קלבגות איע
ם״י־ ®ראװאצירט. האט שאשיזס רעי

 פאראײנס־םיײ־ און ירעסע־ פאדעלעז
 קעטפען אײפהער אז װע^עז כײר הי׳ט,
 י.ע־ לויגען, ^ון אדאפדרײזונג דעל גענען

פאשיסטי״טעד דער געכען יהרות, גען
 טאנ־פאדערו:* די פון און אײינאי־כיע,

 ״קאמז צום איבערגעחן כײד וועלען נען
.‘הױפט־םאדערוננען אונזערע פאי

מאקםימאליסט•־ דער פון .p צ. דער
ספעציעיער א אץ האט ®איטײ ̂•עד

 ^טעלונג זייז םארמוצי-י־ט רעזא־לוציע
 רעזאיוציע די . קרידט. איצטיגען צרם

 .;הט ארבײטעײקלאס אז־דער אן, וױיזט
 אנטי־פ^ידסט^■ נאנצער דער פון ב-אש
 דער־ ;י^ט דאלױ עד און בארועגונג, יצער

 װע־ נעלײזט זאל הייזיס דער אז לאזען.
 פרײ״ דיא רעאסציע. דער אטובת רען

 זיך נױטיגען םיי ײעלכעי זיא הײט,
יט אתז װעט טטארל,י אזױ נעגעבע; נ̂י

דע־-אבעיט מוז ד מתניה. אלס ײארזזז

 #קאם,א איסעגדאיכען אז דורר זומיען
 סאציאיים־ םיר, וחניכצן קאםזי, א רורך
 צו ארײנפיהר *ז ױ1 באטראכטען ׳טען

 ענד* דמר עדאבערונגען. װײטצרדיגע
 איז ארבייטער״?יאס םון דג גיאטיגער

 #םרײהײט םאר גאראנטי אײנצ״גע די
 סא״ גײער א אץ — ארדנונג און םרידען
ארדגונג״. ציאלער
 הויפט די ?ײנען ׳זעהען מיר וױ

 צוזאםענברוך דעש פאד באדיננוגגען
 די סאי — ר״זי עוין פא^זם פון׳ם

 באדי;׳ סוביעקט די סאי אביעסטױוע
גוננען.

 נאך דך הצאט םאיטיזם דעל אױב
k צױ דאנק א נאר עס איז מאכט, רער ביי 

האבען מיר : קאנױקטור-יאגעס פעאיגע
 אװאנמױ באגדע » טיט טאן דאך.צו
אוםרײ־ כײט ארבײטעז װערלע דיסטען,

 און מיטאען אומרײנע און טאטיװען :ע
 ו.אך םאכט דער פאר זיך היאביע־ען

 סורא האבען און םיהאען זײ װײל מעהד,
 און געהט וועאכער ױם־הדין, דעם םאר

מוז־׳אנלוסען....

ל א אנ ש ע רנ ע ט נ *־ י ח ענ ל ^ ק

סקולםאן. ה. פון

צורי? יאהד 12טיטי וד»ך זז״נטיבע

 אי־בײנחי נידם װהײט די &,ץ פשיײי רע־
 זע־ס פון א נאזי אוז נצײאינעז ױע־־ט
 צוריה איבײטער די נעהען כמיײיעז ױ»:עז

y די מיז e r r-, מיואונענצ םאלנענרע די אײף 
דעד םוז א:ערקע:ו:נ ױ >1 :?א:דיצי*:עז

ארבײםס־• ׳טםזנדיגפ פופ«*צ א ג׳י :ײגיאז
n־  ; * r ט  איבער* םאי באצאד־״ט דאפ̂ד
 נים םוז יגכירות איז יצטנ־וגנ א >4 ;*טיצ

 װא־׳ארב״םעד צו דא״אי א״ן ״י ױענינעי
 פאד פ*אצע:ט צעהז וױ ױעגינעד ניט אח

קיגרער־ םון א»־צאפי:נ <;י .•שטיידא־בײט־;.־

•%
 אבלהם נױדער א*ז ר״דען. יא;נ־;ז א :»־

 איײ ביזנעס אוז כעקיעטאר דער שטײנבזינ,
 םײקעדם האי באטעז ה״אופ ־,!,ד םוז דזישענט

 דעם םוז רעזוימאם אלס געשטארבען. אז.יױ:
 ױניא־ו א םון גזןװאדעז נעיצאשעז איז עי װאס

 האט רrםערד דער װאנ;ע.־. רעיי םיטגליד
 וױ דערצזןחרם, אטא,-;י דיםמדיהט דעם םאי
 בא־ דארר דעם איז ער ײאכ פאר אוז אלוי
 נעווארזנז. םעספנידטטעיט ז«*ז עס איז עז.5נא:
קאנטראין• רי װײר נעסאז דאס וזאס עד אז

׳צדעהריזי האבעז ייץלבע שאי, דיזעז י פו: םא-־ס
איהם ר.אבע< יג׳;, ינבע *cr ברודער נ?דאסם

צו דאס צונעיעדט אוז באאײגשוײסס ;ים
נע• צו צינעזאנט ־ א•* אידש הא:־;ז ;«־ . פא;

פיניי םוז 1ס:ם־ י ד : דז־שא ריד;ז שא־ נשז
אויס־ די םיט כ־ת « • X• א*ז דא'־;.* הו;«רע־ט

 ז״• װאננער״ הזןדי םעי־דעי. דעם פוז זאנוננעז
;t r י«:נד ט»'נע:דע רי געײאיעז אדעסטײט 

אגא. טאכמקי ײיז א*ז סיליא,־* א : יאקטא״ס
no ן  װײנעטייז״ יואיס כט־יט, ע״דדידז׳ט זו
מיז. עײענײ, יא־ל גײ איכט 417 £יז  בױ

 און עװעניו סיע:י. 01<י פיז ,•••יבבעיג. דא־־ב
 עויעגיו. סהזנק .:77 פ*ז א־ענשטײז״ דא־״ר
ז“:־וה
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י־

 *־עזידעצט האט ארוי^ ז»ןי װײזם עפ וו•
r n '? ip דאדעורעם װײגיג זעוזר  1”י איכ־ןר ̂נ

tn אינאגורעל r io. •דאס וױדערהאלט האס ן 
j האט ןר ױאפ v r נע״א׳מ אונז סאי הו;ד«.־כת 

מן. - עי װי ז זאר אטעיייןא ױ ״ o אין ז r r 
 דעסםיתנעז סון אבער דוע*ס, נאנצע־ דןןי סים
n ®ען י1דא.* r r ע: צו געבא«ם ;•ט  דדצנד ^י

ס האנאנעז, כ-המן. נזגביכ האנזז אח לענרינ, ג -  י
tym r, ,א*ז עי באיטייזז *ו ::ז אום ןןדא«יײ:ס

 דדדק• א װי •ר:יט ט*:גע־, טים׳ז זיי סטי^עט
 א*ג• תד־־א*:ג*אל. זײ;ע םיט זיו באנזןהנו גד־שד

 •yi *rn «י:יט א*ז דאוז וײיס־סי־׳כזידזןנם זעי
c.־i פוז נענזאץ :rrty .דעי װי »ך;?ײ ?וײידזז 

 איז אזײ ״.־ײסע־ינ, יעדעז זײן איו א*ז דןןוטער
jn- וײ-טאדעײדענס yeyc־r זײנזןז ציזאכרזן 
 ײכעי אי• ״אגד1 אוג-ע- און ס9'0 נוסמ א «י•

י איל יאהד 4 ;עהפסע די פא-  אזא זיט c:yr י
םיד׳יע־יסאא.

 ניט סאד איז נ*ט סעז אסע**הא אז אינןןדןוײגט,
ס נר״בעו * עיי:י; א  טיט אבער װעיס, ד?י פיז ו

jnדי יאנזןז ניס ער ױיל צאנס”;• אױ לינ .־ 
מ טגע טינדסטע ר  נא:*ע ד• אז װײס, עי ו
 •־אןיע *r סוז אײ£געלאלכעז װע־ט ריננידמג

/ פדז ארביים•;־, די און  “1י אי: שאפעז. װאס י
 די .1ר*יכ* ד• אז דןם, «א- יטטאײ, ער איז

̂סילגאנד־זז, .נן -:ז.;..ײ ײאט זא*עו םארס
w M ו׳ת־עז. טעססם

 י#ש פיז *♦;דזאיס דעי סו־מז א•; איז דאס
r נאנמ? o ' io עי האם דעסםײענז; םון אבן•־ 

פעייאיג «אד אייאילצײדעז פא״יטםאנקן עס
ס »,t«? האס. ע• סמונתז. סעוםען «׳. ממןי

 ;א־י איצם o־y'* סיא:יא• טייאס־דאב י7י
 טיט אבעי תאי־טס. ד• א•: או״טנסדראשעז אסא•

 זיזי האט סענאם דע־ *n אוננתייטײד.* דעס
ojn נזפאכם >  w rv, י האט י  יא:ד גאנצזן דאם ז

 אז נזג*ויבם, האבעז פ־יע נאי אוז סיססעיאפס,
מ מכת ד ״ נזןהז ימלזנז נכבים גיײסע די סון י

 זיזי אעהע־מפיים *בז־ איאם דזש-ל. אלן
 א*ז פא• היסס לס ייאס דים, סיס נים י7ק*ינ

ן לאויס. ״ ש*, ײינעז סעהי־מויז די װ  :«י אי״ זי
 בזנלייםם יא־עלמ •••ז ;ים לײגעם ײעס איעמו.
ו פאז עש דאס און ויערעז, י  אז אײסלאזזז, ;אל ז

 זא• דאיצכיס -• איז סי^זן־ס די אוז פא״״ס די
ם יעז עי f עײי i r m, װעל• םיט ■אט--אסעז, אלס

שטאײי־זז. סעג אאעיילא כזנ*ופיר.

a פון אגער סא;א*י׳*אז די n ס־וירדי»?1נ«ד: 
vm tn>4 a n  tiv jo d ;ײז נעײע תב־ ז

י ן nr® w* די ו on ,ער, דאײ. ח^ןרוי *«הר 
i פ9» n ססגאפג סיז סר׳מראאו o n ר «ײו איז  ן

umt ארזיסםיים &•> *an  w » n r מ־
ton ן סאי מ n ז r r o i® ־ ■ח סאיאיאז י * 

u r i j f i i ג׳ד מאם ?. אגוױסצוגמימאז. יןחלזמ 
r •  n  ©m e o n« נזד חאן̂י ד• ס*ם נזדלסאס

חא־ #איאײמויזןהז, נניתז איו* איז עס חי
ײ סננססארס *תמיימא די נ*ן  ב-ױד לאמרזנס, י

̂ז אגיאיא אח חארס ע סארלא  ננביד׳ע ז-ןר
 דאס, לאמ״כמ^ שאדשײדענע ד• אין .^מלעו

ו האס נאדא סןנאאר ױאס  פאד אנתכוסמו ײ
 «ו ijmc ♦פהר א»ז «ס א< מ׳ספנח״פ, און •ײ

 דצפימי• * נים »*י יתל ילז r ••ז ױןר אמו,
אויא »חאל»זז. ײאס ײייניי זײ חאם >פ*ן*ר,

 רי םײנצ סאליס-הב װעםען פא־ •»'יכ**ע־;;ב
 א-ז ry װצי̂כ ;־,אד אזעלכע ל.א:ע; *לא־יט־ג״,

 םא־ וױדקעז װ״ניג נא:ץ א־נוםעגטעז אגי־ג־ן
 סיס זיז זײ כאנוצ?; םאנט די זײ חאבעז :טאז1ם*

 ױען אז א*ד, נלויב נערעדם, אפ*;;העיציג איה:
 ס;עלום<זיאר.י ׳ױאיט<ז ז1סע:אטאי* ראדיקאלע רי
 די װאלט*גז נעהלאג־ע;̂־ רי ;יט אח זינע*, די

̂שןד נ*ט געהאנרזןלט. ב

 אםאר װידע• האבעז האםוניסטע; אדנזערע
 רןװאיױ ?,נעװאלדינ א םא־ ױאס אדױםנעיױזןן,

y;* ’ v־r: זיי iy:**T טאיז א*ז שים•:; דעם אוי;י 
ir:y פ־אטעסט אלכ *״;באױגתז חאי, i •םאי 

r;׳־*y;y .אלץ נא־ םע:%הא ורעלגע רע^ײצגעז 
KC־r־»»c אלימ^ע זײעדע• ;r;y:y•“ איל«רי 

 דםpרyנ ראט ני<ז דײ רא;נ, אזױ איז פײזאגש.
ry : r i באי• אזוי האגדלעז זואפ וענדזןר, א:דןרע 

. ys*n«־*3 r? אזו• צונעגאר־״פם. יאסוניסנדנו די 
y7® ? y ir.* ײ  צו רי*הע די נעיוש^ א*ז זס ו

 כיט״תים ־,y.-'o©® אוגזעדע האבעז ױוס-אנד,
בזז c :•ט איז סקאגדאד א אל^נזי׳י y i ir:®*yi 

 זכם נאמ־רליזי, א-ז, װאס אננעהז. ױ״גרז* :;,שיט
r'D־*©’ C ’ .-i. פ״נ. איז. נעסײז הײסס לאס

 סהא:* דאזיגע ד♦ םיר טוט סאל דאס דאןי, איז
 :א־עז רויםע אונזזןרע פה־ אױפפיהרוגנ דא״י^ע

 גאי נעװעז זײנעז ס*םי:נ דעש אויו־• ^נאה באדת
 איז ליבעראיעז אםערײןאגזר אונזערע ש*ן 7פ*'

 יאנג נים גאד גאןי ביז האבעז װערבע דאדייןאלעז,
 בא-שעוײזם. דעם סים או:סעיגעהאםירם צו־יק

 זיי• דערזעחז נעםלזט םים*;צ דעם nfc האבזז זיי
 מא־ ריכםיגעז דעם איז חב־ים איצסית :״ז עיע
ײ אין ר•־  נאנץ פיחלעז איצם זיזי סוזעז ז

ײ יועםען כי״ם זגס.‘? v תאבעז ז t .אוז נעחב־׳ם 
תז. זײנעז ז*י פאיבר*גדם און נאי*ט װ• נזי

י פאר ■יאץ דעי נ  ?אאפעיאט•* *רעכםעעי י
תי i איז זיײ;י*ז*חו י r!• ע נעקײפס  אונתי

 װען פרסת, ■rt אנפופפו יײכם לאגען ביאגהאיי
לןו ײי y«־. *ײילמז כיאח דל© צו זווגפיז ת n

 ׳אערידאן אוז שאט סטריט, yotoo »ו; סטריט
ן םיט בלאק נאנצער דעי עױעגױ. ״  און הויז ז

ײן באלד ױעט אײד-ימארײפזס אוז נארדלנה  רער ז
 ױאס כתטבערס •יוגיפז 220 די םון א-יגע:טוס

ו רא־מעז װעלעז י  אפילו אז פײן, א*ך באזעזוצז. ז
 װאים בראכק^ אין ניט ױאויגעז װאס רי׳ פאי

 פיאץ. דעם אנקוקען א.יז ארױםזופאהרעז מיױגט
 םאר׳טםעלע?, קאנעז זיזי בעסעי דאז. ir*r*.i זײ

 אליין פיאס דער זײן. ײעט דאס ר.ױז א שא־ ודאס
 חד צוזאכזע!, אילעס דאיער. סויוענם סזו לאסט

 םײיאן א איכער באסרעםעז דאס זאל םעז, :ט7כ
^י אוז ראיעי.  בעלנים םיליאז. צוױי צו קױב א

 פארנעםען זאלעז װ*ס ע־־סםע. די םיז ײ*ז צו
 אוו םו, א דא זײנען הויז, דעם אין װױיניננעז

 דער פאד גערט נײטיגע דאם ראבעז װאס די,
 אפלענען ;ים עס ראישען א״גצאחיוננ, '־1יערישט

ײ באניז יאנגעי י1די איז םאר• נאד זיך קאנעז י

רי איז ק»שא:ש אװ ךויז ד,ר
 םעדפוױררינפס. גפנץ עםײאש שאינע־יםעז ור#'
 דער באידוױו, םיניססעי ■ייים עגנרישעד דעי

 פאדםײ, קאגמיװאםיװער דער םון פיהרעי
 ארײגנעבראנםעז אז נענעו רעדע א נערלאר׳טשז האס
 יר םרײד א פזז ספטבער א ײערכעז לוים ביי׳
ײן אז פארלאגצפו, יאנקן זאל :*אז  »אס סײז. ז

ײ ט־אנט עי אי ••גד״ ײניפז צום נ  1קאגע גים ז
 1פו ־אונםערמסיצוננ דעי םאר י װעדעז פאיגוצט

 הױבש *ר זועיכזןר םים פאדםי/ פאליטי^ר דעי
 ®«ר ארגוגתנםאציע די שיםפאפיזירעז. צו אז ניט
c n ו םארישלאג דאזינעו י  בצ ?פני׳ם׳רי נ«װצו י

i םיז שיצדננ n יײהײנ^ •עראןנלימר בירנ«ר'ם! 
י וזאט נ^צירצייעט אגצי  נצ־ ןא ארמל«גm 1 ײ

 n» פארטז/ ארבײנתר ד*ר היאפ םײם א בזו
 יד מדייד קנניישאר נאנצער ד©ר אײזי דערםיט

עי בפ^נינג. ניאו ר י  •עיסמעל פרי״ם ענניי׳יי
» ®•ר׳ ואוס צר ) פריספי. מי פלינפר אבצי יי

m שסאניז״  • in  h i ס i ײיו m i ר » 4צ י  נ
איי •ארטיי פנמיזמ ד* װ»רי• נער*פר̂י

----------------------־ ־ ̂ — ניױמ צו א
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 סיר מיט װעיען איע אז גױינ. איר
ע ס א דאס ןײן, םםסני  ה׳דחןן ת׳
 *ייסומס״ און ראםאגען פון יענע די <דט

 פאר• דער אין סיר נעפינען פסאנראיען)
 אונ* פון װייסאר <ואם און נאננענח״ם.

