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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
 פ«,־־ נעױינע און שמפ ז8י"' פולשטענדיגען h ;;••••נט V י*#ו;אל

ען  די טון פראצענט סי! • ארב״טש־:אד-נכונג;ן. די *•; נע״ע-נג
 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
ן  מאניטעיןט״שורערס ■:־־־:ע: • ״לןץ̂י
 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
 ,62 לאקאל pc Oimtpi ג״דט װר״ט

 צוזא־ סטרײח א*ן נטעריי*4 זיינעז װאס
 דדעסטאכער טשי^דרענס די נײט דען
 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 ir אין וױ גוט א*ױ 
 כטרילל גענלראל דער געסײטע^ט גאנצען

 4יאסאי דרעסמאכער, ס״^דדענס די סון
 סטדיײ ד• pc פ־אצ^ט 90 ארום «.1

 ארבייט, דער בײ צורײן ••׳r זייגען קער
 סטרײק איז שעןער. געסעטץ^יזע אין

״טע״ צאהי קאײנע א ױז4נ נאך ?״נען

J

םעירעי פ»ר װאהלעז ____מעבעדזשס! • פעו 22 ל8ס8ל פװ
)r*.**T ן1-8ו״ *ון.

 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
ר ע ל  גע־ ערוײ-יט איז ײאס קאכיטע, ס
 באאיד עקזעק,טיװ נענעראל םון .וארעז

if ״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 4•װ איך

 ױען דאכ פאקט, דעם צו ממרקזאמקײט
 האט באא־־ד עהזעשוטױו נענעדאר דער

 צונױםצושםעא־ כאשאוס דעם *נגענוםען
 איז ,2 ^יאקא אי[ אאקא^ס דרײ די צען
 לא־ ראס נעװארעז, באיטיאסען אױך עס

 דל-עיזטע די אונטער בא״בען זאא 2 קאא
 אױפזיכט די אונטער און סיהדעד^״אפט

 דורך באארד, עסזעקדטײו גענעראי םון
 סיטך א םאר יןאכדטע, ספעציעיעו• ךער
 ענ־ זיך ינעט װאס )צײט יאהר א םון

J אקטאבער, טען15 דעם דיגען 925
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 סאעציעא^ די

 האט װאס ב^ארד, עקזעסוטױו נענעראי
געשאםען.׳ קאסיטע די

 דעש פאר וױנשען מנסטע די מ״ם
 ב־ירער־ לאשאא, נײעם cjn םון ערפאאג

׳א^עי ייד
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.

ס נ א ש ^ נ ד נ א «m נ t ר ע ש ז ד ע נ ע  מ
ם ע ״ ד ת ב ש

 צײטונג דער םים דרוק צום געהענדמ
 שבח דעם דאס װיסען, אונז םען יאזם

 דזשענע־ א האבען 2 אאקאא וועס כײסאג
 אײ״ םאנהעטען אין ם^׳םיננ םמםכער ראא

 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  ,nor*־ 

םאו־סיש. סען
o :n M n ro f'ti וחןם •ער^פטײן

o n פון רעיארט » אסנעבען נדגדנג 
o ®ח יגקיים n ,סאר אאקסא i n 

^. m מױען אח קי־ ו מ עיז מנ
KSita

 ׳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

41 ל»ס, m ם-פגלידער ?»ע"פ*ר8ןאוגסערה8
 העמסטיט־ און פאיטערס טיאקערס, די

 אר>;נ- האט ,־41 אאקאי ױניאז, שעיס
 סיט־ די פאר איגטעדהאאטוגג אן זיפירט

ידער, ̂ר״ הענען װעאען זײ װאי ̂ג  פ־
 ״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

־ריצטע^ער  אינטערנײשא־ אונזער ש*ז ̂פ
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 חאבע^ באאעכאטים די װאס
.dmh דעם

 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

וױידדןן־סקײלס. יי טאדיםיצירען
 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
 יעטיק־ װאף. א דא^אר איין פון כערונג

 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
 לאקאל םון מענעדז^ער דער גרינבעיג,

 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 או ל ס ק ר א פ י ױ פ א
ם ר ע ב מ ע ל םון מ א ק א ם2 ל א קז ר ע מ ם ױ !א

8 m m פיטמג טעטכער
װערעז אפגעהאאםען װעט

מאדטש טען14 דעם שבת,
* i ד ה נ או א ט י ם נ א נ

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

2 לאסאל ױניאן, *פעדײפארס ױפןר און םום קלאוס, כאארד, עהזעסופיװ
. א. ג . י. װ. ל.

 טען21 דעם שבת, פ^רקוכיען װעט כיענעקזשער א פאר עלעיושאן ב. נ.
. .1925 פ, טיז־ט

ױן ען ש נ שי ר ע

TVic W o m e n s
G a r m e n t  W o r k e r s
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ע די ט כ י ש ע ר םון ג ע ל ד א נ א ש ע נ ר ע ט נ י ס א די ײ ט ל נ ע מ ד א ם ג ר ע ק ר אי אן װ ױני

געבונדען שעהן און פארםאט גר־ישער זײטען, הונדערט 6 איבער פרן בוך א
סדן נע׳»רעען

■ לעװין לואיי דר.
.ז»געיזו עק*נ«םי«ע און ס««י«לע איבער װערק *נדערע כאר *ון «י*:קרײר״ *ין ״םײדיקא־יזם פון סאיסאםעי

ב ױ ר א ה ט אי ל ױ ן ו ע ב א ן אן ה ע ת׳ ם ח א רי ג א ען ב עג ר װ ע ז נ אן או ו און ױני ע ב א  ה
ן א ע ג טי ם ן די ע ג ד ע ג ר א ג, ם די ענ עז ו ל ט ט ל ה ^ ם ר א ט ם י ן צו נ ע ענ ײ ם ל ע ך. ד ו ב

ר ע ײז ד ר ם פון פ ע ך ד ו ר. םינזפ איז ב א ל א ד
ט םאר כוך א באקוםען קאנען אינםערנעשאנאל אונזער מון םיטנלידער פ ל ע מ ה י ד פ er־ so.$2 פאר **י״

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 ״ 6״^ ״ י י ל ײ י ״ י ״ י

 »למ סון ארכײטער
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«ל ns דרעספאבעו־ ױ ד צ ו פ^ ד ־ רוו ת ד פ
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
 יױ ךער פון באפעהא דעם אןיף געװא־ט

 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 4•באפעה

 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

אנבענרמען. ם״נבערג י. פענעדזשער גע־ע־אל פון רעקאמענד^ציעש דייהע 8

 5'פ 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

 יױ אוגזער אין טעטיגקײט עדױסײיטאנאא
ניאן.

האט תאמיסע אראנזשמעטנם די

ס ד כ ײ צ ד א מ ־ ט ל א ה ע א

.12 נוםער ״גערעכטיגקײט־׳ □
ױםןי — ױניווז דרעסכיאכער אוז רראוק דע־ פוז כןןארד דזשאינט םוז מיטיננ דעד 2 זייט פיש
 םײנסטאץ. ם. — נעותרקשטםםעז די םוז סיסיננ אױפ׳ו !ארטנאי. דדאוגיוס - 22 יאסאי באארד׳ עסזעקוטיװ פון םיטינג ד.. זייט
נזמםארבעז. ס*עקם*ר םרדכי דעפארטםענט. עדײקײטאגטר .4 ?ײט
םאס»ײדעג?ס. וױכךע אבראכיא• ר. םרז נז־ין• ענ*ר8* אן .r* ?ײט
.3 יא?אל םיו םעםבזנרם די *ו בטריכט ■ערלמטייג׳ם ס זײט
 רודאלןי. ל. — (ערןועחױננ) ו פײער .7 זײט
נאםיצען. עדיטאריעלצ ». זײט
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jngn םייכם » זײז —

r■?• זײונדאי ויז

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

 גע־טפארט ניט װערט כױה Dir הײן און
 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.
א אז  צו באדארױ עס װי זײז זאא א

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
.23 אאלאא פון וױינעטײן, כרוחןר געװארען װעהאט

 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

םשעדםאן אישען אוםפאדפיי־ אן שטעלם םארסהפ סלאוס ם«ר$נפ*
 סטרײקע- א פארשיקט דזשאדזש א

דזשײל. אין טעג פ-נז אויף רין

̂ובען קעגעדע, ט^ור^גטא, פון  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״
 עי־ אז אדױפץײזען, זין װעט עס דאס
 אוים׳ן טאן י ריכטיגער דער דין װעט

______________ 4פא** ןליגט^גע
 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

 עאיזאבעטה שװעסטער איז פארשי^טע
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 סטרײקערין^ 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
yrאנגעפירט 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

 לאסאל. דעם פזן אג^ונסע רער אין זאגט
 *ײטונג דער אין ארם צוױימען א אויןי

 ■וליננ דרײ אין םען aim שםיםען
.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

א סה סטריע םי ^ל  םול- זײן װעט פיל
ױניאגידרט. שטמנדיג

o jn 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

״• יויןי (עלוס ו



aflgas , r a i e a

אדו דזשאינט פוז מיטינג  רעו פון נ
few דרעםמאכער און קלאוק

x אא-ד ;טיאידד. דעשבייטײי:  pc
t*h וי«פנע-אי*טען v * r m\ 

ראמד:. טען13 דעפ
פ״ײכאנ,

ןריומען
 דז**;. דעפ אינפארדײט 2 ײאקאר

 דעפ ;וט;על\יבען יאנעך זי• אז באא-ד,
 ט*ט טארט״צ טען6 דעפ pc »ראטאי,אר

 באצוג נאיפאוס דעש pc אױכנאכיע דער
 אײדז״עענטס ביזגאס פא- יואי־־עז די

 דע־ דױכ דעד אז אין 22 יאלזאי פון
 באאדד דז־צאיגט דעם אין פא־טכיענט

װקרען. ;עעפעגט ציריק זאל
r דער אז פאײאגנט, 9 ײאיןאר n. 

 דיסטרי^ט עדלױכען ;ים ואי־ באא־ד
 אײדז׳*עגטפ ביזגעס pR כיענעדזיצערס

 ארביײ צו ־iy*yr אראױבגי״מ נעבען צו
 זאא ראס אז זוכטאנ, אדער יענת טען

 אװ באארד ׳־י פון װערעז געטאן ביױז
כלע־ דדטענעראל דעם ןןודעד דירעהטארס

:ip v n v.
 װעדס 9 ״איואי pc םאױלאנג דער

באוױליגם.
 אינפאלטירט לאקאל דערזעלבער

 האבען זײ אז באארד דז״זגאינט דעם
 דעם פון יראטאסאי דעס גוטגעהײסען

 םון אױסנאמע דער כױם ronvo טען6
^וס דאם  דיוס דעם עפענען צו צורײן בא

 באארד, דזשאינט דעם אין דעיארםכיענט
 אװעקגענוכיען זאי 22 אאיןאל pc אז אח

 אין נעכיעז צו אנטײא רעכם דאס דועהןן
 אין א״דדצענטס כיזנעס פאר וואה^נז די

דױױדטאז. דרעס דעם
 דדשאיגט דעם אינסארמירט 10 לאיןאל

 די גוטגעהײסעז האבען זײ אז באארד,
 באאדד דזהאינט דעם פון ■ראםאקאאזנן

6 o n  pcדי אח םעברואר טען20 און םעז 
 דירעהםאדס אװ גאארד די pc באריכםען

pc פעברואר. טען18 און םען11 דעם
הא־ \ײ אז איגפארכױרט, 21 לאקאל

 pc פראטאקאל c&n נוםגמדױיסעז ב*ן
סארס״צ. סען6 םון באארד דדשאיגם דעס

הא־ זיי אז אינפאיםירט, 22 לאקאל
 די pc באלינטעז די נוםגעהײסען בען

 טען25 דעם סון דירעסטארס אװ באאדד
 דער פיט סארם״א טען4 דעם און םצברואר

 צו צוריק בא׳צאיסע די םון אױסנאדע
 דעם אין דע*ארטמענט דױס דעם עפנען

 עדיױבען צו ניט און באארד דזימאינט
 22 לאקאי פוז באאיד עקזעקוטײו דעם

 םאד װאהלען די אין נעמען צו •נםייל
דעיארטסענט. ררעס דעם אין אפיסערם

הא־ זײ אז אינפארכדרט, 48 י־אקאי
 pc ®יאםאקאלעז די נוטנעהײסעז בעז

djh סטען0 דעם פון באארד ד^אינט 
פעברואר. טעז6. דעם איז יאנואר

הא־ זײ אז אינפא־כײרם, 89 יאקאל
 די םון מןריכמען די נוטכעהײסען בעז

 טען25 דעג• םון יירעקטאדס אזו באארד
 דעם און יכיארםע טלע4 דעם אח פעברואד

 pc באארד ^^אינט 6דע םון •ראםאאאי
 אויסגאמע ךער פים םארט^ טען6 דעם
pc דעם עםענען צודיק באצונ ׳טײל דעם 

 דדןאינט דעם p~* דע«אדטמק;ם דױס
באארד.

 קלאגע א ארײן ברײגנט 48 לאקאי
 פון ערסrניים רוםעז םאד 9 לאקאל געגצן
ig דעם r .װעסט 48 מענדעלבאום׳/ ״ה 
 ,48 לאיןאל םיז מעסכעדס סטריט, טע27
 זײ האט און קאדיטע גריװצנס דיעד צו

 ײעלכעי p.c שסיע א דאלאד 10 נעםײגט
 יואלעק־ זיי םון *טויז איז דאלאר 5 סומע
נעװארעץ. טעם

 איץ אױך ?לאגט לאקאל זעיכאר דער
 אויסצופירען זיך ענטזאגען פאד 9 אקאל4י

o n באאײ דדןזאינם דעם באמלוס.פח 
 אניפטאם דױס סצנס 50 לא<ןם*ז¥1< צו
. סענט. 35

 א װערט קלאנע עדמטער דער אויזי
 ברידער די סיז באניןוסאדמגגד קאכדםי,
 םרוםס״ןניק, #)36 (יאיןאי ילאוױן ססאלקר,

 אונ־ א«ױנםעם זוײם, אס הימלםאדב
אלאנ^ די טערצוזוכען

i באצוג n אינםאד־ פדאנע, צוױיםעד 
 א־־ײגגע• האט ער אז ,r'D ברודער מירט
מן איז מלאנע א נאמנז א o פון נ n .דזש 

איגסאתײיאאנאל. דאר צו באארד
 ווערם םימ בדרדעד םיז עםאלוננ די

נוטגצהײסעז.
װעל״ ,2 יאקאל pa קויער, ברודער

 םיםינ^ pc נצוחנז אבױצזאגד איז כאר
 לא־ זײ סון דעלעגאסמז jnjn« די װאו
 birh נעזחארעז, צונעיאזעז זײנען ס»ל

 באראנממײז, בדודצר פיז אבדזמאקםעט
^5 לאטאל
ברי־ די פון כא״טםעהענד האכױטע, »

 וועדט הערסאז, אח װײססאז מאו־יאד, דער
סלאגע. די אונטאחװוומז איױגםעט

אפײסערס. &או ודןןחלען
iupnvr פאד וואהי - o או״פגע־ וײדט 

 עדװאחימ ומרט ל9*נ* גתיאד נומנן.
o מונ׳ם סאמנדמז *אס n p m .מ«דד

ח oiSnrrnfe נ«ךדצד  •m גרדדצד י
י ם סי  מיכלץ ביזדאר טיז •לײו ***ז־י
W »יס i r e ח■ can ב***, דזמאמט

 ע-יצטער פאר װא־ןיען אױפגענודען װע*ט
וױיכ־^רעזידענט.

 עדװעליט ־ װערט וױיסטאן ברודעי
וױיס-ירעדדענט, עד:טטער א״כ

 ,23 יאיואי פון װײגמט״ן, בדודער
 סאר״ איס ערװעחיט ;,אײגיצטיט װעלט

דדצענט״עט׳איטפ.
 װערט ,2 לאקאי קדאוױיו, נױודעי
 פינאנץ דער אין עדװעהרט א״גיעטיפיג

קאטיטע.
 וױיסמאן ברודער פין «י*אץ ׳ן8אױ

 ברוחןר װעלט קאמיטע, אפיעי דעל אין
עױועהיט. יעוױן

n אױפ׳ז e t אין אנסעל ברודער םון 
 כרױ װעיט דירעהטארס, אױ באאי־ד די

עױועהיט. סטא^עד דעל
 סטאלער בױדעי pc rasi אױפ׳ז

 כרודער װעלט לאטיטע, אייעיל לעל אין
עלװעהלט. סאיעל

נ^ריכט. מענעדז״צער׳ס דזעעגערמל
 די אז באריכטעט, פײנבערג ברודער

 דרעס־ דעם םאר אםיסערס םאר װאהל*ז
 װערען אפגעהאיטען ײעיעז דױױועאז
 ברודער טארט״פ. טען17 דעם דינסטא;,
 זעלכע די אז רעקאםענדירט, פײנבערג
 געדינט האס װעלכע קאפיטע, עלעקישאן

 דײ אויך זאל אז,1״יעלעה קיאוק דעס אין
עלעסשאז. דעם אין נעז

 רעקאםענדאציע םײנבעלג׳ס כרודעל
;וטנעהײסען. װעלט

 אז אױך, בארינםעט ם״נבעת ברודער
o אױף n דזש. דעם פון מיטיגג י*עצטען 

 די געװאחגן באוױליגט אים איז באא־ד
 םון קאפיטע א איוינטען צו *ײיױלעניע

 רע״רעזענםירעז צו ט״מעליײטע ־ עאפי 5
 קאמיטע,־ עלעקשאז דער אין 22 יאקאר

 רױ טאדםײדצן צ: out דאס ערללערט^ על
 פאר־ נעװען ײאלםען װעלכע טארס,

 װאלט ער װעלכע לײםע, די m ״שילײט,
 אונטער נעירען ײאלטען אזיסגעקליבעז,

 בריף א גע^יקט ער האט אײגפלוס, זײן
 זאל םעסבער^יפ ״in אז ,22 ראקאי* צו

יטאי־טיטערלײםע. 5 די אט אױסקלײבען
 דעם .אבדזשעחטעט סטא«ר בלודער

 מענעדדפער׳ס דזשענעראל דעם םין טײל
 װי אזוי דאס באהויפטענדינ, באייכטעמ,

 אײנבראל ^ױן האט באאיד דזשאיגט די
 םראגע, דער װענען ישטעלונג א :ענומען

 קײן געהאט ניט םײנבערג ברודעי לאט
 -,w•* צו און באמיוס דעם בײםען צו רעכט

בדיף. אזא קען
 װעיט באייכט פײנבעדג׳ס ברודער

גוטגעה״סעז.
 ער אז ערקלערם, פײנבעדנ בױדעד

 אוז באריכם א כײס פאי־םינ איצט איז
 אײנארד־ דער בא׳צו; .רעקאכי:נדאציעס,

 רעקאםענדילם, צר אפיסעס. די פון נו;ג
r דעם פון ארטמעגטם1ד* דלײ די אז n. 

 ,2 אין ײערען םאד־אײניגט זאלעז באאיד
 ענט־ זאל ג נוםער דע»אדטםענם אז pא

 און שע*ער #יאטעקםױו אלצ האלטען
 טער29 דער pc ׳צעיער איגדעיענרעגט

 םענעחעער דעם באצוב *טאון.1א סטלים
 בדױ ערקלערט מןיארטמענט, דאם פאי
 אנבא־ אח נעם^נדיג אז פײנבעדג, דעד

 !רא־ דער פיט אנריםענט דעם טדייג-בט
 דע־ דער מוז אז,6אםאס>אײ? טעיןטײו

 װעלכער פעיזאז, א האבעז פארםכמנמ
 האנדלונ־ ארביםריי׳שאז מיט באגןאנט איז

:v\ אp דעם ארױפ׳זזטעלעז קען ײעלכעד 
 ברודער באזים. העכערעז א אױף אפיס

 בא- זיך האם ער אז ערקלערם, פײנבערג
ט כױט ־־אמעז ענ ד ^י  1 בײדע און זינכמז, י
 סער־ דער אז מלוס, צום געהוסעז ז״נעז

 אפיט, דעם צו צוגצפאפם איז וועלכער זאז,
 ברױ יערעלישטײן. וױיס־ירעדדאגם איז
 נע־ צו אײנפארלוסאנעז איז זינמוז ז־ער
̂  ■ערזולשטיץ׳עץ דעזידענט8וױיס־ בעז

 כדי יאר, p'K פון אבסענס״ אװ ״ליעװ
v דער וועיצז צו v n vzm" אפיס דעם פון 

 אז װײםזןר, באריכטעם פײנבערנ ברודער
 אײננעוױלינם האט •צרעל״טטײן בלודעד

 ךעתאםענ־ ער אםט. דעם אנצדגעםצן
 זאל 1 נומ. דײויזשאן אז דאדיבער, רירט

 ױװײ פ־־אטעקסײו דער ײעיעז :עתםעז
 םון װערען געמענעדז׳צס זאל און ז^אז

 ברױ םיט «ערעל״*טײן, ױײס־ייעזידענם
 סענעחמער אסיסמענט אלס ׳שוססעי דעד
 קלױריז. האססלײנט איז

די־ א אדױס ױפט יעקאםענדאןױע די .

r o w. ע w א״דו w w n נאהױ•״ 
^ ח וױ אוױ ראס טען, רו׳י v גו o w

h r » אלײננוכראבט חאט t n m i f m, 
o אז v ױז זא^ון ץ ני w 7 ד o i i i m 

א איז ט M, 8* ד in iו»לװאק yזאל ס
ijfr א נ*ך דין איצט tw jfo״

pa m j " 0  im iy j jw  t o i v w m 
u וינטאן •רעדחנגס r rn חנר ®אל mr t 

 רער w גחנד, רעם אױױ קארענדאציע
 ב-ײטעיע מיט פע־זאן א לאכען טוז אפיס

 ארנײ באצוג קענטגיסע pא ערפארמגען
^אן  •ע־ כרודער w און חאנדלוגגען, טרי

פעליגלןייטען. n נאויצט חוי״^ט״ז
על; ברודע־  אויך לעקאטענדירט פ״גנ

 אלע צנטלא^טען זאל 2 נוס. אםיס אז
 און ארוגטער כיס. טעז25י דעי פון •שענער

 ברודער כיעעדדשער איר □4אי האכען זאל
 קאפר א^ס הייט בלודעל נייט סלוציזי,
חלױרק. ולײגט
 א"ס האכען זאל אפיס ן>יברו?י דעד אז

״עעכטעל; ברודער — רענעדדעער
 האבען זאל אםיס האליעם דעי אז

r כלודער — כיענערזיצער א^ס n. דונין;
 האבען זאל אפיס דאוךטאון דעל אז

 וערעלמױ ברודעל — מענעדדשעל אלס
און טער

 האבען זאל אפיס כראגזוױל דעי אז
קעסטין. כרודער — םענעדדצעד אלס

 זוײס אז םאר^״טאנען, אױך װערט עס
 די לליגען װעט •עחןלשטיץ פרעדדעגס

r דעם pc וױידזמעס זעלבע n. ,באא-ד 
אינטערנײ־ דער סון איצס קליגט ער װאס

עאנאל.
גוטגעהײ־ װעדען רעקאםענדאציעס די

כעז•
 פאר־ פערעליטטײז פרעזידענט וױיס

 טענ/ד אלס אפוינטםענט זײן אז לאנגט,
w n דױױזשאן פלאטעשטיװ דעם םון 

 ער װײל װאוט, א צו װערען גענוטען זאל
 וױל באאלד דדשאינט די צי וױסען, װיל

גיט. צי אים,
 און באוױליגט, װעי־ט פארלאנג דער

ען פאר רעקאםעגדאציע די ײן׳  !ערע^ט
 פראטעקטיװ דעם פון סענעדד&ער אלס

 אסיסטענט אלס שוסטזןר און דיוױז״שאן
אנכענומעז. ווערט

 אױך רעקאטעגדילט םײנבערג ברודער
 זײן זאל האכטאן דזשולױס ברודעי אז

 און דױױזיעאז דרע& דעם pc כוענעדזימער
 סאר קלױיק טיפיעף — האראװיץ ברודער

יטעפער. אסאסיאײיטאן די
 ארױס אויך רוםט רעקאטענדאציע רי

 דיס־ לענגערער א נאך און דיסקוסיע. א
 רעקא־ פײנבערג׳ס ברודער ווערט קוסיע,

גוטנעהײסען. טענדאציע
 םאר־ םערעל״עטײן פרעדדענט וױיס

 סט״ט־ סאכען׳א צו פדױױלעגיע די לאנגט
טע:ט.
באזױליגט, אים װערט פלױױלעגיע די

 פאר באארד אינט8דזל דעם דאנקט ער און
 געגעבען אים האבעז זײ װאס עללע, די

 םון סעתדדשער אלס אים ערוועהלעז אין
 םיהלם ער דױוידצאז. פראטעקםיװ ־עם

 אםט דעם אגנעםעז ניט קען ער אז אבער,
 דזמאינט דעם סיז דעלענאטען די װײל

 דעם ארױסנעוױזעז ניט האבעז באארד
 גע־ האבעץ זײ װעז אינטערעס, נױםיגעז
*עטימט.

דעם פון דאריבער זיך ענטזאגט ער
« אמם.

 די אױך םארלאנגט האראװיץ ברודער
 גע־ אים װערט װעלכע פרמױלעגיע, זעלבע
 ער װי אווי דאס ערקלערט, נעבען.
 דרעסמאכער די רעפרעזענטירען דארוי

 נוי״ דעם ניט האט ער אז םיהלענדיג, אה
 ענטזאנט לאקאל, זײז pc סופארט טינ*ז

אטס. דקם pc דעריבער זיך ער
 עד־ ,22 לאקאל םון לײיז, ברודער

 ניס האט דעלענאציע זײן אז קלערט,
 נאר האראוױץ, ברודער נענקן געשםימט

v געװען זײנען װאוסס זײערע m\ דער 
 דד״&ענעראל דעם םיז רעקאפענדאציע

 אין טענלגען 2 האבעז צו מענעדדעער
אפיס. דעם

 דאס ראן נעהםט זיגםאן פרעדדענט
 דעלעגאטען די יוײטיקירט ער װארם.

 זײץ ניט פאר באארד דדעאינם דעם םון
 רעקא־ די זיא פאראינםערעסירט נענונ

 םענמד״ ת^ענעראל דעס םיז םענדאציעס
 ניט פאר אױך זײ קריטיקירט ער זעער.

 נוט זײנען װעלכע זאכעז, בעאבאכטען
 אבער, האםט ער ארגאניזאציע. דער פאר

m אז  pK פעהר דאס װעט צוקונפט 
 װע־ דעלעגאטען די אז און פאסירעז, ניט
 ביז־ די אין אינטערעסירעז מעהר זיך למז
אז אזוי באארד, דדפאינם חןם טון געס
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i r w  "t צו אזוי וױ װיסען prtror 
 איר• אױף װעג אינסעליגעגטצן אן ייײו•

JfSWl i m ,ון םיאנע« t n מען1״  טי
o.* ביױז פראגע א אױף w v iOh

 פאר דאן עלקלעײט סטענזאל נדודער
 אור^ די אז ,2 יא^אל פון דעלמגאציע די

 גע״עטיטט חאנען זיי װארוס ואנע
מ װײל דערפאל, געװען ניט איו זענט״  ז
 פעײ״שם״ן, נרודער ;ענען געװען דינען

 דער אז געװאיט, האכען די וױיל גאױ
 די פון פיאגע די אויפנעהטען זאל ט״עער

 כא• יעלליצטײנ׳עז בלודעל פאי ״שכידות
זדנדער.

 jd ^אלאל פין פאיעא, ׳צװעכטעל
ערלרעלוגנ. עהנליכע אן טאכט

 פײנבעמ טעגעדזיצער דדפענעלאל
 דער װעגען באריכט א טיט םאר זעצט
 װען אז עדקלערט, ער סיט־אציע. דרעס

 גע־ אױסנעארכײט זײגען סקעדױלס די
o די ז״גען װאלען, i v i w n אײנגעלא״ 

 מי• בײם זײן צו אנװעזענד געװארען דען
 אז װילינ, :עװען אבער זײגען זײ טי;;.

 זאלען ^אנטראקםאיס די און ױניאן די
 םארעפראיי האבען און צוזאטענקוטען זיך
 זײ פון כא״פלוס דעם אנצונעהטען כען

בדדים. צוױי
אונטערנע׳שרי• דאליבעל לאבען זײ

 דעמ םעברואר און אגריטענט דעם בען
i װען טאג, דעד געװען איז טען24 p i 

 אין ארײז נעזאלט האט אנריטענט
 האבען םעברואד כ»אז24 דעם קיאםט.

 אנצונעהמען ענטזאנט דז״צאבערס די זיך
o n א פארלאנגט האכעז און אנריטענט 

 ױניאן די ױניאן. דעד מיט קאנפערענץ
 8 די אז זײ, צו רעקאטענדירט דאן האט

ך זאלען צדדים  זעהן איז צוואטענסוטעז ד
 די באצונ װערען ;עטאן האן עס װאס

 פארזי• אבער זײ האם ער סקעדױלס.
 סקעדױלם די פון פרינציפ דער אז כערט,

 װײזט עס װערעז. אויםגעגעבען :יט וועט
 *טפיעלעז דז^אבערס די אז אויס, אבער

 אפצואװענדען כדי צייט, דער מיט זיך
 סםא־ א ■רינציפ. דעם אם pc ױניאן די

 געװארען נעארדעלט דאריבער איז פעדז״ש
 איצט בי! איגדוססרין^ דרעם ,דער אץ

 אן ערהאי־טען ניט נאך ױניאן די האט
 IV אסאסיאייישאז. דער pc ענטפעד
 ענטםער אזא קריגען צו אבער דענסט

 ווען טאדט״ט, טעז14 דעם ישבת, מאיגעז,
 טיטינג א װעחמ אפגעהאיטען וועט עס
pc ט יג*אפ די ײ ל ד ע  דיעס דער פון ^

אינדוסםדיע.
 דדטענעראל דעס פרן באריבם דער

גוטגעהײסעז. װערמ טענעדדטער
ט'ננ רער װעדט דעם טיט  גע״ טי

אסען.4עי
 פיש, דזשאזעף

סעקרעטער־טרעז^ורעד.

ל א נ א ש ע נ ר ע ט נ י ר א $ ח נ ע ר א ק

םקולמאן. ji פון

צוריקי יאהר 12 טיט װ*ך הײנטינע

 לאנדאן סאיר חורוזים׳•, ןוײזיק י*חק
כינג » אדרעסירען •י־ייס די און  ®ון. כי
ױ ״;רײטעד׳' «רן פמיזןילײט שאי *לע  נ

 אג- די ב,' איערירמ הורװימש דר. יארק,
 זעהן אומבעדײגם זאיען זיי *>ז ודעזענדע,

 ..יראמא- דעם אבהיטען און :אכגוקוםען
 די ןבהימעז 17ײ?ל רפי ״װען ־אל׳/
 םיר וזעלען ר^םאקאל,a דעם «דן ■יםימ
 מאנופמקט^ורערפ די בײ סאהנעז קענען

 און אויסיאלגעז איחם זאלעז זײ אויך אז
 ד?#אינא דעם יייז ■רײם דד. נאנקוםען,

 באד סאכם קאנמראל ס»ניםארי אי ב*#רד
 אונ- א לוימ אז #ציזאסללסע די צו קיינפז

 100 יאהד יצדעז אזםאײמז םערזונונג
 <יו די אין קאגםאםיאאז. •ון קלאוקםאכער

 אכא אירם זיך געפיגען שע«ער יאיקער
 זײבען װעלגע קלאוקם^ער. הונדערם

 זיי־ לײםע דיזזן טובעיקול^זיס, פון קרפנק
 ^רבײםזער איבעריגע די ®אי גע*אהר א נ?ז
 אדביײ די דאס אן, צײגט ער און #«r אין
 דאר*ען הבחים בעל די װי גלם אזוי טער
 אויס־ איבעל דיזלן פאדאינטעיעכירמ זײן

» » »צוראבלן.
 \w גלזםאן םירסל, קלאוק דעי בײ
 פיני^צי־ין א האט פילאדעלפיא, קאהעז

 איתוי ?אל עי• דאס דעזײנעד פון •^דלאנגמ
יי ךעי אין ארײנצוגלבען ע־לויבען  דךזו י

 נאן• איז djt װאס ארבײט פאד ע»לאךזםיר
 •fen סאד *ארםיג׳ אינגאנצעץ גצזוען גים

ה דאזיגלר מ  דעויזנצי■ דלי איהר הא« חו
 די װצלכע פון זײט אין זעץ א דעילאנגם

װ אין געיאלען באלד איז מײדעל  4חאי
 דער דאה איז דזף־ניי םעדקװײדיגסםע דאס

 *וגעזעאן חאמז אדבײואןי ^יאי נאנצלי
 גלריהר® נימ זיך חאבעז און סצלנע דיזע

אי־ם. »ון
* « *»

 קלאגאן גצװיסע יויןי ויך אימימנדיג
 גאײאיעו ארײנגנבראכ• זײנעץ ײללכצ

ר א«יט בראנוווילעד פון בעאסםע אוין■  מ
ס באארד די אליסמ ר א ^ י י  n אז ד
* װי״נאוומןי, גרידןר ו ן לנ  fejna און י

ײאויייליג זאיאן  ב♦? ייאחה סואפןנייב• י
א » סאגאן ײאי קאםי•! • י ^ו  אונאאר״ נ

ן ױן זוכונג ן נ ^מנז מ אי באיי אופד ײ
' ויאריאז תלאגיסיזי•רי י

:ל ׳״ "Si V 4 י

-

ר*ר״ט^נ׳ ע נ נ ע

געווערקשאפםען אירשע פאראײדגפע
 *י• ייי טעו6געװערה׳«* v׳,)h«k ע;ט.נ »ר*ײ*8 די I'fi -סיסינ; יע^טןר דע■

ד 1ם׳נ2 ד«ם ג׳^נט^נ, ען<יט״
ץ רעם *יגטער »«רט״•,4 ײזי  אנ• ר. םון •

י, ד• 11» ט׳ןןע*ר»;, דארטאן, ײי » לי  ני
ט וו״ט  «ר• דינען ק»ד־ט< אױטטייר ךער ״י; ■

 קיסיע׳ דעי־עגיטען ד <«װ»רען טעהיױ
ב«שער• אל; ךסײ;ד
in* װע-ט עס irw i « די #ון חןוריטע

 1 י*?«ר ױניאן ה»ד««נטערס סט־ידז״
 טענעדו^טעגט די ד»ש עײדעחרט, וי-יי-ע

יך1 עגטזאנט טעאטןר >»;c?k דעפ‘ ®יז
 »ון ױניאנס ע•טנוע» די ד־ט יעטיען «•

 ש»ר»עד ם^ידז-ע איוט־ארען, ר• דאס
 •יין• טוא־נ; ררעסערם, רא־נ־ען,. טערס,

א>״.ט -  «אוסט«רערס ניי און »יםטע*י־8ו
 ד«דט א־*ט אלבײטע; װאס א־עע־ס א•;
 ; רייט ױנ־אן ?׳ין טזײבען;־ עיטעאט א־;

 פ»ר* טעאטעד שונ־ם בת־ם בעי־ ד• דאס
 די גענען ליגעגס םא־יעירענע ^פ״־ײטעז
 דאס דך באליהטען און ••;יאגס טעאטע־

 די טיט סעטי־ען גיט חייגםאה װעײען ךי
 די אז פארל»:נס, חאטיטע די ױ;.וא;ס,

 ױ.גײ צו העיםען זײ זאײען געװערה׳עאפטע;
 רןרי• העלפען און טעאטער דעם אנידלען

 וױשען זאל עוים דעל אום ״יב״יסיטי, גען
 p'p ניט א:ז טעאטעל אכפיא; דער דאס

 םעגעדדט״ די דאס און טעאטעל יוניאן
o:vh דער לי״נאר. ױגיאן צי אגפעױ א־ז 

̂אנג  קאטיטע א און נאוױליגט װעדט סע־-י
 ױניאן. דער העי־פען צו ע־װעתרט װערט

 עטעג״ םוקה, פון בא׳טטצחט קאטיטע די
װאלפערט. און סאן

אינ״ און קאלפעט די צו קאסיטע די
 גיגסטיג ^אר־כטען ױניאן יײעײס לײל

 רעקאטענדירען א-ן ױניאן דעד װענען
 ;עװערקיטאפ״ די איז ארײנצזנעטען איר

 אוז גוטגעהײסע;, וחוױט כאריבט טען.
 װעחנן ױגיאז דעי פון דעילעצאטען די
ז♦עצלאזמצ

 די־ ^לײבאד פולס דעטביצער גע:.
 ווע״ באריכטעט ״ארט״ פוג׳ם וױדטאן״

 ארביײ דער פון אקטױױטעט דער גען
 םארעארא• די |vc*r צו קאטיטע טער

 דער אלס דאלאד טױזענט פופצי; ע:נע
 יעצטעען דעם * אין ארנײטעײטײר

 אי• גיט ער ^אדם׳/ דעם פאי רריײו
 ציפעדען, און פא<וםען יײהע א כע•

 רינג אדבײטער דער און ײגיאגס װאס
 אױסזיכ״ די און בא׳פלאסעז *טײן ךאנען

 פארדמרט, ער דױיטער. פא" טען
 פארשפר^נענע די װעט נא־ ניט דאס

 עס װי נאי•, װעדען, ;עזאטעלט כוטע
 ;עישאסען טע־ר םיי װעט אײס, וױיזט

 דאס וױיטער, באריכםעט ער װערען.
 אראגדטירט האט א״בײטער־יזאמיטע די
 •11 דעם כײטװאך, םאד פורים־סעידךז א

 און פדאדױןטען אלע װאו טאיט*«, טען
 אז pK פרײ, געגעבען װעים עםענװארג

 טיהעטס די פון אײנקונםט גאגצעי־ דער
 לאדט ער ״ןיורט״־פאנד. פאר׳ז געהט
 םאר• יין1 צו געװערקיצאםטעז די אײן

 אײגלא- די סעודה. דער יײ סי־אטעז
 קאמ״טע, א p* אנגענוםען, ויערט דונג

 נארפסקי אבראטסאן, פון כא^טעהעגד
ערװעהלט. װערט פיינסטא;, און

 דאס באריכטעט, סעק־יעסאד דעד
 אײניגע איז ג;|נוטען אנטײל האט ער

 סטרײקצנדע די צוױשען רןאנפערענצעז
 םרן בעלי־בתים די און בעיוער־דרײװערס

 .,ק^ומפא; בײקיגנ פעכטער םירטע דער
 אוג־ זיר עגטזאגען פענטערס די דאס
nyb מיט האנדלען צו אוט׳טטענדען א^ע 

 דאש pא ױגיאן בעקע^דרײװערס די
 גע• זײגען װאס פ־יאפזןוזימאנס, לע8

 צוריסגע־ זײ האבעז געװארע;, סאנט
 דאש װײמער, באריכמעם ער וױזע;.

 אױך װי ,305 לאיןאל פון בעחערס די
 פעכטער׳ס אין ארגײטען װעלכע ,169

 זײ־ אן, געהט סטריײן דער װאו ^אפ,
 מימ סטרײא סימפאטיע א\ן ארױס נען
 װי צוסנהז, קעגענדיכ ניט דרײװערס, די

 מיט׳ן ברויט־ צוםירען סטרײס־ברעכער
 זײ־ מיט האבען בעגןעד די ױניאךלײבעל.

 זײ װי ®ונקט מאל, דאם האנדיוגנ ער
 אז געוױזען, געטאז, טאל אלע עם האבען

 שמעחט סאלידאריטמט םוז נעפיהל דאם
אגדערעס. אלעס וױ העכער זײ כײ

 חאט ,ער דאם אוץ/ נאריכטעט ער
 ־&אלנזננדע די אדרעםירט און באזוכט

במיןארס סאוירסס, גראסמרי ױניאנס:
 םנקער״דרימועים, ,1 ברעגטמ לאתאל,

 םוירניט׳טורײיריײוער^ טראנק־טײקערס,
 סײ• פױרניטמור ארבײטמר^ אײז״קריעם

 •5ביא מיימרס, באהס *ײפער לעסםען,
 טעאםריסאא־ אמערס, און •אוסטערס
v די און כאריסטין דרעסערס, n n v o 

 לעצםע די ארגײסער. באד רוסיממ אח
 םטרייא. דדצעגיראל א אין זיך נעפינען

 חאכעז בערער n פח כעלײבתים די
 דערמאר, ארבײמער ד' רויסגאווארפען0

 די אח ^TPHinji דך האמן ז״ וואס
 געצװאתנען.צו.עגגד .נאוחנן איז ױניאז
ת םטרײא, ¥ םיט פיייח  ארגײםאר די

 אום־ יצלזנככמ מהר אוגטאי ^םאכגמו
 אוםעגדי ארגײםעז סהאן זײ גחון.#0מ

fs r t תתגאן אח; ׳אמונחמ. m סענמ 
ר נימ w *רגײט. דיר פי n •סמר J ׳״י״*.* '• .T ־י.

אן דינפט^ן  די װאפ טי«ס, די פון קו
vvip) זא;אר און ואטערס,90קא ױ פיך 

 אמנטער נ*ם חןר נאף געמו דעם סון
 לןאלעקטען. סאר •דאצענט געוױסען א

fW V  ]v o m n n  n צו אױפגעםאדערט 
 רעם װעגען ױדאנס n א>ן וױס*ן לאואן

 אינסטרױ ומרט אפיס דער |1א כטרײק,
n צו אידט  fv»*vn מג ײ ר ט ס

p® m ר' o i i f i v i דרײ- לאונדרי 
אן װצדס  נאדיכטען, 810 יאמאל מד

i דאס n ט חאט ^ודאן ״ אנ  קאנ־ די נ
אלט און טראחט*ז ^צט  איגדע־ די טיס ג
 ••טי%: ס. pN ר, •דיטראוו, •מנדענט,

 קאט״ לאונדרי װא״ט װעט סאדױם און
 טעג־ א דא איז עס דאס אין ■א;יס,

 א;״ די טיט אויך איצוסעטלען ליכיןײט
 קא., װא׳ט װעט חלױולאנד ,ד דערע.

 גע־ ניט האט דמיענאט, דעד ערקי־עדט
 דאדט p» ױגיאן, דער טיט סעטעיט

םטדײק. «־ אן געהט
 דעי פון 83 לאקאל פון דעיעגאט

 באריכ״ ױדאן טימאגראפיקאל אידײצער
 א אן םירט ױניאן זײן דאס טעט,

 צײטונג רוסי׳טער דער געגען כטרײק
ט ער סלאװא״, ״רוסקאיע  אײנ- איבער ד

 איז סטרײס דער מארװאס צעלחײטען,
 די םארלאנגט pא געװאחנן, גערופען

 סעק- דער געװערק״טאםטען. די םון היל<י
 העלפען צו אינסטרואירט װערט רעטאי

 נאד איו עס װאס אלעס, טיט ױניאן דער
טע;ליך.
 גראסערי דער םוף רעלעגאטען די

 ?ײער דאס באריכטען, ױניאן ללױרקס
 )לאגע דער אין יעצט זיך געפינט ױניאן

 גערופען כדזען סטרײקס לאקאלע דאס
 ױניאן דעם אױפצוהאלטען אום וחנרען,

 יעצט סטרײקעז זײ ראפ קאנטלאיזט,
 pH ברוק סט., טע180 סט., טע137 אין
 ?ט. טע141; אין אוץ עװעגײ עגס סט
 ײגיאן דנ דאפ וױיטעו, באריכטענ! ער

ײן ענערגיעען אן אן פירט  אץ סאטי
 און יןלױרחס, די ארגאניזירען צו ברוקלין

 דארט זאל עס אז מע^איך, איז אס דאם
 דזמענעראל א גיכען איז םארקומען

n הילוי די םאדלאננט ער סםרײה.  pc 
 ווערט פארלאמ דער געװער^אפט־גן.

באװיליגט
 םון 1 ברענט׳ט פון דעלעגאטען די
 זיי דאס כאריכטען, 3 לאקאל בעקער
אס דעם נענעז סטרײה א אן פירעז  י

 עײעדו, גײםס 13<ז9 פון קעלערמאן
ברוקלין.

ארבי•־ לאוגדרי םון דעלעגאטען די
 דאס ערשלערעז, 280 לאקאל ױניאן טער

 בתים בעלי די טיט קאנטראקסען זײערע
 דאס און טאי, טען1 דעם זיך ענדיגמז

 זאל סטרײק א אז מעגליך, איז עס
 באנייעז צו אום ו\עיען, גערוםען דארפען

 םיץ םארלאנגען זײ .קאנסראסטען. די
n ,ײ געװערוױטאפטעז  אץ חעלםען צד ז

 בא• וחןרט פארלאננ דעד ארכײט. דער
וױליגט.

 צוגעלאזען װערן דעלעגאטען נײע
 ,305 לאסאל ױניאן ,בעוןערס דער פון
 טאיןס ארן שדוטויץ אב. האספער, ה.

זײדעיע
 בעקער־קאנפערענץ, צום קאטיטע די

 זוג- נעײארען אפגעהאלטען איז װאס
 אז באריכטעט, מארכמז. םעז1 דעם טאנ,
 ערםאלג־ אן געװען איז קאנםערענץ דער

 וײנען ארנאניזאציעס 146 אז רײכער,
דעלעגא־ 325 דויד םארטראטען געװען
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v דער o  a12 * o t p  w w  m o o o m
iR*jc;‘3 tfliRPjo ;yo^RWflR אװענט 

f>* דעס n] ,פ^נרואד pc c ' t n  \*h •דע
( ya21 »eyn ױדאן, t i ,פטר״ט :** 

pc m דעם טער * c ־• א:. נ״יךער•p i.
*pf \vz כון קאטיטעס r . -yflyr- *גע 

;v£ פאר״עיד^ע טיט װענדעט ;r'* r; 
w יyד אח o w w גאד *אט, נאאדד

 "1 איבע־ באט־אכט־ג;, געהערעע א
געחאגדעי״ג/
 צופ געמורען א*ז וױיםױעס בדודע-
to באארד עיו?עקוטױו * M * v  j!R אז 

j’R מ ״טײכות mn װאדוי^ די די t ד  בי
 אוגזער pc אײדז^-ענט נעס

 טע; א״8 א כי*ט געזא״ט האט װאס
 טירײד די זזאט װעיען, געהאײטען צוריי,
 ליפ* אידור אין לי; ערלײןײיעאנאל ױגיאן
%eyi fyijrn o ױ װאס לעט, r -איױס 

 דאט• און אגלענריפען, איהכ ;עלאזען,
 -M*c״ ד• ;עטאן אײך־ דאט זעלבינע
הייט״.
 pn ;עױא־ען בא^״אסען א־ז עכ

 :♦!-‘דעדןעי אין אױפצוגעמען פאדיאגג
 ליפ׳ דעם װע;ען פראנע n װען צײט
ײן p* לעט  פאדהאגחניט װעט אמעט

װערען.
 ציגע* דאט באאדד דדצאיגס דעד

 די איער;עבענדי; נ״יטטײלונ; א יציקט
o'iV ברודער װע;ען אײגצעלהײטען TV i 

ט א^נפלא:; pH im ״קײפ# o טי n 
א איז i »ז Aגעװאחנ זyלאסrנ v ט  פאי

 pc טיטגליד א^ס ארױס אױטאסאטייט
באארד. עקזעקרטױו

כא״ דידעקטארס אװ באארד דעד
 און פעברואי, םען4 דעם פון ריכט
 דעכ פין כאר-כט באארד דז״שא״נט דער

iWbfl ד אױפג^וטען דינען םעברואד  ג
yהערyג א נאך און ווארען rכאראטוגג ר 

ען. איבמרלײגוגג און ס ה״ מ ט ט
 עחזעידטױו דעי לאט נאכדעב

t װערלע באיצטימט, באארד i v i o v o 
 פאדעײ h בײ דין זאיען בעאטטע און

 נע- צו אבטינ; טיטימען ברעגנדצ דענע
 וחנ• געפידזרט ריכטיג זאיען זי• אז בען
רעז•

ער, םארבער, ברודעד  ײאט אמאנ״ז
 ד• פון ט״עך דעם אין אז כאריכמעט,

 ארגאגיזא״ דעי דואס טעג 10 ער^טע
 האט אנגעפיהדס, װעדט ציאנס״קאסועין

 גע- ארגאגיואציאנ&״דעוארטטענט דער
r 105 אױ,א אױפצופאסעו האם v o w 

ען עעפע^ 8 װעלכע םון  אייעבגע״ ז״נ
ס; םדיהעריינע pc בליבען ס ״ םי  צװײ ס

 יױ כטרײקענדע צוױי ;״לאק-אוטס״
m-- ; 15 ניאז r זיך האבען ישע»ער 

 אץ ײעיעז צו ארײגנענוטעז •סױענדעײ
 ניט״ױניא; 78 און אסאסיאי״צאז דער

 ארונטעמענוטען זײנען װאס שע*ער,
סטרײק. אין געװאחנז

 א«;ע* זיך האט פארבעי כרודער
 װאכ צװערײסײטען,‘ די אױןי ׳צטעלט

דאזי;עי דע- כי*ט פאלבונדען זײנען

מנלאנד *ז פארםײ מספהראםיװע 8
■ראםעסיא• ענגאימע די זײנען אמאיצ

 דעם אויןי געשטאנען פאראײנען נעאע
 ניעט זיף דארפען זײ אז ?גסאנדפונקט,

 הא־ זײ װען pH •איציםי?. אין מימקן
o בעז n םאײ מטאנדפונקט דאזינען 

 — געװאחנן אלײן ?ײ זײנען װארפען,
 יראלעטאריאט. ענגאישעז םון יארםײ די
 זײ־ דאס — •ארטײ אײבאר עננאישע די

 םאר־ ■ראפ. די אאץ םאר פדיהער נעז
אײגען.
באײע״ קאאפעראםיײע ענגאישע די

 •רא־ די אײדער אענגער נאןי איז גונג
אפא־ םארבאיכעז כאװעגוננ פמסיאנעאע

 אויך האבען סיא כא סוו• אבער איםימ. :
 באיײ אז פארמטאנעז, תאא«*ראםױועז

 לעבען פאי״-טישען פזן זייט א אן בען
 נענאנ״ זײנען די און נימט די סאגען

 ארא־ די װי װענ, דאזיגען דעם םים גען
נע־ האבען זײ :סאראײנען פמסיאנעאע

ארטײ.8 קאאאמראטױוע א נדיגדעט
 ע*6מ»נטל pn איז קאמ נישם דא
 קאנסע־ יעהראיבע די םאתאסוםעז סםער
 באםיײ *ארמײ. דאזינער דער םון דעגץ
 חןי״עגא• 350 זיך האכען אמזד אין איגם
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 םראגע, וױכםינסטע די אמראלוױתן.
 קאנסעדענץ, די אינטערעסירט האם חאס
 באצי־ דער ווענעז פראנע די נאוחון איס

 ■ארםײ. אייבאר דאר צי הדמ
om ב ^ ת דנ זײנען חנ

 קאאיע־ די אז *טטאנדיונלןט, דעס אױף
 אונטעריטטיצען דאדן• ■ארטײ ראטױרע

 זיך דאה־י זי אז •ארטײ, אײבאד די
ט איהר כיים אבער ^  די צוגױםגיסען. נ

 -ה*ג דער א*ן יעדע אינטערעסאנטסטע
 דע«יסאט םון דעדע די ;עױען איז דכם

בארנעס•
 די אז דערײױ, אננערױתן האט עד
 אדיסער״ וחנדען װאס קאנדידאסעז, צאוזא

 *אדלאםעגט צום וואלאען בעת װעהאט
ד א אײ-־י יטטאדט־דאטען ד• צו אדער ״  י

 ודאקסס ייאםפאדם, קאאפעראסיװע־
 פונדעסט״ אויפהעי. אהן אבעד פאםעייך,

 קאאיע• דעי צו עתה אעת געהעד װענען
 ם״י! קאײנע• א נאר ■ארטײ ראטױוער

 204( קאא«עדאטיװען ענגאייטע אאע םון
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 אױסערלי־ און אינע׳־אימר פון סראנען
 סײן פאראז נייטט איז פאאימיס כער

 אדן לאא«עדאטױױןר דע• צוױשען חיאוח
 האלט םונדעססװעגעז ארבײםעד״פארםי•,

m בארגעס t ײע* קאעלמן צי פריהצײטינ 
 ביױו נויטינ ס׳איז פאראײ;יגוננ. א געז
קאנטאקט. עננער אן

 קאאנע״ ענגא״׳שער באקאנטעד דעד
 האט איעקסאנדעד דעפוטאט ראסױרעד

 מאאפעדאסײחנ די אז דערױף, אננעוױזען
 מבי ארויםםאדערוננ א; איז באוחנגונג

 ארדנוננ. סאציאיער עקדםםירענדער דער
pc א• אילם טײאם אײבאר-*ארםי• חנר 

 פריתן פון •רינצ•! דער װאס דאס,
 hyh איהר םאד טrגי מפיאט חאנדעא
 סאא*עראםײחנן. די םאד וױ ראאש,

ph אז אבעד, חאאם אאעססאנדער 'o 
v זיןי ם׳יאי #צייט אזא גי׳»ט הײנס w\ 

n גריבאאן  pn ^חאומײדעמ

 :טעױינ;עז#, א א•2 01011 ן4א. א-נײט
' pc m י r m דyאדגא;יואצ*א;ס• ד 

p r o p *?׳r t iWlMfl W i\ ;אנפידענד״ 
Ip רץב v tp n ״אטy .p*t-. אנ;ע• חאט 

M  A,pvii 4ר iv % n 4 v o o n p o ראבען 
m** דך u.W J V אוטאון pn ג-ױסע 

 •jyssiH כלעט f*R s?y iru נעכ״׳יעש,
fv י־״ך m 'o z v iv t  APOPP4* •v טענען 
 דארוױיאיגא 4ר ט״ט jyi^c-v pn נ״-