חו/ אונזערע םון *ײט, זער  גרע־ איץ דו
ח׳ניד׳מ. די זײנען ערחאנענער איץ םער,

 נא• ניט חלילח איך װיל רערמיט
 אונ־ אז פעסיםיסטען, איע וױ רױיםען,

 איז דור זינדיגעד פאררארכענער, וער
 אזעינע ארוים^ובחנננען םסוגי :ים ארג

 חעראאימע אזױנע נאטורען, העלדי׳פע
 צײנמן. אמאלינע די זוי כאראקטעוען,

 1אי נאך (וױ איר ׳צטים דעם א־ן ן ״ןנ
 חאט יועאכער ״יןהאת׳/ מים זאכען) ילעם

 איב״ ניט איז עס אז נעזאכט, יאננ «וין
 אםאלינע דאס באהויפטעז, צו קלונ רינ

בעם׳ור, און ׳טענעי נעװעז זיינען צייטען
. . אונזע־ע. װי

זאנען צו אויסען בין א־ך װאס »לץ
 בײ כיעז יזאז אנדער׳פ אז ראם, בלויז א־ז

 װערען, ניט העיד קיין םענ׳פהיים דער
 דער אין אװעסנערוסט נים װערט סען ניז

 א ניט זוערם םעז ביז פאמאנגע;הייט,
 כל לענענדע. אדער ה־פטאריע טםיס

 צײט־נענאםען, די צוױ־פען לעגט כען זםן
 םע׳טים, גרעסטע די אויםטאן םען רענ

 נרעסםע די א־ויסוױיזעז נ־ען ע;3
 ;יט םאי, בעסטען אץ טעך, איז ננורות,

 א'| העיד א אױןי קאנד־דאט א װי מעהד
צוקונשט. דער

 יטנריכװארט אלטער דער װי •וגקס
•ראסעט קיין ניטי ניעבט ״עס זא:ט:

̂ן אזוי ישטאדט״״, זיין אין  בא- מען ק
העלד סײן ניט גיעבט ״עס :הויפכען

צ״ט״ זײן אין
 םיאע אז ניט, ספס סײן איז מיר בײ

 ײע״ װמיוכע צײטנענאסעז, אונזערע פון
& VI I1M און יזייסײזירט רען v v m־ 

̂לטען,  די אין אויסװאקסען װעלען ׳•
 אילס דורות קוםענדיגע די פון אויגען
העלדעז. װצונרערליכע נרויסע
ײ איך בין זײט צוױיטער דער פון  ז

 •ער־ לעגענדאר^ע די פיז 1פיעי אז כער,
 װאל־ די װען ׳אמאל םון זענליכקײטען

 אונז מיט צײם, אונזער איז געיעבט טען
 געװא־ בא?רוינמ זײ װאלטען צוזאמען,

 ״אװאגטױריסטען״ נעםען די סיט וען
 און נאך און ״םי&וגעים״ ״אידיאםען׳/

 צונע־ װערען װאס זידעל־נעממז, נאך
חמאדצן. צײטגע^סימע אוגזערע סײלט

 דער צו עס מען ^•יבט געװאױנליך
 אוגדאנסבארקייט. פון פדה יטלעכטער

 ניט װייסט מע^הײט די אז זאנט, מען
 װעי־ אויסערוועהלצזע, די אבצױשאצען װי
 םאר״ זי און איהר םאר אדבײסען כע

 די יערישט ׳צטײגער. םיט זײ װארפט
 ארום זיך זעהען דורות •טפעטערדיגע

 זוכען איז עיטערען זײערע פון טעות דעם
 העל־ די פוז בבוד דעם רעאביליסירען צו

דעז•

 םון נעפאדערם איײז ראט ?ר און נעזעץ, א רורך
 לאז איױ ביי. דעם פארװארפעז צו ארלאםע:ט9

 םו? קײצזנייש צײז די םאי-שםעלעז רײכם כייר
 נײעש. ©טיקעל דאזינע די ערהאיםענדינ םאסקװע,

 איז ר?װאיוציע סאציאלע די איז אכיאל װירעי
ױ אויזי װײס װער נעװארעז אפנעיענט ענגלאנד  ו

1 יאננ

״םײמו״ יאלה נלו דער צו *וױיעױיעכ׳* א יויט
 קאסוניסטעז דאדטינע רי האכעז פאריו םוז

 םוו םיחרער פראנצויזי׳**ז דעם צױשיאנעז ^טאריז
 אוז נמם, לעאז פארטײ, כאציאייסםײ&?ר דער
 םיטיג־ סאציאייסםישע פאר א צױטטערט ̂?,האב

 װילדער דאזינער דער םאר ערקיעױננ די ז.1נ*
ט איז, ראנדרוננ ױ  קארעספאג* סאריזער דעם י

 פראגהרײר איז יאםוניזם דער״ םאיגט^ ױי דע:ט.
 טעאריע. אינטעיעקטוערע אז איס ניט עקזיסטירט

 סיז זאזי די רעפרעזעגטירעז װאס דעפומאמען, די
 ?יײ דעפױםיש, אװ ם׳העםבער דעש אוז סאסיזװע

 ניט אוז אינםקרעהםועי ניט נעםעהרליף, ניט נעז
 אוםצוםרידענ־ די בעת איצם, אבער םאדארי״ט.

די האבעז גרױס, זעחר איז םיאנהרײד אין הײם
 רעחרוטען צוגעצויגעז יײהצו קאםוניסטי״ע

 םיז שיכטען נידערמסטע סאםע די פון
 םריהער דינען וועאכע #באםעאקערוננ דער

 האבען און םארבתןכער, סמוט׳ע געײעז
 צןיט םארמי׳עט גיט פאדברעכעז זײערע

פאאיטיק׳/

חפנדלונ־ רי פ«ר עדקיפרוננ נוטע װירקליזי א
י פיז :ען  •נ־י או? פרןונקרײו. איו חפפוניסםעו י

 פפר׳פםעיעז זיזי איהר סאגט װארים, ױאו. ־ערע
 סים אוז ספ̂ר םראפען א םיס םענישען » יוירגענד

 װיידע״ אועלמ אויןי פעהינ נזנװיסען דארעיע ו
 קארעספפנ* זעיב^ר ד*ר םע׳פים? ^זונה׳דינע

H די פוז ןויעעם אױןי דאס דערצעחלם, ־ענם P 
 חאט מעז װאו פארי?, אין םיםיננע! ויאייססיעע

o םים •עװפיפצז ijrro חאם כלי״זײו, אנדערע אוז 
 עם װי וחנימר, קססוגיםמז, די םיז יײנער
מר א אײם, יױיזם ם׳  גמביױנס םרײד« נײם נו

ײו ויס o װאפע ז n ח •ום-בײז• ?• am חד
•? קולות. באנוסמנמ םים צײט נאגצצ די יוענדינ

ל. hi? װעיס נאגצצ ♦v דאם װיל, י1  אס נימאו
a ײייבי n t • ' י  ותלמ ר?נ*|ײײ*גימא# י

a הצםמיזם יעי n ,בודיאפעז

 טיצפצר 1אייי אנ׳ור זיר סען טראגט .
ד I י י אלו״אז צוס סען קוסט ואר, י  נא׳

 גראג אזןי ניט נאר איז מענ־צחײט די
■ י ^ י י ײ  פגווו, סיצל יראז0 י״נ׳גו ״

o ניט יעײאיען ײאם r i אגצר■ צו תצלד 
װר, זײן אין *ייט, זײן אין ײעי׳נו סענט

m מעו סו« ער׳צטענס, r m\\ או 
 פון אט«ארי«0 דןר צו נעתאדען חעידען

ײ קאםטנארהייטען,  --JVJ ס-ר װעלמ נ
 נעפ«י׳פ- נןוננעסאנטן, םיעל זעחר געו
jro« ;•ס טע,

 ווץלט די ײעו צייט, איטער דעי 1אי
 װ^ס נניאים, אסת׳ע םארסאנס חאס

 פ״ער א וױ נענחזנט האט װארט ״נאם׳ם
 ז־י סיט צוזאמען האם חארץ״, זייער אין

 מוזנח נרױסע א געוױרקס און נעלעבט
 צייט רער אין נביאים. םאל׳צע םון

 נאיױ־ זיך האנען כיעג׳פען צװי׳פען װאם
 ם־על נעײארצן איז חייליגמ, וױרהלױ זען

 ׳צײגהיילינע. די פי| צאהל די נרעסער
 די טיס עפ נאיעטעהם בעסער ניט און

ף העײען.  ויאס חעלד, עכטצן איין ײי
 ׳פפרילנען נאםען, זיין נ׳»ר םארדיענם

 העלרען, כלוסר׳פטע ׳פיעור א אהן ארויס
 צופאל־ •אזע־העידען, מאמענט־העידען,

העיחזז.
 צוליענ אז װאונדער, דער איז װאם

 מענ״ דערקענען העלרען םאי׳שע םיעל די
 זאלען װאנען 1פי אמת׳ע¥ די ניט יפעז
 אלע }'אונטערעיערען צו וױסעז זיי

 ארויס• דך האנען וראנעס אלע םיסנים,
 פ.•; לונפט די נעמנ. ניט פאר נעוױזען

 ;,א״נ טין סעניפען כיי איז אימיטאציע
ענטװיקעלט. יפטארק אז

 זיינען דורות יוומענדינע די יעחפט
 אודטייל זײער ארויםצוזאנען ׳שטאנד אים

 זיי םון װער העלחוז, אםאלינע די מענעו
פאיאץ. א ביויז װער און עכט איז

r זװױיםענס, a n םאתע־ לים סעז
 זא״ זיי גרױס װי העליען, די אז סעז,
 ד;•: יײ רעי• ניט זיינעז זיין, ניט אעז
 אכער ׳פװאכחייטען. םענשליכע מ*ט יפעז

 נים דערםון װייעז מימסענלמן זייערע
 דער םוז םארל)סעיוננ זייער אין וױםען.

 בײ מיאך. א װײנינסטענם, *יין, העלד
 נע• ה׳ניאעז די זױגעז נריכען אלםע די

נעסער. האיגע ײעז
 אין העלד דער װאם דעם, םון אט

 דעם סיט ניט ׳פטימט וױרקליכה״ט דער
 איהם״ ײענען ם«טאזיע דער םוז בילד
 זיינע םון נריננ׳ןועצוננ די ארױם קוםט

צ״ט־נענאםען.
 אײז איז יעבען ײאם כ״מ׳פעז, די
 איוע כײ זעהען העלד, דעם מיט צייט
 װי םעהר םיעל אםם ׳פװאכקייטעז, םיעל

o« א בײ i r»  דא־ פאנעז איז ודם, ב^ר t׳
איהם. םארנעטעחןן ניט ריבער

. «v טינ װיאץן זײ . .
 !נײ| מינוםען. ׳פװאכע האבען מענ העלד

ײ מיז ער  םיער־אוז־צװאנ• אלע העיד 1ז
מעת־לעת. םון ישעה צינ

 העלד א אז צונעבעז, ניט װילען די
 הילםלאזער א זייז האן נעביעט זײן אויף
 דער !נייז נעניעט. אנרער אז אויוי
העלד. א־בעראל זיין m העלד

 דער אזיר m װיסעז, ניט 1ײילע זײ
 ער און צופאל, םיז אפהעננינ איז העלר
ןי פארזעהן. אמאל םענ װיבאלד ניי

m ד« אייו■ פיט ט^ר ה«לר, א wו
I',P ׳ »710.

m ■ון לצנ׳ה איו איו r\ לײ*0 ת«לר
י 1י* 1׳ננ ײי «י»• «3י110׳ י7ל'*'0*6 י
גיט לל3 «לס1וןא ׳נר װ׳דנ* י׳ין ,10«

י3 1« ;״חצלדי׳צ״ » #fl»* ני♦ »0א
ן1 ■ון ׳צװאנה״טצן #י«י  1 גארא^טצר ״

»1 דט פאד יך1א לירען «ס ^ v mלים 
״ו 1’א חײט.1טצט* י

 סאר׳צטעלט צױאטען איעם דאס
צ1 פון |3אױ< די פאר  1<0*ײטמ«נא ״;
ױ י11א חצלד, fie נעזינס דיכט׳גע ד*ס  ו
 lie לינט דאס פארדתקעלט יצטױנ דער
טאנ.

 װען צײטצן, לומצ;ריגע די א־ן ער׳צט
 אנקיי-1̂ אמ די קיײנינק״סען, איע די

 n |1א פאמפטצן, װערצן ד.עלד lit טעו
 נ*ר אוינען די פאר זעהט טענ־צהייט

 דפר ײאס מינטיגפ, דאם נרײסע, דאם
 דא< לפנצן, זײן אין נעטאז חאט חעלד

 רינסיטן די ׳עטענדיג) (נ־ס אפט רט1פ
 אנ׳צא״ אינפרטרינענע די זאנאר אדער
חעלד. דעם ם.־ן צוגג

דייס• א אין איך האנ לאננ ניט דא
 אי* ארטיקעל אן נעלעזצן ז׳צורנאל ׳עען
 אי• דעס צייט, אונזער פו| העלד א נער

 פא*10 פא׳טיסטעךפיחרער טאלימני׳פמן
 א איו ארסיקעל פח ׳*ויינער דער לי;י.

 א*01ס tie פרײגד נאהצנטער נעװעזענער
 גאך צוזאמען נײדע חאכען זײ מען ליני,

 סא׳ איםאל׳ענישןר דעד אין נעארנייט
 דא• סײנם ער וארסײ. ציאליסטי׳פער

 װי פאספעטענםער איז ער אז רינעו,
 נאראת״ דעס ׳ןואצען1אנצ אנדערע איע
הערד. ריעזען פון טער

 tie נענגער נרעסטע די אפימ אלע,
 װאס 1א נלוינען, איז האלט׳נן םוסאליני,

 lie םיצימע n אױף אגעןז נ;ט זאל מען
 אנער דייזסאס^ר, איםאליפניטפן דעם
 א איז ער דאס צונעכען, טען no דאס

 פעסטען א סיט מאן א מענ׳ש, ׳עםארלער
 ױילען, א״וערנעם אן סיט כאראקטער,

ײ אונעױפראלען  עגט״ נצםאהרען, אלע נ
 דארענ״ רידקאלי׳פסטע די אין עיאסען

ט׳ון.
 חנר אױבענדערמאנטער דער הוסט

o לייקענט ן1א ז״נער r”| לױס נ״ן. |1א 
 •שװאכע א מוסאי״ד איז יש־לרערוננ, זײן

 נים איז fix לעכערליר איו װאס פערואן,
העלד. נאסען דעם װערם

 בא״ זײז צו אילוםטראציע אלם און
 או ׳פר״נער, דער דערצעהיט ננ.1ד,ויפט

 n& רעדאיוטאר געװען איז סוםאליני תז1
 ״אװאנ־ צייםונג סאציאליםם״צער דער
 סוט חןם האנצן דס ער םלענט טי״,

 וועיכע ניאנוסקריפטעז, די אומצױןעררען
 אר־ די im ררוהםןחינ, ניט נעװעז זיינען
 לי־ ׳טליססזלדינע די סיט ריידען 1צ נייט

ז איבערגעבעז ער םלעגט םצראטע) ״  ז
סעקרעםער.