 כאטיאב״ iv:y*i pr -עזײטאטילז
44t? דעם טען o o] ע־פאמ. אן םא־ 

v עועציע״ o  |yn) כאטדאכט, א-ן געטט 
ip דע• פא* אז m 'P פיר לאכעז צײט 

 אזױ tonr.vi א׳ײפז״נט אונזעי אונטע*
pr .-y פיעי iy r דאגק א א*ז דאס 

o* ד• 44r , : p w w דזא־ ױאס די פון 
 דער םין װ״כט״גקײט 4ר פעןי,יבא; כען

ט. דאדגאד א״ג״
 דטע־טאן, נרידע־ דאט א״דס צאך

pc iR*ryro עי  א-גאדזאציאנס-יןא־ ד
v ריטע v v v m\ איבײט, דער אויף 
o װאס i p v איצט o-.n*cy;;R, עד״ ארן 

ט דאדגע 4ר אז יןץערט,  איז א־ניי
iry t אן :*pr v o : :v mo v v i פאאט 

iy n r םיח• װאס ט״טדיחנר, 4ר אױ,י 
t דודך mi*' רען v  PR טיײ זײז א-ז 

 אנגעהן “זא ארנײט 4י כדי אז גוג;,
Hוטאrטyדנױאנy,צו צײמ םון טוזען ן 

p% צײט w n פאממפען טאפנצדס n 
 אױס• און yרטyטRרפHc די pc ■אעצער

yp,* yoyru^vi.אױפ־ האם עד טס 
W J W  B n  B W W P  צו באאדי 1

jyttnpjn v 44) in  ,\r,pi אדײנ״ זאלען 
R.;y-,yn ifrW fl״in i-. אױןי אדבײט 

 ביז זײגען ױאס n מ׳ז ילי״ל דעם
t( א״צט a p\ אאטסו ph שאמיבמ. דער 

ט עי א  ביזנעס די צו אפעלידט אויד י
v o m n\ ניי אדײנצױדעעןy ,טימנייחנר 

ד זאײעז װאס  דער א״ז נאטײרינען ד
אדנײט. 'דאויגער
 ארגאניזאצ־אנם פ׳יז סעקיעהע• דעד

 אינ״ האס נאוסטײן, כרוחנר ?אםיטע,
 אז באארד, עסזמקוטײו חןם פאררירט

 צו געװאדעז אדױסנע׳צימט \v:44i ״,נריע.
iR די r ט ײ א ר ^  ייהעט *ט״חעז צל ט

 כטײ־ צי פריהמאדגען יעדען קאפיטעס
 פיקעט מאן העלפען צו יןאסינא װעסאנט
ט. אדנ״
n? א ;אך y ;;y דער האט דיססוסיע 

 פאר־ צו כא״טיאסעז באארד עקזעמוטױו
 אתאנתאזױאנס־קאמיי־ דאד pc אא;;ע{

vc צו iy;vey די סאר העדקװאדערס 
 ױניאן, דעד pc אםיס א״ן פדיהטאמאגס

סטריט. טע21 ױעכט 16
 סון סעקרעטער •אר^נאי, נרודעד

 עקזעקו׳ רעם דיטגעטײרט האט יאקאל,
 טמן11 דעם מ״מװאך, אז באארד, טיװ

r פײנבערג, ברודער האט פעכרואד, n. 
i כאאיד v n i v m, צו ;ערוםען איהם 

 עק״ דעי אזױ וױ גזןפדעכט און דך
 ױע־ געהאגדעאט האט כאא׳-ד זעהוטײו

 דער פין איז װאס צידקויאד דעם גען
 אין ;עװארעז טוורעפרײט ל. .v a ט.
 נע״ ער האט דעם או״,־• ^.y*yr ד•

 עקזע״ דעי אז פײנכעדנ׳ען, ענטסמרט
 ארױס״ יאסעןrבא האט בא^־ד סוםײו

מעםבערם, די צו א צד״״ציקען
 אא־ דער וואס בדיעא, דעם צו ענייך

 א בײ. האט כאארד עשזעיוטײי טער
 ארדיס:ע*טײןט. געאע;ע;הײט םדיהעדדמע

 גאײכציי״ איהם האט #ארמנאי בדודע-
 דאױ״ דעט pc קא**ע א ;עוױזען ט•;
W.2 גען

ט איז פײנבעד; ברזדקר  געבאיבען ני
 פאר־ און עף—ב אניגען טיט׳ז צוסדידען

 אוגטערצױטדײבעז סעוז-־עטעי p.c יאג;מ
 וועט םײנבערג, עד, װאס עיקלערו;:, אן

 ^לאם סעקדעםער דעי אױפ״פרײבען.
ט ס טי ^ כ  מר־ •די אדנסערצולצדײבען א״ג

^ קאערוגנ  אבעד נאםען, אײגענעש דין א
ס  באארד, עיזזעהוטױו pc נאסען pR ד

 קײנע איחם האנו יעצםער דעי וױיא
 גצנע״ ניט דעם וועגען אינסט-תסציעס

ײד האט םייגבעמ נתד^ר נען.  ני
 די א״צולײגען םא-אידמנט נאכדעט
וואהיעז.

 אינפאד״ אױך האט םײגבעמ ברודמר
 פארט״ בדודער סעקרעכעי, cm ר*יט
א/  באארד עתזעסוטײו דער אייב אז ג
 די אונכדנרצױטרײבען אײנעטיםען װעט

 אױסנעאר־ וזאט עד וואם עיהלצדת^
צ ווצאען כייט,  נע־ םןורנארײטוננען אי
 אזוי ודאהיען האבעז צו וחניען סאכם
ל נ ץ/ יײ פ מעני

 בא״ חאט באארד עקזזנהוטײו דער
 דעם װאגען חאנדאען צו ניס י״צראסען

 ת׳פאיגט דער כיז א«וראיםאז ארן
ד ד• וחנם כאארר י aaaaאױפנאכמנן. ז ĵaaart ■tiaiMi***** --- — ס ױ ^ ט ד אי, ד Pro• פארםנ

;יי -• * ,•״*
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D15Iןאנא?ידעפארטנy״ pדױ ע |
 i r« לעקטשורם jw קורסען
 !דע#אדטטענט עדױק. •#רנזער

 פץ פדילען ®ארשידענע אץ
שטאדט

בראנקס. אץ
 8 טאלטש, םען20 דעם פרייטאג,

 יזלוב*רומס, 2 יאקאר אין אנענר, אוהר
 װעם בראגקס, עװענױ, װאשינגםאן 1581

אן איכער יעהםשורען רײס װ.  אין ״חדיגי
סקוק״. *אבאיה

 11 סאדטש, טען22 רעס זונסאנ,
 דעכיזעיבען pH פריה, דעל אח אוהר
 יעיד גארדסטאח ידנא דד. וועט יי״אץ

 24 יעבען צז אזױ ״וױ איבער טשורעץ
טאג״. א איז שסונדצן

 װעם סאלטש, מען27 דעם נ,1םרײסי
 רעקםשו־ ניגער ש. §<אץ דעבמציבען אין
ri? ״דער :טעמא םאמענרעד דער אינער 

 <י־ אידישער דער םון פאיתס־כאראקטער
םעראטור״.

חארלענג אץ
 10:45 טאדט״*, טען22 דעם זונםאנ,

 קראוקטיי־ די אין פרי, דער אין אוהר
 עװ., לעתסינגטאן 1629 סענטער, קערם
 יעװין מאתס װעם סטריט, םע103 אפמנן

ר יזמסשורען מ י  אינדופטליעלע ״די י
 נעזעײ מאדערמר דער מיז אנםזױקאוננ

שאםט״/
דאיץ־םארן.

 8 כאלטש, טעןam 20 פרייםאג,
רוש האי, בעטהאװען אין אבענד, אוהד

 אעק־ פאדטיװ לעוױן כיאקס װעט *סי׳/
 ענט־ אינדוססריעיער ״די איבעל טשודעז
 נעזעל־ טאדערנער רעד מון װײןױנג
שאפט״.

 אין גרריעדגעזאגג םים קאגצערט א
 דעם אדועגה שבת בראנקס

אפוײל. ם;ץ11
 סיןול פאבאיק ®יז אױדיטארױם איז

 תראטאנא אוץ סטרימ שארראט ,61
 טעןcm 11 אבענד, שבת איסט, יארק

 גרױס־ א װערען נעגעבען װעט אפריי,
פאלקסמעזאננ. סיט קאנצערם ארטיגער
 םון אלאמשירם װירט ?אנצערט דער
 דעפארםסענס. קזײױןיישאנאא אעזעל

 סיט־ די פאר פריי זיין װעם איינטריט
 טים אינטעלניישאנאא דעד pc נישדעל

 וועיעז איינצעמזייטעז םאטידיען. זײערע
וואך. קומענדע ורערען אנאגסירט

 דדעם ברוקװאדד פין םאססי דזש. א.
 ארבײםער אונזער אץ לעקםשדרעץ

אדנױדעדזיםעם.
 קא־ ברוקװאיד פון כיאסטי, .crn א.

 ״װארום איבער יעממוחןן װעט ?עז־דט,
רr זאימז ארבײטער ^  גזדפיכםע״/ ן7ם

 אוהר 2:30 כיאר^ סען21 דעם ׳*שבת
 אוניװער־ ארבײטעד אונזער אין בײטאג,

 סקיי, האי אוירוױנכ װאיטינגםאן ׳זיטעט
״כי״. רום

 אינ־ העכסט זײן װעט לעקטיטור די
כאיערענם. איז טערעסאגט

געשטאדבעז םפעקטאד מדדכי
חיעוב׳־ עיטסטע רי פון אײנער

 מרדבי ^ריפכדעטערער, אידי׳טע סםע
 פאר־ אדיגעי 6 זמטאנ איז סיעקטאר,

 ^יי־ סיני טאונט אין ;;ףשטאדבעז טאג
יאהר. 67 פון עיםער »יז ט^י׳

 צוריה יאהד האלב א און דרײ מים
 אםעריקע, ?ײז געקומען םפמקטאר איז
 ימג בערדען ניט ש,ײ\ איז ער כאם״״ז איז
 אױסנעזעהז אבער ער האט יאהרען, איז

יעבען. .מיט פדי איז נעזד-ס מונםער,
 אײגער סעוירעז איז םפעקטאר מרדכי

 *שייס^־ אידישע באנאבטםמע די פון
 ניט אױס דך צײכענען וואס מםזניער,

 האט ער לימעראטור־צװײג. אין נאר
 און ראמאניסט איס אױסנעצײכענם זיך

 נאטעז א צדודארבעז זיך אזזןיכער אלס
 געיזאיםצז האבען װאם רי, איע איז

 אח־י?ז א אדעד בימנל, אידימ א *ס$ול
 נאטען דעם ד*בעז האנט, אין בלאם

 דאטוד זימע גצימזעץ נצזזאדם, <)סאר9ס«
 ױפורנאייסם א נעוחנז אויך אמ ער נאן.
ע אױםנעצײבענט אויך דך און ײנ ט׳ז  םי

ען. און ערצעדיוננ^ח יענגערע װעי ^
פעייע^ו־ נצשרזבעז אייד זאא» ער

 געווארען נעיייענם זײנען ורעיכע נעז,
 םח װי נדט אזױ אינםעלינענץ דער םס
 ער װי פונקט אזן סאסען. ברײםע די

מד זיעע םאר נעוחנז פאפויעד אח  רא
 נעװעז •אאולער אויך ער איז אזוי נעז,
moפעייעםאנעז וועכענםייכע זײג* ־ 

*y;nrjrmD r ,אונטער צײטוננקן 
 פייט נע׳חתם׳עט זיך האט ער וואלכע

״אטת״ •סעװחונים דעם
 געיטד־בעז האם ער װי ®ונגט *יז
 ראמאנצץ, זײ:ע אידימילאך און גילאםמ

 םעייעכ^נעז זײנע אויך ער האס אזױ
:צמדיבעז. ותרצעוזיתנעז אק

 םרדכי ד^ט יאהד 45 םוץ סעהי
ן זײן נעוזאלםעז םמתט^ר  הא:ד אין מ

 האט וואסגן עםליכמ יעצסע די בײ אח
 דעד — אצינד און חוילאת דאס איהם בײ

ארויסגעדיסעז. האנט pc fra די טױט
*PTto םרדכי איז נעווארען נעבױרעז

 אוםאז, אין 1858 טאי כמז5 דעם ט^ר
 הױז, חסידי״ש א איז נומדנח^ תחנותר

 האט 1877 און 1874 יאהדען די ביז אח
̂י און r-no בית איז נעלערענט ער  ב

 דער־ םיטדים; חסידי^זע סאדמיידענע
w וחגלםליכע צו נענוםען ?יך צר ה*ט

__ לםורים.
 האט )1878( ׳ש&עטער יאהר א בױס

 דעי אין בדודער ױק בײ מזואומס עד
 אאיקורם׳ײ געדומנער אזוי און .גתיסאר

mr• האט ער וואו װעיצא, שטאדט 
 העלרעאישען דעם םיט באהאנט ?יך

 און צװײםעל, חכהן צגי אלימוד דיממר
 ויעע נעװיזמן סיעהםאר האט אחעו

 איהם האט צװײםעל אידיש. אין חבזרים
 אידי־ שרײבען סאממחעצען צומרעדט

t r •מחועהלתגען
 צום סיקקםאר Dip 1883 יאהר איז

ir a r v א וײנט םאדזוותגטליכט ם*ל

 ד• •נסיײימלם זא» wr ײי ־.
m בןאואנתג •רנ־ײתי

דד. m יתיימ.
יי©9

 ״א ראטאן זײז נעװעז איז דאס װעדק.
 צע־ אין געדרוקט נאכיען״ג א אזזן דאפיאן

 דער־ ; ביאס *אלקס*  אידי׳שע דערבוים׳ס
 אידי־ ״דער ראסאץ צװײמען זײן — גאך
 איז דא ה^ט ער װאם מודשיק״ ׳שעד

 גערדולם זןא איבעתזנאזי־בײט אםזןריקא
 א'ז עד ודאז *סאגעבילאם״/ הינמז אק

מיםארבײםער. א געוועז
 װאס ראסאז, דאזינעז דעם דאניז א
 און ערפאמ גרויםען א נעהאט־ האט

 די מיט דורכנעדדוננען איז װעיכער
 ער איז צױן, חובת םון טעגדענצעז

 פעטראנראד קייז נעװארען ארויסנערופען
 אידײ פון געהילםס־רעראתםאד ווערען צו

 אפגע־ עי האט דאן פאיקסבלאט. ^ען
 ״עגײם ראמאנען אנדערע זײנע דרוקט

 שטו־ ״דער טדײטעל/ ״דב ואבױנים׳/
 קלײנע םיט װמיט ״א איד׳/ גוםער םעד

 ערצעד־ רײה נאנצע א \\א ײעלטעיעך״
מאכדים. איז סעייעםאגעז לונגעז,

 בא״ ספעקטאר ז־ך האם ישפצטעד
 אננעהױמנן האט און װאר״שוי איז זעצם

 אזג־ זאטעיביכצר גרױסע ארױסצוגעבעז
 פון פריינד״ הויז ״דער נאטעץ טעי׳ז

 באנדזח 6 ער׳פיגעז זײנעז עס ײעלכע
 ״םאכױליעך )־־ער באנדען צוױי אױך און

פריינד״.
 האבען זאדעלביכער דאזייע די ארום

 יפריפט־ אידי״טע בעפםע די נרופירט זיך
 האמןן עס אח צײט יענער פון יטטעלער

 נײע ארזיפציאװאיוסעז אנגעהויבען דאן
 דאנק א האבען וואס ״ערײבער, אידישע

 בא־ אננעהױמזן זאטעיביכער דאזיגע די
 צװי״עען ווערען צו באדיהסס איז הותם

אינטעלינזמץ. און לעזער אידי״פע
מז א n ל. י. םים צוז s אין ער ר*ט 

 ביעט־ טוב ידם ״די ארױסנעגעבעז 1894
ר אח ילאד״ ע ס ע  ארױכד איײז וױדער מ

צד ;ביעטיאך״ ײאכעדיגע גענעבען

מ י י ס ג m̂m₪₪₪₪₪₪m₪₪mam₪₪₪m₪₪₪₪₪₪₪mmam₪amW₪₪₪₪₪₪₪₪m₪m___________________ י
 רע״ ער ח<ום חורװיץ ר. ח. םים זאנמן

 און פאיקסויייטוננ אירימע די חיקטירם
 רע־ אױך האס ער ;״םרױעךװעים״ די

 טענ־ די ״הילף״, זאסעלנון־ חןם דאנירט
 *ייט״ ״די וױלנע אין *ייםונ; ריכע

 א־ױסגענע־ 1907 יאהד אין און )1906(
 ״פרײ־ ײאכעננראט דאס װארעע אין נען

לענען״. ״אוגזער און טאנ״
ט איז עס מ  נרויםע אייז י)״ז ניטא נ

 אין אדער רוסלאנד אין *״םוננ אידיעע
פאדעסארכענער רער וואו א״עריקא,

:1926 סארפדי, טען20 §רײ#אנ,
*nr>J int/n נים זאי ׳*ריפט׳זםןיער

־ מן.
 נטחגן ער איז ?איענען זײנע בײ

 זעחר א געװען איו ער באליענט. זעהר
 פרימד״ הארזוינער א און חנר ליענער

 אזוי באזוינען יעחנן «ו זיך האט «ר
 ה*ס מען אז חנר׳י׳ןו, אזױ און ייעב
u 1םו באיןוםען ליעב נעמוזס איהם n 

באנענעני׳ןן. ער׳פטער
(10 נעװארען אראנז׳סירם איז לויה די

סאראײ!. שריינער «רץ ל. י. דעס

אונױחנחיסעס ררנײפ?8 לאינסעונעשא̂נ
ה״יסקול. ארווױננ װאשיננטז!

יארק. נײ סטרים, םע16 און «לײס אױרודנג

 ׳ליםע־ אמעריקאנער און ;ינגלי־שע ״די — םארטש. םען21 דעם שבח,
ססאלמער. י. ב. — ראנדר״

 באנריוי קלאהרען א באקוסען קורס דעם אין זיך באטײלינען װאס די
ליטעראטור. ענגליש־אםעדיקאנער דער פון
 זא״ ארבײטער ״ווארום איבעד: לעקכףפורען וועט מוסםע י. א. — .2.30 ״טבת,

נעשיכטצ״. ׳טטויירע;
 איבער; לעקםשורען װעם קאלהץ ארםור — פריה דער אץ io.so זוגםז*:,

סיסטעם״. עקאנ^סישער הײנםיגער דער פיז ״יסיבאלאגיע
 מ^דעתעך דער םון אנטדויקלונג אעדוסטריעלע ״דיי — H.30 זוגטאנ,

קארםאן. י. ה. — :עזעלשא&בר/
 איגדוסטדיעלען ׳דעם pc אנטוזיסצוגנ דער pd orriDr א איז ד^ס

M$nv איז איז אדעייקא איז לעבעז

בילדינב. אינמערנעשאנ^ל די אין ר,ודסען
יארק. נױ בטריט, טע16 װעםם 3

 באזים עקאנאםיעער ״דער — םארטש. טע;25 דעם ,6110 א״ענם, :דםװאך
פינדטאאנדלער. אלעקםאנדער — :עזעל׳טאפט״ םאדערנעד דער פ,־ז

םקנטערם יוניסי אינםהרנעשאנאל רי
סענטער. װױט־ ס־יד איסט

טאנהעםען, עווענױ, ער^זםע לעבען סםריטד פזע4 — 63 סקול פאבליק
 אמ כוחות עקאנאפיעע און סאציאלע ״די — .8.45 אווענט, מיטדואך

װילבערם. ל. א. — נע׳םיבטע״ אםעריקאנער דער
 נדוסםויעל«’9 נרויסע די באםראבט ויערע( קורם דעם איז

צונע־ האבען אנטװיקאננ אח אנט־צטעהוננ וועגזעם האםבינאצ־עס,
כאראקטיעריסטיקס. כאזזנדערע אעבען אכיעריקאנער ר«ס נעבען
 אד■ אץ אינטערטידיאײט אגפענגער^ פאר נעלערענט װערט עננליש

גלײד• זיר רעחשיסםױ־רם װײנשד.

ױוױזשןןן מסםםענשאו
 ילאקאצ םון רופס קלאי די איז רעסםיצור א — םארטש. טען20 דעש פרייטאכ,

« רעד איבער בראנקט, עווענױ, ״א^יננטאז 1581 א־ן ,2 ע  די איז ״רעאינ־אז :ט
רייט. םהאסאס לעקנמורער, טקזלס״.

 רוםי׳ס־ דעם ב-י /קגדטור‘־ א — םארטש. טען5( דעם אװענט, פרייםאנ
ברענטיצ. ען”פײא'

 קל)»ס א*! לעהטשור א — פריה. דער אץ 10.30 םארטש, םען22 זונטאג,
 װעט לעײיז םאקם עײענױ. צעהסינגטאן 1629 הארי׳עם, םון םענםדי אסער״םארס

גסזעלשפאם׳׳. כיאדערנער רער פיז ענטײיקצוננ אינרוםטריעאע ״די :איבער ריידעז
 רוםם קא«כ די א־ז אעקםשורעז װעט ניגער ש. — טארמש. טען27 פרייםאג,

• יואך. נעקםכת ׳נענויערעם— בראנקם. די אין 2 אאלאל םיז
 אערער איז סמירענטעז די םון צוזאםענקונפט א — םארםיט. טןןן28 דען יטבת,

 דער פון רום דייניננ איז פארלומעז װעט יאס קאאסען. אינטערנעשאנאא אאע םון
סענט. 35 איינסרים דןנסינג און רעםרעשמענטס םקוא. הײ אוירװיננ װאשיננטאז
 איז נױסען־נעזאננ, איז קאנצע־ט א — אפריל, טען11 דעם ארוענט, שכת

.n»DVBr נענייערעס איסט. «ארק קר«וט*נא און סט. שאראאט ,61 סקוא פאבא־ק

 ארנד6דע עדױיויישאלאא םון אפים זיא — פרײזןןן. רנןדוצירםןן צר ם״קי^טם
 פאר טיקעםם באהונשן צו אײר בארעכםינמ ײאס קאדר א באסזמן איהר האנם מענט

 נעאע■ דעד מים ייד באניצט פר־יזעז. רערוצירטע צו ?*נצערטעז פיאהאיט-אנ-ק רי
י נענהייט.

̂רטמענם ובליקײש«ן s און רמקארד דער דעפ
ױניאן װ. ב. ל. א.

 לאקאלש אפיליאירטע די פרן סעקרעטערע אלע אויש פאדערם
םען15 דעם בעפאר כיאנאס יעדען ארײנצױטיקען

אײנאהםע די איץ שרײבעז ז*י וראו בלעםער בוק״ ״דײ «לע .1
* םעםבערס. ארנזערע פץ

 נײעם יעדען םאר קארדם אינדעקס צונענרײטע םפעציעל די .2
ם^טבער. צוריק־ארימנעגוסענעם אדער םראנספערירםעז

 װאם מיטנליד יעחוז װעגעז אײנצעלהײםעז אלע םיט רעפארמ א .3 ■
, געווארען. נעשםראבען םאנאט דעם דורך אח

 כײםןזז זײ ווען אן גיבעז מעםנערש װעלכע אדרעסען נײע די .4
^ ע *y װאועוננעז. ױי

 פאר וועדען באשםראפט לאקאל א קען קאנםטיטושאז או״ער לזיט
אינפארפײמיע. אויבען־געפאחןרםע ײ צדצושטעלען םארנאכלעםעען

עחן פץ כאאםטע די דעריבער כעםען םיר זיין צד ימיאנם אמז

כריחןרליכען םים

a  SCHOOLMAN, Director

\
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גאכדאנאוױפש . .פון נױף *פענער
—:״גערענפעקייט״ םון רער. געהערטע
 :עפע• גרויסע א טאן מיר װעמ א־ר

 אפדרוקען װעט איר אויב ליגהײט,
שורות: עםי־ינע גענדע

•nm דעם דער^וען וועלעגריג ניט
 צ.י אכעיימא א״ז ארבייסער־עולם עען

 רוסלאנד, אין ל«גע אטת׳ע די דעדגעהן
 אד״ ?אכריכע גענוג ה^ובענדיג ניט און

ד די *■צוײיחעגעז כדי גוטענטעז, י « 
 היגע די ה^נעו ברײגג, איך װאס ׳טען

 כאשי^סען באװאוסט, װי האטוגיסטען,
 דורך םארזאטאונגען פײגע ׳טטערען צו

ר ע ט ׳ י ז י . פ ע י צ ק ו ר ט ס ב ו  *בעד ן
שח ענערנישער רער  אוג־ פון ז^בסנד

 די נעמאכט צונישט האט גענאסען זערע
 און טוםלער, און שרײער די פון פיענעי

 נ״ןוג הייגטמען ביז מיר זץי האט עס
־ פארענדמען *ײנגעגעבען אימעםום  די

רדנונג.m איז פארזאטלונגעז נע
 דורכפאל, ?ײער דורך אױםגערענט

 געגומען ^וסוניסטען היגע די זץ־ ולאבען
 באנוגעגען זיי טיטעל. #נדער אן צו

^ מיט מער גיט זיך ט  מיטימען די ש
 טעגריכע אילע אין מיך בא*עוי!דיגען און
 פארנרע־ פאליטישע אוממעגאיכע און

 צו ריכערגעג^גען8 זײגען יי4 — כענס,
 פער־ געמײנער און איימדערהערםער אן

v העצע ?ענליבער m\ מיר pn סאר״ 
 רוס־ םון #יפארען 1מײ מיט בינדונג

 אין סיר unjrn םארשטרײט מען <א:ד.
 און שעגדליכסטע די פ^רס טונתעיער א

v רכי<וח, * טעזפיאוס m\ יעדער װעלכע 
 חא־ מ^כטלא?, איו םעגש אגשטענדיגער

 ווזצי- jwvj װערקן זיך מען קעז װי רים
 ^באשירדי־ די װען פארלױמדו;ג*ן, כע

 םדױ בליגדע זיד,-וױ באה»<טען גער״
 וײערע פימ ארגים גים סומען ♦m סע^

 גאך ם#כען האסוניסטען די > באוױיזען
 גע־ קעמפט יואס חי̂ה אנגענעםער יענער

 8 אױסש*רימן דורך םקנשען cm גען
־ װאס פליסיגקײט, שטינקעגדיגע  מ

 פאריעסםעס און ?אײדער די שםוצם
יופט... די

 באהאיטעז צו װאס גיט, האב איך
 פערזענ<יכעז *ון נאייטישען םײז אין

 25 װי פעהר שוין םיר איך װאס ילעבען,
 סאציא״ לער פון אויגען די םאר יאהר

 אין בין איך עפעגטאיכהײט. ^יסטישער
 די אױפצונעכען. גרײט מאב״ענט יעדען

 *m ןןולטעד דער װאס אדױספאדערוגג,
 גע־ אמאל האט בי^קי װאלוציאנער

 איך םארלוימדער: זײגע צו שלײדערט
 ארבײטאר״פ^רזאמ־ »ײן םון געהן װעיצ
 דער־ װעל איך מנחןרער; דער צו לונג

 פון טא; יעדען װענען אוכיעטום צעהאען
 צו גרײט .זײט איהר אױב \,vzy< מיײן
• זעילבע. דאס ט^ן

 ;ײטרארע בײ #פצונעכיעז כדי און
 םאר־ קרליד אפשר זײנען װאס רענישען,

 קאםוניםטיעע די דורך געװארען פירם
 באריםעז צו מעגליכקײט יעדע ליגגער,

 אינפי<:יא• יגע:דעד5גמ ״ניט אױ,־י זיך
איך: ערמרער זױע/

 רוס־ פון י אפגעםארען בין איך )1״
 אוים־ אין ^15120 נאװעםבעד, אין ילאגד
 םון קאסיטעט צענטראל דעם פון מראג

 סאציאל־זיעפאהראמי־ רוסלענדישער דער
 צד כדי ״בונד״, דעם און פארטײ שער

 טאר־ :עג. מיט צוזאםעז זיד כאטײליגען
 סאציא״ײ אינטערנאציאגאיצע אץ טאװ׳ן

 תאגפערעג* (ניכדתאםוגיםטישע) כטיעע
 p.yc אין ,1020 דעצעםבער, אין :צקן
 די וױען. אין ,1921 םעברואר, אין און

 האס מייר און טארטאולן םון פעםער
 וועטעגס האמימענ^ צענטראל אונזער

 גע־ דעכואאס בין איך װײם־טשערםאז
א װען, ע י צ י פ ך און א י ר ״ ט נ ע פ  ע

 דער פון באסרסען אויך און געםאדערט
 אנדע־ נעויען (ס׳זײנעז רעגירונג סאװעט

 םא־ דעי פון האפיעס די צײטען>. רע
 אלע צו געװארען געשיקט זײנען דערוני

 דדי•י, דצם pc דעאעגאטען אויסאענדישע
 דע־ האט װאס אינטערנאציאנאא׳/ טע(

 טאס־ אין קאנגרעס א נעהאט מאאס
 װעס טען צי זעהן, זאלעץ זיי כדי #הוחג
ניט. צי פאס א נעבען אונז

 אונםצרגע־ איז נואם פ*ס, מײן אומי
 װי- םאא דרײ און תאדאכא! פון שריבען

 פיז 862 (גוםאג טשעהא ןרn פח ?ירט
 זיײ אויי• שםעהם ),ox> w& 1020 טאן8

ײ £ טאא  שװארץ מיזע, דײטיטער רער נ
 פון אויפסרא: אין ^םארט װײס: או^
 דיפ־ דצר םון מנםדאל־גאמיםאם דצם

•אד׳םײ/ ארבײטער סאצ.־חנכג יצנדזגר
a קײנע )2 w אדםםראנעז p.D

 •אדםיי תאטוניסכױשער • רזסימאד דער
ב רענידתג דאי םון אדער א ה
, ט איר ת ע ט ש ר א , פ ן מ ד י • נ ע נ  

ן ע ט ו ן נ ו ס א י ם נ נ א ק ע ג • • ע נ
 איפא• ־לדין *אר מעג עטלימ .ז ע ט

 כי? »יז ארעסםירם לעיחןן איף בין דעז
םשעקא. דאר pm txm: א איגצזזנעטן םרן איד האב גאלד שוט )3

 דער פון אדער יעדױג; סאוױעט דעי
 ניט ין״נטאא •אמוײ קאריגיסטישער

 די נעכיעז. געקאגט ניט און גענוטען
 געפארמן, ביז איר װעי״כע טיט געיד,
 •ע-זע:י*נע טיעע אױסער איך, וזאב

״בונד״. pc כאקיטען טיט^ען,
 בערדען איז סודע די וױ אזױ )4

 ;עי*ד איבריגע די איך הא יןא״ן, זעהי־
 דאט װאס מע:ש, ־in אײהען. געטוזט

 אמס אזױ און געייהען גערד דאס טיר
ד געטאנט  אין אפפארען מ״ן מגיי

 - י א סאיסײ — געװען איו אױסאאיד,
 געסונען דעטאאס דך האט װאס גין,
 אכיערײ pc אױפטראג אין רוסיאנד אין

 נ״יס נעװען איז און צײמונגען קאנישע
m נאהענט זעהר ט־ר r^cvc^

 װי טעהר עטוואס גיט דאס איז צי
 א־;ין דוקא אז שיקזאא, pc א״דאניע אן

 איניציאטאי אאס ארױס איצט טרעט
 *V# ;עכײיגער און שטואיגמר דער סון
 ט־ג גענען װמרט װאס לעצע, כערי4,זע;

י געפידט
 בא- צו אינטערעס^ט גאך א-ז עס

 דעב אויף קותענדיג גיט אז מערקען,
 'לס װעאכער האטף, פאאיטישען שארפען

 און •איטײ מ״ן צוױשען געפירט װערט
, א - קאטוגיסטען רוסישע די  חאי̂•

 ?יד שיטעאעז תאכעגיסטעז די װעיכען אין
 ע v י ט י א א פ שום יזיין פאר אפ ניט

 — כאבואים, און רדיסות באשואדי;ונ;,
 הײנ־ ביז יאהרען איע די אין גאך איז

 רי סון אײנציגער קײן אין טאג טינען
 קאמוגיסטיעע רוסישע אדער אידישע

 גע־ געםאכט ניט רוםאאגד אין צייטוגגען
 באשוא־ אדער אטאקע שום קײן װארען
 טי•י>,יא פערזעגאיכער כיײן ;ענען דיגוג;

עהרע. שער
ארץ, דיר כייט

אבראםאוײםש. ־־ר.
10 cm1925 פערץ, כמן.

הרעפסינ און שסארק ױני»ן םאכעד וױיסט און ד׳עס *ימוועמיעד
/.tfiff 1 111 0(אלו

 זיף 4זא־ רען pא אלגאגידרען צו כעהער
או צו צװרײטען  טעטיג- •jfipoirj א נ

p mp סאר cm אניזורען cm pc עלםטען; 
סיזאן. סאר

im ט דעם לאט טיטיגג א־ינ  גיט- נ
געהײסען.

 אן געהאאטען לאט בארא־• פעלרעטאל
 געדױ״ האט װאס רעדע, אינטערעסאנטע

ט  ד.אט עואם דער pn שמונדע, א א־בפי עי
 עד איגסאועס, גרױס גדט צדנעהצרמ זיך

 ־m א־בעי (,איכערביײ אין געגעבע; האס
 -4נעש־י האט דניאן, רער pc געשיכטע

 זי װאס יזאמפען, הערדישע אי*ע די דלרט
 איכעמעגאג״ איז און דודבגעכיאכט האט
 וחד- אץ צושסאנד, איצםיגזן דעם צו געז
 די באגר״סס האט עי זיך. נעסינט זי כעז

 נע• איז וואס פראגרעס, דעם מים ױריאן
 אמאני־ פון ורעג אױס׳ן געװארען טאכט

 סאנאטעז, עטאיכע אעצםע די אין זאציאץ
 טיז וא^יסי רעי צו צוגעשטיפט האט און

 וױי• זאר ארב״ט די אזױ וױ רײזבערג׳ן
װערען. סארםנעזעצט טער

 אן טים רעדע די סארזמדיגט האט ער
 העא• צו וױיסאר מיטגאידער די צו אפיע^

 פאר־ טארש דעם אין ױגיאן רm םעז
 סאך גאנצען דעס ארגאניזירען צו װזןרטס,

 ארבײטס-בא- בצסעדע אײנשטעילמז און
m די שעפער. די אין דינגונגען m איז 

 pc ענמודאזם כייט געױאיען אױ€נפנוסעז
אנוועזאגדע. איע

 א ®ײערען צו דך גױים יוניאו
,לבילעאום יאהױגען סו
די זיך גרײט צייט זעאבער דער א*ן

v *" ױדאן v j " tױני״ (-יא-יגען0 איר ו 
 ץ• :^אבעי ױײכט און ד״עכ ויי י׳עאום,

 גע״ ס״יהע• לאט פיאאדעיפיא pc יאן3
 אאמאל עש איו א׳צט ׳15 נוט. om ד.אט

v אגעד ו/0 n 'o ױדאן וע-נע ױ pH ד 
 צײט, דער pc עי,זיכטענץ איר רעכעגט

^ דער ווען י א  א־גא״ סאײכיעא דך האט י
 יא־ אין געװען א*ז ראש און ■< גיוידט
1915.

 ױגיאן די ^אט צ״יא ־אי 10 די דורף
 cm אױו• און ן דורככעניאכט סך א גאי

 דא״ יעצטען טעכיבעל״פיטינג, דזשעגמראי
 צו געװארעז כאשייאסען איז געד״עטאג,

 אױו ױביאעאום סנ-יא-גען אי- סײערען
 ערװעלרנ א-ז dv אוסן. םאכעגדען א

 pc קאמיטע ארעגדזשטעגטס אן געװארמן
 און יאסאל cm pc כױםנאיד?• 10 ,15
5 r n  pc. אראגושיתן וועט וואס כאארד 

 כתהר איפן. פאס־נען א או־ןי עביזזה זיי
 *yג באיזאנם שפעטער ורעט cm װעגעז
װערען. פאבם

 די כייז צוזאםענקונפט דעד ־
 ®ת לערעד און םטודעגםען

תורסען. אונזערע
 ד« §ון *וזאמעגקונפם יעתרלינעד דער

 ייגפער־ דעס אין לערעד אזן ספודעגגמן
 און fltriאוגױוערויו איבײמעי גײאאנאל

 «כת פארקוסזן רוע® סעגפעיס ױניבי די
ט אין ׳מארמ פען28 דעס *װעגמ, עי  די

 חאי אוירזוינג װומינגמאן די וון רוס
יז ײעלש עפ סקול. םו־ רעזיעםז׳ידענגפ, ז,

דענסינג. און זיק
 וײנפן מיקע*ס די סע;». 35 אײנםז־י•

ן בייקרסעז נו איוין י  מאכ* .eo 7*16 װעסם 8 ̂*ארפממגנ*, ?ודױפײ#אגאל cm י
סיימזעלוט. א״צי• גאײך

ר רי ע ט ם י י מ * ר ע ד ײ ג ן ש ־ « א  - ד
ט א װ י ר פ ־ ן ע ן מ א אי ש ר א  װ

ן ע ש א ד ם ם ס י ם. k ם ו א ק א ל

«p יואר• פיז ״פאאקס״צײטונג״ חןר
 שמײמא פאאגענדע די טיר נעפינעז שא
די טיאבעאס n וועגען <7נײ  ורי״ פון.

ר, װאם ע ר מניי מד  גע.*ױכ װאמ װאס חו
אעזזןר. ימוערק אינסעיצסיחח

אױפגעװאק־ אעצטענס איז נרױס וױ
 קען באאעבאסים, די#פון ח,יצפה די סען
 פון האנדיצדנג די באװײזען בעסטזןן אם
 דאפיעדפדי״ םון שנײדעי״כײיסטעד די

 איו װאס ׳פאד cm איז וואט־פאך.
 תאנ״ אייסלעגדישער פץ פ־ײ אינגאנצען

^r:m, ע-ישט־^אאסינער אן םארדינט 
 שווע• א בײ ארבײטעד, קוואאיפיצ־רטער

 שצה, 10 ביז pc 9 ארבייטס־םאנ רען
 זאאטיס 95 ביז 85 פון םעואךצײט אין

ר װאןי א ת  אר״ שםיק א פאד פרײז (
 א זיואטעס, pc 48 43 םון איז בײס

 9 ,כײ קױם דאכט ארבײטער שנעיער
 יואך). א שטייז 2 םאנ, אין ארבײט שעה

m“ חדשים 6 טאקסיכױם דויערמ סעזאז 
 נעמט דייגענמן פ־יסטער דלר יאה־. אין

 ארבײט שםיה אזא פאל באשטערען בײם
 :ױנימום יעצטענס) ביז נמווען איז (אזױ
 האבען ^חסנים טייא ואאטעס. 120

 דער ויאטעס. 150 צו גענוסען אםיאז
 םאהר, נאןי איז טײסטער פון םאדדינסט

 ארבײט א7שטיק בייס ס׳פארדינט װיפיא
 הא־ שווערעד זײן ב״ ארבײטער דער

• ״עװאניע.
צאה־ ניט וױאען ?ינים די אז איצט

 םיייס־ ךי לאבען פרײזען, גרויסע די ״עז
 ס׳איז אז ױצעהו, א אויםנעהױבען טער

 די מדײבעז צו ױי פאל כשגאיך :ישט
 זאאען ארבײטעד די אז פראדוקצי^
 פיא־ 40 טימ ארבײמען צו אײביטכױכימן

ט7צ  װעט פאסיאיעךטעגש א ביאיגעל. :
 יאהר דורב׳ץ דורנשנ־מאיך פא״דעען

ם טו סי ק װאןי. א זאאסעס 30 מ
מר א אױױ ורען א ײנז ט ע  יזאנפע* נ

n m דעאעגאציע א אונזערס ?ײ האם 
m«: אױף אנגעוױזען m ,ביליגער ורעגען 

 בײ־ צום װי פראדוהצ־ע, די פאכען צו
 .ווערהשסאםעז. די ®ארנרעסזןרען שפיא,

 די באםלײעז װאך־אדבײט, אײנפיהרען
 קאייינע פון ארבײםער קרמאיפיצירםזז

 דער םון םײאעז אוםםאראנמדיארטאיכע
 באגרענעצע! זאאעץ נײיסםער די ארבײם,

n מז פארדעסםען, איעעגע א  ײי ר
, אמערוארםען. קמועגאריש דאס

אנדערש. נישמ װיאעז םייםטמר זױ
im אואען ארבײםער די נאר y ^p n n c 

לױן. האתען נענוג זייער
 חוצפדז״ די אז ?עאבםםפארשטענרליך,

 דיאם כױיסטער די pc אוואנםורע דיגא
 צװײ םארבימערונג נזיױם ארױסגערומז

 אזמצופרידאנמ נצנוג אריך אזײ די שאן
 • פארזאםיונגען, רי אוײן• ארז וידבײנמר.

 דער וועגעז טאדמס־כיעז זיינען װאט
y»rvc. יײג״ געװאראז אננעניםאז 

 אנגעװארפע־ דאם כאשאוםעז שטיכדמ
ש  אויפצו״ כױיססעי •די םצד פאפ״י ̂נ

 דער כײם איהם פױהרעז איז נאםעז
אנםשלאסאנהיים. נראסטעד
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!נרידעד
כ•*:*־ אײנעע איץ־ טיט ו״/נגדיג

 א״עי םרן טענעדך״ער דער איס טען
 צױ זץ־ ציוז איך װען איצט, און לא?אי

pn ײט1פ כיעגעדז״עער, דירעיןטער איס 
 בא״ ריזען צולימען1םא אײך םאר מיך

 וױכ־ ד• עגטהאאט באריכט דער ריכט.
 נע־ געטאז איז װאס ארנ״ט, סינסטע
 טאי אייגיגע די םאר ייאקאל אין װארען
 עחרע די ;עהאט האב איך װאס גאטען,

 װאה איץי, און /iyrny:yo דער דין צו
 יױ אועיײטארס קיאוק די דײגח, איך
 די פארדכערעז צו כדי טאז, דארו״ דאז

 י־א־ דעש סון שאסס1טיטגלידע ניױסע
 יעי iyiy;iyr און כעסערעז א סים ס*ל
 .-iyn*D און iyiypi*Dn#D און בען

 םון ארנאניזאציע נרױסע דיזע נערען
*■ערײטארס. קלאוק

 לאהאל אין ארייגקומען כייין ביי
 זעהר גים לאנע די נעגוונען איך האכ
 טרײד אין ס*עק דער דנסטינע. קיין
 און הונדערטער גװסלדע. נעװען איז

 זייגען טערבערס אונזעדע פון טױזענטער
 די האבענדיג ניט ליידיג, ארומ;עג*ג;ען

 דיעיע אויףי םארדעען צו םעניליכקײט
 טוײ און כאדעדסנייטעז; נויטװענדיגסטע

 װעיכע פעםבערס, אונזערע םון זעגםער
 דדטאבס, זאנען, צו אזוי #געד.אט האכען
 ניט נאר ניט דדשאבס די אױזי האבען

 זײערע םאר לעבען א ם#כען געהאנט
גע־ געדזאט ניט האבען נאר םאםיליען,

 הױ צו אױסנאבען נױטיגע די םאר נוג
 דא איז עס צי פרעגען, שא■ אין מען

נימ. אדער ארבײם טאנ האיבער א
 די צוױשען יאגע אאכעסײנע די
 ניט אויד איז יוניאז דער אין יסמעסבע
 דייסערײעז די אננעמכיע. קיק נזױתז
 אויף אז #£טוםע אזא דערנרײכט האכען

 אאנ־ א פאר איז װעאכער ספעציעי, מיר
 האט יארמ, נױ פיז אװעק נעװעז צײט נער

 איז רײםײערען אינעראיכע די יאגע, דיזע
 איינ־ *טוידעראיכמן א געטאכט אאקאא,

 ;ע- האכעז וועלכע םעסבערס, דרוק.
 אנךע- י1 סיט אײנע ארבײטעז דארםט

 אורזאכען םארעידענע צואיב זײנען רע, .
 און אנדערע, די אײנע •פונאים געװארען

 איז ױניאז דער םון •אאץ סיסיגנ דער
 צו אנשטאט װאו, ייאץ, דער גצװארען

 מיט־ נרױסער דער םאר עטװאס טאן
 אפ־ זיך נעקומען םען איו נאידערשאםט,

 נע- אנדעיע. די מיט אײנע רעכענען
 האט מעז — אומגערעכט אמןר רעכט

 דר״ערד, אונטער םון חסחנות געזוכם
 אנדערע די אײנע ארויםצרגטעאעז כדי
• איכט. עמסטער דער אין

 אױך איז דױס די ווענען םראגע די
 אננעװעתטאנסטע די םיז איינע נעװען

 ארײנ־ נעהאיםען האט וועאכע םדאגעז,
r נרעסערע א נאר ברײננען ' w w v 

 םעם־ גרױסער דער פון רײהען די איז
יזי•.  דאם האט געװעהנ^ה און, בע̂י

 דער ערגער. לאנע די געםאבט נאד
 פעם־ דעם םון אאנע די טרײה די ^גאי,
ו אה בצר י יע  אאע די װעגעז אם -׳

 אן איז נערעדט גאך מעז האט זאכען
 רײםע־ די צוליב װענ. אנםסראקסעז

 פאר- איננאנצעז כםעט טען האם רײען
 ײעאכער צואיב גרונד־אורזאכע, די געסען

 און געװארען געבויט איז ױניאן די
 אא־ דעם אין מעסבערס די עחזיסטירט.

 דער אויף געקוקט האבעז וואאכע ?אל,
 שםאנדאונמם, כרײט^רען »T םח אאנע

 ענדיגען צו םאז געמענט נארניט האבעז
 עקזי־ האט װעאכע דאמאראאיזאציע, די

ססירט.
אא־ דער האט ^אגע דער אט צואיב

 ״פאאץ ״דעם םארנעםען גצקענם נים חאא
 םאתעסעז געדארםם האט ער וועאכען

 אר• אאגעםײגעד חןר םון אעבעז דעס איז
 איז אפערײטאר חןר כאטמ נאגיזאצי^

 וױכטינסטע נאר די םון איעער דכער
 אד״ דער פון אעבעז דעם אין פאחםארען
 זיײ װעלכע אפמרײטארס, n ג^ייזאציע.

 טעקס״צאאער צאא#םיז נרעסטע די נעז
 אפע- די ;מגיאן קיאוסמאכעד דער איז

 מעד״ די צו ׳עמעאעז װ*אכע רײטארס,
 דער יטעפער; די איז טמערלײםע סםע

 םון נעמה די איז וועאכצר מאר,%אאער'
 ױניאן דיזזנר אץ האם — יתיאן דצד

 עד וועאכעז יאאץ, דעם םארמסעז ים3
 דאס פארנעמעז. מוז און נעדארפם דיאם
מײנוננ, מײז נאד איז א איו

5 די ^נם o אץ ד# n, א-3אי די וואס 
 זיך האם אפערייטארס %ד םח גיזאציע

 צױ דעםאר^איזירםעז א »ק יסתעז3
 זע• אאסאאס, אנדערזן די און ד;3אא»

ir די אח אטנע די דינ3חי n די פיז 
ם האמנז וו«עײיטארס, ר ןעקאנמ ד  ת

םאר־ זאל אפעוײיםאר -un אז ז/1^אז
o «©יו ״ n ,לײז זײ וועלמח •לאץ•

צ מ י די אכ ביי איס אז צז,3נ
ארײנהוסעז נים ?אא יוטאווו^יזטצ^נ

t r n  F3tmt n r n  im.
m  r r m אמטאגזד וײ צונמוםען

 11 ,1 לאקאיס: דרײ די פון מידונג
 .2 אאתאא איצטיגען דעם אין 17 און
 יזאקאא כייז ‘כיעכיבערס צאי גרעסט^ די
 םון מעמבערס צאא נרעסטע די און 17

 אופד געװיסע צואיב האבעז, 11 אאקאי*
 עקזיסטירם, האבען וועאבע *צטענדעז,

 נויטװענדינקײט די באגריםען :יט באפת
 אין ױניאן אפערײטארס אן האבע; פיז
 האבען װעאכע יענינע, די יארק. גױ
 נױטװעגדיגקײט די פאריצטאנען יא

 פון מעמבערס די געױעץ דינעז דערפון,
 אנ* האבעז װעאכע ,1 יאהאל געװעזענעס

 יארען, און יארען פאר האםןמ א געפידט
 נעקרוינט ענדאיך איז קאכיו* דער ביז

 דז״»ענעראא די :.4ערפאי בײם געװארעז
 אינםערניײ דער םון באארד עהזעהוםיװ

 אפצרא־ דיזע אז אײנגעזען, דזאט 4יטאגאי
 װערען. געפאכט אפיטגעאסטען טוז ציע
 דאגקבאר זיכער דארױ יאקאא דיזער און
 די איז :אכאיז איװײ, יברידעד די צו זײן

 געװעזענער דער םון טעסבערס אגדערע
 װעא־ ,1 ראקאא םון באארד עקזעקוטױו

 פסיכאלא־ דעם אויסגענוצט האבעז כע
 םרא־ די פארצוברײנגען טאםעגט ני^ען

 האבען זײ װי װענ, דעם אין איז נע׳
 דזשעגע־ דער פאר פאדגעבראכט דאס
 דזשענע־ די ב$ארד. עהזעקוטיװ ראא
 אײנזעהענדינ באארד, עהזעקוטיװ ראא

 רעארגאגיזירען פוץ נייטװענדיגקײט די
 יױ אוקםאכער6?־ דער פון קיעםטעז ד<

 די גענומען האט יארק, נױ פיז ניאז
 אפױנטזגט טיך האם אוץ ישריט נױטיגע

 װען ׳איצט באהאוס. דעם דורכצוסירעץ
 נע־ דורכגעפידט ^ויז איז בא׳שאוס דער

 גראטואי־ אלע זיך מיר סענעז גוארעז,
 הא־ ענדאיך װאס ״אקט, דעם מיט מזז
 איזד ביעכטיגצן גדויסעז, אימ מיד בען

 םון בא^טעהט װעאכער אאקאא, רייטארס
יארק. ניו אפעיייטארס.פון אאע

סאראײ־ די ווען פאסעגט, דיזעז איז
 דורכ־ ״צוין איז אאקאאס די םון בינרננ

 זאנען, אויך איך װיא געװארעז, נעםירם
 שטי־ אײכט קײז נעװעז נים איז עס אז

 דורכצופירען בא^אוס דעם ארבײט קעא
 בא־ דער װען דערצו, נאד ;יעבעז איז

 װערען דוױכנעםירם נעמוזט האם ׳שאוס
 מטאן גים דאס װאאם וױיא יטנעא.

 אימ־ אזא כײט אין יטנעא אזוי געויאדעז
 דעם םון דורכפירונג די װאאם איז פעט,

 נעװארען, פארצוינעז עטװאס בא״טאוס
 קייגםאא איגגאנצען זינער דאס װאאט

געװארעץ. דורכנעפירט דט
 דעם תרבפירען םון שווערינסײם די

 דעם איז געאעגעז גאר ניט איז באיעאוס
 אא־ םון מעמבעויס צאא א וואס פאקט,

 אז נעקעםםט, ביטער האבען 17 קאא
 װע־ דורכגעםירט ניט זאא באקאום רער
 אין װאס פאקט, דעם אין אױך נאר רעז,
 הריגעץ, געםוזט זיך מען האט ם־אא דעם
 געװיסען א ביז געקוסען איז עס ארן

 די אױסער ארגיסוננ.1באונדנ צו גראד
 נײסטינע די זײנען אײדעז, ?ערפעראימ*

 האבעץ וועאכע יעניגע, די םון אײדעז
 נע־ דויכםירעז, בא׳טאוס דעם נעדאיפט

 האט מעז וױיא דערפאר, יטרעקליכע װען
 םיט ^אגען און קדמעז נעטוזט זיך

 געװעז איז םעז װעאכע טיט טענ^עז,
 אדגאניזאציאניד איז פערזענאיכע איז

 יא־ םאר פרײנד בעסטע די באציהונגמז
 געװאוסם. האבעז מיר יארען. און רען
 אסעראציע אץ מאכט דאהטאר א ווען אז

 זיך םאר קינד, איינעז זײז אױ̂ו אםיאו
 איז ניט, אויב טדײסלען, ניט האנד זײן
 אע״ זײן מים געפאר איז פאציענט דער
 אםע״ די איז םאקע ױלרפאר און בעז.