ט איהר װאם אײר זאנט כיען :װיי
 אליני׳ן,010 םון חסיד הײן זײן ניט דארוי

 נאר אט ראיה די אז אײנצוזעהן, אוס
 ארױס־ שאן םענ׳ש א אז נים, ראיח ס״ז

ײ העלרעגםוטה וױיזע;  זאכען נרױסע נ
 *”קל ניי ײלא עוואכפ״ט רי האבען אןן

 סיעל אז ניט, וייםט1 װער ניגקייםען.
װאײ װעלכזי חנן,1נאט העחעעגדע די םון

ם א ד ד י ן ל ע ש ו ב א ך ^ ן ו פ נראם. נםתלי םץ5
sggsgBssaasggssagggssagcssaassgasgsassBgssaggggggs

 — אויפגעהױבען זיך ער האט םיסט און שטויב פון
 שטאםעז, וױלדע װי פים און הענט םיט גוף א

 םינגער־קאםען, םיט האריקע, פאנען בײ װי און
 גלויבען, לוימער םים אץ האםערדיגע אױגען מיט

שױבען. יעדענם םאר אוי,ז פלאםען און זיך נויגען װאם

 דערהויבען, קענינען געגען זיך האם ער
 שפאנען. גענוםען פיהרער־טריט װייטע םיט האט ־און
 לאנען די דורך װענען נײע ם׳האבען ביז
שטויבעץ. נענוםען םיטגעהער װײטע פץ

 געשםאנען, װײם דער פון זײנען װאם די, און
 ;קלייבען זיך אים לעם שװײגענדיג האבען גענוםען

 פארבלײבען, די אז געםיינט, נאך האבען װאם די, אץ
װאנען. דורך נישט וױיםען און םים אויכעם געהען זײ

t

 שטאםען םויזענט פיל םץ גדנטקײם דער דורך ער שםאנט און
 עראפלאנען-םליגלען, װי חענם אױםנשעפרײםע םים

 ש«על;ץ. — טײכען טאלען, פלאכען, היגלען, אריבער
 טױער־ריגלען, די איהט פאר אױןז ריגלען שטעדט

 םראנען, איהם פאר נײגען זיך הכנהע׳דיק
 ציקלאנען, םאר װעלדער וױ זיך נײנ^ן שםאםען את
פלאםען. וױ איחם פאר פלאטערען סאגען אלע את
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ו *נ*(ט1 «יד1 ארת׳׳ד 1ד* 10( י  ז
«i ר*ס ניט i יט1יד«נ1»ונצופ* lie •זײ 
o« נ׳־סרעניעע;. (« n o  i נלױז Dun 
ן1 ,01*0 ט*דט1*י1 »*ד*»ל ״

ט ראי אלן ניט  «לד1 1ד* פארנו״נ
 זײן איז אסס יך,11 («לנ*ר1ד« אױוי

נ1אנ — HUH (יין fix רעייד״ש וי  *no*) 
טױריססיש.

 נאזװדןר א גאר איז דאס אנ«ר
e i* )  B0n ,wa»no ױ יו0 1**10 (יס 

ס*«ז״0( •(*0ח״( ס״(* פון דאתסען

t װ#ס u b ש סארט א ענ r ט n 
ס ר ע מי ^ ען ג עװ ? ג

)״0 ?״* וון (שלוס

 אײד דער איצט נאך איז און נעװען איז
r;y ציגער o, רעם אין פעהמקײטעז מיט 

o עקזעהוטװו in p* סעדעדיי״ דער פון 
 אדײננע׳מװאױ דינען אגדמרע די ״עאן.,

 M דורר ״צסעמן וויכצןמע די אין טען
 אוכלןוסענחגן, א#ףל" סון סאראײדגוננ

 זאנען ארנײסצר-סע^עז די װי אדער,
ov, ײ וױיל  •אהעי־״ציי• גוטע זיעען ו

 דיר^ דמן וױ ׳דיס די ״שיייעז P* ימר
 H געהײס^ן איסמר ד.#ט נאסיצדס

ײ האגט. נעסטע  גצ״ איסצר ?ײנען ו
 אין גיס בא׳עעמעגיטע, ?ײנצ װמז

 Dr»i ח, דעס אין נאר ׳דן ׳שאעכטען
w ?יעצז ױי n tiv v i אוגטצר גענצליר 
 אינ$טינעטױו האט עד אײנפיוס. זײן
ײ  נעדאנ״ ?ײעלע װײיל אױסגעקייבען ו
 אויפצוײיזצן זיכעל נעװען ?ײגעז קעז
̂בען די זײנע. אין זיך  ױינע געטײילט ה

 מי״ גא;ץ געװעז דינען וועלכע אידעעז
 די געפעדיט האט ױי כעת ט׳גלמעסיגע,

 בא• איז עס װאס אין כאדיםטערונג,
 קאנסטײ כיאכט. גאמיערסעס *ג׳טאנען

 «רעוײ א »וז אמט חגר אי? טוציאנעא
 פצדערײמאן אמעדייזיז דער םון דע;ט

 נרr מװאכעל.־ א זעחר יײבאר אװ
 סטרײקס. הײן רומצן נ*ט ?אן •רעױדענט

 מר ווצז קײנע. סעםלצז ניט קאן ער
 באיקאט, א פאל צורוזי א ארױס לאזט
 די נאר זױ אנדערע, קײן נים עס האם

 װערט פעדערײמאז די כיאכט. ראראאע
 איהר זאסד. פון שטרײק א נערופען אפט

 פײ םין וױ קילענעדע, םיעי א איז האסע
 איז אמט דער ױניאגס. נרױסע לע

עד פון דורכאױס  םון אױטאריםעם, סאר̂א
 געמן און טאקםיהס פון איבערצייגונגעז,

 גאײכיע• א אויפהאילטען פון טאקטיקס,
 די פין האנדלען חונצינע דאס דורך וױכט

כוחות. עקזיסטירענדע
 דײ ״צייאען נעקאנט האט גאמוערס

 אוטגדחטנית״דײ^ סיטיאטי״ש, גײם זע
 םאיקאמענ־ רער מיט פארמטאנד, מיט
 אפט קינסםלעד. ״טאסענדעז א םיז דױיט

 מיפ- זעהר געודעז םיהאר די זײנעז
 אכער צװײםעז, צום אײגער מרױאי״ט

 איהם ענד^יר נעחענט אימער האבען זײ
 איכערנענצכעז דד *אט ער נעםתיען.

ײ און םאי*פטענדמ, נאװצגוננ דצר צו  ו
 םא.- זיי האמ עד נעפיהיט. עס ד״אבען

 אליץ זיד האבען זײ 'וױ בעסער, ?ןםאנען
 נע״ עס האבעז ךײ און פאסזסאנעז,

 מאראאער דעד נעווען איז ער וואוסט.
 אפט האכעז זײ יאך. ?ײער םון צעגמעד
 זײ אבער אנדז^ט,5אװעקנעב אביסעי
א״ צו נעיואגט נים קײנמאל האבעז  פא̂י

 וױי^ אי״נםלוס, זײן פון הרײז דעם זעז
 פין ילאגער דעד נעוחון איז איהם הינטער

ײ האט ער ׳פונא.  צוזאםעננעחא^טען ז
 אויסנעצײבעג״ אז םון קרנצעז איע מיט
 םונדאפחוגמאל ,אכער •אייםײקער םצז

p זײן צוזאםקננעחאיםען קר האם ra o 
כיח. טאדוד!צן זיק דודד

I ••

J
■ j



װאט - - פיױביעס נעבערישע״
ו פונקם ̂סאאזעז או כיאר טיגס

....<ו.«- ה
״הפועי דע־ וױ נאבדעם
רײדזעז די אק איײן איז

זי האבען הבללית, דזסתדרות

r, 1985 ד«מ«ג,6־ o v e  OT13.
him .איחם ה»<ס ןי ני*»ק »hחור• ־ 

מ די יייז נאר יאונאר ױ ױגו אױסנאהם־ ו
• ו.

*pho ■*ר<*םאגנ»רי׳»ר דער ננדג«
ik די ה*יט יקם  j t y ’ ihhh ניסלאכ־ 

ו ה*ס וױ>ז י  גדענעץ די םטרװימט ז
»ן i *וױ׳ r a w i« j i n| « נזמטיכיטע 

 H און רענירוננ חעריא׳ס »ן פאייםיס
 ריט *וזטםענארנייט סיסטעמווטי׳וועו

 ««־־ די ײע<כן *טרט״מן, ניוגערלימ
 נדענאד־ דער ני׳»ם«עװא?ט. ה*ט םײ
 די צוריספיהרע; דארןי מןוננרעם מו

 זעאבםט׳שמענ־ פין װקנ אױפ׳ן «רםײ
?אאםעז*»אאיט־ה. וינער

 װען פעבריאר, טען8 ועצנינען דעם
 סאציאאים־ דער נעעםענם זיף האם עס

 זיד האם נרענאדא, א־ז סאננרעם טי׳׳ןער
 סאנ־ h *ונױפסוםען נןזאאם ■טריז ןןין

 םטוױאאיסםימ״קאםדנים״ רער ®יז גרעם
 איז טאג־ארדנוננ דער וארםיי. סי׳שער

 •אליםי־ און באריכט )1 מאלנעגדינער:
v r לואי), — (רעםערענט י#נע 
 קאנפערענץ אינםערנ*צי*נ»לע די )2

 לעטראנזש), — (רעפערענט בעראין אין
 (ער־ טעטיגקײט פארלאםעגטאריישע )8

 װאהיען, ק*סונאלע )4 ;יאיאז) נ*סם
נארטײ־בױלעםיז. )6

 זיצונג אעצטער דער פון באריכם םח
 אײג־ דער אז זעהן, צו איז ק. צ. םח

 פא- לאנד p# ®ארטײ רער םון םלוס
סיסםעטאםיש. זיף שמארהם

שסועסעז קורצע

 מיםגאידער אױסגעישלאסענע דריי די
 —פארםײ קאמ. םראגצױזײשער דער פון

 ה#־ — דעאאגאדד און ראזביער מאגאט,
 דמילענאמען די צו געווענדקט זיך בען
 כײט פארטײ־קןננגרעס קאפ. אעצטען םון
בריװ. אםענעם אן

 זײ ה$ט טען .דערקיערען, זײ
 דיסיצפיליך א םאר ניישט אױסגעסל*סען

 ״פיאיעסטעטס־באליײ א םאר נאר ברוף,
 פארטיײאפאראט. דעם אגבי דיגונג״

 צו ארץ דרף װענינ צו ״ארױסוױיזען
 באטייט דשירא זוזאנגע צו ארער סרען

 אטענטאט אן —. פארטײ דער, איז
 אינטער־ אױפ׳ן און פארטײ דער אויף

 נע־ כיען װערם דערםאר ;נאציאנאל
 פון ?זוגא אאס שאנד־סאופ צום שטעאט

פראאעטאריאט״״.
פארטײ, :*.kp דער פון פיהרער די

 — חברים זײגע און םאגאט *טרײבען —
 צו סײ פאראכםוננ םיט זיןי באציהען

 דער צו פײ בכאא, ארבײםעד־םאסע דער
 באמיד״ען זײ םארטיײמיטנאידער. מאסע

 ?אא־• דעם אנטוױקאען צו גארנײשט זיר
 זײ כיאםע. דער פון סעךבאװאוסטזײן

 געהארכזאם. זייז נאר איהר הײסען
 מען דערציהט אוםן אזא אויף ״אבער
 דית־ די רעװאאוציאנעחח״. סײן גיישט

 הײנטיגע די פון געאוםםעז טאטארײשע
 כאראקטעריס־ ״א זײנען פארטײ־םיהרער

ער  פא־ האײנבירגעראיכע םיז עטריר מ̂י
איםיקער״.

 און טרען םון םײנוגג דער אויט
 איז ׳ד«ײגמ ני׳טם אויב — װעט, ז״שירא,
 די םראנתרײד איז אױסברעכען םארנען

 דע־ ס׳צוױיםעאט װער און רעװאאוציע.
 םחברים די פאררעטער. א איז דער ר-ין,
 די םרן אײנס ־— אז האאטען, בריװ פון

̂טט דאס איז בײדע:  א װי מעהר, ני
 ^װאכהײט די דאס באװײזט דיז בא̂א
 דאס םײנען זײ אדב ;פיהרער די םון

 זײ אז ׳סכנה א איז דאן עתסט, אבער
 געםעהרליבעז א צו פארטײ די פיהרען
פוכמז.

 מען טאר םארטײ דער איז אבער
 חר אאריא׳ם חנדען. ני^ם דעם װעגפן

 אנ־ אן פארנומען האם װאס זאאוצ̂י
 געװארזוז םארשריעז איז ׳שאמאוגג, דערע
 רעםארמיסטישע, א — אאס נאר נ^מ

 רזד זײן \שענדאימד. א — אאס נאר
 ״הוטא־ די• האט םאשיזם ווענעז זאאוציע

 ״סא־ — אאס כאראקטעריזירט ניטזן״
 זיד זאנט ער װײא ציאא״פאמיסטישע׳/

 בורמזוא״ גאנצע די באטראכטעז צו אפ
 צוזאמען אינסע, און רעכטע —־ זיע

 גע־ אײן אאס — אנארכיסנמן די מיט
 אױמ פראנם. םאמיםם^ען ישאאסעגאם

 דער םון פיהרער זײ םיז םיעונג דער
 קא- נישם װאם איז.אאץ, פארטײ, קאם.

p מוניסםי^ i r — .די מא^יססיש 
 די אז דערקאערען,־ ברױו פיז טחברים
 םאק־ דער אז דערםאגם םאקטיק דאזימ

 וואס פאםםוך, נארישאז יענאם פיז טיה
מן אאנג אזוי האט  װאאזי, וועגען ממרי
 דער םון זואנזאםקײט די ומתיז ניז

 אזױ ג^ונאחוז, אפגשםעכ»ם איז םסאדע
 געחוםעז, טאקע איז ײאאוי רער יייז זי

באסארקט... *יסם קײנאר איהם האט
חברים, און מאנאם זאגעז םוח צום

 אן, אעניניזם םאר םורא ״האבען זיי אז
 םיט אז םור^ ה#נאן ?ײ יעגינא)״.

םיהדזמ די *ױ* נאטעז יענק׳ס
 אינטערנא־ דעם קאםוניסטאן די הײנם

זזוי י םפאה. א צו פראאאגאוריאט ^

 רעד>וקטמר דעם צוױעען
# ♦ • •לעזער די און ״״;

מ ־
נונרער אעדדעער עצ. אאקאא א״באװיין.

 יןי*ר, איז :וסער רעדז^ער «וײער — .3
 ערמטע. סאסע די פוז »ײ;ןןר זײנם 1איח ד״גפ
ne אוז ײניפז, די נעבוים חאבעו מעינע ״די 

 י*לאר אייןר פוז מקרעמעד דער ה»ט זיכער
 װזןרםער זײ:ע סים היםעז סזןוןר נעדארםט זיר
״יו איז יי״ןי׳ *יי ב**ונ איז  םיט פגרופעז ניט זי

 האנד־ ד*ר:י אידי ;יט גטר״. ״עובי־ גפמעז דעם
 *ו ונ1בא איז נ*ר נ*ם ײנ־אךפיחרער. א יעו•
 :ייכנייד י*;ד<ז צו :א״ איהי, װי פיטנליד, אזא

 D'a פארהאיםעז זיןי ײניאדפיחדער דער דאיוי
 דער׳הינ׳ענען יןען *;ר אז ט״נעז, :ים איז םאל׳ם׳

 האדבעז א טיט זײנעס געגגער װעימנז אירנעגר
י rn •זי־, ז פאר״שטעהט זידע-׳װאי־ט.  פײטנרי• י

 אגבא־ איז געדמעז אױןי ;סי דארבעז נופא רער
ע1ז*י־ *,אוי, •צריץ װאי־םען ניט א*ז םדאכם׳  י
 א'יד זײנעז זיי צי אויס, נ*ט טאכט םיהױזגד,

 אײנ* ניט אייב נים. אדער זיי םיט פאי^אנעז
i~*: ׳טאר*טטא:עז r נעבען זיי זאיעז און זיי 

 אניצטענדי־ אז אוי;י ב•יינינגעז זייערע צו אײסדױק
 איז דאפ ר*ט.)ח**אי- א״נץם רופעז «ו אופן. נ־פז

 אזא נעב־ױכעז צו אנ־טטאט אדנוסענט. קײז טי:
 :ויםינע די ב־ענגעז צו נײיכשי־ טיר א*ז וואי־ט

 הע;ען אי״ײז אנדערע די *טויז װערען יאז שאקטען.
פיײנד ניט, :אי או:ז פאלישסעהם אורטײרעז.

געז ^,,פא־ע צו :יט דא ד;ז כי״ םיר לייבאוײץ.
א*ז ■ארטנו ברודער סעריעמער, אייער
אש נעה לאט ער %ועז אפיי־ו, ;עלעכם אוד; זיכעי
זיזי נעדאיפט דאי ר •; האמ עקסיױז, יזעל *צט• א
יער א' א*ן ײז ז :עײעז •צ« איז לאנכראי״ירעז׳ האנעז
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 ממ״נדצי דימנסענעם » *חזז5■אר

א, «*ap«HN> *u«3דו םון •*יס ני  יו
 האם זום ױער סט. »25 איסט
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w i n a

 א־ בײ פארדינט עס האט איהד נגזד.
 און־י ײינט זײט, ;־,אנד*;'־ דער פוז אבער, ניאז.
 נרױכע א דא־צוניס, די פון א":־;ד א'ס אײד,

t- +\ כס<ריפ - i♦ * די ע#יריגײ ***#rVW ײי n 
 אײנ־ דאד אוז נעיאצענעם א אזיןי דעבאמירעז
 די א-ז דאב אז זײז. קאז עס אופן. דרולםםויען

 װאס רערבערפ. עי״טערע אײגיגע װאריש אורזאכע
 י*א:נ־ אײער עעצען אוז גום׳ אזיוי אײןי הענע?

 נעיטװיגעז. טאר דאס האבעז איב״ס, יעהרמע
 א״ער פיט איהר דאס געפיהימ, זײ האבעז אפ*טר

 בהיצור, ניאס. רי איבערנעכאפט הןוט אטאיע
ט טאר ד»ס ד*ם נעפינעז, ם*ר  איהר ז״:
 אז נא־. האפעז מיר נערעכט. איגנאנצעז נים
 איי,* װעיעז זײט אונזער פוז װערטעו־ ■*ר די

 כ׳;ה־ אייעי םי« אױפזערקזאדקײט רי ציהעז זיך
 איז טעטבעיעי®, נאנצעי אײער פון אוז רעםעד

 צו סוף א נעהפעז טענריך וױיט װי װעט עס
 די אויןי זידעל־װעדמער איערלײ טיט ;״1קאכ דעם

םיהיננעז.

 איג• די דאש ׳טענה א-יער — סאאאכיאן. ב.
 און באריבט העכסט נעװעז װאלט טערנע״צאנאל

 ■־א־ די אויסנעפיהדט נואלט זי װעז געאכםעט,
 אדײג־י זי:י האט ל«לאל מדויסעד k װאש גראם,

מז  וזיכמינכנת, סאמע ד*ס אלס ה••, איז נענו
 •*צזט ענטיצולדינתנ, אום אץזי בעטעז םיר איז,

 פיײ אייזנר לויט אויס, לוטם עם לעכערליך.
 איבער דעה די האבעז זאל לאקאל דער אז נונג
 זאל״גא• לאהאל דער אז ;אינםעי־גע־צאנאי חנר

 אי;טער:ע״פ#גאר. דער סיז פאליסי די ־פטיביעז
 פוז םײל קלײגער א אז װעיטער, אגדערע אין

 «א־ די דיקםירעז זאל ארנאניזאציע, נרויסער א
 איהר זעהט ןןרגאניזאציע. גאנצער דער םוז ייסי
 אײב ? איז דאס לעכערליר װי :יט, אל״ז דעו
 דזגר פוז ■א'יסי די באיצטיםעז זאי לאקאל דער

 איג• די אז joy סײ:ט דאז אינטערנזדפאגאל,
 לאמיר יעבעז. צו אויסהערעז זאל םערגע׳טאנאל

 דז?ע• דער בײישפיל. מגקרעטעז נאנץ א גצהטעז
 אינםזןרנע־ דער פיז באארד עלזעקוהױו נעראל

 דיםקוסיע, נרינדליכער םי»*;י א ;אד עאגאל,
 אינםעדעמז די אגבאטיאכט איז נעחמגדינ אוז
 פוז בלויז ניט ארגאניזאציע, גאנצער דער פוז

̂ננעם אדער דאם  די אײגגעזעהז האט יאקאל, י
 צװײ פוז םאראײנינוננ די פאר נויםויענדינקײט

 אז אזוי, ®אסירט לאקאל. אי*ן איז לאחארס
 אורזא- .אנלעדער אדער אזא צו^יב לאיזאל, אײז
̂ום. דעם םים צוםרידעז ניט איז מ, ̂צ  ®רזד בא
 ktm אז זיז, א זיעס עס דאט אײזי, טיר נןז

 אז פאייאגנ, דעם םיט ארויסתונמז זאל לאי,אל
 איז ov אז ד^ג־ם, ער װאס מאז. זאל ב. ע. נ. דער

 איננתרנזד די נימ טױנ ׳גיט װעו אוז, נױט*^
 #נײן ? נאקעכיפעז איהר מוז טעז אוז ?זאנעל.

 פון װיכסיגקײט די םאל״צםעחם ̂יאס לאל»ל. א
 ער m וױיס, װאם איז אינטערנע״טאנאל, דער
 וחנת ארגאניזאציפ, ותד םיז סײל א נלױז איז

 װעם ער ביז װעם, אוז ב^לום, דעם אױםפאינעז
 -ajriyj דער אין איבעריגע אלע איבערצײגפן
ײ! םינקײט,םוז  דזגר ב•• זיד האיטע? םאדערוגג, ז

 5̂ױא איהד אינםערנעיכאנאל. .דער טוז ■אלים•
, איבערלעגענדיג אביסצלע נאר יו  אז אײנזעהז, ז

ײז. גיא עס מו אנדזןר״א  אזא או״ןי נאר אז ן
וחמ־ א האבעו ארנאניזאציע אז י,אן אויז

 1װצ טאנ׳ אײז יעבעז נעקאנט חאלט ױגיאן כע
» ו«ונדעמ1ב םיםנלידער איהרזן פוז **ד*ר »י  וז

v jh o v k i? אי ?ייז וװ  איהדזג »וו ויאסאסאי י
 כדפונפיני א מװאז יואלט •מי»ו Mm 1 •ימדזננאן

rw i. י יתר איז מלבפ יאס ו ו פ■ םים •  ײ—י
ו אדאגצי י פ י ג מי ז . ו װ ײ נ

n וױ ייפ*ס*ר?«. גים םיפ וואיאו «ױר
 דן «*ז וס וים״ *י

rtxrn יו* 
ר »יו o ון m c t i י

ly* נאארד o n r j jm n• י3 אזא אײפ ו#יי• י
t רי איו ד#ס אז אוו נצי׳ rnסײדאנמגדמנע 

מ יאליסי# צי r? די גאר װ w  m  vrv»*m״
מז ני־• קאו ׳דא« ניז אט איו ר«ז. ײו יזז  ‘ל• י
 •*jri פראיאר^אנעל פאר קויות טאמז אוז קאל

 trs• אוגא#תי HM פא-דאסעז איו רעזע;טײ^ו
 גיט oy •*יןדא «י װארום אעטעו־גא^נאי, די

ו װ*ם יאהאי לאיאלער א א״ז. י ײ ויאלטזנו ז  נ
י ז אינפןרנצ״פאנאמ דער n# ■•ליסיס י  רי ני

 זאל און jjra ער כאגדא #ימרצז גצזגנדעיט װצלצו
 אוי• אופו עהרליכןן א*ן א:זסע:די:עז אן אײי

 און מטנצר&׳ אײנפד׳נ זײנזן צװימעז סײ סייעז
עי םאר ס*י  וואס דאס, סעסנעי^• אינעסײגזןר י
ױז טינ נײםינ פאי־ האים ער , פאר כי  נאל זיו

?אנאל.7א*:ס/רנ נאנצע די פאר

ער. װאלוי  דאס לייד, אינז טום ע® ~ אײזנ
 די אויססעדיזיאם גאנץ נאך נים פאינט א*חר

 ,1W4 ׳סאי איו ױניאז. אײער פון םעםינקײטעז
 לאנ־ א כאססא? אין נעװאיעז אפנעחאיםעז איז

 ױעל• ;״,או אינטערגדשאגא*, אײער םון װע:^אז
 ••ליט״פער אונאנחעגנינער פוז פראגע די כער

 נעױא־ דיכױטירט גרינדײך גאנץ איז אלציאז
 די נזןװארעו. נומגזני״ײסעז אויר ענדייזי און רעז

 די רעארעזזגטירט זיך םיט האט קאנות^אן
 גאגצע די אז ׳עס הײסט סזנטבערזי•, גאגצע

 דעם. פאר ארויכנעזאנס זיך האט םעפבזגר״פי■
 ו״נעז אוז נעװען ז״נען אייגצעמע אז רעגליף,

 ;יט ענדערט דאס ;רזאב מײני:;. אגאנדער םוז
 נאיציוס. דעם סון וױכטינקײט די האר א אןיף

 סאל איא איז דאס דע:ק̂נ איהר אז סעגריזי,
 ר׳לפערענדוס־ א האבעז ט1נ־;דאר םעז װאלט
 ?ײנט איײר אז ניט, אנער סיו״ דענקעז װאום,

 נא* איז װאס פיאנע, רי זאי װארום נערעכם.
 װע• עגט־צידעז נ׳וזעז וײכטינע. אזא ;ים אלעםעז.

רך רעז  ױאס פ-אנעז, איז רעפ^יענדום-ױאוט, א ̂ז
 ױ• די סאר א-נטערעס העכבטעז דעם פוז זיינען

 רער םיז װערעז עגנמידעז יענעז זאיעז ׳:יאז
 רי איז אן דיר :עילמעו װארום V לאנװעניצאז
 לאנװענ* די יוניאז דער םאי פראשז װיכטינסטע

 דעי פוז לעפרעתנטאגטיז אדת־ע די שאי יצאז
 «אלײ דער איז בלױז אה כיעםבעײצי■׳ נאנצער
 א ארת׳ז דער איז איז װעלכע — פלאגע. טייטער

 א מ*מז ז7סײ טיר זאלזוז »דאמ, זייטינמ
 אױם• יזעז װאס דעם, הוץ א ? רעפערעגדום

 אננענױ יעפערענדום? דעל םאי אלא איז טאז
 פאליט״צע םאר א*ז דאיאריכתם ,ד אז ׳טעז

 אײןי ױניאז די דעז העו אלציאז׳ אונבאירענמע
 באשלוס דעם פאינעז צו םאל דעם איז צוױנגעז

 פון באיפלוס דעד אוז ? סאיאריטקט דזןר םוז
ײ דאיף קאנװעניצאז רער  װע• פאריצטאנעז ניט או
 אלס נימןר נאר רכיגי, ײסיצה הלכה א איס לעז,

 אננעה• מזןםבזןרמי■ די װיל ׳אזr,רעסאמענדי א
 זי װיל אוז רעכם. איז ׳רעל,אטע:דײ־טאז די טעז
 פאר״ וױיל צװיננעז׳ ניט קײנעי• איהר מז ניט.

 ניט האט אינטערנעעאנאל אונזער אז נים, נעכט
■*ליטיקס. םיט םאז צו האבעז ניט קען אוז

הונסט־ דירעתטאר אסטראװסק^ א.
אצ ישול אנ מ קײ כעםצז פייר - אלײענס. עדױ
 *ו פסחלע? אונועי ־ אריסצוםײט׳פצן נ.יט אײך
cm .ארנײ• פוז .טארמםציתר די צ̂ו לאנס״צאז 

 אונז תאט איריר ותלנעז צו ט^ר־^רגאניזאציעס.
ז סכיז א אי״ס א״מעלאדזז, י  נלייכנילסינק״ם ז

 האל- סיר סארמעוזים׳ פתתם ארביים. אײער צו
 פיל וױנםיגע. העכסט א פאר אײבײם אײער טעז

 אזא םאכען ײאס אנדעיזו, פילע װי וױכטינער,
 איזד נאו װארים, נאס. אונזעי איז נעפילרער

 םא• צו—םעםמיוײם אײער פוז ציל דער איז םעז,
י זעהו ם^נטער אזן זיהז אונזערע כעז  װעלם י

 די מימ ניט אוו קינססי׳ער, פוז אײגעז די מים
 נרעס• דעי —בעלי*םלאכות, אײנפאכע פוז אײיעז

ײז. נאר לאז ויאס טער  םלװ דער איז עש ז
 ציװיליזאציע, אונזעד פוז אוז צײט אונזער םיז

 צו נזװארעז רזדוצירם כטעט א*ז איעס װאס
 אװע? רויבם דאס װאס סלאכת, פוז םדרנה דער
 יש5 איהר, לעבעז. פון חז איז זיז גאנצעו דעם

 די םוז אײנער דארום זײנט טעםיגיױיט, אײער
 יענען, אונזער איו פאקםארעז קולטור װיכםינפםע

 און הויך. צו •צמצעז ניט עס לעגעז מיר אוז
 זײן געװאלט זעהר און זעהר דארום האכעז ם*ר
 גע• נוםא דארט טאלמ אוז יאגט׳פאז, אליער צו

 אױזי אוז כח ״פר פארדיגטעז דעם אײו בעז
 זײנען םיר ײאס אלעס, ו םאז צו אײזי צוזאנעז

 אײער אין אייזי העלפען צו •צטאנד, איז נאר
 נע־ אזױ אב*ד זיך האט עס איבײמ. נרױסער

ו האבעז פיר דאס םאכם, י  פאר^ע־ pטארr ז
 לננד צו אונז דאדום אי*!י כעםעז פיר טיגם.

 װעז דאס צו, אייץ זאנעז פיר אוז סיסדעעז
 די דורןי הזולפעז מנעז אײד ז7ל7וו םיר נ#ר

 דעם סים סאז עב פיר װמיעז .נערצכםינקײם״,
טארנעניג?!. ניעסםעז

ײז. ב.  נאנץ גיט זײנם ׳איהר — ליכםענ?ז
 נלוי? נעװעו נים איז עס אינטארםירט. רינטינ

r• נמנלימ די a n, א נעפארם דאט װזזלמ r r( 
t דריקט איהר װ• t ,1נ»פ«זןרס* ווענעז אױס. 

י אויד  אאנערױ האס «ר«סזן סאנאטליכץ נאנצזן ו
 ״אם• דעם נעהםם אידם. ווענעו װארעם זיןי *עז

vtn*o n מנםהלי״ לאנםיק i׳ o m ראיט איהד
 יוענעז אפד״אנדיתנ אויסגעןןץנענםע אן נעפיגען

r •וז נאום%עיס'ז o M v n if i ^דאי 1א' שסאיגעו 
 ארוים עס»יבעיג סי. װײזם אופעצתנ דאזינצר

n •יז מגסניס נרמדײמ א  jmf*om« נמנ״ 
i r r אח o n .ארס אז סײומ ער •יהדאר**! 
 ז*ײ באורענוננ ארבײםער אםערײןאנצד די און
 זאנט׳ «ר נ׳יםה. »ײן און נון• אײז nmw נען
o r מהט איז» m•\ ״פוחןר trv'*n»«M נןאד 

 באוחד ארבײכתר אםיריאאנזר לער סון •ןןרם׳ז
ijm איו ov װ• נז̂נ r (א»»ו#י*דא m e רבינו 

•n די «t mזיי ײעז ••חר, •ערצינ די א״ז ״ 
 ריד םיר סתר. דאר יױן ס^יואגעבל ח«נען

ivo אײר a n אינערצולײזןנע. איטימל •

מ יי ױי i וןמר *ו f n i i i f j f f j t f- ארייקול •r 
• נ ײי מנ רי׳ו א • Wו ו י י  טץנ^נו*• וישנח •ח לו

י 1*י ו ײ אי מ 11• נדי•*?״ ״  דןף יאגיא•, ••ני
ט9-7איג» ל9אר«י? i »נ u r n א• וױיל  ו

ו י ^ דאס נוװצן י ר וע״ ױאפ פו •עדײ̂נ
ז י j י jm ii א אױוי )•?n i  l i f i f i i דעי 

w n  w״ww מ 11א  אראי״ דעס אױו לײני
 איחד אינ^רצולײעגוז. נדא♦ זןחר איו ל9?