 אזא מיט געװארען דורכנעפירם ראציע
 פא־ דער און אימפעט, איז ^טארקק״ם

 נעװארעז. נעזו:ט פאאקאם איז ציענט
 סים אנצײגען איצט ‘קעגעז םיר אוז

 םוץ אפערײטארס קאאוק די אז
 אויך װעאען איז צטדא זײנען יארח נױ
 פאראײ״ מעהר זײן צוקוגפט דער אין

 םארבע־ צו תאםםס־אוסטיג פעהר ניגט,
אעבע• דאס פאחשעהנערעז *יז

 מיטנאידעד, אײגענע זײעדע פיז נאר ניט
 דער פון מיטגאידער די םיז אױך נאר

 וועאען און ױניאז, קאאוקםאבער גאנצער
 צו אנמײא װיכםמען א נעםעז זיכעד

 די פארישטארהערעז איז םארבעפערעז
אאגעםײן. איז ארבײםער־באוועגוננ

 תרכםיחצן םיז אנפאגג דעס םיט
 האם אאהאאס, דויײ די פון באשאוס דעט

 די ווערעז אנגעםאננעז אױך נעדארםם
 א אויןי ױניאן די עטעאען םון ארבײט
 מיטגאידעחשאםט נרװסע די װאו באזיס,

 צו םיטארבײםעז ארץ געמען אננדיא זאא
̂  םאר אתאניזאציע זײער כיאבעז

 די זײן. דאריי זי װאס קטםפס״כמרשיז,
 אז אזעאכע, געוועז איז אאקאא אין לאנע

 זד3 זײנעז טיטגאידער מאסע נרױסע די
 געםאן אמ סרבײם די און ■אסױו, ווען

tnmiW םעמ־ הונדערם פאר א םון 
 אנשסאט #באםת האבעז וועאכע בערס,

צ3אײ עריסצז3וויום דך טרבײם, םאז צו

 די כרײנגען צו אום אנדעחנ. די מיט
 םאכען זײ און מי׳טגיױער^אםט גתיסע

 פון נויטװענדעקײט די באגרײפען צו
 דער םון ארנײט דער אין נעמען אנטײי

 אננע״ געמוזט מיר חאבען אתאגיזאציע,
ד די מיטאען. אױסערגעװעהנאיכע מען  ח

 »ז גרױס, אזוי געװען איז מאראאיזאציע
 געחאל• נים מעהר יעוין האבען אפיעגס

 צװאנגס״ כיאראאי^ע נעװיסע און פעז,
 אגנע־ געםוזם דערפאר האבען טעטאדען

 םימינגען סעק^אן 11 װערען. נומען
 און געװארען, אדגאניזירט דארום זײנען
 געײ איז ױניאן דער פון מעמבער יעדער

 אטװײ־ באזוכען צו געװארען צװאונגען
 מא״ א טימינג סעק׳טאן אײז ניגסטענס

 א באצאאען ער דארף ׳ניט אױב נאט,
 א ז1האבז אנפאנג םון יצטראף. דאלאר

 גע״ מיטגאידער אקטיװע םון צאי גוטע
 עס אבער סיטאען. אזעאכע פון אאכט
 האבען זײ װען ׳לאנג גענוטען ניט האט

 אין װעט אויפטו דיזער אז אײנגעזעהן,
 די ברענגען צײט שטיסעא קויץ א

רעזודםאטען. געװינשטע
סעקשאךמיטיג־ די אז ׳אמת איז עס

 אויף דורכגעםירם ניט נאך װערען גען
 דורכ״ :עדארםם האבען זײ װי ׳װענ דעם

 א װײא ׳דעם צואיב ורער־ען, געםירט
 באיאנ״ װעאכע מיטגאידער^ צאל גרױסע

 אעצםע די םאי ױניאן דער ןזא ״טוין נען
 ניט קײנםאא האכען #יאהר צװעלףי צעז,

 ׳ניט װײסעז און טיטינגען די באזוכט
 אױוי אויםםירען זיך דארף מען אזוי װי

 שוין, הומעז זײ װען ױניאךמיטיגגעז.
 זײערע אפצושטעמפאען זיך זײ אײלען

 זײ אויב און אװעסצוגעהן. און ביכאעך
 װי אויף, ניט זיך זײ עירען ישוין זיצען

 אײגענםאיך. דאס, זײן. צו ד^רוי עס
 יאר״ אונזער פיז זײט טראגײצע די איז

 אין ;יארען פיל אזוי פאר גאניזאציע
 נימ כױר האבען צײט דיזער דורן אויב

 מעסבערס, אונערע אויסלעינען געהענט
 און מיטינגעז, אםענדען דארםעז זײ אז

 זיך אזוי ווי װיסען, זאאען זײ אז אויך
 עפ איז — מיטיננען, די אויף םירעז צו

 אונ- נאר םעמבערס, רי פון שואד די ניט
 חא• מיר אײב ארן שואד. אאעסעגס זעד
 מו־ איצט, ביז פארנאכאעסיגט דאל בען
 אוס־ איע אונטער אבער, רא^ מיר זען

 דעפ, מימ און איצם, טאז שטעגדען,
 צו געבראכט ווערט מעמ»גר דער װאס

 אײנגעװאױנען זיך ער װעם פיםינגעז, די
 אױסאערנעז ביסאעכװײז און קוםען צו

 ;סיטיננ. א אויוי האלטעז צו װי זיד
 פאראינטערע ז>ויך זיך ביסאעכװײז איז

 ארבײם דער איז נעמעז צו אנטײא סירעז
 בין איך איז ארגיניזאציע. . דער פון

 קורצער גאגץ א םון כדטך אין אז זיכער,
 געמאכט ארנאניזאציע דיזע קען צייט

 אינטעאיגעגץ םון םאדעא א אלם וזערען
 כױנד אירע םיז םירעױטאפט דער אין

 אנ* דורכםיר דיזער מוז דארום גאירער.
װערעץ. אפגעהים שםרענג און געהאאטעז

 האבען םאנאטעז פאר אעצטע די דורך
 בא־ מיטגאידער טויזענט 9 ביז 8 םון

 םעקשאן־םימינ* די סאגאט יעדעז זוכט
 און נעאערענט. זײ האבעז עטװאס גען.

 װע״ אנגעהאאטען ותם פאליסי די אויב
 אין מעהר לערנען זיכער זײ ײעלעז רעז,
 מײנען װעט דאס און צוהרנםט. דער

 רעזוא־ בעסערע איז ױניאז בעסערע א
 מעס־ די םאר איז םרײד ז’םאר טאטעז

^עפער. די אין בערס
 סנחנ א געװארעז איז עס צװײטעגס,

 עקזעקוטױו די אז ױניאז, אונזער אין
 אנגעפאנגען זיך האט אאקאל םיז באארד

 זי איז ארבײט איר איז אז םארנעסען,
 װעא־ כדטנאידער, די צו םאראנםײארטליך

 אאעס, אז און ערװעהאם; איר האבעז כע
 זי װאס נעאדער, די און סוט, זי זואס

 םאר װערען םארגעבראכם דאח* םפענט,
 אין גוטהײסונג. םאר סיםגאירער די

 פריהערדי־ די זיך חאבען םעאע נעװ^םע
 אלס באטראכט באארדם עהזעקוםױו גע
 גע- האבען איז ,V י צ א ז י נ א נ ר א י ד

 איז עס געדענקט, האבען זײ װאם טאן,
 װאס ׳אלעס אז םארגעסענדיג, נויטיג,

 םאר ווערעז פארגעבראכט טוז םיעז, זײ
 רעאר• א איז דארום מיטגאידער. די

 געטאכט הינזיכט דיזער איז גאניזאציע
 עהזעקוטיװ די װאס אאעס, אז גצװאחנז,

 עק־ די װאם סענט, יעדער טוט, באארד
 גזד םה אויס, גיט באארד זעסוטיװ

 םיםגאי- נרויסער דער צו װערעז בראכט
 םריהער דאס מוז װעאכע דערישאפט,
 באארד עקזעקוטיװ די אום גוטהײסעז,

 םוז סײנוננ די טאז. קענען דאס זאא
 אז באארדס, עקזעסוטיװ פריהערדינע די

 םארברי^נען זײ דארפעז זאכעץ געוױסע־
 זאכען אנדערע און מימנאידער די םאר

 זעהד איז פארברײנגען, ניט זיי דארפעז
 עקזע־ די װאם ז»ד, יעדע פאלשע. א

 תאענסטער דער םון טוט, באארד קוטיװ
 םארגע־ מוז זאך, גרעסםער דער ביז

 און םיטנאידער, די פאר װערעז בראכט
ט 1הײ האט באארד עקזעסוםױו די ^ 
 זאאען זאכעז געװיסע אז בא׳שאיסעז, צו

 םארגעכראכט ניט םיםנאידער די םאר
 באצוג איז טוטי זי װאם אאעס, זוערען.

 ארגיזאציאנס״סרא- טרײד־םראגצז, צו
 םיט אאצם, איז געאנדםראגצז, און געז

 בא־ w איז זיה םאתצטט זי ײאס
 יצדע אי| נעמאנס, וחנרט װאס עאוס,

סןז — דיסקוםירנ^ וועדם װאס יאה

 כמוסנערס h סאר ניך ^ופע^נר 1• ױין
 פ*מ*גר»כט און ^קארדעט no און

ס*םעסי•3אני?*וױ*3אר אן אױח װערען
װעג. גען

 סעמכער״ ךזמעגעראא — דריטענס
 •קטױוע די צוזאמענרופען :סיטינגען

y צו מניאן דער פון כיצסבערס w n- 
 אי- צוזאטענרײדען זיד מיטינגעה ראל
 קומען װאס םראג^ װיכטיגסטע די בער
 און נױסװמנדיגקײם א איז — ׳פאר
 חן״ אעצטעגכ געװארען געטאן איו דאם

 די צי ׳צאעכט, אדער גוט געלמעסיג.
 די — םאראירט אדער געװינם ױגיאן

 זײ און וױסען דערםון רוזען סעמבערס
 צו• ויד געאעגענחײט וײ האכען מוזען

 די װעגען באמליסען און זאמענצורײדען
 חאבען געװאונ^ן, אױב וױיא םראגען.

^ אויב • געװארגען ױי א א ר א  האכען פ
 ױניאן, זײער איז עס םאראארען. זײ
 זײ פון דארוי עס ארכײט, זײער איז עס

 גוטגע- זײ סון דארף עס ווערען, געטאן
װערען. צוריסגעוױזען אדער חײסען
 אז זאנע^ צו צוםרידען ביז איך און

 מעםנער-םיטענען, דזשענעראא אונזערע
 דזעע- עריעםען דעם םיט אנפאנגעגךיג

 קופער״יױ אין םעםכער־מיטינג נעראא
 דזשענעראצ לעצטען דעם ביז ניאז,

 אן באוױזען האבען טעםבער־מיםיננ,
 ו^וט אײנער יעדער װעלכען אונטער׳עיד,

 אוגזערע םון האלטונג דער אין געזעהן,
 סעק״טאדסימינגען, די דורך טעמבערס.

 םעסבער׳מיטיננען דזשענעראל די דורך
 זיך ױניאן דער פון םירעריעאםט רי האט

 מעס־ ,ד מיט צוזאמענרײדען געהענט
 אבי־ אנגעםאנגעז זיך חאט מען בערס.

 אג״ און םאריצסעהז, צו בעסער סעל
 װאס מיסטרױען, ביטערען דעם יצטאט

 ביסאעכװײז מען האט עקזיסטירם, האט
 און צוטרויעז, האבעז צו אנגעסאנגעץ

 די טאן צו אנםאנגען איצט קען מען
 די טוז דארום און ארבײם. נויטיגע

 דזשענעראא אםטע פיז אינסטיטוציע
 װערען אנגעהאאטעז מעםבער־מיטיננען

 מוז זאך אײן אבער צוקונםט. דער אין
 אז ׳איז דאס *ןן זיגען, 1אי האבען מען
 פרינציפיעאע נרונד צו קוסט עס ורען

 נענע־ סוז םראגען, װיכטינע צו פראנען,
 כיםגלידער־ גרויסער דער װערען בען

 זײערע, איז ײעיכע רעכט, דאס ?ןאפט
יטיחזאר. נע:עם“א זייער בא׳שטימצן צו

 דער איז עקאנאםיע םון םראגע די
 װערעי.' אױפגענומעז נצםוזם חאם װניאן

 נע־ מעסמנרס זײ דיאבען זײם אײז סון
דױט; םיז העכערוננ דער נעגען שריען  

 גע- לאנע די איז זײט אנדערער דער םון■
 געהענערטע די מיט אםילו אז אזא, ווען

 אנגצחן נעקענס נים ױניאן די האט דױס
 איז *דבײם אונזער ארבײט. איהר מים

 די שניידעז צו נלײר געװעז דארום אױך
 אונזער געטאן האבען מיר עקספענסעס.

 םון עקספענסעס די ״טנײדעז צו נעסט
 לעבען אגנעהויבען האבעז מיר לא?אל.

ײ געקאסם וזאט עס רעכנוננ. א סיט  א
 איבעדםיקסען דאס דאלאר טױזענט נינע
 בא־ אפיס דעם מאכען צו אפיס,״אום דעם

 האבען מיר מעמבערם. די סאר הװעס
 רוסען םאר עקסיצגס דעם םארגרעסערט

 •yjyrn אוץ סעק^אדמיטיננען סיטיננען,
 א זײנען װעלכע טעםבער־פױטימעז, ראל

 טאר עקספענס אז ארן ;נויטװענדיגקייט
 חא• אבער דערםאר ווערעז. געסײםט ניט
 אויוי עקספענסעס די געשניםען סיר בעז
 דער װעלכע אויסנאבעז, אנדערע אלע די

 עטאב״ האבעז מיר געהאט. האט לאקאל
 אך- דעי פאר בא-זיס בודזשעט א לירט
 דער.ױנלאן פון מעםבער יעדער װאו כײט,

>vt\ יעךער װען םאד און פארװאס זעהן 
 בותשזגט דער אויסנענעבען. װערם סענט

 יענינע\װ$*- די פאר באזיס א אויר איז
 האלםען צו זיד אויסגאבצז, די מאכען כע
 ערלױבט זיי איז װעלכער לימיט, דעם אין

 אג־ זאל באזיס בודזיטעט דער נעװארעץ.
 און צוקונםט, דער אין װעיעז נעהאלטעז

 די קענען ביסלעכוױיז אז זיכער, כיז איך
װערען. ̂זניטען נע״ pk רעדוצירט ווייטער עקכפענסעם

ײאד.) :עקסנזע (פזלוס

ג נ ו ג א קז אנ ג תצו ד ר ע ב נ י ר ג

 ם־ערצעם דער םון איבײטער די כױר.
* 463 7 דרזם ,Pטע aw. 327 אנעשם 

 םײ א בײ םארזאמעלט סט., טע3א װ.
 אײנ• האכעז *רבײטמר, אלע פיז םינג

 נר. ־ באדאנקצז צו באיצלאםען עסימינ
 .91 לאמאל םיז מענצדזמער נרעבערנ, ה.

 נע- ײיז םאר ארבײט, נוטער דיז פאר
 אורעס״ האט ער װאס מיה, איז מרײהי״ם
o אונזער פאר געגעבעז r.• חאט ער 

 וואס סעםצלסצגט, א נעםאכט אונז פאר
 ־3צופריח| םא^טעגדמ אונז םאר איז

 אויר־סחד איהם האבעז מיר
^ א מים זענםירם א םאונטײףסעז ער3ג

m*: אלס ■ענסיל און m:: אנעד״ א.ץ
■ קענוננ.

:סאכייסצ פרעם *
, ם^יערםפז. תאד,ן, סעם
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,n"f יגחם
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t $0000006
n ענגע די בײ m r גיײסא״*>ג*ן 

im ס^דיסר די נ*ן vm,\ יין אננעטאו 
 11ײ ®ירט^יי^ װײס^ זױנעחו^ ריערע

fimv ,>vw ודיסו די געיעטעיט i$p no 
האנמן ס*ט כלוזקעס. לירטע

 צונצ^ודטצנע אײן צחאםעגגצלצגט זײ
, צום מײל ן ת ח ג ע א ו  4מי אין יריץ יי

 ‘׳צפא • סון צחאםענגענײט ״סױן און ן׳?י
*v געל:ײע  vsvpw2 . ן מ ^ נ ס י ױ ו

 גצרױ׳ו איטצגלינצן זײער םים און
 אמע- און געקלאפט, כיאיפיגען האבען
 מ*« גמכײדע הילצערגע גרױסע די סיהלט
 חאנען רך געיצא^ולט און טימעי. זײער

o ציפױלטע די ir i, גע־ פין געציטערט 
 רכעפות אלטצ וױ פינסטעד, און ״רױ?

ארבײטאריגס. צו־די אראפנעחוקט
ט. זון די האט דרױסען אין סיינ  גע• נ

 אין ליכטיגקײט יעטראטען כױט אסען3
 דורכ־ דך גצװאלד םיט און װארימקייט,

 פענסטער םאר״עמוצטע די דורך געריסען
 צולע״ די דורך און געביידע. אגטע די םון

 * וױנטעיע, א דך האט װעגט כערטע
 נמקילט און דורכגעטראגען סרײפינקער

n צוהיצטען דעם o o r,; גמלאישצעט, און 
o האלז, דעם געחױעט n ,געטדיכען גאלען 

האר. לאסמז ר< צו-־יק איז הין
 גע״ אױםגעלענט כיײדלאך די ז״נען

 פאר״צװאתדען, םרה״ישחורה זײער וואויזנן,
 ,-or א זיך האס העלזער דיערע םון און

 נעײסען. געזאננ דיגעייתס*כות לינקע־
 ‘אײסגע נעזאנ; שסירעי זײער דך האם

 די פון גערו;ש שומניען דעם כײם כדישם
 4FDMH1F3 איז הארץ דאס און םאשינען.

 ®ריײ דער צו זץ־ געריסען און געװאהסען,
ס דזײט. מ מ ן  גאך דדדיסצז, דעס נ?ד ג

װעיט. פרײע כרײטע די
 געאר־ שנעל האכען םעגצר די און

 באווצגט םעכאגיש און פיבערהאפס בײט.
ה גאר און נאך געשאםען זיך. י ײ מ ו י  נ

 ^־ױסצושי־ װעלם״םארק גרויסמן אוים׳ן
ם םאר ;קען  געיט סעיז- באלעיאס ת

ארײנצוכרעננען.
 האבען מאשעעז צעהנדלעע די איז

 זוט־כדם, זונרכי־מ, צונעזונגמז. טאקם צום
 מיט דך גצדרײם און #?וט־ס־ד זום־ס־ם,

 יר־ גאר געפאדערם שנעלקײט, וױלדער א
 די םון איז וואס בלום, ײנגע נאר בײט,

ע־  געפלאסען, טםים, ױנגע די פון •דפ׳
ארײן. זײ אין םינגעד, די דורך

— פױצלונג ״און
 כליט־םאתיױוע״ א נעשרײ, וױלד א

r -n jn כױט די דורכגאריסעז האט 
לוםט. אנגמפילטע שטויב
— ! פײער ! םײער —
 צעגד־ האבען — ! םײעי !םײער —

געשריגמז. שמיטען לינע
 אױוי הױב א געגעבען זיך אלע האבען

 צו געלאפעז גמסראנען זוינט פון וױ און
 םרעטצנדמ ארויסנאננען, די צו טייען, די

 שפריננענדינ בלוזהעס, װײסע די אויף
 אדן אניאנענדינ זיך האסטענס, די אוין״

 אנדערען, דעם אײנעד איבצריאגענדיג
א״ױס־ צום ערשםער רער דין וועצגנדינ

נאנ:.
 אױיסגאננען די האבען ױי װען און

 צי־ געשרײ א םים זײ זײנען דערגרײכט
 געלאפע־ מױט־שרעק אין ריקגעשםרוגגען,

 וױי־ פיט צוריה. אױןי דך נעשםופט און
:נערופען קולות דע

~ ! סאכיע ! מאסע —
 רויך געדיכטעי א האט שטיגען די םון

 ־הע״ דך נעםראגען יטנעל נעהויבען. זיך
 ם־י. צום זיך געשפאים ארן הצכצר, כער,
 ארײננע־ ׳ש«אלסעז תרך לעכער, דורך

 אױכ־ רויכעלע, דינינלזען א פריהעד שיקט
o קוהען n ,אנאנדערעד, אז אנזאנעז ורעג 

 און אן. ?וטס שווערער א נעדיכסער, א
 ש••* נענוסען אלײן זיד ער האם אכדעם3

 פא.־׳־ שסיתענדעז, םונהז״עז ױי\ סיט דעז
 זיד געדיסען האם תערפער. יכטפנדען3

נצ״ איז א״נוױיניג. קר״יםט דידגע א מיט
 די גמטאים שסאלםעז, די דורך קראכמן

ארײננאנג. כרײםצז א געזוכט און װאנם
 און קולות סים םײדלטר די זײנען

 גע־ געיאמען, פענםטמר די צו זnעװא^3
 ווייד. די געםאסטעז גאס, דצר צו קרקט

 זײ־ און מראםואר, צום n וױיסמיים די
 ׳רנרײכטn אונמעז תאבעז סולות ערע

 םין חערצער די נעבעם שריתנדינאר דיער
נצריםען. םענשקן די

זיד שםריט זיך, שםוים רויך m און
 רייסט אימױיניג. םאחר םעוזר־און טלץ
o אן פיילט איז אריח זיר n בײם מאפ 
 Dpnar שװארמײט. נעדיכםע םין אזא
 איהר פון כדכתן »ין חטלז. די רײסמ און

 ימלז po איעצ תיך m איז #רױאן
o אסגזנדיטצז און *רײן n .אם גמשײי
 דיד כאסס אם צװײמס א 4וױמז זאסם
i פאי אײנצ n .בתסם vn• שםיקם רויך 
 אײזר ססרסעדזלם איחר, שטיתמ *יהר,

ן אטעם. דצד ר ױ מ ח שריתן, יט3 «

אימרעז ארוס-
א« ״ I-״•״ r .יי

מן וואו ויינקצלא • זו

 אבע,־• רױך דער אויסצונווהאיטמן. רך
 זיך האט ער אינ^ראל. פון ײ1 טר^נס

 דורכגעררונגען צויצנט. אומצטוס יעױן
 וױיסע ז״ערע •רצדימ. מרנגסזאיט און

 ,r*n די פניס׳ער, nVMf ®סרטונײה
 ת- סיט מרכגצזאפט »י« איץ חיר״ז, ,י

im דיכטצן t l i r .-האי״ט ער א.ן ריץ 
 אונ- imi ט»ט רריהס אגקורמן. p» :או

 װא־ טיט״ן כיאזט און ?ריפט, געחױער
 די א-ן גלײד אטעם שטיצממן און ײרען,
ארײן. מ»ען די אין אױגעה
 פי״עען קולות, די געשר״ען, די און

y i שוױ- דך הערזןן רױך. ט*ט׳ן אױס 
 טען װערכע םון מעדעען םון וױ טשערײען

 טען וױ פינגער, די םון נעגמל די ר״סט
 דראטען. אײוערנע חײסע סיט די נרעגט

 כרוסען א דך הערט אנדערשװאו פון און
 :שסה, א iftofiip דדיחעה װאיט מעז וױ
o ײי| n און ארױסציהען. קלאג יעצטען 
w םין icn n J*  i n 4n נע־ א ?יך טראגט 

- :גאט צו תםילה א הארציגער, א מוט,  ־
 סײן מיך. ריטעװע גאםעגױ, סיר חצלו•

— זי. איז װאו סאפעיע, אײסע
 זײניגע. דאס זיך טוט רױך דער און

 אנדערער. דער נאך האיז אײן פארשטיקט
 געדיכ־ ווערט און סעהר אלץ ויך שטויט

 פאר «לאץ ?ײן מעהר ;יסא איז טער,
 אױזי דך ער ש«ארט איגוױיגע, איחם

לעכעי. די תרך סעגססער, די דורך ארויס
 דורכשיײ אגגעהױבעז האט אסאל םיט

 ליכטיגהײט. םארכמארמטע א עפעס גען
 זיך האבען צינגלאך םײערדיגע קלײנינקע

 האכען מרטער. פארשידעגע אין דערזמהן
am * ail ijbjt frW I ▼ \w 3דער דורך זועגט, די דורך גמריסען זץ־ ^ pP ׳

 געדיכ־ די דודכגעשגיסען מאבעג לײגגמר,
 *קלײגע באלויכטען און פיגסטערגיש טע

 די געגלעט האבען דך. ארופ קרײזלאך
 הע־ המכער, אלץ דך תצויגען און ווענט
 אײנ״ אזױ צינגעלע אײן וזאט אם כער.

 שפאיס װאס סלופע » אין זיך צכיסען3
o אונסער n ,עס עסט און סוםים# 

 וױ אזוי ארום עס גצטט ׳עס גרידצקט
 און ארום עס וױקמיט לאאסעלאר, %יט

 דארםצה איז ארױף, ארױןי, דך דיא*עט
: ^j n n זיה ציהס o p n o r און זיה 
 ניוזקע־ םאררויכערסע א אנצוכאיקן זוכם

op לצ; n or צײ זיך ציהם »יז אױס זיך 
 קע־ ניט זיח, מ^שב דך װאלט עס וױ ריק,

v:\ ך לױגס עס צו באשליסען  ענדליך ד
o און :,m2 בײם אכאפ א עס גיט n w 

 שסרינגט די םון און וױיםער. עס לריכט
 און דריטע. א צוױיםע, א m אריבער עס

ײ וועלצן עס^װאים װי ״י«ן  ןnמיא3•
 צעהנדיינ «אר » כא• א dp גיט ארבײט.