 טעגץננױן •ר. דאס װיפען אודאי דאר סוזט
m צוײק יאחי 7אײנינ מים i r w ניטער/ר א

ײ מ im 11• מ  r r r w u אל••/ נאנצער דיו•
̂ד vn n ״ר fit ־t in ארטימל nןלר fin mrr

 װיג״ זעלר אוז צרדב^ די נדצילדעלם ?ענ^דינ
p ro תאס אעםזןמ־^גאנאל אונףעד װאס 74רא 

 net• נליצומ קוגװוג׳י^ז. דער אד«י גע׳ןפילס
op'rpt 993- י געײזז ניט איז סײטP0 r u‘ 

ױ /7’«  ton poorv‘ נאנצע די דעניזט. איוזר ו
 *om povo די נאחאנדעלס האט ןרעסע רייזאנער

ס ע־נסם. טיפסס^ז דעם ם*ס •מיס  יג<7ז יי
מ דער ליס סאל וער אויו איז  יד איז ■*;

• י ו
0. D — פא־עפענפ״ ניט װעט עצטע4 ראכ 
 יזעיבזןר;* אב־סעי איז or װעלעז. ליכט

 װעניגכפעגס א*ז דאה ט.יגאר; װעגען הת§עיות
סײנו:נ. אוגזעי

י אײ אייער — ^'.VP ה  אנוערע פלו י
 ‘po קיאיאססין א נריגדען צו טארזיו גענאסען
 טאר עריצטענס זאינעו צו סאס״עט/ טאריעל

o n און סאסיױע איו פוועאום קראיאטקיז r i״‘ 
 זעלנסס* ד-*ט למתרעז, זיעע סארברײםען צו טענס

 אי• כיפסאטי. טיסססע אוגזער פארטטעגדלױ
 וײט, אי;זער nc פיר, דאס ?אנעז, צו נערינ
 גאר ײערןן םיר װאס 1םינ העלסעז אײו װעלעז
 באנ?עם ציס ױסען זיכער װעלעו סיר יענעז.

סאנ רארנדש״ צטעו3 דעם צוועק, דעם םאר  ס̂ו
y כולװארד, קאפע איו יװמנט, o u און סטלים 

 פאר״ גוט ד;חר אי װעלעז סיר װאו נרארװײ/
גופעס. יזעהד עטװאב אויסטאז יא אח כרעננעז

 אײן ל1זינ׳ ודליען םיר — געיציכטער. ם.
 גוסעי ױבײעאום צוס נײטראג אונזער צױפילעז

 »ע• ׳צטונדע םרײע ער־צטע אונזער ,סריינד״.
 גים םאל די;ק א דעם. םאר •■געכעז סיר לעז

»"*ר באטראבט־;: פיר אוט. •! סאלנעכען
ככוד. נלויכעז א םאר איעלאדוננ

>

T. .ײו װ^עז פיר — ט  נאנץ אײ!י םיט ז
 לינדעבסע! דענ גיט האכעז פיר אפענהערצינ,

 •93 אוז, אונםערגעהםז;^ אייער םאר אינטערעס
 אגדערזן רעקאמעגדי־ע; ניט מיר קענעז טירלױ.

איהר. איו כאטײלינעו צו ײד
עס ײעז אםאי ■אבילט עס ׳יע — אעװין. ב.
 l*M ^עזןר אונזערע פוז ברין• קײן טיטא ז״נעז

 איזך :•ס פײ:ם דאכ אבער *נערעכטיגקײט׳/ דער
ײ וײיעז נאר זײ, האנעז םיר אז סאל  גיס ז

t אויר, טרעםט עס דרויזעו. f i ’o r  WV3VO 
ײ אדער נים  פוילעז זי• אדעד* ׳ביזי ז״נעז ז
 ײלסע! כײף פאבריצירעז פוו אונםער. זיך
 פאר״ א םאר עס האימעז פיד ,r נים. םיר

כלענעז.
.‘נרינפעי ב.  -װצ ■ריײילזמידטע לײנע — !

ר זײז. נים לעז  צתלסמ^ יןופלז װעם עס װז
 יתר גאדיגגיגנלז. נלפאדערםע די ערסילענדינ

 גנאסי אײנײאויגעד. די tic יאײנער ^ײן ױזט
f נעניבעז בעאםטע ײגיאו אױד װעללז ליוי, i 

ײ זײנעז רעכט. זי׳ױבע  נתיעער^ אויד דאל ז
^י ניט רעכם דאס זיי פוז לאז חײ;ער אוז  1א

נעהסעז.

 םטױ םון צוזאטענהונפט דער
 n םון לעהרער און דענטען

 שבת קלאסעז, / װ. ג. ל. א.
מארטש טען28 דעם אװענט,

ינג•1ײא״ דער סון דײניגג־רום אין
 דעם עבת, סקויל, האי אױרוױננ טאז
 #אײענם איז אזײנער 7 מארמ״ש, טעז28

 שײ די פון צוזאסאנקונפט דער זײן װעט
אעהרער. די און לער

 גע־ װעאעז געילעגעגהײט, דער בײ
 אוגזעד פרז שילער איצםיגע און װע!ענע

 פעג• ױניטי אוניװערזיטעמ, ־ ארבײטער
 אנדערע באזוכען װאס די ם\ן און טערס

 זײערא פיט צוזאמענקומעז זיך ^אסעז,
 כדם־ אלז אעהרער אונזערע און פרײנד

 פאי• צו ױניאז אונזער פון באאםטע
 פאמענמעז אץ שםונדען ®אר א נרײננעז

מאםם. גוטער איז  אױך װעיעז איז גע?̂ע
״רעפרע״שםענמס״ גע״שםאקע געניסען
 מיט ענדינעז זיך װעט אװענם דער

־ דעם אויף דז״שיסנײזױם איז טעגץ  ז̂ע
םלאר. בען

 א־אנ־ וועים צוזאמענסוגםם דער
 ווע<- קאונסיל, סטודענטען םולס זשירט

 פאוי• סיז צוזאםענגזךןזטע^ט איז כער
 W או□ סאאכען. אתזערע םיז םרעמער

ט יסגאבעז,1א n פון םײל א דעסען ^ 
 35 דעכענצז צו באמאאםעז קאםיםע די

אײנםרים־ג^ם. סענט
 געמאכט שױז יזען רעזערוױי^ונס

r m*\ ערזעג^ד װצנדעז זיד הען םעז• 
$vnt• צו טיקעסס פאר בר̂י א דויד 

 3 דעןארטמענט, עזײוקײמאנאל אמוצר
סטרים. םע16 וועסס

 אז ערװארטעט ווערם עס װי אזוי
 סײ נאד װענדעז זיך וחנלען מעהד םתי

 האט דארוס ■לאץ, ד* איז עס װי *עםס,
 געבען צי באמלאסין* jronaip זײ

נעײעזמנע אוז איןמדנע אונזעחן «ו צמ
.n rV r

איז צוזאמענתתםט דאר א« ממדינת̂נ
yo2B o ומנס»9 סכח n|

03vo מ אראנדדטעכממסס. אגדצרע קיי

'\ו
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 ויװיזמו דרעס פוו באאםטע פאד ןן
דינספאנ קוםענוען נ?ארד דזשוינס

)1 זייצ ;it C־*•(׳«
ביזגעס •nc װאהלען די געתיכדעז

יזיאיל דעיאין דויעעגטב
אײ•

ד א*ן ע  ר
 ײאיגל־׳גז זיין געזאייט ־אט דגיאן, כיאכע-

 דױױזיצאגס בײדע pc באאדטע ד• פאל
 רעכ פון .באא־ד, דדצאינט דעב אי;

 דעם pc וױ גוט אזוי דיוױזיע^ן דועע
 טאיז< זיינען אזױ אין די״ױזשא;, ײאית

 אלאגדזשנוענטס די ;עיךאייען געטא:ש
 יזא־ ספעציערעד א פין •יאליען די פאי

 דך ה*ט באאיל. דזשא״נט pc ט*טע
 ז*;ענא;טעל דער א־י״גנעטייעט אבע־

 א י־יל/ עדױק״שאנאר ״;־א; ,יטי״יד
 יןריט•־ דיגעז ױאזד*ען ד• פא- טע; פא־
; דע*־ pc ;א:יע; אין יײפיעטש, גע;  ײ
ײ יזאנד״דאטען אייגיכע י״;י:ע אי;  ;,או

דלעש דעם פון ב*;א:*טע פא־ בא״אט
 בא־ איז פאדײידדעט זײגען דיװיז״עאן

 פ*־ר יזאײ«ײן אזא ;עװאלען. ישדוצע
 עררוינט, :יט ײניאן דעד אין איז דו;;
 יןאנדידאטע; א;י.ע;דיפע:ע די װען און

 *דאטעסט א דעס ;ע;ען ;עב־אכט האנעז
זייעל האט באא־ד, דדטאינט דעש צו

MVI ^ t« %|> Mי 9•♦ • •

י■ ,״ײ
 :עגודען ;עדלזט פיאטעשט

׳אדבאט־א:ט
 פיינבעלג. .י. ױײע־פרעזידענם

 דדצאיגט pc טענעדזיטע־ געגעלאל
 צ :עװענדעט דאז זיך ד־׳אט בןנארד,‘

Djn דדעס־ די פון באארד עקזעחוטײו 
טאכען זאי על ,22 י״אקאי־ ױניאז טאנעל

 דע־ װעגען דעדקרעיו;; ;ע־־ע־־ינע א
 עקזעלוטיױ דעד װען און א;;עי*ע;ע;הײט

 טאז, צו עס אגטזאנט זיר האט באאלד
 אפנע״צטעאט באאײ־ לדטאיגט דער דאט

 צו דױויזשאן, דלעס דעם פון װאליען די
עס װער אונטערזוכונג גענױע א מאכען

יםף־ד• פאי פא־אגטװארטריך איז
דעמ עדב ערשיגען זיינען ױאס ײפרעטס
מייז;׳ מ

 דױנ־ש דעש pc בעאכיטע די אבער 'י
 ®ארטדע־ באארד א':טrדז פון דיוױז״שאן

 יא* ׳םון מיטגיידער די כמיז ניט טען
 םיט* די אייך פאדטרעטען זײ ׳J2 סאי

 װײסט איסאריעני^ער דער םין ^ידער
 רי (&, לאקאי ױנ״אן דדעסכיאבער און

 די אזן מ: ראקאל פון דדעס־ורעסער
 עס און ,10 ראיןאר פון קאטערס דדעס

 פון זינד די פאי דאס אױסנעקומען, איז
 ,22 לאסאי פון באארד עקזעקוטױו דעס
 :עיוע־ א מאנען געווארט :יט האט װאס
 נעדארפט אײך האבען דערחלעלוננ, דעע

 אנדעלע די םון מיטנלידער די • יזײדען
 ב^עפטינס זײנעז װאס ראיןאי־ס דרײ
 80 ראיואי און ע«ער.r דרעס די אין

 א:א^r־:ײ‘א•:טע דער צו אפערירט האט
אננעלמנענהײט. דער װענען

 ו-שיט 80 לאקאל פון יל1א תש אין
גט,  דך האט ראקאה זײער דאם גע̂ז

 מיט׳; און םארזינדיגט, ניט גאר מיט
 דרעס דעם פון װאחיען די א«*טטע?עז
 בא־ אומזיסט זײ זײנעז דױו׳יועאז
 אאקאיל דעי אזן נעװאו־ען. עםראפט

 עוןזע־ נענעראא דער דאס פארלאננט,
 אינטערנײישא־ דעל םון באארד קוטיװ

 און פיאנע די אױפנעמען באי!ר sזא נאי
ענט״מײדוגנ. אן א־־ױסנעבען

 אױפגענומען האט זיגםאן פרעױרענט
 אײ;־ האם און 80 ראקאל פין אפיי דעם

 סיטניירער איע םון פייטינג א גערוםען
 באארד, עקזעשוטײו גענעראל דעם סון

 יארה, נױ ארום און אין זיך געפינען װאס
 טענות די דאס איז, ענט־טײדוננ די און
 ארן ;ערעכטע 1זײנע 8J( • לאקאי םון

 װאה־ װערעז :עמאבט דאדםען פאמריך
 דױױ־ דרעס דעם pc בעאםטע פאר ילעז

 דעי װאס ערקישרוננ, דער אין זשאן.
 צוגע־ האט באארד עתזעקוטױו געגעראר

 ארדרענדיג באאלד, ד^איגם צום ישילט
 נעםאכט באלר זאלען װאחלען די׳ דאה

געזאנם: אנרערעס צװי׳טען װערט ווערען,
 פין מיטגאידער יאדקער נױ ״די

 האבען באארד עקזעיןוטײו גענעראל
 טען4 דעם מיטינג, א אפנעהאייטען

 עס װעלבען אױר מארט״ט, טען5 און
 געװארען באםראנט געגוי :אדו איז
ײ עס .8:3 לאקאל פון אפיל דער  זי
 אגטא־ ברודער עריטינען אונז פאר נען

לאקא: פיז פארטרעטער אלס ניני
 םארטרעם^ר אלס םייט ברודער און 80
 האבען זײ און באארד, דדטאיגט סו}

 נאך אדן טענות. ז״ערע םארגעלײגט
 איו באטראכטו̂נ גענויער נאנ״י א

 פאל־ דעם צו געיזומעז באארד דער
? :באמלום גענדלז
 לאקאל פון מענות די דאם .1

3  פון באשלוס דעם באצוג איז 0
 װאהלען די (ווענעז באארד דזיפאינט

 דורכאויש זײנען דױױזמאן) דרעס סון
 גוט״ װערט א**ל דמר און נעדעכט,

נעהײסען.
 אונזעי־ פון םיטנליד;.* ײ ,2

 *טבא־ 1אי נעגרםען האמנן .באארד
 אאיל דעס אײ םאתםען ד• טראכס

od •״ כ בא* איז 30 ̂יאהא  הן^י־ י
 זיײזק כדד איז ״22 צאקאצ סון 1צונ

pb\?9■ Cut \7W W ̂זאן כןיד דאט I זן

 פץ טעסבער״עי■ רי װארום p»' ניט
 װערען באישטראפט זאר 22 יאקאל

 איחר פאיװערט מען װאס דעש פיט
 װאהלען די אין באטײיעען צו זיך

c צול>ב אײדדעענטש, ביזנעש פאר n 
 דעם םון באארד עקזעלוםמו ךעד וראס

 • עיע.1;עחאג ריכטי; גימ האט יאהאי
 האט באארד עיזזעקוטױו דער אויב

 ד״;ם p: ני׳״יאאש די א״בעדטראטען
 אונזעד פון אדע־ באארד, דדשאינט

 געטאן ה*ט אדער איגטע־נײ״צאנאר,
 ױניאן ניט אנדערען וועלכען אירגענד

 עקזעקוטױי רער דאדף - אלט,
 פא־ פאראנטװארטייך זײן באארד

 גערופעז דאיף עי האנדיוננ. דער
 איץ פאראנטײאלטייכחײט, צו װערען

 פארװערעז קאן באארד דזיטאינט דער
 בא־ צו זיך באארד עקזעקוטױו דעם

 די אבעי װארזיען. די אין טײײגען
 רעכט פױע דאס האט פעפבער״שיפ

 װאהלעז די איז באטײלינען צו זיך
 דאס וױ איידדצענטס, ביזנעס פ̂א
 פון געװארען באישלאסען פריהעל א*ז

באארד. דדשאינט דעב
באאלי־ עקזעקוטױו גענעראל דעל

 אויפצופא־ בא״שיאסען דעריבעד האט
 פא* צו באאדד דזעאינט דעש דעלען

 אײדזשענסט ביזנעס פא־ װאהלען כעז
 עס װעלכען אין דױױז״עאן, ד״עש פון

̂יגעז זיך זארען  מיטגלירער די באט״יי
 רלעס דעד אין יאקאיס ys» די פון

אינדושטליע.
גרוס, ברידערליכען נ**ט

״זעם»ן מארריש
״י. װ. ג. ל. א. פרעזידענט

ס ע ײ ר נ ע ד ן־- אן םו ש ערײ ד ע  פ
ע פון ש פי א ר ט אנ ל  פי

ען. ט אל ט ש אנ

 א*ן פעדערײשאן דער פון ברעגמש א
בראנקס. די

פיזע־ אויסנעארבײט איצט װערען עס
 ברענכדט שטענדיגען א גרינדען צו נעד
 םילאנטרא־ םון םעדערײישאז דער פון