 מים צװואקסען ודערם און אםאל אױזי
o n זיה צושפילס אין כיסען, דײכקז 

 נדלות, טים דיטעז אימ אין בלאזענדיג
נאך. און נאו אידן שלינגענדיינ

 באשע־ זיינען שדים״םאנץ א אין אח
 געטרימנז ארוםגעשפרוננען. םענישען

 זײ האכען שיױינגיאו, גע%פײערד די םון
 אנאנ־ צו כחות לעצםע n מ*ם זיך געיאגם

i n .נמפאלען, םאכטלאז זײ זײגען זײם 
 גע״ געקראכען, אגשםרענגתג אלע םיט און

 ׳וואו יסע:דינ1ו ניט ערגעץ זיך יו-אפעט
 גערױשט נעטוםעלט, האט קאפ אין און
o מיליאן א צורײצט״פון ים א *ױ n io r 
ט. האבעז אכרים די און ׳־נטעןי ^  געב

 געזאטע;. ימקאכם, בלדט די *עטריסענם,
 קריכע:י*ינ איז מאפ. צום דך -עייסען

 רױכע אנדערע באנענענט זײ ־לאמןן
^ טײװאליםלאך, ד נ  בעל״־מחבלים־ א

o:m: האכען וואס לאך, zv •הױט. ד 
האר. די געסםאליצס

 וױייע אלע זײנען שלײנגעלאך די
 איו ברייטער, ברײםעד, אלמ געװארען

 געבויגעז האבצן טעהד. אלץ גצשלוננעז
t״bpp n pגעצאפעלט זיך, געדרײמ ׳ 

m* געוואקסען ׳זיך  p ,יגג  דער אין ̂ל
 די צי אײנע זיך געצױגען און בדײט,

n*: י n. זייע• סים זיך גראםולירט 
 דג, לײכמען זײעי־ םיט אויפםו חצלישאן

 עלינש, שלוב אפצוגעבעז זיך נעזוכם און
 צד־ ארבײמ די םאז און ״דך כאהצפםעז

זאםע?.
 באהצפם זיך זײלען צװײ האבען און

 פ־ײ־ ז״ זײנען זײל, גרױסען אײן אין
 נעטאנצט צוזאסעז האבען ׳עװארמן3 לאך

 גע־ געחנאמט, און םױםאן-םאגץ זיתר
 פרנ־ םימ נעיצסריצם שמזז̂ר סון כרומם

t\w פון םונקעז סיתרדינע נערוארפעז 
y i, מריאוםפי-ענדעל זײצר מים און 

 פארשריען ךײ האבען פיי^נסמףטרײ
o n ן שוואכען מ נ ת  פאי־ ד• סיז ה

 נע- דך תאכען וואס נסשות, חלש׳גמ
סעודדז זיץ פאר כראטען

 האנזןן זײלען צאלגע3איי מעחר װאס
 האט מעחר אלס ^אםקן כאפצסט זיף
 ורעזע״ס, לצכצדינע n נעםריבצן *ס

 בלער- אלץ ײי, נעםאכמ אײננאר אלץ
o צאסטפאד n ד שסארסעי אלץ  נ

o in o /♦כױטג אליז וײ. נעםריסענט ז 
 אד^ינצופאפ^ ױי נזמיכם קדאפט םאהר

עם5נ א צם האם אם ממ. ז-ן אין

 ל,אפ דער א־ז ׳רא* די אײנע ב° געטאן
 ** ױ א ט*ט געװאדזןן באגאסען נסיר
 רעם — ;י,ױטי)ל א ט*ט זי איז קײט.

 m צ׳ געםארען — ,ליװיט״. לעצטען
 צמא״ דך חאט רױטקײט די און עיד.
va גאגצען dpi איג^ר סען p̂p,אין ״ 

 H אד m#nP3 עס איז אײגנעיױלעי־ט
אי ם״יערר-גען ״י  *i; דך ד^ט װאט י

 י‘• געפאכעט א*ן רויך דע־ אין הױנצז
םריגרען. צוױי ט*ט

גיא:;: ̂ עס ׳אט- צװ״טע א נײ
 האט פזאב דעד און רלוזל^ די ;עטאן

pir ז־ך אײנגענ״סען ;אמ אײן אין 
 ס־״ינד•* א טיט ױ ראט ב״וסט, *pi אין

 א״ײיי געטאן שסרוגג א ‘כארבע' דיגען
 p#־vp; פאישריגגען איז און צודיש

דאיטען און ים צוױיטען א אין
 ציזא:^מ;ע* א געטאן כא• » עס האט

 ;•ט. דיז oipn װאס לערפמי־ דר^טען
 עש האט ױך.1 פין פאײ;טיקט איז

 פי-אכ, םר; טײל א ען1געװא געביענט,
פאיגינטען און כאפען ג*האי*פען און

, .pipi:o
ד האבע; םאנכק  םענסטע- די צו ז

 ׳געד*:טעז ;,דו-״כ און ׳ד^-שלאנען .
 צי ארונסצתעשריעז, . רויך צען1שװא
n: אונטען מען האט געתםען. הילף v\ 

 cpi tzvv'P סיט און אױסנעשפרויט,
א- טיט און vvzviD*(' 1אטוא1ט  פ

p:pon עױאיט און אמיםגעהוקם קעפ; 
ip;r..־fir ipsot זײ

 -דל כ3װאלקצ די פו; נעטרינען
 די ,זײ;•; ׳ציג;ע! םײעדדיגצ די און

ב זי י*כ*1א Avz*ipy; ipoo3pB די י
t״oipnpp n p דיריכען, אין

 א*ן פ״פ רי סיט גאדכט ,oiiwp: און
i n לופםP.ז

 rp האט — «—אוי—או—זו־ —
i דורף דודכגעשניםען n /א ארן יופכ 

 אנגע״ וזאט שט^ן האו־טען אן קלאפ
 ;ע- ט1צרטםעטמ איז הא• א הילכט.

 י״אבען ׳ppohk די ;pii און ען.1רוא
 צומ־יטטע ־ צודיײיטע. די אױפנעהױבען

 ניט איז ויאס ׳םע1םא צוחאהסע און
 א-ז גע-.טאלג• א נעווען צורילן לאנ;
 איז איבערא״ נצן.ppipi צו נעװען גיט
 בלוט איז צוײשמן, • :עװען לייש0 די

 ט־א* pipnr גמיסע יפט,1נעט האט
o:piטיט אײסגעסי״צט זיך דדאט וואס ״ 
 pi — p-י1pםאט יכסע1נע וױיסצ, אזא
קאס. פיז ך1סא

 או; אמ;מעד. א״י ip»ipp א נאד
 אודבאותגײה ליתז עס איז נעבייבען

 שסיח א ׳צקפת:ם ציס צוגעפליאטשסעם
 אין פיה ד• ארן ׳״סען1א>יױסגע יבױך

אבעז.1צוכ כיאר1pc’ ײי שטיקעה
אי״עדעז, אױף געפאלען איז ppir א

in א * irאון גצחװזיט האם װאס ׳ 
t איז ברוםע;, רי ט1פארנלײוע  pc 

 אױױסנלדיכונן דך האט ־p?spi מחגה
pnrp; א
I :יט יגגט1שפ — ״

i n מד מיך  ילאפ דעם האט א
 א^גע־ ביסלאכװײז און ׳לט1םשא1פא

o טױט n .באװאוסטז״ן m געי״״רן 
 לאנט-אי די מן1יא1פא האם 1צענםע
 :אכ* הע:ט די ראבען זזענמ, די איב^*

 פענכסעי, פון pro:nos די געלאזען
 אגדדי-ע, די נאר א״:ע ,cipsipp און

 דו-ך זיך בעשניטע; נעםלױנצן. זײנצן
חילצע- רױ נעפאי״ען און לופטען, דע־

̂יי # - ; זיך u p שטייי:ערנער  iy אױו״ iי•I אױםצוהױבעז ניט
גע־ זיד yp» האבען נאך און נאד
r ש דורך ipoDjyc רי פון וױזען
* r וואס ipp די פון ‘רײה צעז1שװא

 פײעי הזנלישקן Dn דידך זיד בעז
 יײיל געתרסעז. 1אהצ אי־ן יסצז1כנע1ו1

pc :r אײנצדנע די צס את נעורען o n 
 כאםש א*ז .inmi צי פאר׳שרםה׳ם

 גיט inpn גע׳הרגעמ שנעי שםארבעז
i אױױ אניאל n *.זאל לופט. פרײע 
 ײעיעז באנראבצ;. צו dpip \"t כאםש
 ידעד1ב און 1שוועסםע ״מאמע טאםע
^r קוטען תענעז r io ,אין נעכיען v*2r״ 

inp o n  ipo ,יאיען. ער1ט א באזוכעז
 האט אינוױיגי: ט1דא דױך m אין

 צ״ט הי״ן געגעבען גיט נענא־יבען. זײ
 עש ײך לײ;עז1איבא «ו סלעחה, צו

 ב-עוע:די;ע זיץ ם״ם געיאשצעם האם
 פי־י״ש״ ד• מלײדעה ז־» גצ^פעז לא§ק.

 און אדעי־ען. די פיז זאפט די נעזײמון
 ער האט אגנצכאסט אײגעם ער האס
 אײע״ יענצפ האם אסגעלאזען. ניט שױן

̂ט prnip^c ײינע א*ן נענומצן  איילב
 אין איהס, ארוס אי־וכמעוײסעלם זיד

ipontpi די בײך, דעס האס, חזם 
:D’in p, בי״נע- די נצםאבם שװאױז 

iic נעפיאכט in .קו״ל
u ײלטע די r ic א״צ־ אוז צדפײלםצ

 גצ:.י- דך האם גצביידע W3n3mr טזנז־
m .שאהי״צז ir*c  i n אײט• חאה 

m r w ב״סייאברײ-ז איז פיס, וױחיש 
אײג• אויי דנאצן אנמסאננעז ד חאס

ע/  אײד סיין אין א*ז אט ט
 א*נט<•״ ויאכ ׳!,‘®י י געפא־יען

om irpi א*ן היפיט דעם m 
ל ®אײא;ע ד״ האט יאמ«  ‘א-נ׳טע־ ז

אזא ע»עכ ».ין ג־עי״אזע;
ד• לאט פא־ענדי; און זאך ש^איצע

w זיד יא־צע4״-• w m y w ג-יל א
 גא״ אוטנא.יוא*סטו*נ*;ע איל• ײי

̂ן - •pur א א*ן mi vtn און ו׳יאוסטדי,/ •;ע װי י*ע1ג̂ע חרום, ג
v ט-תע א אין rvry פרידזט *ג/4פ״ t 

 אן א-ז rov איגרלגט, אן po הטעמ״ש,
 *y; ״*א;; לא;;, און טיעוי •ציע- א

iy דאס ד״*ע-ט i4<,c. אױש׳ן א-ן ;yi; 
 ץ»י• y-yvr געדינטע עה בא;ע,ענט

 אץ טאגצען. שײ: װע^נע דו-ך קענש
 ריט פיײש דאס ייקען יאנע; *:*;*•א-צע

 ײדאפען און שגאײען, יאננע ײיע-ע
 א*ן פלי;לען. ;עיײז ״עװארצצ יד טיט
אפ־ טיפען דעש עגײיד יאט עה ױען

,V2r.$ y in r  n rn ׳ט דעיצר״ן: :*•;ט
cyi •ארױפ 'm t,; ^אױ i י*נעז י יי ?־

:אכ״ ;עררייט, ׳ייט11;ע AV און תםאל׳
רױ * ןיא ן yc* אײג;ע*צ cy ) .<  ̂ )

שי״אף. דסען 1 < ׳ י 1•»»».»
פייעײ די נ; ד.*ב?ו ־ym׳> m:: און

1פ*אקע דען וױל opi ט "2mxv:
טסימת״נםש טיט און אײנצו׳״צטילען.

v די׳ ׳יע׳- r- פי אין ־אכ^ py; ויינען
ארױסצושיע״ צוב^טע, באטש
y א*ז iM2jn די עגײיך װען א׳ין נע;.

 -jy;yi3 ער1 אין ,iy;y?y; חודנות איז
 ,i נאו ״אט׳ טיײױהטות דעי

 די צוױיג״ען זײ זיינען ׳טpצאגyג סעידוז,
 ־y: 05PP'H און חאלץ רײסע הו״פצנס
 פאי־ דארטען פון Diyiry: און י,*א:ען
vc:mz און 1:ײ;ע הױפענס און ״פיײש 

 שכ״גער־ אײפ׳ן זײ נט,ליp; רײעז א*ן
.1טראטוא :עם

 אין זיעען פאמױססרנג און טױט
 א ^לטע״pור א ;.y:v^v: חורגות ך

w: אמ m v ,ל?ן״1צ פאײיכסצט
 -pyir פק סטנים סיט ׳טד?'טיצו דיגט,
 וױיטא:, גװארריגצן פון יסוריש, ראכע

טאםעת^שען. דדוגס׳שע פדן
i אײז לעט אט n  .iy«iyp •אונ 

lyor-'yo רױל אויו• ענט1צוב טייר 
iK i n  po־iyoriy2 א איז לי;ט סײל 

 י־גט דאיטעז .1װאסע yryior אזשע
 m .1נאנצצ א כמצט נאך fiy«iyp א

 אי- אױ נט.y1בyצו: אביס^ ;א.- לאי
I 'm א ליגט רײד ip iprr .קלאץ 

 םאר- ;.y3iODry; דיתות עטליכע ט*ט
DP’o ב-זונמ r m  (fn * iw ,ורען גן״̂ו

irp ׳ n io in , ן ^ װ o מ p 'n i'm נע־ 
tfn שטײגעיט1םא אייז װאײען w m אין 

 קױלען חױפצן, א י״גט אץ4•* א נאך
שט  במנ׳טזני, צובחמטמ טיט אויפג^

 dp טעז o:ypiyi ביינצד די P2 און
 ױאס און װעזעז. זyנשייכyט א pc איז
 אממ־ פעסט ליגצן צרױי דאס? איז

 כיט פור Diysiyp די איז געגומז
 1נא צובחגנט. r^riyp'Dr וואוגדעז,

 םצן r:x: ׳V2'szv: lyr'T פנים״עד די
 \nt .tpny; ײגדי:לח1פ ז״. דעיחלנט
יץ;* א יז״טעל: אין נאט דאױמען׳׳

 צױ צין ש:.*הטע1פא טיט בא־־; צע־
 די אר-ןי אײגע ייגצז Diysiyp כי־ענטע
 ראנ- גנױל. כדױפעז אײן א״ן אלרערע

דן םאזי״שדפח׳ט, איננז^צען כע ח  אנ
 גיאט אנדעדע עי1װי צובי־עגם, אביסעל

op’o n n אײן איז מיד. פון y ip 
/ ליגעז  פאל׳• צוזאדעז, געאלבײט ד

צוזאדען. ;עױאלען ברענט
 P* אױסגעלײגט אייע טען האט

 lvoy>o האס שױדעל א און רײען,
 !;עויאלו• !געװאלד :אנט.yוטנ1א

 -1־ציכל1ע* אן ?iyiip; דא איז ױאס
 -y^; זיך ײעלט שטיק א ראט ניס?

 אײיש, ! ליבנלת פיעל אזױ I צונדען
 הונדעיט... פופצינ, ׳הןyצ פיגוי, צוױי,

.צאהי א אהן ! נ^ואלד !געװאלד
 איללי־״ן 5y:r ריז ראט oy:״ די

 iypy yאל פון און צוטלאגען שםאדט
*?jyr געקומן כיאפיעס w m ^m זײזר 

 סיי• ייי פון ללבנות לי טעבט^, ־לע
yr^yii ,זיײע/ ציטערס1םא און ארב״ט 

c זײ ײעז inoiiyj זײ n  ipdoi •נרוי 
 ין א איז נעתהן. דצ־מים מיט שטח סען

m איהל וזאם טאטע  .nyty; ij ,p 
 ויאן ■נים, לypם•c׳ א אן עם לע:ט

 ם.rpידn לy•yנp א דולד הינד איח׳- הא* מאכיצ א נאך פארב^ינען. איז
y»y:p i דאד איז דאס n^ זל וואס 
 אילי אין בײנאכמ נעכמען עדשס האם

^ל סזןכטקייל׳ס  ז אײנגענײט. קלי
 דידל: א נעפינען האט דאסע דײםק
oy:yo אוײ* נאכהעגגענד״ג ײגגעלע \ 

 א צעװאוסם אין ביעתדו. סאי־^נםזןז
 I*' דאס לינד. הײן ניס pir האס זי

y דאד j n  i n^ דצס חתן איחד וואס 
 אץ נענצבען. מתנה א יאננ נ*ם א-רי

טא א נאד לױפט, נײה ;עהם. דארםעז
ir איהר וזאםט זוכם. •יז p אי 

 א• אפשר זי, ימבם 1אםש ניטא. דא
on 3ילרצלרנ .ryrp ױ yn n איחי ױ
 דאכס שרסים.3 די צײישען למען גי ס

 טיער פארבחמם. גיס ״נאגצע א ײד
 :n צו זי םאים נאך. לזנבם עס זי
 ?י׳מ איז םײ^נס״נעשריי־ א מיט צ•

^פ! ••נז־ — עס רחױיט עס, סי
גנ>. זײם vui יאיוס
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יאדזד, 14 װערט ניערץ טען25 דעפ
 *צרעקייכע די פאםילט ראט עה זײט

 אונזער םין לעבען דעם אין טראנעדין*
 ניל :א:צער דער פין אין בפיט ױגיאן

 146 װען בכלל׳ ארבײטערישאפט יארקילר
 פאיברענם זײ:ען ארבײםער־כייידלאך

 אז טדייעגגעל־פײער. רעם אין געװןורען
 װאם ארנגיויס. אן געלוען :יט איז דאס

, ט פ ע ר  כיאפען־ ®יטוט׳ער א גאר ט
 דער זײן גיט קען דעם װעגען מארר,

 בערי־ די כאטיצ צוױיפעא, םינדעסטער
 םא־דאנקעז צו יציעטער, האבען בתים

 געליטען ניט לאיערם, גע׳טײטע זײערע
 םאר־ באםת ןזאבען זײ װאם מסראוי, די

 םעק* יענער אין ארבייטער די דינט.
 בא* ציריק יאהר 14 בייט זײנען טאוי

 ארעסטאגטען׳ װי געװארעז, דיאנד^לט
 זײ האט םען ׳שטײג. א אין חױת וױ

 קײן םאריצלאס^ נעהאלטען פיטוט
 זאיען זיי װעלבע דורף םײער־עסקײיס,

 ;געװען :יט זײנען ראטע*ועז, קענען דןי
 ױינען םייער א לעלגען צו פיטלען יזײנע

 װע־ אלע ;געװארען םארבארײטעט ניט
 זײ״ לעבעגס ױנגע זײערע רעםען צו נען
 טרײ־ די פאר אפנעי»ניטען געװען נען

 מיידלאף 146 און ענג^-ארבײםערינס.
 שרעקריכ־ דעם אין אוםנעקומעז זיעמז
m»p .װאס מויט irs םאר־ גאר זיד קען 

fy^vor. זײנעז זיי םון מעהרסטע די 
 און ;יןױל אױוי נעװארען םארברמנט

 פאר־ יצרעק, זײער אץ זײ, פון ווצו־
 זיןי האבען םוט, אויד און צװייםלוגג,
 זײע־ זײ:צז םענטטער, די pc נ*ווארטעז

n געװא־ צל׳שמצטעדם הע• און בײנער 
 גאם, פון כרוק הארטען דעם אז חנן

̂יריעז בא׳צפריצט איז וועלכע  די םיט געײ
קרבנות. קאויטאל׳ס pe בלוט און מארך

A
 איינגע״ בלײבען װעט *פבת יענער

 ארבײ־ יעדעץ פון זכרון דעם אין קריצט
 הא־ װאס ארבײטערין, יערער א'ז טמר
 אמע־ אין צײט יעגער צו געילעבט בען

 ט.8א*:עדהוי יארק נױ אין און ריקא,
̂ר־ א םינסטעי, א געװען איז דאס  *טוו
 יעדער יארק. נױ פאר טרויער־טאג צעד

 טענ׳&־ געפיהי״ט :אר האט װאם אײנער,
 םיטיטול־ א װי נעפיהלט, דך האט ׳ליך

 טאפעךמארד. דאזיגען דעם איז דיגער
 װי צארן, איז שאנדע םון נעפיהא א

 לע־ מעניפליכער דער איז עס װאלװעא
 פראשיט פון םראגע א איז עס װען בעז,
 גע־ האט פאנוםעקטיטורער, דעם םאד

טענש־ יעדער אויף א װי דרײןט,
 טענש־ יעדער פון און הארץ. ליכער
 א ארויסנעדיסעז זיך האט ברוסט ליכער

 װעלכע סיסטעם, א אױף קללה טויטאיכע
 יע־ און ;םארברעכעז אזא טעגליף םאבט

 געגעיען זיך האט ױגיאךארבײטעד דער
 שטארקער און ישטארחער אלץ מבועה א

 גאנצע די און בפרט ױניאז זײז בריעז צו
 מא־ אזא כדי בכלל, ארבײטער־באװענוננ

 זײן. מעגליך מעהר ניט זאא סעךמארד
 מא־ דעם בײ ג^װארען דאם האבען זײ

 זײ םארטירערינס. 146 די סיז םעךיובר
 אלעס טאז צו געטאז נדר א זיף־ האבעז

 קענען זײ אויב אז כוזות, זײערע אין
 נעמען אומיפטענדען, די אונטער ניט׳

 דירעק־ ^ולדיגע, אלזן אז ראכע באוטיגע
 כאטש זײ זאאעז אינדירעקטע, און טע

 פאדברעכען אזא זאל מעהר אז זארנען,
•אסירען. קענען ניט

&
 אנדעדע די און ארבײטער ד» האבען

 ‘װארט^ געהאלטצז םענמען עהרליכע
 אונ־ פון טויט דער אז זאנעץ, מען מענ

 אומ־ געװען נימ איז מארטירערינס מרע
 #די אז דערצו, געםיהרט האט און זיםם
 זאלען זײ, נאד געסומעז זײגען װאס
 אוגטערװארםעז זײן םעהר סענען נימ

 א מיט געםאהד? עהנליכער אן אונםער
 דער אויף םיר קענעז נעװיסען רײגעם
 ! א י םעסטעז א םיט ענטפערען םראנע

 די אוםזיסט. נעמםארבעז ניט זײגעז זײ
 איהרע אין אצעס נעםאן האם/ ױניאז
 סעהר ניט זאא םארברעמן אזא אז כחות.
 עם װאס דעם, אחוץ געמעהן. הצנען
 דעם אונטער געװארען געעאםען זײנען
 אויפגעטרײסעא־ גאנזחני דער סון דריק
 םיעציעאע םײנוננ *פענטאיכער טער

 געזעצנע־ אונזצרע •ון ®צסטארימעזקצע
 םארשײ• די איז קעריעחפאםטין, בצגחנ

 גע־ איז כונח װעםעס ?טאאטצז, דענע
 םאר־ גענצז םצהר נים זאל עס דאם #ומן

urov «?« חאט אוגנאיק, מױדצראיםנר 
 םאנו־ די םיט צוזאםצז יתיאן די *בעד

 אז י אוימנעבוים אסס׳גס ־ ממצמארצדס
 אנ• האט װעלכער א«אראט, ײנצנצם

די ®אר מיסלצן םקגאיבע וואצ

 מעהר־ די געפאהר. אזא פון פאיהיטונג
 קלאוק־ די װעלכע אין •צעפער, סטע

 יארק נױ אין דרעס־ראכער און טאנע־
 הײנט־צו־ ארבײטען אנדעריטװאו אין

 קאנטראל דעם איגטער *צטעחען ׳טאג
 סאנײ אװ באארד דדצאינט דעם פון

 אויף פאסט װעלכער קאנטראל, טאדי
 די אין צויטטענדע סאניטארע די אױף

 מעגליף וױיט װי זארגט אין ״טעפער
 טריײ מין אזא םון פארהיטוגג די פאר

 געפינען ניט קע:ט איהר ענגעל״פײער.
 ױניאן־קאנ־ אונטער איז װאש *טאפ, קײן

 װי טירעץ, פאריטלאסענע טיט טראל,
 טרײענגעא־ דער אין געייעץ איז דאס
ר/6םעק  עםענען זיף םוזען טירען די א
 םאר־ זײנעץ שע«ר די ;דרויסען אויוי

 םײער־לעשעה, םאחטײדענע מיט זאיגט
 מעטאלעגע פאר׳טײדענע מיט אויף וױ

 ארײננעװאר־ ואל עס װעלכע אין כלים,
 מאטעריא־ םארשײדענע די װערען םען
 אנצינ־ לײכט אזוי זיך קענען װאס לען,
 אפסע געמאכט אױןי װערע| עס ;דען

 אזוי אין װײטער אזוי זיא פײמר״דרילס,
װײטער.

A
 14 די אין דאס איז,' רעזולטאט דער

 אפ״ ^רעקליכען דעם זײט ׳צײם יאהר
 אדצר גרעסצרצר <זיין האט פצר־בראגד,

 םעקטא־ אונזערע איז אונגליח קלענערער
 איז דאס און יאסירט. ט י נ ריס
 רעזול־ דער איז דאס צוםאל. סײן ניט

 ניט־אויםהע־ ^טענדיגער דער פון טאט
 ׳מעיער. די אין װאכזאםיןײט רענדער

 דאס אבער איז, דאס װי יפרעקאיך און,
 דצם םארדאנקעז צו םיר האבען אלעס

 אונ־ םון טויט םיפונה׳דעעז ♦טרעקאיכען
 גע־ א מיט און טארטירערינס, 146 זערע
 און אכטונג טיפסטער דער םוז םיהל
 אונשוא־ די אן זיר מיר דערמאנען איבע
 אוםגעקומען, זײנען ׳ װאס קרבנות דינע
 זא־ יטװעסטער נאכקוטענדע זײערע כדי
 דער אין געפינען זיך מעהר ניט אען

 זײ־ זײ װעאכער אין אאנע, יטרעקאיכעד
 נאף איז ױניאן די אײדער געװען׳ נען

 אז מעכטיג, א:וי •טטאדק, אזוי געװען
 די אײדער ;באיעיצעז קענעז זײ זאא זי

 אויפגע־ איז מײנן־ננ עפענטאיכע נאנצע
 פארברעכעץ דעם צו געװארען טרײסעאט

.1911 פערץ טען25 דעם םון יטאנדע און
**•

 א אונז בײ זיף ערװעקט דאף אין
 איז געפאהר דאזיגע די אויב צװײפעא,

 באזײםיגט. גאנצען איץ וױרקאיף שוין
 גאר פארגעסען אפט או:ז מאבט צײט די
ט װאאטען מיר װאס פיאעס, אן א^ אד  ב

 ביסאאנװײז, און געדענקעז, גוט אזוי
 ביז נעכאעסיג, מיר װערען ביסאאכװײז

 דער־ װאס אונגאיק, אן װידער קוכט עע
 די אז ׳זיף דאכט או;ז און אונז. מאנט

 נעמען טרײדס אוגזערע אין צויטטענדע
 מא־ אונז דארף װאס װענדונג, אזא אן

 םאר־ זיןי און באזארגט ^טטארס כען
 די ריכטיג ערםיאען מיר אויב טראכטעז,

 גענעבען זיך האבען טיר װאס ׳טבועה,
ציריק. יאהר 14 מיט

A
 איז אאנע? איצטיגע די איז װאס

 זי װי טרײדס, אוגזערע־ איז זעאבע די זי
 יאוזר עטאיכע ם״ט באויז געײצז איז

 גוט אזוי ^ע^ער די װערען ? צוריק
 יאהר אײניגע און נאײך װי אױפגעפאסט,

 טרײענגעא־םײער? דעם נאף ישפעטער
 סאניטארען דעם אין ivByv די זײנען

 װינ- װירקאיך איז װעאכער צושטאנד,
 ארגײ־ די װעאכעז אין איז שענסװערט,

 מענאיף װײם װי םיה^עז זיף זאאען טער
 דער אויןי געםאהר? יעדער םון זינער

 גע־ ענטפערען נים מיר קענעז םראגע
 באארד דזשאינט דער יא. :וױסענהאםט

 אױ.* נים פאסט קאנטראא סאניטארי אװ
 אויםסא־ גוט אזוי מעהר ניט הען און

 די יאהרען. פריהעריגע די איז װי סען,
 בא־ אאעםען איז עס װי ?זעפער׳ גרױםע
 צוברעקעאט און צוסיצצאט זײנען קאנט,

 םון ארײנסושען דעם םיט געװארען.
 אינדוססריען, אונזערע אין דז״צאבער דעם

 ביז און קאאוידשעיער אונזערע זײנען
 אונזערע אויך גראד געוױסען «א צו

 נע־ םארװאנדעאט װידער דחןס^פעיער
 גון פיאע .סוועגד׳טאיקעס. אין װארען

. םון טױזענדצ זיי, ײ  גארניט שסעהען ז
 דדצזאינט דצם םון המנחה דער אונםער
 אוז קאכמראא. סאגיםארי. אװ כאארד

*f r i ,שטעדמן !ועאכע די VW ד יא  או
 אוגנמר נאר, ?וסצן חמנחה, זײן טער
 גאך,די אױםרײד, אנחגר *\ אדער אזא

סאניסארצ נויםיגע וױנצגגסםצ, סאסע

 י1ײ ערװעקט דערםאד און באדינגונגען.
 אױנ צװײפעי, ׳טסארקצר א או;ז בײ
 אגט- א} דורןי דט איצט מאכעז םיר

 איגדוס- אוגזערע אין װיקאוגגס־םאזע
 א דא יע איז oy װעאכע אין טריעז,

 טרײענגעל״ מין אזא םאר מעגאיכקײט
סײער״

A
 146 אונזערע פון יאהרצײט דעם צו

 ׳עװעס* צו׳עטעטערטע און םארברענטע
 ׳זאגען צו אזוי ®ראװען, מיר װען טער,
 זיד טיר טוזען ניפמית, הזכרת זײצר

 איז דעם׳ װעגען םארטראכטען ^טארח
 ׳דעם םאר נאר גיט זארגען פוזען סיר

 אזוי אזױ, געהן ניט װײטער זאא עס אז
 ער־ און ערגער אאץ װערען זאא עס אז

 אלע אנװענדען מוזען מיר נאר ׳גער
 אינדוס* אוגזערע אין אז כחות אונזערע

 ״קארפארײיעאן״־עאפ׳ דער זאל טריעץ
 װאס ׳שאפי אונםאראנטװארטאיכער דער

 פון קאנטיאל רעם אונטער :יט יטטעהט
םאר׳טוױנדען. גיכער װאס ױניאן, דעד

A
 ניט יטױן האבען פיר וױיסען, מיר

 װאס ׳דעם װעגען גערעדט דאא אײן
 ברענגט ׳עאפ דאדגער דעד צרות א פאר
 גע־ דעם אין ארבײטער אונזערע אויף

 אאנ־ פין װײדדפעס, קאײנע *ץ ׳טטאאט
 ^טיק-ארבײט, פון ארבײטס־׳עטונדעז, גע
 דאס סאעקס. לאנגע כדטונה׳דיגע די םון
 איבער״ גיט דואר א ריכטינ, אאעס איז

 דא־ רעם םין קאאה די אבער טריבען.
 דער־ ערגערע פיא א נאך איז שאפ זיגען
 אעבענס־ םיטוט׳ע א איז ער װאם מיט,

 קען ער ארבײטער. די םאר נעםאהר
 װי אונגאײןען, אזמאכע בחגנגעז זיך מיט
 װאו יטעיער, אין טרײענגעא־םײער. דעם
 אויםפאסוננ, מינדעסטע די ניטא איז עס

 םארזיכטס־ קײנע ניטא זײנעז עס װאו
 דעם אין ארבײטער, די װאו און םיםאען,

 ניט סענט, פאר א םארדיגען צו געיענ
 ניט קענען געזונד, זײער שאגעװענדיג

 זײער װעגען ניט טראבטען און טראכטעז
 באס דער װאו און א^בענס־זיכערהײט,

 שעי אזעאכע אין — ניט אודאי עם טוט
יצױדצר־ דצר גרצסטצר. דצר איז •עד

 חו dv »ון *צגייף״ פירנג^ח אינסטצו
 סארטירערע& 146 אונוצדצ וױ אונז, דף

n ^ n r קכדיםן זײערע סון אונו צו 
rװעסטyתר, און ר t ברי o או< זײנען 

ivo iw מ) סױט. ^ױדעראינען א 
ע פון געװארען אפגע״צניטען זײגען  או
או רערענס, מנגצ זערע  טיף אײדער נ

 ׳ערעקאי* אונזעד איז געיענט. נאר האבען
 אײן םאר װאדנונג געגוג ניט כוף כער
 1זא דעם^׳ םון פארדױטען צו זיןי וױ

 b או< גאנץ זי*ן טױט ״טרעקאיכער אוגזער
 װיאען און קענען ט*ו #ג»ן זיסט?