בראנקס. די אין אנשטאלטען פישע
אנשטאל־ 01 רי װאס צײט, דער אין

 צוא־ זײנען םעדעריײשאן דע• פון טען
 שטאדט, םון טײלען אלע איבער װארםען

 א האם בראנהס װאס צײט דעױ אין
 זײנען װאס אגשטאלטען, צארזל גרויסע

 אין םעדעריײשאן, דער אין פארבונדען
̂ר  הױפט־אײנ־ די יןוטם צײט זעלבער ד

מאנחעטען. םין קונפט
 גע* געםאכט ניט איצט פ״ז איז עס
 זײט דעל םון אנשטלענגונג קײן װארעז

 די גרײכען צו פעדעדײ״שאן דער פון
 םעדערײ״ די ביאנקס. דעד פון אייעז

 דער םון אידען די אז גלױבט, יטאן
 רי פאלען לאזען ניט װעלען י ביאנקס

 איע אויסהאלטען פאר הויפט־לאסט
 די אױף בלויז אינסטיטוציעס איהרע
םאנהעטען.. םון אידען
 געפלאגטען דעם פון אויםגאבע רי

 דער אין פעדערײשאן דעד פין. ברענטש
 םאכען צו באלאנט זײן װעט בראניזס

 טעטיגקײט דער טיט אידען דארטיגע די
יײ־‘ פעדערײשאן. דער פ.ין

 פעדע־ די װאס אניטטאלטען, 01 פון
 פילע, זיף נעםינען םארטאגט, דייישאן

 וױכ״ די בראנקס, דער אין נעזאגט, װי
 מאנמע־ די זײנען וועלכע פון טיגסטע

 היברו םאר האום די האספיטאל, םיאר
 די *האספיטאל, לעבאנאן אינםעגטס,

 ניט װאס קאםיטע דער פוץ פעקטאלי
 די שוױנדזיכטיגע, אידייטע א'יח אכטונג

 בראנקס די אסס׳ן, היבדו טען׳ס יאנג
אנדעלע. ןיא האיז

זײך. ארגאניזירט הײמם װאשינגםאן
 איצט געהט הײטס װאיטיגגטאן אין

 ארגאניזײ צו טעטיגקײט יטטאיהע א אן
 םעדע־ דער פאר אידען דארטינע די רען

 װאשינגמאן םון רבגים רי ריישאז.
 און צוזאםעננעסוםעז זיך זײינען הײטס

 די קאנפערענצען. אײנינע אפנעהאלטעז
 בא־ ניכען אין ײעלעז פלענער געגױע
װערען. סאנט

Dr. Maurice Perlstein
סױרדזשען און פמלטען

1310 Morris Ave., Bronx, N. Y. 
Tel. Bingham 9315

(יבערמאן און ןןאלדמאן
לאיערס ■
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״ כאזוך נרױסער  ר,ו;םט־ דער ב
עלונג«ון ט ש ס  עדיולר־ דער אױ

אלײענס ;שאנאל
■ I־——  BBHa — - I■ •

 עלײענס עדװקײשאגאל דער אין
 װאס אױסשטעלונג, אן םאר איצט קוםט

 אױס• די פון א• גאנצען אין זיןי שײדט
 פאר״ איצט ביז זײנען װאס שטעלונגען

 דער pc סונסט־שיר דעי אין געקומען
עלײעגס. עדױקײשאגאל

 נעחאט לעהדער די האבען אדזער ביו
 די האבען טאל דאס דעה. גאגצע די

 גאנ־ דער איבער זאנען צו נעהאט שילע־*
 ברױז זיך האבען זײ אױסשטעלוננ. צעי

רעלולער. די םון ראט דעם מיט באנוצט
קיגסטלעל.דינען םעדציג ארום ביז

או״סשמעיונג. דער אין פארטראטען
עדױקײשא״ דער םון קוגספרשולע די

 אגשטאר• די פון אײגע איז עלײעגס :אל
 דער אין םארנונדען זײנען װאס טען,

 אג• פילאנטראיישע םדן פעדערײשאן
 ערװאר• דןי האט שולע די שטאי״טען.

 רע״ טען אדן נאמען גוטען א זעהר נען
איהו. פיט שט»רק זעהר זיף :עגט

 סון אםמן איז אױסשטעלוגג איהד
 באווכט װערט ארן םעברואר טען20 דעם
 אױםשטמיוגנ ףי .טענשען, פילע פון

 כױט מערץ טען14 דעם שליסען זיף װעט
 סטודענטען די װאס שאסטױם״באי, א

אראנזשירען.
 אין שול דער פין דירעקטאר דער

̂ער באקאנטעד דער  אס״ אבא טאה
טדאװסקי.

®ױי«ופ ®ה
 האט 2 לאקאל פון באאדד עקזעקוטױו די

 ערלױבט ניט זאל אווערטײם קײן אז באשלאסען,
 און ארבײט דא איז עס װאו שעפעד, די אין װערען

מאשינען. באזעצטע קיץ ניט דא דינען עס
 אהן שעפעד אלע פאר איז באשלוס דיזער
אױסנאמע•
 די פאד גילטיג אױך איז באשלוס דיזעד

גאראנטי. טײם. א אונטעד מ׳ארבײט װאו שעפעד,
אויספאל־ ניט װעלען װעלבע אפעדייטארם,

שטדאפט שטרעננ װעלען באשלוס דעם גען  בא
װערעז•

געהאל־ װעפ איהר שאפ־פשעולייט,
פאראנפווארפליך. װערען םען

 קײן ארבײטען ניט טארען אפעדײטארם
געשױבענע א האבען זײ םײדען אװעדטײם,
.2 לאקאל פון אפיס פון ערלױבניש

%

גרוס, מיט

,2 לזמאל כאארד, עסזעסופױו
י, װ. ג. ל. א.

רינג ארכייטער
 רעדיקאלער שטארקסטער און גרעסטער דער אין

װעלט. דער אױף ארדען ארבײםער אידישער

$2׳50ס׳ססס — פארמאגט
 83,ססס טיטגלידער

740 — ברענטשעס

 יע־ *1שטי רינג $דב. דער
 קקאנןןמי״ װינמיגען דען
קאטף. ■¥לי«יי*ן און «ען

ו ריגג ארב. דער י  קול• דעי י
 איךי• חןר אין צעג«ער מור
נו̂נ9ב»וי #רב״םמנר «ער

 אידי• אײגצי־נער דער איז ױנג ארבײטער דער
 םאניטאר־' איעענעם אן האט װאס ארדען, שער

מיטגלידער. קאבםאמפטיװ זײנע םאד ױם
מ׳ 18 פח עלטער אין ארײנגענומע; װערען םעםבערם כ

־ ■ י»הר. 46 .
*־־• ■ ־ * ו

. j ןןן ג$ײך זיך יםט5ש טיםגאיר, קײן ניט נ#יר זייט איהר אייג
t « ״ * | « ? 4
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 עהזעהוסיװע מעדעלע באשסיםם אמאלגאםײסעד
5 מסאל יח *רמוננ אײנצושסעלען

ריק tvrrn imw אין
u w  i n  Jj pc פיהרלמ דעי
m W  irfifw i*  \*m -,m i  נ״עו 

̂ויראלע pd nriMVUda אױו נ

nt s m e w  i v w*
*,HP** pe ! 4W

n y,* ־.,ל *ל.

 «•d דעד םון *םיס רזשענעראל דער
 א»ג^נסיךט געכטצן האט זןמאפײטער

 ס*ע• דער פון מעכובמרס די םון געמען רי
 װעט װאס קאמיטע, עוןזעסוטװו ציעלער

 יא״ םיז ®•רװאצטונג די איכערנעהסען
• .5 ל*ל

 דזשענעראל דער ה*ט באקאנט וױ
 אכאלגאמײ־ דער סון בא»רד עקזעלוטיװ

 •ipytpy אלטען דעם סוסיענדירט טעד
 די םאר לאקאצ דיזען pe באארד טיװ

 חע• די און שטיק אוטםאראנטװארטציכמ
כען *ערזאנען דיזע װאס ס׳צע  אננע־ ̂ד

 איז עס ארגאגיזאציע. דער 1געגע פיהרם
 א אי געװארען, ?ונאנסירט דאםאלסט
 בא״ װעט קאםיט^ עחזעקוטיװ סגעציעלע

 ^רמוגג אײנצושטמלען װעחנז שטימט
לאקאל. דיזען אין

 ?אםיטע עקזעקוטײו עציעלע6ס דיזע
p נאשטעהט t םעםכערס די־םאלנענדע 

:5 יאקאל םון
 גודמאן, ה. ליװאי, סעם קויער, סעם

p. ,̂ולד־ דזש. שעכטמאן, ם. דאדדיק  ג
 װײ סעם כראון כ. ?יטנער, כיאקס שטײן,
 גרעניץ, נײטען טארטארסקי, ס. לענסלי

 אכיי־ דזשאן כמרנשםײז, י. קרײצעד, י.
 װא־ אײב סאריסאף, י. זאח, ד. טראנא,
 סילװער״ דזשאו גראןי, אגשעל לינהקי,

טאיעלאןי. ה. א,ין מאן
 בײ האט הילמאן סידגי וועדדעגם

 צו געװעגדעט זיף געאעגענהײם דיזער
 דער מים 5 לאקאר pc כיעטבערס רי

:עדיןלערונג פאלנעגרער
 די בעט אפיס נאציאגאלער ״דער

 כייטצוארביײ 6 לאקאל סון מיטגלידער
 איהל און האמיטע עקז. דיזער רים טען

 לאסאל אין ארדנונג ברענגעז מיםהעלסעז
 אײנ־ װערען םעגליף זאל עס אז אזױ, 5

 אוןאנ־ באדינגוננעז נארפאלע צושטעלען
 אינםערע- די »ין ארבײט דעד מיט ;עהן
יאחמ. נױ אין מקכיבערס אונזעל^ pc סען

 צז געווען גמצװאונגען זײנען םיר
 בי״ דעם צוליב אסיסערס דיזע א#יי:טען

 ו«אס פארלוימדונג, פון קאספײז טערען
 םאנבע פון נעװאחנז אנגעפיהרט איז

 5 לאקאל פון םיטנלידער און אםיסערס
:v:v\ ארגאניזאציע. דער

 לײ און סאלשידיט םון קאפפײן ״דער
 נאר גים געװאיעז אגכעפיהרט איז גען

 ױניאז, דעד פון מיטנלידער די צוױשעז
 פענשען צו דערנאנגען אױך איז נאד

 פא־ צו אין אלנאניזאציע דער אױסער
 אפים נאציאגאלער דער נופעקטשורערס.

 אויסץו־ װאס געהאט ניט ק״יגפאל האט
 די װעגען קריסיק, עהרליכע גענען זעצען

 אר־ דעי םון ארבײט דעד און פאליסיס
 געײעז םאל אלע איז עס און ;אניזאציאז

 ןורגאניזאציאנם־טעסינען אן אײף פלאץ
 די קריטיסירעז און דיסשוטירען צו אוםן

 פון פיחדוננ דעד איץ זײםען פארשידענמ
יזניאן. דעד

.נערזא־ אױבעגדערםאנםע די ״אבער
 בא* צו ראםזאם פאר געפונען האבעז נען

 כיעטא־ נעעזצליכע רי כױט נימ ױך נוצען
 זיך זײ האבעז cm אנשט^ט נאד דעז,

 טאקטיסעז, אומלאיאלע נ*יט באנוצט
 אײז בלויז דינעז נעקענט ליאבען װעליע

נאג־ אין ענדליך אין אפשװאכען ציל:
 עס • ארגאנחאציע. די צושםעטערען צען
זײ דוו־ך נעװארען אליסגעםונען אויף איז

ס ר ע ס ע ר פ
ן ו ם פ ק ו א ל ה

ברעם״ וױיאר די ראס װיסען זײט
 ;ע״ אח װעלוועט פרעסען צו :אך

 איצט ביו האבען םיר װאס לױויע,
 ליײ צמעאעכימ די טים שכזאכט

 האצץ אויא צוגעשלאגען אדער װע;ד
 אונ״ פון גמװארעז ערקלערס זײ:עז

 אוכד םאר פעקטארי־דאטםאר זער
 «ון נארוך חנר רען ױזען, צו נעזוגד

 צויא״ די און פעך צואװאריטטע די
 אאד צו ברענגעז קאז האלץ דעהע

* באכיפשאן.
 פעטענט נײעט אונזער נאר ױזט

 וואצמ צײוואנד, סו*ערנע די םיט
 די םוז געוואחמ אנערקענט איז

 חיאשמנ״ אח עאסיארנתן גרעסשע
וױי״ סאניסארישע המבסם אלס טאז
בחגםליד♦ ער

ד» בײ באקוםען נו

 fftffi אטעױהאן
 ®רעס־ וועלזועס און

®נאאני נ$את
ו עוועניו• טןו6םמ 123 pnw ני

iMPwM iMDP)Jrw
ךז אןון סיר
« ״ײיל ? ו י •י■ םאים •

. JT*■*ג«ר« •
n «יי r א י>ד טי ■•:•w* וי

i n

 •«ײ דיזעלנע *ט דאס קוחולען, כערע
 סאר׳א־ד׳ו־ ניי ח*נען גװ«ען און זאנ«ז

 סאר״ מיט נ»נו«ט זיןי־ גאלענענה״סען נע
ivרענ דעכטינע r אנווואװאדפען כדי « 

 ג׳ווזאיט ח»נען וופיכע י«נ«, אױף ׳ערעה
^רגאנ*זא*יע. דער אין *רמוננ ה*נען

 -pv דזמפגןראל דער ה*ט ״חןרםאר
 זי• י«»ט«ר זיין אויף נאארד, זעקוטיװ

 ;ע־ זיך יאױק, n אין א«נעהאלט«ן *ו«-
 ׳אטעמננ א נ«חמ«ן «ו ג«צײאוננען טונעז

 אין נאארד עקז. נייע אט־די ?ואסען און
.5 יאהאל

אווטשצחגפוץ
 נאך רופט אפיס נאציאנאיער ״דער •

 סון פױטגלידעד נעםרײע ארע צו אפ*ל
 ?א- ז•♦ ,5 ראקאל אץ ארגאדזאציע רער
 אין שטיצ^ן אח האנט א צולייגעז לען
 צײטװ״לינעי דיזער פון אדבייט דער

ארמיניקטראציע.