 װען #טא; דעם אין און גאױכען, גיט
 אוסגעקוטען יצוידעראיןי אזױ דיגען מיר
 אונ?, אן .זיו דצרמאנט איהר װען און

 אן ?עהט, !דעם אן אײף םיר דערםאנען
ר מעהר קעגען ניט קײגטאא ז#א עס  ״

 וױ ׳אײס מיידט !אזעלכעס סירען
 ^טעהען װעלכע ״צעפער, אזעאכע פעסט,

 קאנטראי דעם איגטער איגגאנצען :יט
 אײע אז גדעניוט !ױניאן דער פ*ז

 אי טאויט נאר ;יט אעבעגסז ױננע
 םײער־יאס אזעלכע אז דעראאזעז, ניט
 מעהד און מעהר אאץ זיר זא^ען קעס

 אז זעהן, מוזט איהר נאר םארפעהרען,
 זײס( װאס ״פעסט־׳עעפער, ‘ד^דנע די

 או םאר׳צץינדצן. באאד זא^ען ׳דא נאןי
 איה װעז אױספיהרען׳ עס קענט איהר
ט ^  *.0$נ דארפט איהר װעאען. נאר ז
ניט־ױניאך $ו אין :בא״^איסען םעסט
 1או( טעז טעג ניל, םיר ארבײטען ׳עא•

 אי| היטעא; פון טעאערעא דאס צוזאגען
 גױטי װי ניט, מיר ארבײטעז ישא• אזא
 דא פאר די דארםען גיט זאאען טיר

 ארבײ קײן װען און םאידינסט.
 אין ארבײטען %טעהר געחן ניט װעט

 װ< סײ דאך זײ װעיעז סקעב־נעסטצז,
 זייער• אין צו׳פאיםעז, זיך פירזען סײ

 חנז םארנעםעז אםאא װידער װעט ■אא״ן
 *י א•,ש געזונטד• איכטיגער נרויסער
 זאלען אױבײטצר די װעלכען
 געז זײער םאראייצז דארםען

 או און צױטטענדע אונגעזונטע
 םאראירע צו נעםאהר אײבינער דער אין

םיתו א דורך אעבצנס ױנגע זײערע
.rrrro

 די אפשטעאען םוז םענ פאר א נאך
 די זײנען ?ואפ איז כאט^ — ארבײט

 פאע־ זײצרע אזיןי פארבאיבען ארבײטער
 ענד־ דרעס־דזיטאבערס די זיינעץ — צער
 אײנ־ ריכטיגען דעם צו געקוםען איך

 םארגינען ניט זיף קענען זײ אז זעהץ,
 אונזערע אגרימעגט. דעם ברעכען צו

 גאנץ זײ פאר האבען ױניאךפאר^טעהער
 ״שטאנד* דעם געמאבט קאאר דײטליך

 א־5דז? די און ׳ױ:יאז דער םוז פינקט
 זײ דאס אײגזעהן, געפיוזט האבען בערס

 װען דאן, טעות דעם געםאבט ניט האבען
 אגריכענם דעם געיטאאסען האבען זײ

 איז עס װען דאן, נאר ױניאז, דער םיט
 צו געדאנק כיאדנער אזא געיןודען זײ

 האבען זײ זיא אגריטענט, דעם ברעכען
;אננעגעבען.

A
 גרא־ באמת דארום זײ קענען טיר
 א מאבען אםאל קעגעז טעדטען טואירען.
 זײ־ דרצס־דדשאבערס די אגן םעהאער.

 אויס־ קײן ניט הינזיכט דער אין נעז
 האבעץ זײ דאס אבער, איז נוט נאהם.

 געקרא־ חרטה און אײנגעזעהן באאד עס
 אפגע־ עפעס זײ האבען געװים געץ.

 זײ װאס ביסעאע, דאס אבער ;דונגען
 לונאפער אזא פון איז נעװאונען, האבען

 גע־ אסור זיןי *האט עם אז װיכטיגקײט,
 טוםעא א דעם צואיב מאכען צו אוינט

 מײלער, אײט^יטע איז ארײנפאלען און
 האבצן זײ אגרימענט־בדעכער. אאס

 טײאען געװיםע אויוי אז אויכגעפיהרט,
 קען עס װעאכע אויףי ארבײט, דער פון

 פעסטגעזעצטער קײן זײן ניט וױרקאיף
 ווע־ באשטיטט ניט אױןי עס זאא פרײז,

 און טענה, גערעכטע א איז דאס רעז.
 דאס האבען ױניאךםאד״פטעהער אונזערע

 באויז אויב אבער, צוגענעבעז. באאד
 דרעס־ די פון כונח די נעװעז איז דאס

 גע־ ניט אודאי זיי האבען דזישאבערס,
 אניטטעא, דעם טאכענדיג קאונ, האנדעאט

 אפברעכען געװאאט װאאטען זײ װי אזוי
 יע־ צו איננאנצען. גאר אנרימענט דעם
 פארגע• נאר װאאטעז זײ װען צײט, דער

 אנ־ די געגען טענה גערעבטע א בראנט
 אנרי־ אין פ^נקט געװיסען א פיז ווענדונ:

 פראקטיק דער אין איז װעאכער מענט.
 געװיס זײ װאאטען אויסםיהרבאר, ניט

 די בײ געהער נוימיגען דעם געםונען
 ?ײנען ױניאז. אונזער םוז פא^טעהער

 ױניאן דער מיט באציהוגגעז זײעחן דאןי
 געמוזט האבען זײ און געכטעז, םוץ ניט

 ױניאךםארשטעהער אזנזערע אז װיםען,
 װאם עקשנים, סארט דעם םון גיט זײנעז
 צוהערעז זיך סענען־ניט אלן ניט װיאעז

 זי ײמן אפיאו טענה. נערעכטער א צו
 באסעם. די םיז זײט דער םון קוטט

 נאויבצן, ניט זיד אאזט םאקע דערםאר
 געםײנם ד^אבערס די האמן דאס *ז

 נעמײנט קטס^־צרקאצרענ. זיתר םים
 איננטנ־ אוים״ װײזט עס װי זײ, האבצן

 אבצר טנריגמנם. דעם *■ברעמז צעז
 בטום זײ וחנאצן דאס m ^'ינזצחצגדמ,

 גצםד 4זי האגצן אויסטיהמן, נים אוין
ס־ ויו וױ אויסרײד, מםיקעא r נצן חי •

 א$ך נים־טנגענעמער א םון צופאאנטערען
 Wt אויף דצרםאר מיר האבען איז גע.
 םאראיבעא, מינדעסטען דעם ניט

 זײ אנעדקענען מיר פאדקערט,
 דעראאזצן. ניט האבקן װאס טענ׳עען,

 ^סיםםאריעטענדניע קאײנעם דעם םון
 ערג״ נאנץ עטװאה אנטװיקלען זיך זאא

סטעס.
.

רי$• צו םיא גיטא דעם װעגען איז
 •mb דיזער אין דא איז עס אבער דען.

 װצאכען װענצז סאמענט, א נאף סירוגנ
 פאראירען צו איבעריג זײן ניט װעט עס
 אז אונז, ׳טײנט עס װערטער. פאר א

 ױניאן די װעאכע םיט יןאמף־מעטאדע, די
 *י] םאא, דעם אין באנוצט זיך האט

 n װאלט צס אזן נײעס, גאנץ עטװאס
 אויב דעם, װעגען טראנטען צו אוינט

 אנג] גיט אםטעד זאא מעטאדע דאזינע
 האםוי דער םון :ײקײט די װעיען. װעגדט

 דעם, אין בא״שטאנען איז פעטאדע
 ךי אראפגענוכיעז :יט האט ױניאן די

 די םון בײטער
באפוירען דוקא

nyeyr נאר 
א י ד ז א

געװארען. דורכנעפיהרט שטרע::.

 םון דעמאנסטראציע א איז דאס
ט  באו איז װעלכע ױגיאז, דעד פון מא:

 ארבײטער־באוועגו אונזער איז נײ
< א אױוי ארבײטער ארויסצורופעז רי ט  ס

און זײערע פארלאזען צו ה. ד.
 עטי איז דאס — נאס איז ארויסגעהן

 שױן זײנען מיר װאס צו װאס,
 עם װײמ וױ איז, עס אבער געװאוינט;

 מא$ ער^טע דאס באקאנט, אונז איז
 אדב^יטער״ דער םון נע׳טיכטע דער איז

 דורכםי^• זאל ױניאן די דאס באװעגונג,
 רי אראפנעםענדינ ניט סטרײס, א רען

 Kpn :אר ?&עפער, די םון ארבײטער
 דארט זאלען זײ אז פארלאננענדיג,

J אינז און ארבײטען, ניט נאר בעז, s v 'v 
 סטרײק סארט נײער דאזיגער דער איז

 חנם איבער םארטײלע פייע גאר האט
 זי־ באטראכט, סטרײק. סארט אלטען
 ארביי• ניט נאד ^יעפער, די אין צענדיג

 •jrp■' ניט ארבײמער די דארםען טענדיג,
 װעלכע פלעצעד, זײערע עעפעד. די טען
 סקעבס םון קענען ניט׳ םארלאזעז זײ

 מא״ די אויף װערען. םארנומען ניט
 סענען גיט, םארצאזען זײ ײעלכע ״טינען,

 א און ארבײמעז. ניט אנדערע קײן
^.. די *ז עס, מײנט טלגעםײ! בי ר  א

 y י י ז זײנען ■אעצער די דאס םיהלצז,
 טרביי• גיט וױלען זײ ניט. מעהר רע,
 דאם, אױספיהרעז ײעאען. זײ ביז טע?,
חוכם. זייער טלס באטדאכםמז, זײ װאט

A
 hi•* דעם *ין דאס אםת^ איו עס
®ארוממר גצװען איז^דאס טיגעד

*וימװפיהרצן^ <יינ» ס*סטצסמ
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3.
 גײהט״גע די באזעסען האט ;אםנערס

 פעיזענליכען דעם םון יאראקטעדיסטיק
 :װאלי^ג א געהאט האט ער פיהרער.

 פא־ סאציאלע די ערפאהרונג. גרויכע
 צ־1ײ דעם פאר לא;ד דעם פון ײטיקס

 געיײען זײגעז יאהרהונדערט האלבען -סעז
 אײן ערינערונגען. פערזענליכע זײגע

 ;*;•ציר־ טיר פאר ער האט פריהמארגען
 בא־ פאראײניגטע זא;ע:אנטע די ךעדט

 סרעפט־ױ־ םאריצידענע די אין װעגוגג
 פארבראכט האב איך װאס אויף ׳ניא:ס

 און פאױיציני אין יאהר האלבען יגוטען א
 אלעס דערצעהלט כייר האט ער רײזעץ.

 ‘װע:ע, געװאוסט יעױץ האב איך װאס
 יטטונדע, האלבער הורצער א אין דעם
 אײ־■ דערצעהרט מיר ער האם דאן און

 גע־ ניט װארט איך װאס זאכען, :יגע
 װאלט איך װיםיל אױסנעפינען, סענם

 דורכגע;א:נען איז ער געפאר^ט. ניט
 פאליטײצען יעדען םון פי^ענינע די

 טיזר־ די אין :ארםילד׳עז, זײט קאפפײן,
 איז ער אמעךיקא. םון עטאטען סטע

 'עדען םון סא̂ך פאמע דעם אין געװען
 יצט-יעל יצדען געגען אדער פאר ר,אםף

 צגיע1יל די זײט געזעצגעבונג סאציאלע
 :ע־ איז זכרון זײן איז יאהר. זיבעציג
 באױעגוננס־ דער פארבאהאלטעז בליבען

 יאהיהו;* האלבען לעצטען דעם פון בילד
 געמיכמע, םאציאי״ער אונזער םון דערט
 געםאכט איהם װאלט אלײז דאם װאס
 דער םיז היסםאריסער בעסטען דעם פאר

 צענזור פאטא^ע די :יט װען פעריאדע,
 באטײאכטו:־ םארפרוםטע אםט זײנע פון
פאראורטײלע. און נעז

 מרעוזירדיג ;עווש ער איז דאן
 האט צװײטצן דעם נאך אײנעם ביטדע.

 און נעננער זיינע איבערנעכיטרעװעט ער
 רי םח זײ םארטרײבענדיג קאניןורענטעז.

 באװע־ אמעריקאנער דער םיז נרעניצעז
 ארבײמעײ אמעריקאנער חגר פון נוננ,

 העכד דעם באזעסען האט ער אםט,6ין
 רחמנוח, אהץ צארץ, הײם־יואיטען פעד׳ם

 זידעל״ ^טארקסטע די מיט אנפאלענדינ
 איז ®ערזעניליך, נאנ״ו אפט און װצרט^ר,

 קאנםיא^י- זיך קענענדיג איטער דאך
 איז ער קאכיף._ םיז צײט דער אין רען

 קאט* א טאכצן צו געײעז בארײט איפער
 נע־ איז קאטפראםים דעד װען פראמיס,

 םארגעבענדינ און ׳זינ א איהם פאר װען
 ער װען כיא^יענט, דעם אין סאלשטענדינ

 איבעד נעװעץ איז ער געװאונען. האט
 איז ער כאט״ט קרױודעס, פערזענליכע

 צו נארײצ אזױ נעװען ניט קיינמאל
ויבעז,  אײגער קעז פאליטיק איז ד*ס ̂ג
 טרעפען ניט און אידעעז, נענמז העדפען

טרענער. דיערע צײט דערזעלבער איז
טערקוױרדי־ זײז :כיעלות צװײ די

 :ציציהט־ יצאיפע דיז אוץ ערפאהרוננ נע
לײ־ זײן דורך צען4צוזאטע:;ע״צטאי ׳קײט

 געיעכ- די אין י*ױבען3 דצנ״צאפטלינצן
 דעם געכיאכט האט זאך, זײן פון טיגקײט

 איױס• האט ער חמיה, םון אײנדרוק
 זיץ פץ רעזולטאטען אזעלבע געיױזען

 א*י:ער דאס סטמוטעדין, פא^לאטעגער
 גרויבען פון ;עפיהל דעם ;עהאט האט

 ;י־וײ א ז״, הינטער פאר־צטאגד טיפען
 א?א ארױס אפט גיט :איאחטער כעי

 גאנדחי׳ס בײיצפיעל, צרס אזוי, אילוזיע.
 אזוי פאידוגקעיט ז׳צעגיע טיסטײצער

 זיין זיפ אוטזי) :אאױוען דעט *צטאדק
 אהן געזעצע, אהן װעלט א אין גױיבען

 ז״נע דאכ טאיצינעריע, אהן און טעדיצין
 טיעןי, זעהר אױס זעהען באטראכטונגען

 צױ־ זעלבען דעם נעהאט האט ;אדפעיס
 זיך אױף כלויז ניט אײנפלוס, בערײכען

 אויך נא־ נאכםאלגעד, זײנע און אלייז
 איהס כייט געװען זײנען װעלכע ׳די אױף
 האט יעדער אײנםאר״צטאנען. ;יט

 סא• זײז פאדדאכיס אדער ;עלױבט, אדער
פײ׳אזאפיע. ציאיע

 יזאט• איז, ריכטיגקײט די װי אבעד,
אזאפיע אזא נעראדע איהם  געפעלמ. פי̂י

 בליק כרײטען קײז ;עהאט ;יט האם ער
 און ארב*יס. םון ניט און יעבעז םוז :יט
 ^װאבקײט די אױך װי ׳צטארקייט, די

 באיוע־ ארכײטער אטעריקאנעד דער פון
 כא־ פיהרעריצאםט זײז א׳ונטצר ;ינג

 רעאליזם. שטונדליכען איהר אין יצטעהט
 אין ײאגעז אמאל :אר םי*ע;ט ער ײען

 cm װעגען םילאזאפירצן צו אננצהויבען
 גע־ אעדוסטריעלער דער אדעד שטאאט

 וױרקען אימעי ער םלעגט זעל׳עאםט,
 די געהאם האט ער איעלעלעםערענדינ.

 געילעיט״ םאר באװאוגדערזננ אידייצע
 »ויבער»<ןנג- איז*גצווען זי, אבער לײם,

- W2'T\ א נעלײעגט האט צד יין/  ב
 אבעד וױסענעאםט, סאציאלער זיא סעל

 זײנצ באפעסטיגען צו dim נאד אימעד
 אין אפילו און פאראורטײאן, אײנענע

 פאר^ונגען, נײסטינע נעכייטליכסטע די
 צו דצס װצנעז געטראכס ניט ער האט

 צו כעסער װ» נאר אטת, דעם גצםינעז
■ דעבאטירעץ.

 יאחר םערצע איבער עױ האט אזױ
 םאציאליסט- פאר׳ציחןנע די באקעםםט

 *פײארצעסםעז דעם םון מולען, שע
 באל״צע־ רויטסטען צום ביז אנאדכיזם

 צוגעגעבען, מיר ער האט דאך אוץ װיזם,
 יפטודירט ניט קײנמאל האם ער דאס

 קױט־ אדעי באקונינעז, אדעך טאיהס׳עז,
 דײדענדינ :יט *צויז אעניז, אדער פקי
 טעארעטילשע אדער היסטארי״טע די םון

 װע־ נעדאנק. זײעד פון אנװצנדוננען
 אט־ געהאט ער האט באל״פעװיזם נעז

באל״שעוױזם ״דער :זאנעז צו װאס
 מימ אננעפאנגעז זיד האט רופ^איד אין

 צו־ פראקיבייטאז װאדום פראהיבי״פאץ.
 א םון טנהנים און פיהדוננעז די ״טטעיט
פאיאײניגט זיך האבען אזוי פאלין״.

 עד װעלכע זאכען, צוױי דיזע אידזם כײ
 אין' מלחסות די פון געהאסט. אזױ האט

 פיהדען רויטע דיזע װאס ביכיאך די
 אכ&אלוט ער 6הא זיה צװײצען אן

 די וױ אזױ און געװאוסט, גארניט
 בא• ארבײטער דער םון ;ע״עיכטע גאגצע
 סעהר- כא׳צטעחט ױרא■ אין װעגונג
 א#־ ז*ך האט ױ וױ דעם, אין סטענס

 יעיאלטונ״ םאריצידענע די אויוי גערוםען
 איז סאציאל־דעכיאקראטיע, דער אין גען
 אומוױפעגד *צרעקליר אזױ געװען ער

p װעגען v i אז געװען איז ער דאס 
 חנרים זייגע פאר װאונדעד אײכעער

ױראי. אין
 רא• די געש^אגען ער האט טאקטײצ

 פאר באװעצו;; מאן, פאר סאן דײזאיעז,
 קאג- נאר קאנוועג׳עאן אין כאװענוננ,

 געױאוסט איסעד יזאט ער װעגעאן.
 זײ האט און מיםלען, און װעגעך זײערע

 ער אבער ;צוקיאיט מײסטערהאפט
 זײערע םאר*עטאגען ניט קיינסאל האט

 א*סער האט ער ;ציעלען סאחעײדענע
 אבעי־ אבזיכטעז, זייערע םױט־געיטיאגען

 זײע־ פאר׳צטאנען ניט קייגמאל האט ער
 גע״ האט ער װאס אױסער מאטיװעז, רע

 םײקער דעם אונטער^ײדען אימער קעגס
 ער׳צטע זײגע םאנאטיקצד. דעם םק

 געווען זײנעז קאסיײנס אנטי״ראדיקאלע
 סאציאליסט, ירימיטױוען דעם געגען

 האנע; װעלכע סינדיקאליסט, אגארכיסט,
 באװע״ אר־כײםער דער אין געדרעהם זיך

 אכציגער און זיכעצינער די םון נונג
 יאהרהונדערם. ילעצםצן דעם םון יאהרצן

 כיטרען דעם באקעמפט מר האט דין
 נײטס די און ■וידערילי מװאכען אנער

אבעי הײליגעז דעס דאן אוו
 סינוײקאליסטײ די איז דעכס, אײנפאכען

w םאנא- דצם דאן יאחרען. נײנציגער 
 זײן ײז דעליא? אסקצםישען און טי^עז

 ;■אדטײ ארנײםער סאציא^יסטימצ
 אונענט׳מיצא־ איז פארביטערםען דעם דאן

 אי־דאכאיױ די און העױואוד סענעם
 איצטיגע; אונזער ענדליד דאבלױ';

 וױליאם דאנהיכאט, בא^עװיסטימען
 פרא- קאסוניסטישע זײן און םאסטער. ז.