מצה
ח ״די ױז״ #לע מיט מנ על מ

י*א• פון טיטנלידער די װארגען ״ריר
 ®ון ארבײט די צםערען’ ד ניט 5 קאל
 דער- דער אדער באאיה דזשויגט דעם

 צו ניט באאיד, עקזעיןוטױו וױילינער
 אדגאדזא־ דער םון ארבײט די שטערען

 װעט אי? ניט װער אבער אױב ציע.
 כאםראכטעז דאס ט*ר װעלען טאה דןוס
 צו אומלאיאליטעט. םיז אקט אז אלס

 ׳אלצ באשיצעז כייר װערען צײט יעדער
אמאניזאציע. דער געטרײ זײנען װערכע

 באארד עהז. דערוױילינמר ״דיזער
צד װעט עס ביז סראםם אין זײז חעט

טץ װי ע ש אני די “מצה־מעה ם מו ח״  סנ

r עונג דער - קעיק־מעהל *זןל, o s 
ער אידען מיליאנען ■רן אד דער אינ  ג

װעלט. צער

ין* ראגישעײיטץ נ, די

דרעס אוז םקױרם קלאוק,
35 לאקאל ץניאן פרעםערס

י אױםמערקזאם ®רעסערס, קלאוק

װעד?! אינעהאאטען װעאען ריט־ננע; פאאנענרע די

םארסש וסען6 דעם אװמפ, םאנסאנ
אבענד א:הר 8

ױ אלע טדעסערס קלאוק ברוקלינער און יארקער נ
מ־טעז װעאעז

סטר*ט טע4 איםט 66 לײסעאום, מאנהעטען אין •

פרעםערם בראנקסעד אלע
פ־טעז װעאען

 בראנקפ רארד, באסטאן 1258 גארדען, סקווער מעקינלי א־ן
סט.) םע169 און 168 (צוױ׳שעז

פרעסערם בראנזוױלער אלע
םארט׳*, טען14 דעט אווענט, שבת כױטען ־ועלען

סםריט. םעקםאן 219 ל״םעארס, לײבאר בראנזוױל דעם אץ
 קאאוה י^דער און װיכט־נ, זעהר זיינעז ם-מ*ננ«ז די !בר־דעד

 *•ן נעכיען אנט״א און קוכיען *ו אויםנעפאדעדט װערט ®רעסעד
פארהאנדלוננען. די

 M לאהאל באאדד עקזעקוטיװ
םענעדזשער. לאװ,1בדעסלא דזש. ■,י•

 ד• •ונס׳-ײעיפ vi ogn 99 ,ti איי.י, וי״סס
n״«sng אידי׳פע i i f n g i  ^Ft ארעי״יאץ א*ז 

 אינכע-נײ׳ייניי •9י פיז yw’jryj די יעזמ
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אנצױ צײס די איז איצט
סיז*ן רער וןײל םאגנען,

 סלעק די אי| אן. געהם
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■J926 מ«רטש, טעז18 פר״־מ^ג,

 אוז גזרס זזזדיט נײ סטרײק גענעראל
פארענױגט דרעסעס טשילדוענס

 — י.־:י*ן. דער ש*ש שעטעלט יזטטיז םמנושערןג־שןרערה זענטש J ג קיוטען ד
"' פולשטענדיגען h ;;••••נט V י*#ו;אל  פ«,־־ נעױינע און שמפ ז8י

 די טון פראצענט סי! • ארב״טש־:אד-נכונג;ן. די *•; נע״ע-נגען
 געסע• א־ן ארב״ט דער ב״ צורי־, ש״ן ׳־ער נטרי דדעפ ל,־ר;נש טש

נאך ז־ינען פאבען ביידע פון שעפער א־־ניגע — ׳פעפער. טעיט״•
*•M• (' '*».׳״ | n

?111 ציש ;עגאג״ען ו״נען י*•• װען
 רעצטער פון ע״עכטיגקײט״ ״ דער ט*ט

s װאף, i די איז טיטװאף, .ט*גען 
l; ױד»»ט t ילאקא ױניאן *ואליזעיס,* 

 דער ט־ט י־זאנפערענז איז ,־7;עו.י ;אך *י2
 מאניטעיןט״שורערס ■:־־־:ע: • ״לןץי^ן
 קאנפערענץ יענעש ארי־• און אסס׳ן׳׳,

״ זײנע.  סע־ א -צו ;עקוכיע צ־דיש v נ
 פאר־ םאהטיש יז*ש ־אס און טעינע;ט.

 די pc ססדיײן 4גענע־אי דעט ע:יעט
pc O ג״דט װר״ט im tp i 62 לאקאל, 

 צוזא־ סטרײח א*ן נטעריי*4 זיינעז װאס
דרענס די נײט דען  דדעסטאכער טש̂י
 נע״ איז סטדיײן דער לס. י־ לאח» םון

 דיסט־ pc אױפזיכט דער אונגע־ װען
 םיהרער״ דער א״נטעד ׳סאי;ה*י ריגט

 יעפסא* ס. װײס־ןרעזידענט פ*; שאםט
וױט^

p איז דאסנ^יך i r אין וױ גוט א*ױ 
̂ט גאנצען  כטרילל גענלראל דער געסײטע

 4יאסאי דרעסמאכער, ס״^דדענס די סון
 סטדיײ ד• pc פ־אצ^ט 90 ארום «.1

 ארבייט, דער בײ צורײן ••׳r זייגען קער
יזע אין  סטרײק איז שעןער. געסעט̂ץ

״טע״ צאהי קאײנע א ױז4נ נאך ?״נען

J

םעירעי פ»ר װאהלעז
____מעבעדזשס! • פעו

22 ל8ס8ל פװ
)r*.**T ״ *ון .ן1-8ו

 יאהאא ;עװעזענעם פון כיעכיבערס גרויע
 צונױפ״טטעל•:: די געשטערט האבען ,17
 אפערײטארכ. ר־פער אוץ קלאוין איע סון
̂ר אײן אץ  יע:ע אבעױ ײניאן. י־אק

גיטא. כיעהר ״עױן איז ׳שטערונג
 ספע״ •<* םון *;ו::ימ די איז עס
 גע־ ערוײ-יט איז ײאס קאכיטע, סלער
 באאיד עקזעק,טיװ נענעראל םון .וארעז

i f ״אתאי, א־נער׳ן אױפזיבט האבען 
 עתזע־ דזנד יױ יאכרעם איצטעד, דאס

 איז אאקאי אײער םון באארד קוטױו
 אירר זאיט ;עױארעז, איגסטאיי^ט ?ןײז

 פעקרעטער־טע־ א םאר וואהיען סאכען
̂אהא•״. אייער פון געדז״טער
 אױפ־ אײער ציהען אבער 4װ• איך

 ױען דאכ פאקט, דעם צו ממרקזאמקײט
 האט באא־־ד עהזעשוטױו נענעדאר דער

 צונױםצושםעא־ כאשאוס דעם *נגענוםען
̂ס דרײ די צען  איז ,2 ^יאקא אי[ אאקא
 לא־ ראס נעװארעז, באיטיאסען אױך עס

 דל-עיזטע די אונטער בא״בען זאא 2 קאא
̂״אפט  אױפזיכט די אונטער און סיהדעד

 דורך באארד, עסזעקדטײו גענעראי םון
 סיטך א םאר יןאכדטע, ספעציעיעו• ךער
 ענ־ זיך ינעט װאס )צײט יאהר א םון

J925 אקטאבער, טען15 דעם דיגען
וױסען, דעריבער אײך אאזען כדר

״ער״ אײער וױ נאכדעם דאס  מענעד̂ז
 װעט ווערעז, ערװ״ילט װעט סעסרעטער

 ניט מעהד פעראשטײז וױיסארעזידענט
 ראקאא; דעם םון כיענעדזמער דער זײן
ץ אבער באײבט ער  סופער״ױײ דער ̂א

 םארטרעטענדע אאקאר, דעם פון זער
 דעם װי גום אזױ יןאסיטע סאעציע̂א די

ארד, עקזעסוטױו נענעראי  האט װאס ̂ב
געשאםען.׳ קאסיטע די

 דעש פאר וױנשען מנסטע די מ״ם
c םון ערפאאג jn ׳א^עי ייד ב־ירער־ לאשאא, נײעם

דגםאן, םארר־יס
י. װ. נ. א. א. ■חנז.

 נאײד איצסער אאזא, ׳קאז 2 אאלןאי*
 סעגן־ םאר וואהאען םאצען צו ןװםדעטען

nןםעד״םעגעr n2 אאקאי םון ער.

«m נאנדנ^שאנס t מענעדזשער 
שבת״ דעם

 צײטונג דער םים דרוק צום געהענדמ
 שבח דעם דאס װיסען, אונז םען יאזם

 דזשענע־ א האבען 2 אאקאא וועס כײסאג
̂׳םיננ םמםכער ראא  אײ״ םאנהעטען אין ם

 אױ?י און סםרים, םזנ4 איסם 66 לעווום,
 ער״ די ורערען נעסאכט רחנאאן סיטימ רעס
vov סעק* פאר נאכדנײשאנס אעצסע איז 

o סון תם»ר-ם*נעדזיפ*ר n .די אאקאא 
o 21 פאדפוםעז ײעאזנז וואחימן n  ,no r*־ 

םאו־סיש. סען
o : n M n r o f't i וחןם •ער^פטײן

o n פון רעיארט » אסנעבען נדגדנג 
o ®ח יגקיים n ,סאר אאקסא i n 

מנעיזמ^. m מױען אח קי־ ו
K S it a

 ׳פי׳ד רוב יאס פאכען, בײדע פון נעד
 םאנוםעהט־מױ אינדעפעגדענט פון פעי

ע־. ו
 איז ױניאן װארקערס :ודס װהײט די
 קאנפערענץ אויפ׳ן ם־ו־טראטעז געװען
 װײס־ירעזײ ;דגםאן פרעזי.׳ענט דורך
 וױיס־פרעדדענט ; אעפקאוױטיט ס. דענט

 פון כיזלנעדדטער דער דובינסקי, דײוױד
 אב. ;10 אאק^ י׳־ניאן ראטעיס די

 ;62 אאקאא טענערזלועױ-פון ׳כ:*'*עי
 לא־ פון ביזנעס־אײדזשעגט געריכאן״,

 ביזנעס־אײד־ ישע־-נקער, ס. ;62 קאי*
 ,10 ראקאא ױניאן האטעדס די פין זיטענט

 באארר עקזעקוטיװ םון יואדיטע א און
.62 אאהאל תיז ד־טנאידי-יד

 טאנופעקטיטו־ נארטענטס ״קאטען ד•
 דורף םארטראטען געװען איז רערס״

 ראזעגבעיג; ה. םר. פרעדדעגט, איה־
 ניענעדזשער דער טייסאן, הערכיאן כיר.
 דער פון אאיער דער גאידאן, הערי אוז

אסס׳ן.
 די געװאונען האבען סטרײקער די

:פונקטען פאאגענדע
 דאס יעאפ. ױניאז סטריקט א .1

גאיפיב־ רער אין ײאל עריפטען צים איז

 ?»ע"פ*ר8ןאוגסערה8
41 ל»ס, m ם-פגלידער

 העמסטיט־ און פאיטערס טיאקערס, די
 אר>;נ- האט ,־41 אאקאי ױניאז, שעיס
 סיט־ די פאר איגטעדהאאטוגג אן זיפירט

ר״ הענען װעאען זײ װאי ג^ידער,  פ̂־
 ״דאס אװענט. אגגענעטען אן ברײנגעז

 טען14 אװענט, יטבת דעמ םאדקומען װעט
 אינ־ דער פון אוידיטארױם אין ׳טערץ

 טע16 װעסט 3 בײאדינג, סעינײעאנאא
סטריט.

 דענ־ איז: אװענט פון פראגראם דער
 געזעאשאפטאײ און יעםיעיטטענטס סיננ,

 גע־ אייר װעט עס אונטערהא^טונג. כע
 א םון רעדע קורצע א ײעיען האיטען

 אינטערנײשא־ אונזער ש*ז פ^־ריצטע^ער
דעפארםטענט. עדױהײשאנאא נאא

 אבער דארױ טען םרײ. איז אײנטריט
 די זאאען ארײנצוגעהן. טיקעט א האבעז

 ארײנגעהן יאקאא דעם סוץ מיטג^דער
 באקו־ וועאען זײ און ױגיאז דער .אץ
 דאר- זײ װאס טיקעספ נויטיגע די םען
 אינ־ גאנץ א זײן געוױס װעט עס פעז•

אװענט. אנגענעטעי און טערעסאנטער

 סרײד, דעם אין סעטעאעמענטס די םרן טע
 נאכגענעבעז חאב̂ע באאעכאטים די װאס
d דעם m h.

 א געװארען נעשאפען איז עס ;2
 טא־ די פון און ײניאן ךער יפון קאטיטע

 אױסצואר• אױוי אסס׳ן, נופעקט*פורעיס
 די פאױ װײד^״ססײאס טיניטוס בײטען׳

 דעם אין צודיגען אאע פון ארבײטער
 צו געהטען זיך זאר דייקאטיטע פאף.
 סעטער־ :אנ׳ן סעג דרײסע איב״ט דער

, טעגט.
 לאן :אטיס טאג דר״סיג נאף .8
 צ* קאנפע־ענץ א איינרופען צד יערער

י טאדיםיצירען וױידדןן־סקײלס. י
 ארויסנע־ ניט טאר איבײט קײז .4
 איג־ די אײדער אוטסײד, װערען יעיקט
ארבײט. גענוג האבען ארבײטער סײד

 הע־ א גאײך באלופען .לאטערס .5
 ע4אי װאף. א דאיאי דרײ ם*ן כערונג

 הע־ א באקוםען װאך־ארבײטע• אנדערע
אר איין פון כערונג  יעטיק־ װאף. א ד̂א

 פי:ף םון העפערונ: א באקוטען ארבײטער
פראצענט.

 םארפאיכ- מאנופעקטשורערם אלע .6
 עם״ ױני*דמײד געברויכען צו דף טען

ױניאך טיט׳ן טריטיגגס אלן כדאידערי
לײבעל.

 םונקטען אײגיגע בלויז דינען דאס
 װעאמנר אגריטענט, באנײטען דעם סון
 פון געװארען אונטעיגעיעריבעז ״עױן ־איז

צדדים. בײדע
 לשעפער עטליכע די פון ססרײלער די

 זײ־ װאס טרײר, דרעס טיטילדרענס אין
 זיף געםינען געסעטעיט, נים נאף נען
 דינען און האי, סקוהל דער״רעגד אין

 ה, ברודער פון *וױפזיכט דער אונטעױ
ער דער גרינבעיג,  לאקאל םון מענעד̂ז

 דעם םון סטרײק־קאטיטע די און ,01
 עטליכע די םון סטרײקער די יאקאל.

 זיף האלטען שעפער איבערגעבאיבענע
 ניט זיך װעלעז זײ טוטיג. און בראװ

 סיידען ארבײט, דער צו צורמןקעהרען
 גאכגע־ װעאען באיעבאטים זײערע אױב
 אר־ די פון םאדערוננען גערעכטע די בען

 דעם אונטע^רײבען װעאען און בײטער
ױניאךאגדיטענט.

ס קלאוס ר א פ ױי פ א
!אױםמערקזאם2 לאקאל םון מעמבערם

8 mm פיטמג טעטכער
װערעז אפגעהאאםען װעט

מאדטש טען14 דעם שבת,
* i נאנםיטאנ אוהד

לײסעאום מאנהעטען
סטריט טע4 אישט 66

 ער אײדער באריבט, א א«;עבען ודעט פערלשט״ן וױים־פרעזידענט
לאקאל. דעש פץ םענעדזשער אלם צוריק דירעקט דך ציר.ט

 לעצםע און ערשטע װערען געםאבט ודעלען מיטינג דעש אויף
 קוםם !אפערײטארש לאקאל. דעם פון טענעדזשער א פאר נאםינײשאנש

נאטינ״שאנש. די אין כאטי״ליגען זיך טאשען אין

גרום, ברודער טים

 און םום קלאוס, כאארד, עהזעסופיװ
2 לאסאל ױניאן, *פעדײפארס ױפןר

י. װ. ל..ג. א.
̂רקוכיען װעט כיענעקזשער א פאר עלעיושאן ב. נ.  טען21 דעם שבת, פ

. .1925 פ, טיז־ט

ערשינען שױן

TVic W o m e n s
G a rm e n t  W o r k e r s
A  H is to r y  o f the In te rn a t io n a l L ad ie s  G a rm e n t W o rk e rs  U n io n

ױניאן װאירקערם גאדמענט לײדיס אינטערנעשאנאל דער םון געשיכטע די
געבונדען שעהן און פארםאט גר־ישער זײטען, הונדערט 6 איבער פרן בוך א

סדן נע׳»רעען

■ לעװין לואיי דר.
ם פון סאיסאםעי קא־יז ן ״םײדי .ז»געיזו עק*נ«םי«ע און ס««י«לע איבער װערק *נדערע כאר *ון «י*:קרײר״ *י

 האבעו און ױניאן אונזער װעגען באגריח אםת׳ען אן האבען וױלט איהר אױב
בוך. דעם לײענען צו ניט םארם^הלט טו לעזענדיג, םארגעדגען דיםטיגען א

דאלאר. םינזפ איז בוך דעם פון פרײז דער
פדימ העלפט םאר כוך א באקוםען קאנען אינםערנעשאנאל אונזער מון םיטנלידער

e־ so.$2 פאר **י״ r
בלויז כוך דעם באקוםען טען קאן פרייז דעם פאר

י ג פע«ג28 װעספ 3 א״נםערבהשאנאל, אונוער פװ *פ־ס אץ
ה י׳ י ^ ״ י ״ 6״ י ל ײ י ״ י ״ י

 »למ סון ארכײטער

 ם«ר»ײ• לענדער,

 די און אייה נ־נט
 ויין װעט װעלט

! ע ר ע י י •

CERECHmGKElT—(JUSTICE)

ױניאן װאדהקרם גארטענם לײויס אינםערנעשאנאר וער פון ארנאן אפיציעלער
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ױ ד«ל ns דרעספאבעו־ צ ו פדתרוו־דפ^
פריה. דער אין מאנטאג געעגדיגם זיך האט טרײד דרעס אײן ספואיעדזש

אינרוסטריע,  דער אין סכסוך רער
 סטסיערזש, א םןןראורזאכט האס וו#ס
 בײ שבת אעצטען געװארען געסעמעאט איז

 פאר־ צוױשען קאנםערעדן א אויף טאנ,
 בעאײ די םון און ױניאן דער פון עטעהער

 טען האט פארמיטאג טאנטאג אין בתים
 די ארבײטען.אין אנגעםאננען וױדער
יטעפער. ױניאן

 װעב־ אין איז פריה דעי אין טאגטאג
 טי־ א געװארען ̂ופגעהאאטען האא סטער
 וױיס־ און טיטעראײט, שאפ די פון טי:ג

 װײס־פרעזידענט םײנבערג, פרעזידענט
 ער״ האבען האראװיטש י. און װאנדער ה.

 און סעטעאמענט. דעם זײ פאר קאערט
 די אין אװעה זײ זײנען נאבדעם ע־^ט

 זיך אדבײ׳טער די געהײסען און שעפעד
 דרעסטאכער די ארבײט. ךער צו געמגן
̂יו גאך זײנען  שאפדאבער אין געזעסען א

 האט מען — געארבײט, ניט האט םען
ױ ךער פון באפעהא דעם אןיף געװא־ט  י

 אדבײםען אגצופאננען ענטװעדער ניאן,
 פאר־ זיך און ישעפער די פאראאזעז אדער

 דער א:ער האי״ס. סטרײק אין קאײבען
 טישער־ די דודך נעקוטען א*ז 4באפעה•

 מאשי־ די און ארבײטען אגציפאגגען צײט
 גענומען וױדער זיך האבעז נען

 אננע־ האט סטאפעדזיט דעד דרעהע;.
זיך האט עס װאך. קנאפע א האי־טע?

 פריה, דער אין דינסטאנ אנגעםאגגען
 געע:־ זיך חאט און טעיץ טען10 דעם
 דעם פריה, דער אין מאנטאג דיגט

כיעדץ. טען15
 סטאועדזיט דעם פדן רעזויסאט דער

גע־ארײנג^בראכט איז עס דאס איז,

 כיער- אינדוסטריע דרעס דער אין װארע
 סקעדדטואס, ;־י באצוג אין קאאיקײט

 טיײד אין אנריכיענטס רי און פרײזען
 פריהער. וױ בעסער ארבײטען װעאען

םאדשטאנע; א*ז סעטרכענע דעם ביי
).10 זײט »ויף (שיוכ

 טשערמאז א ערװעהלט נאארד דזשאינט
ןףיס־טשןןרמאן ערשטען און

̂ציעש דייהע 8 אנבענרמען. ם״נבערג י. פענעדזשער גע־ע־אל פון רעקאמענד

 5פ' באאדר ״:אי;ט1ד פו; ס־טי;; רער
 יעצ־ ױניאן דרעסייאיער און קיאוק די

 א זעהר געװען איז אװעגט םױײטאנ טען
 טא־ אױפ׳ן געװען א-ז עס יעבעדיגעד.

 וױנטיגע גא;ץ אײניגע געס־ארדנונג
 דעט צוגעגעבען האס דאס און פראגען,
 וױב־ און איגסערעס א*:דערב א טיטיגג

טיגסײט.
 ט4ערװעהי געדארםט האט עױטטענס,

 דעי איז דאס און טשערמאן, א װערען
 אער־ דער א*ן עהרעז־אגיט העדסדסר

פערשאפט.

שכח לעהרער און ספודענפען פון אונםערהאלפונג
םארםש םען28 דעס אוופנט,

 װאך אײז נאך פארבאיבען א*ז עס
 סטורענ־ די םון אונטערהאאטונג דער צו

 אינטעדנעיט^ו־ די פון אעהרער א*ז טען
 ארבײטער םון און סענטערס ױניטי נאה

 איז אונטערהאאטונג די אוניװעידטעט.
 גוט אזוי סטזדענטען געװעזענע די םאר

 םאדי װעט דאס איצטעע. די פא• װי
 װא־ די פוץ רום דײנינג דער אין הוםען

 אוירװיננ סקוא, הײ אוירװיננ שינגטאן
 איבעראכטאג סטריט, טען16 און פאײס
מארטש. טען28 דעם ׳שבת

אעה״ די און סטודענטען די חוץ א
 בײ װעאען •פדײנט, זײערע כייט דער
 צוגויפהױ אויר זיך גע^עגענהײט דער
 אונזערע פיז מעםבערס אסטיװע די סען

 דער סון בעארטע די ױניאנס, אאהאא
 דער פון םריעד אאע און ױניאז

ױ אוגזער אין טעטיגקײט עדױסײיטאנאא  י
ניאן.

האט תאמיסע אראנזשמעטנם די

אעהאלט־מאדצײכדס
.12 נוםער ״גערעכטיגקײט־׳ □

 פוז כןןארד דזשאינט םוז מיטיננ דעד 2 זייט
םןי — ױניווז דרעסכיאכער אוז רראוק דע־ ױ

פיש
ט  יאסאי באארד׳ עסזעקוטיװ פון םיטינג ד.. זיי

ס - 22 אי. דדאוגיו טנ ר א  סיסיננ אױפ׳ו !
 םײנסטאץ. ם. — נעותרקשטםםעז די םוז

 םרדכי דעפארטםענט. עדײקײטאגטר .4 ?ײט
נזמםארבעז. ס*עקם*ר

ט  אבראכיא• ר. םרז נז־ין• ענ*ר8* אן .r* ?ײ
םאס»ײדעג?ס. וױכךע

ט ײ  םעםבזנרם די *ו בטריכט ■ערלמטייג׳ם ס ז
.3 יא?אל םיו

ט ײ  רודאלןי. ל. — (ערןועחױננ) ו פײער .7 ז
ט ײ נאםיצען. עדיטאריעלצ ». ז

R5 1M A j f«״san=
» c t w w t j " jr

jngn םייכם » זײז —
נדאי ויז

r■?• זײו

אדװערטײזמגטפ. אוו
•דותרםײזסקנסס אוז ן

 און רעםרעשמענמס, געשמאקע באזאדנט
 אינטעדע־ אן םארבערײטעט אױך האט

 בא־ פראגראם. מוזיהאאישען סאנטען
 באטײ* זיך װעאען ארטיסטעז װאוםטע

 פארענדי־ זיך װעט אװענט דער אינען.
טאנצען. פיט גען

 ארא:־ װערט אונטערהאאטונג די
 סטודענטען־קאונסיא דעם פון זשידט

D הײן און ir גע־טפארט ניט װערט כױה 
 אינטערע• אזוי אװענט דעם פאכען צו

 מעאיך. נאד װי אנגענעהס און םאנט
 פון טײא קאײנעם א כאטש דעקען צו
 35 גערעכענט װערט אויםגאבען, די

 אין באקומעז צו םיקעט, א פאר סענט
 דעפארטכיענט, עדױקײשאנאא פיז אםיס

ססדיט. טע16 װעסט 3
 אויסנע־ זיינעז םטודענטעז די צו
 פאסט, די דורך טיקעטס געװארען שיקט
 זײנען זײ און יעדען, צו טיקעטס צװײ

 בעפאד זײ פאר באצאהאען צו נעבעטען
 פערזענ־ מארטש, טען25 דעם מיטװאך,

 װאס די און יאסט. די דורך אדער איר
 גאײר זיד דארפען טיקעטס נאך װיאען

 מיטהעאפען, פיא װעט דאס מאעדעז.
 צו באדארױ עס װי זײז זאא אא אז

זײ|.

 איז באארד דעם פון אזטשעיט דער
 אא- פון גאכאין, בחדער געװעז פריהער

 טעהר אבער איז נאכרין ברודער .2 קאא
דעאענאט. באארד דזשאינט קײז גיט

 גע־ געטאכט זײגען םרײטאג אעצטען
 און טשערטאן, א פאד ױאהאעז װאיען

 םרײ דעד ,10 יאקאא םון אנסעא, ברודער
 איז ׳חײס*טשערטא; עישטער הערדיגער
אטט. דעם צו געװארען ערױעהאט

װאדז־ םאכען געדארפט דאן האט טען
 און װײס־טשערטאן, ערשטען אן פאד אען

 דער ,35 אאקאא פרן װײסמאן כרודעי
 עד־ איז ״אינער־װאכע׳/ םריהערדיגער

געװארען. װעהאט
 עי־ דאן איז ״אינערװאכע״ אאס
 פון וױינעטײן, כרוחןר געװארען װעהאט
.23 אאלאא

 גענעיאא דער םיעבעו־ג, י. ברודעד
 האט לערפערשאפט, דער םון טענעדזשער

 רעקאטענ־ רײהע גאנצע א פארגעבראכט
פון אײנשטעאונ; די באצװ אין דאציעס

).16 זײט אויף (שלום

 םארסהפ סלאוס ם«ר$נפ*
 אוםפאדפיי־ אן שטעלם

םשעדםאן אישען
 סטרײקע- א פארשיקט דזשאדזש א

דזשײל. אין טעג פ-נז אויף רין

̂גטא, פון ̂ור ̂ובען קעגעדע, ט  טיד ה
 ערש־ :נײעסען חיכטיגע צװ״ באקוטען

 םעק-1טא; קלארק די און ױדאן ,ד ׳טע;ס
 געאײגיגט זיך האכען אסס׳ן טשורערס

 טשערמאן אומפארטײאישען דעם אויף
דעם פאר טארקעט. יע;עם פאר
 פראפעסאר געװארען כאשטיטט איז אטט

 םן טשעדטאן דער טאקטייאן, װ. י.
 דער םון באארד וױידזש טיניטום דעם

 האפען, אאמיר פראוױנץ. אנטא״יע״
ן װעט עס דאס  עי־ אז אדױפץײזען, זי
 אוים׳ן טאן י ריכטיגער דער דין װעט

̂גע _______________ 4פא** ןליגט
 גע־ א ראס איז, נײעס צװײטע די
 האט קאוטסװארטה דזשאדזש װיסער

 פאר סטלײקערין א דזשייא אין פאדשיקט
 גערױ האט זי װאס דעדםאר טאג, פינ,־י
 די סטרײק־ברעכער. געװיסע סקעבס פעז

טע  עאיזאבעטה שװעסטער איז פארש̂י
סטאה.

 האט ױניאן דעי פון איעיל דער
 אומבײטען זאא דזשארזש דער פאראאננט

 אדער :עאד־שטראף, א פאר אורטײר דעם
 און קײס, די איעאירען יאזען זאא ע-
 ארױסנע־ דעדוױיא זאא סטרײקערי̂ן די

 דא־ דער אבער כײא, אױף מערען אאזט
 צד עס כעס טיט האט דזשאדזש זינער

 ״מוז ער דאס עדקאערענדינ, ריהגעװיזען,
אעסאן״. א סטרײקער די געבען

 אישדעקען ניט נאטיראץ־, װעט, דאס
 נאך זײנעז װאס סטדײקער, כיסעא דאס

 פארט- װעאען זײ און געכאיבען, דארט
 זײן װעט דאס אא:ג װי קאטוי דעס ?עצען

נױטיג.

 ורסטמאכער און דרעס פילאדעלפיער
געקרעפטיגט אןן געשטארקט ױניאן

 פון טיטעג דזשענעראל־טעמבער גרוי#ען א אדרעסירט ב»רא• סעקרעטאר
 אעטערעסאנטען אן אס גיט רײזבערג װײס־םרעזידענט — .50 לאקאל

 די — צײמ. לעצטער דער אין טעםיגקײט ױניאנ׳ם דער פץ נאריכט
ױבילעאו־ם. -יאר«ריגען10 א פײערען צו זיך גרײט ױניאן

 אין געטעאדעט געװען שוין איז עם װי
y rאנגעפירט װערט ״גערעכטיגקײט׳/ ר 
 ארנאניזאציאנס־ אן פיאאדעאםיא אין

 דרעס־ און װײסט די צװישען קאטפײן
 אנגעםירט װערט האמפײן דער טאנער.

 אופן, געאאסענעם און רוהיגען א אויף
 וױיס־ םונ׳ם םירערשאםט דער אונטער

 דער אין און רײזבערג, ה. פרעזידענט,
 געשטארקט װניאן די איז צײט אעצטער

. געװארען. געסרעפטיגט און

פון סעהרמםער־מענעדזשער פאר װאהל
שכוז m -1 ללאקא

ל»קאל דעש אין ארבײט זײן פאר באדאנקט פערלשטײן.ווערט װײפ־פרעױדענט
םענעדזשער. צײטװיילינער »לם

 מערץ, טען21 רעם שבת, הײנטיגע;
 םעקרעטער־ פאר װאתר פאריןוםען װעט

 ריפער און קלאופ די פון כיענעדזשער
.2 לאקאל ױניאן, אפרײטארם

 אײן גלויז ד* איז ב«ל»ט אויפ׳ן
r קאנדיראט, n. ,איצ־ דעי בארוכאװםש 

 די לאהאל. רעם פון טשערםאן מינער
 שטיםען פאנען דאריבער וחניען װעהלןר
 נע־ bum דאם ווי ראגענען״, און .דאםיר

̂ונסע רער אין זאגט  לאסאל. דעם פזן אג
 *ײטונג דער אין ארם צוױימען א אויןי

a שםיםען im וליננ דרײ אין םען■ 
.פאלנט מי *לעצער, :

עװע־ םע6 725 האל, ברײענט אין
נױ.

 איםט 66 לײסעאום, מאנהעטען אין
סם• טע4

 219 לייםעאום, לײבאר ברוהלין ,אין
itiopyo• בראנזװיל. םט״
 10 סון שטימעז קאנקז װעט מעז
 םארנאבם. 6 ביו ־דערפריח איז אזיינער
 מעםבזןרס די גור פאנען וועלען שטיכמז

o פון n אין ברוינע האבען װאם לאפאל״ 
םייגם, ראם פארדם, םןםביװשי■ בלויע

.)14 ײים *ו\י« ̂ניייום . . ,׳.

 די האט אװענד דאנעישטאג לעצטען
 מעם״ דזשענעראל א אפגעהאלטען ױניאן

 איז באראף סעקרעטאד און בער־מיטינג,
 די *דרעסירען צו געװארעז ארױסגערוםען
 גוט געײעז איז כײטי:; דער םארזאבלונג.

 גע־ האט באראף סעקרעטאד און באזוכט,
 צױ דעם זועגען גמס נוטען א בראבט
אלגעמײן. אין מניאן דער פון שטאנד
 אר־ 1צ אננעפירם װערט יןאמפײן דער

 ררעס־ און ױיסט1 גאנצען דעם גאניזיר^
 די אין האט יװיאן די און ^רײד, מאכער
 באדײ־ א געסאבט מאנאטען פינף לעצטע
פראנרעס. טענדען

 בא״ האט רײזבעוג װײס־ירעזידענט
 אר־ םרײױיליגע גמיסע די דאס ריכטעמ,

 לאקאל דעױ חאס גאניזאציאנס״קאסיטע,
 און פלײסיג גאנץ ארבײט !עשאפען, האט
 ניט־ 25 ארום יפנעטאן.1א סך א האט

 געװא־ ארגאניזירט זײנען שעיער מניאן
 א צונעקיאגען האט עגיאן די ן1א רען,
 קא:״ די מיםנלידער. נײע דװנדערט «אר

 אין עניאן דער םון ורירהיננ טראלירענדע
i n געשטאדקט םיצ זיר האט איגתסטריע 
 נע- ניט וחנט עס דאס זיר, פילם עס איז
 דרעס־אינדױ גאנצע די |1א לאננ, מען

 םול- זײן װעט פיל^לםיא סה סטריע
ױניאגידרט. שטמנדיג

o j n n n r o ' ' i i םאר״ האם רײזבעמ 
o סאר געלײנס n סון ■אליסי די םיםמג 

i n ,ןורגאניזסציאנס־ די אזױ װי ױניןןן 
 וחנחנז. וױיגמר'ןוננעסירס זאל ארבײס

i n י o 1ײ n זײ ^i r וױיםער 
o םעגליה vn ױאס יליז, טאו n טרײר

י (עלוס ן י ו • י ״ ו