 האט צײט גאנצע די און זעךבאוועגונג.
 האבצן וועלכע יענינע, די באקעססט ער

 פון ארבײםער־יארטיי, אן איין געגלויבט
 געװען איז גלויבען א1א װען צײט, דער

 צײט, דעד ביז נאוײשקײם, בלויזע א
 אדער טער,ר אויסגעזעז־ועז האט זי ווען

 די םאר *עםעהענדינ סעגיליך, װײניגער
 ״באיויגען סיז נאליטיק אומפאדטײאמ&ע

̂ז םרײנד די  םײנד״* די בא״טטיאפעז א
 אלטע צוױי די אין ארבײטער די םון

•ארטײצן.
 בלױז ניט באקעמפט האט ער אבער

 באקעכיםט האט ער ראדיקאלען. די
 װאו־ט, א ״אינטעלעקטיטועלס׳/ אי׳ע
זײץ פוץ ארױסגעק״קעלט זיך האט װאס

 Dר/ן פון באצו*נצדװג דעד ט#0 ניױי
 טלחס״^איו דצר ז״ט דואס. טיפסטען

 ארכיד דצד א»ן טענדעגץ א נעװאלןסצן
 ט״עפענד ווציט װאס נ»װע:ומ, טער

 ״טיייד״ץ• גאטעז דעם סיט אמעױפצן
 ױניאגיס״ ד*ע דיזע יואי*טאל*וס״. ניאן
̂ 4םוגדאכיעגטאי דצם אן נצהסען טען

 אציעריחא• דער םון ;ענױ עקאנאסײעען
 א־כײ• צו טרײען און אינדוסטדיע, נעד
 די םון כי״צך דעס אין א»הם. אין טען

 םא-נױ זיך ז״ האנען יאל׳רען יעצטע
 איג״צורעגס כייט נעגק־ביזנעס, סיט טעז
 הוגדעדטע אליוי ביזנעס אנדערע סיט און

 די אנ^וױקיען 1ז* דאי״איס. טיליאגען
 דעגק״צגד״ זײעל פלן עדציחונג טעננייצע

 א פאר דן־ אדגאנידרען וײ פי*ל.
 #אנעד ;מאבט פא״יטייצעי נרױסער

 ״באד**טוגג הענסטעי דעד פון איז װאס
 ארבײטען צו ערפארג ריט אז הויכעז זײ

 אײג• דעם קאפיטא^ ט*ט צוזאטען
 כייטאו־- אלא װעיכעז אױ«*״ װעג, צינען

 ;עטען ז״ םעגליך. איז נײטער״צאםט
 אין פא״אנטװאיטײכרױיט די דך אויוי

 גאראגטי• זײ פ-אדוקציאן. צו יציכװז
 אן פאר •דאדויוציאן געניגעגדע א רעז
:^yo^rtyo ״י׳״נע און  ״rt^y^!: סע̂נ

בyבאזו;ד דאיט, און דא מע:נז.  אין י
 אײזצגבא״זךאינדוסטזייעז, און לyנאד די

־,:?׳yiy; םון קאםיטעס אויזי ז״ נױען ^ 
:v] ״צעדיאדס«ארטײא פון און יזאנטדאל 

 קאנט״ jySf,o זײ אלז ארניטדײמאן.
#אין .DO’ry:y3 די אײן ראקטכיעסיג

 :פיהרער די םלן *ײנעם pc װערטעד די
 יצױן איז אפטcר״yארבײט ״אדגאניזירטע

^yc רyד פון אויסגעװאיןסעז r בלױ• פלן 
 דיננט ױ ;אי־ ׳האמף עחאנאטײצען זעז
לעבעז׳/ פון :vn א פאױ זיך

iy;yii y דאס גון, riT iip ipo גאמ־ 
yBרס^yדאס ׳איז ז yבאק האט רyטפט 

 lyDiHP ג^לטען תוך אין דאזיגעז דעם
 פונקט זyבyי סון ׳עטײגער װאטיײעז

םאר״ פיל כאטש צטארק,’ אזױ
lrטyװי ^לט ny כאקעספט האט o n 

אוץ 4לצבצ אוי®׳! ׳גליק ראדיקאיצען
 גױנד. איגסטיגקטױוען לבעזyטזyד צוליב

yסטרא טען3ױנ*א;* נײע די rפאר- צו ז 
 איג־ אן איז איארטוניזם דין ײאגדיאז

 סטיא׳מען זי• ■דאגראם. דוסטריעלע
 מיט יןרעםט״ױג-אגיזם, דין זyװאבnצBא

אזע זײגע yרpאדriסד•ל,ורrדז דני r״ 
 אזוי איז קאפיטאל ^yi רוען ׳דאז רײען,
 זײ קירצען, איז פארא״ניגט. סעסט

 גאכד ny: סדידצז, הרyפ נאר מסרעבען
 צר קאםוי. אױוי בטvלy; האט ■ערס

 םאר קעםפצז צו געװאחןן iyi^3y: איז
 ; נםyס בײ o:yo ׳לדyג הרyס לyאביס
ם^ םאר  מײ בײ פיינוט רוה, כיעהר אבי
פרײהײט פערזר לyאביס פאד :נוט

 דורך אלן סטרײקש םון װאפע די דורך
oyi װאycםיץ נעטילעטאנד vd^ 

ט האט ער אלן מענטס. פ א ^  אײגצױ נ
fצטyלyפאר די זfצידyגy אין טרײדס ’y- 

 דאס לאנגזאס, אזוי אינדוסטרימ דער
iy£ ניט ",זא פיהרעד לןײן r^ K ״ן  ז

טאבט. זײן אדער דדצאב
 גאמפעיס האט זyבyל נאנצען זײז

v טפטyבאק v i אינט״yלpyטrוyס״‘י —
).i:t ז״ט אײי• '׳ביוס

 װעסען פאד קאנטראגןטארס, די אױןי
 זײנען אדבײטעץ, דרעם*טאכער אונזערע

 םyד צו ׳צותפים ז^געז, צו אזוי נעװעז,
 די װײל דערפאד, און סטרײק. דאזיגען

 מיט iyiiw זיינעץ אלײן קאגטראקטארס
vv אין ארבײטער די i* i □ nקאמו־י, ן 

 רyארבײט די םון דער,סטרײק זיף האט
זyזיצ אין ברויז אויסגעדריקט

. ג ^  אזא אז ־ ׳צײנט, א':ז אנער י
 קטyפy גרויס כײט iy? םטרײלדמעטאדע

 דאן, אפילו װערען אנגעװענדעט אויר
 כארארר אזא םון איז סטרײק דער װען
 רער איז קאנטראקטאר רyד װען ׳טעד

 זאגעץ, צו אזוי ניט איז און ׳צד צװײטצר
 ױגיאז. רyד מיט רyארטנB:ט־yפאפ א

 oy אז םאדיצטעלעז, נאד דף לאםיר
 *oy די אין סמרייה א ערקלערט װערט

::^y דר טליז^טyס־שyפyדי.אר־ און ̂ר 
 ־ytr די םזן רyארו:ט ניט געהען רyבי'ט
 זײערע אויוי זיצען באײבען זײ נאר פער,

*■ivvy/ באפ די קענעז װאסyטאן ס ? 
 *צעפער, די אין זיצען בלײבעז זײ ראזעז
 אײן נאר זײ בלײבט ניט. זײ קענען

 העלפצז צו פאליס די רוםען צו ברירה׳
 mvi פיט רyיק>סטר• די אראםנעמען זײ

 א נעײעז װאלט דאס בנאטנות, װאלד.
M אחוץ אנבליק, זעלטענעד נאר i, װאס 
 יטעה־ א גענוטען םאליס דער װאלט עס
 זי ביז וואכ^ :יט אויב ̂נyט פאר נע

 אזא טיט געװארען םארטיג װאלט
 יצע־ די פח ארויסצוטרײבען װי דזיצאב,

 ענד םון ארבײטער טויזענט 30 א פער
יצעפער. טויזענט yליכ

 פראגע, נרױפע א נאך אץ דאז און
 לײכם אזוי װאלטצן באםעם די אויב

 דער םאר «אלים די קריגען געלענט
 דזיסאב. דאזינען דעס ם-ן אויסםיהרוננ

 דעם צוליב װאלטעז זײ אז זײן, מען עס
 און קאורם. צום אנהלםזנן נאד נצמוזט

 אז •אסיחוז. ojypyi אויך װאלט עם
 רn םימ אײלען גים זיד. זאל קאורט

 טין.%יםפאזעס״״; אזא פון אױסמיהרוגג
האורם Yn אז זײן, גרײליך קען אס

v: װאיט iv:v\ פאר א פטרײקער די 
 ״אדױסצוקלײבעך. זיך צײט ײאכעץ

 קאטזי־ V:" אזא אז ׳פיר נלױבען איז,
 ־y: בתים ליyב yiyrr» װאלט yםאךyמ

 פיל האדצען, צום ניט זעהר ,viyi װען
 פאר־ ארבײטער די װען איצט, װי טעחר,
 דעש אין ׳צעפזגד די זyנאגצ אין לאזען
בתים. 7yn די פון ר׳צות פללען

A
 אליף װאלט פטרײק םאדט אזא דאם

 דאך איז דאס קא:אשי^עד,y פיל געװען
 פיקעם־ אלצרלײ סטדײק״האלס, קלאי.

 ארעם־ םאר*פײדענע די הײנט קאשיטעס,
 |yp אפ, קאםט םyאל דאם װאם — זyט

 םארישטע- זיןי ק״ים טע:?ן זײטמער דער
 נאנץ געװאחןן• װאלט אלעס דאס — לען

 קאכיף־שעטאדע :ייע די זyװ איבע^ינ,
אײנגצמיהרמ. װ^יט

A
דער־ איז באדעגלננ נרדסע אײן :אר

 ארבײ־ די אז איז, דאם איז נויטיג, צו
 בלײבען נאר זאלעז יצאפ זיא טעד

 אוננעאבי־ אדבײםעז, ניט אבער זיצען,
 נםיח דעי זײן מעג פy גרוים װי טעט,

 צו אייך זאנם טען װען אדבײטען, צו
 ארביײ אונ״ערע זײגען גליקעז. אא^צײ

 זיף הען םעז װעלכע אױזי אזעלכע, טער !
 נאר יא. אז שיעט, אלנז > פאדלאזען |

 א בארענםיגט איז עס אז זײן, זאל
 דאך עס װאלם #דעם iy:mi צרוײפעל
 איז עם ■דוביחנן. צו אטאל געלוינט

 שטאייק װי זיך, איבערצײגצן צו כדאי
 אײנגעוואר־ איז עם ישװאך ײי אד^•
 מדחות די אין p^ונyײגיאדג דער צעלט

ארבײטער. אונזזנרע פון הזגרצער אח
A

 כדפיקאווע זעהר גצלו^ װאלטען מיד •
 ײז ארדײטער אונזערע װאם הערען, צו

 סארט אזא וחנגען jypayi ארבײטעײנס
p איצם איז ער וױים *וױ סםרײפ. ir 

 ער אױב ודצם; ניט אױב און פדאקםי׳ט,
 קען OV פדאקטי^ • ווערזןן א*אל ?ען

 םמות. $ן אינגאגצען udmo מ*ר »ז יזײן,
איבער• «דער אז «ו אפעץ to זײנען

 םלאן רyדאזיג דער אז אבער, צײגוננ,
 אונז, צו לירטyאפ און או;ז, לטyםyג
 צוױיפיעז. צו ניט רyלעז די מיר טעזyב

 ניט דאס זאלען זײ אז זי/ ^y3 מיד
ם א בלויז פאר אנגעםעז ^ iyr:iw פון ש

 »ז ערנלט, נא:*ז עפ שײנען מיר זײט.
־־* דעד  מים כטדייק םא־ט נײער דאזי̂ג
ז ״שיינט iyD''P37:y^ זײנע yאל נ ו  א
 אלטיעטענדען yD'ry: אינטער זײן צו

אױססיהרבאר. און פראקטײע זעהר

so לאסאל פילאדעלפיא, אין ימיאן װײספ־נזיסערס לײױס אונזער פון פדאנרעם דער
ŷדז אונזער rנyסעקרעטער־טרע־ ראל 

 געײעז איז וועלכער באראף, אב. דטורער,
 מאס־מיטי;; א צו דאנערשטאג לעצםען

 אין םײקערס װײפט לײדים אונזערע 4םי
 נױ נאף צוריקגעקומען איז פילאדעיצםיא,

 זיף קען ער באגײםםערם. אמת יארק
 פארטישדיט, דעם םון אפלויבען נענוג ניט

 ױניאן וױיסט־מייקערס אײדים די װאס
 דער פאר געמאכט האט םילאדעלפיא אין

 רע־ דער איז ער^םענס, צײם. קורצער
 רײזבערג, װײס־פרעזידענט םון פארט

 בא־ אמת געװעז לאקאל, סון רytrנעדזyט
 לעצ־ די איז באסאנט, וױ גייסםערענד.

 ישטאר־ א זyװאדyג אנגעםיהרט צײט yט
 דעד טיט ארגאניזיי׳שאךקעמפײז, רyס

 קאשןי א װידער אױפצונעמען אויסזיכט
 אלץ, נאך םײנעז וועלכע באסעם, די מים

 זyא:האלט אײביג קענען וועלען זײ אז
 דער .איז נינדיוניאך׳פקפער. זײערע

 דערוױיל דזעענעראל־סטרײק א םון פלאן
 נאנץ די צוליכ געװארעז אויפגעגעבעז

 וױיםם לײדיס די וואס צײם, םיזעפאבלע
 פילאדעלםיא אין דרעס־אינדוסםריע און

 האט קעשיײן דער אבער דוחי; םאכט
 רעזלל־ yװיכםיג זעהר rmjM געבראכם

 ױניא־ זײנען שץיער נײע 25 :םאטען
 זײגען ױניאן דער אין נצײ^חנז, ניזירט

 מעכד נײע 300 נצווארצז אויפנענוסען
 גע־ האבען קעםיײן רעם איז pm מנרס,

 ײניאךמעםבערס, 150 איבצר ארבײט
 איגג*נמז אדב^ט די ווויסנױחמנדינ

®רימוילמ.

 פון רילפארט ,־yi איז :אטידליך,
 אױפג^וםען דגyרײזב גטyזירyװײם־פד
 נטודאזם,y ןyםטyגד דעם כיט געװארען

ט האט דאם און כ * ^ ŷ אוגזער ; .pyD- 
 דאס רט,yבאנײםט אזוי רy״לרJזיyטער־טר

v צוױי זyהאלטyג האט ער i v i,\ ,אײנע 
n האט רy דyלכyװ אין n y^ װאם 

 ײניאךאר־ קאנפטרוחטיײע מײנט דאם
 גע־ האט על װען צלױיט^ א אלן ׳בײט

 iyo ד־-ארום פראנע, די אליף ענטפערט
 אויםגעישלא־ yטליבy די ארײן ניט שטyנ

 yגאנצ די רטyלpער דאן האט עד
 מעכד דאזינע די ויארום אננעלענענהײמ,

 געװארען זyאס^או•םגע^־ זײגען בערס
iy:yp זײ וועאכע אליף און

pmv ארײגנענושען iny ii, אה, און 
ר װאונז^ר ע ב  רyנאנצ חןל װאונדער, *'

אפאא״ די דורך האט כדטינג
 אײנ־ פאלקאט זיף ערקלעדה דיםטענטען

באךאף. ברודער מיט םאדיצטאנעז
A

 אנבא- אין געשט דען יימז אט״ איז
 צוריק לאנג ניט נאר נאף דאס טי־אכט,

 דעם Dg.iyj לאקאל זעלבער דער האט
 םוז ^ליגקען׳״, א pL ישם טרויערינעז

אה, :אויסמרײצן װילעגדינ ניט כיען
 זיעען וואונדערליו וױ צײט. םײעדע

 ברױ איז רעכט שיט אוז !מעישים דײגע
 דאם פון .לאגײסטערם באשת באראו• דער

 לײדיס ארנזערע pr פראנרע^ גרױסעז
פילאדעלפיא. אין װײסט־גיײסצדס
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הא־ די מין. קרײנעם נישטינ א אױס זײ  םר«:עז, געזעישאסטריכע די פון אײנע
 די שטאי־ססטען אם באריה-ען װערכע

 די איז ארב״טער־איגטערעסען, טעני״ינע
 ארעס־ די פין ארבײט די •ריזאךארגײט.

 און ארנייטערשאפט- די ?יז נע־לט טאגטען
 צוױיםאכען » אויױ געזעלשאםט גאנצע רי

 פאר־ •טטארק איז געזעישאםט ד״ 0 אופן.
 פון םארכייירונג רער אין אינטערעסירט

 אויסבע־ דעי דורך פא־ב־־עכעגס ארעיי־ײ
 זײ« באגעהען װאס םעגשען, די םון סערונג

 גע־ פריזאךסיסטעם דעי־ םון רעםארם די
 און בארײטענסטע די צו דעריבעי הערט

 פראגען. געזעישאפטי־יכע אהטועהסטע
 פךי־ דער םון קאססעטישאז דער דורך )2

 רי שטמרק זעהר אויך י־ײדט זאךאדבײט
 די באזונרערס אוץ איגדוסטריע פריװאטע

 צוריב םאריירעז װעיכע א־בײטעי־טאסען,
 םאל בעסטען אין — און דדצאבס די איוזר

 ױך באנונענען צו געצװאומען װערעז —
װײדזשעס. פארידענעיטע םיט

 בײ זיך שפירט לײנס פאייציירענע אין
 םון י;אכי«עטיש$ז שארםע א טאג היינטיגס

 בא־ נירעריג זעהר אדעד אוכיזיסטער דעי
םער  רעד יױט פריזאךארבײט. צאה̂י

 סטײטס ״ױנײטעד דער םון סטאםיסטיק
 1923 אין איז ?אםערס״ אװ טשעמבער
 45 אויף אסעריהא אין נעװארען פאיקױםט

 זיעעז װאס םראדותטען, דאלאר טײזיאן
 דעד םון פריזאן׳׳טעפער. די םין געקוטעז
 איז פוטע באדייטענדעד גא;ץ דאזינער

 פײנט דאס ר^אד, םייליאן האלב א און 18
 אױף אויסנעפארען פראצענט, 42 גאגצע

 ארבײטער״ באזונדעיס קיײדער־װארען,
 םראנע די אז אלזא, זעהט?פ קאײרונג.
 באזונ־ גאגץ שניידער־טרײדס די נעהט.אן

שםאדק. דעיס
 ארנע- דער איז אז ׳ײד ם׳פ^דשטאוזט

 שטעלט אמעריהא םון פראדוקציע מיינער
 פריזאז־אויסאר־ דער םון װערט דער זיף

 אײנצעלנע נאר קאיין, נא:ץ בײטונג
 דערפון דרוק דעם אבער שפירען טרײדס

 ״אםע־ די און ױניאנש די אז ישםארק, אזוי
 פיהרען יייבאר״ אװ םעדערײשאז ריקאן

 פריזאן־אר־ נעגען יזאמח שא־־פסטען דעם
 יע־ אין און נעלעגענהײט יערעי בײ בייט
סטײט. דעץ

 א״ז ארעסטאנסען די םון ארבײט די
 װי גופא זײ םאר נױטװענדיג אזוי פונקט

 סײנט דאס נעזעישאםט, נאגצעד דער םאד
 אײנ־ צײט יאגגע א א»יצען סטײט. דעם

 אר־ שסאך קײן האבען נים און נעישפארט
 גײסםיג װערעז צו דואינירם באדײט בײט

 ׳זײט אנדער דער פון קעדפעיאיך. און
 פארװאנ־ א־עסמאנט דער ד״ורבײ ו^רם
 װעיצכער ״דאדמאיעדנילו׳/ א אין דמיט
 געלט גרױסע געזעלמאםט דע־ אפ קאסט

 כאטש ארבײט דורך ארײז בי־ענגט;ים און
 לא־ אלערלײ אויף הוצאות, די םון טײי א

 סטײט־פריזאנם, ארעםט־הײזער, האיע
וכדוטה. רעפארמאטאדיס

 די*פייזאךאר- אילזא איז םרינציפ אין
 די •נוצייך. און דמי־לאזבאר נא;ץ בייט

 ארגאני־ זאל זי אזױ וױ נאי איז פדאנע
אינ־ די םיט אײנקילאננ אין װערען זי־ט

 די פון און ארעסטאנטען די פון טעיעפען
אי־בײטעײמאסעז. םרײע

אםעדיקא־ די פין פראהטיהע דעד אי;
 םיססעכיען 8 באקאנט דיגען פריזאנס :ער
 האכען װעיכע ארבײט, א־עפטאגטען פון

 װע:יג גאנץ איץ חסררנית צײרע:עיפא־־ איע
טערות.

 ״ליס-סים נערופעגע אזױ די ו1
 םאר־ ווערט איעסטאגט דער ורען טעט׳/
 אונטעינעמעי, פיײואטען א צו דונגען

פאיאנטװארכד אידזם פא־ א־ז װעיזבער
יך.‘1

 בײ ״קאנט״אקט־ס-סטעים׳/ די )2
 רי אפ די:<ט אונטערגעטעד אז װערכעי
 בא־ א אויף ארעסטאנטען םון ארבײט

 סטײט די גאי ׳טאנ םין צײט עטיטטע
 ארבײ־ די צװ״צען אררגוג; די אױז הא^ט

טער-ארעסטאגטע;.
 װעז םיסטעם׳/ ־ס־פ־ײז9״ די )3

 פריזאז־םעסטא־ די אויס ראלט שט״ט דער
 צו שטעלט קאנטראקטאר דער ׳ריס
 םיהדם ססײט דער און רוי־ישםאף דעם
 פער פרײז א קריגט און ארבײט די אויס

יטטיק.
סיסטעם, ״פאכיעה־אחאונט״ די )4
 איײן געהט סטייט דער אז מיינט, װאס

 און פריזאךשעפעד די דורך ביזגעס אין
 דעם אױף פראדוקטען זײנע פארקױםט

טארקעט• פריייען
 װען סיסטעם, ״סטײט־ױז״ די )5

 אײגענע אױף אויס ארבײם סטײם דער
 זײ פארנוצט אבעי װארע, די רעכענוננ

 און סטײט־אינסטיטויטאנס די אין נאר
 סוב־ א קרינען װעיכע צדקה־אניטטאלטען,

זטײט. פון םידיע
 אר־ עםענטליכע פון סיסטעם די )6

 דייארעטטאנטען א? סײגט װאט בי־יטעז,
 װי ארבײטען; עםענטיליכע אויסידי םיהיען
 באװא־ געבײהוס, און רעטאנטעז װענעז,
וכדוטוז. פעידעױ םון סערוננ

 סיסטעטען 6 דאזיגע די םון איע :יט
 שטע־ און פאריטפרײטונג גלײכע א האבען

 םאר געפאד זעלבינע די פאר זיך םיט יען
 שטאנד־ פון ארבײטעײאינטע־עסען. די

 נאטידיליך, זײנען, ארעסםאנט שוז פונקט
 סאטע די קאנםראקט־סיסטעם און ריס די

 איט־פרײנ- צוױי די אט דורך ערגסטע.
 װערט פר^זאן־ארבײט םון פארםען יזישע

 םארװאנדעלט םאהטײט א־עסטאנט דער
 נוצט עמ&לאיער דער איז שסיא^ א אין

 גע־ דערגאנצעד םון חשבין דעם אױןז אויס
 אד־ נעהארכזאמע און בילינע א זעלשאםט

 ׳נים װאונדער קײז ס׳איז בײסס־קראםט.
 פאר־ איז האנטראקט־סיםםעם די אז

 דער םון םם״יטס א״יױנע אין נאר שם־ײט
 אלגעמײן אין נאך 'ס״זײנעז װאו סאוםה,

 געביםען װעניג באדיגגונגען םאציאלע די
בידגער־הריג. דעם זי:ט געװארען

 אם איז םיסטעם אקאונט״ ״פאבליק די
 אםערי־ די אין פארשםרײט שטאיתסטען

 יע־ די גראד אבער איז זי טורסעס. “קאנע
 אומ״ גרעסטע די ארױס דופט וועילכע נינע

 ארבײמער. םרייע די ביי צופרידענהייט
 איגגאג־ אפט קדיגען יריזאז־אדבײטער די

צאהיטימ אדער ׳ניט װײדזשעס קײז צעז

 בע־ םא■־־ סטרײקען צו רענט קײן ניט בען
 דעריבער און *צאפ איז באדינגונגען &ערע

 םאי ?ײ; אץ ארבײטער םרײעד דער קען
 דער פון סאדיעטישאן די בײשסעהן ניט

פריז^ךפעקטא־יי.
הא־ יעדדפיסרייטשורס םארישײדענע

 די פון וױרקונג דער אונטער־ #שױן בען
 צו געזעצען .אננענוסען טרײד־ױגיאנס,

 פריזאך דער סון געפאהר די םארקי״ענערען
 אין איבײםער־סאסען. די פאר ארבײט
 װי סטײטם, פראגרעסיװע כיעהי אײנינע

 םיט אפילו שוין איז פעגסילװייניא, יכי־טי
 דער געװארען א״נגעםיהרט צוייק יאהרעז

 ■ריזאן״שעפער• די ׳אין טיאג ״שטונדיגער8
 בלויז אז געװארען, באיטטיטט אױך ס׳איז
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 דעם םאױ ארבײטען פענעץ פריזאן א אין

 פריזאךםעקטארי. דער אין פארק אםענעם
 אלע אז געװארען, םארארדענט אױך איז’ס

 זאלען וריזאן־ארבײטעד םין ארטיקרמן
 װאס מײד׳/ ״קאנװיקט לײבעל א האבען

 שװעדער כדי ״ברעקליסטיננ״, כיין א איזזס
 פריזאז־ די פון אפזאץ דעם םאכעז צר

יראדוקטען.
 שטאל ארבײטערשאפט די איז דאך

 אהאונט״ ״פאכליק דער געגען אײזען און
 טויזענטער באדראהט װערכע סיסטעם,

 לעבענס־אינםע״ די שעדיגט און ארבײםער
 צום װי טרײדס, צענדלעער םון רעסען

 אויװעלעה אײזערנע םיז גיסערס בײשפיל
 געשטע״ בײ האל״ךארבײםער באנדארעס,

 אנדעיע. און זאטלען לעדערנע םאי יעז
 סיס־ דאזיגער דער געגען האפף דעם און

 האנט אין האנט ארבײטער די פיהרען םעם
 פאגופעת־ די פה אמאגיזאצי״עם די מיט

 פריזאךפרארוה^ דעד ‘דורך װײל טשורערס,
 דעםאראלײ און דיסארנאניזידט װערט ציע

 בא־ א םיז מארסעט נאנצער דער זירט
 ײעני־ ניט איז ־װאס פדאדוקט, שטימטען

 אונטער־ פריײאטען דעם םאר שעדליך גער
 אננע־ און ארבײםעד זײגע פאר װי נעםער

שטעלטע.
 געװעהגליך וױיזען ירניאינם טדײד די

 ״סטײט־װז״ גערוםענע אזוי די אז ׳אן
 אפילו און אוסשערליכע אן איז סיסטעם

 פדיזאן םון םארם ;עזעלשאםטיליך־נוצליכע
 זי אױך אבער איז גרונט אין ארבײט.

 איבײטער־אינ־ די םאר געפעהרליך גאנץ
 ארעסטאנטען די וראס דאס, טערעסען.

 םארס, םאר׳ן ניט ווארע די אוים *בי־יםען̂“
 סטייט־אינסטיטושאנס, די פאר נאי

 אר- םרײער דער אז גארנימ, נאד מײנט
 גןאמאעטישאן. קײז םון ניט לײדט בײטער

 זײנע םאר טארקעט דעם פארלירט ער
 דורך װי פונתט פאל, דעם אין פראדוקסען

 ר״ װען סיסטעם, אהאונט״ ״פאבליה דער
 פריזאדשעפער םיז פראדוהשאז ביליגע
 װא־ דער סון פרײזען די ארונטער דריקען

 אדגאנײ די טארה. אפענעם דעם אױף רע
 דערי־ פארלאננט ארבײטערשאםם זידםע

 זאל פריזאנס אלע איז אז ׳כל ראשית בער,
 א װערען אײננעםיהרט ארבייט דער בײ

אדעס־ דער און וױידזש־סיסטעם געיעכטע

 געצװאוגגענעי קײן דין ניט זאי טאגט
 םארערוגג בארעכטיגטע דאזינע די ס?זעב.
ײכט אבער זיך יאזט  אײנפיהרען ניט י

לענען. וױרחריכען אין
ײ האט לןריטײן וחנגיגער א־בײ״ די נ

 באנױ םון סיסטעם רי ארויסנערופען טער
 אר״ עפענטריכע די צו א־עסטאנטען צען

 די װעגיג גאנץ אנער דיגט זי בײטען.
 געזעישאםט, גאנצער רער פון איגטערעסען

 א אונטער טעגשען םיז ארבײט די װײי
 וױרקט שטירה שטרענגער און שטענדיגער

 םון טײלען אלע אױוי ־דעמאראליזירענד
 גאהענט קומען װעלכע געזעדטאםט, דער
איהר. טיט באריהרונג א אין

 םאד חםרונות םון פרײ גא:ץ לגררי
 גע• אזױ די נאר איז איבײסער־קראכ דעם

 זעלבסט״פארזאיגוגנ, םון סישטעם רופענע
 די םון ארבײט גאגצע די װעיכעד בײ

 אױסצו• אױף אװעק געהט ארעסטאנטען
 סיס״ אזא בײ גאר םריזאנס. די האלטען

 מנצער רער *ריזאן־ארבײט די דיגט טעם
 באדײ״ א אין ס׳װערט װײי געזעישאםט,

 די איננאנצען פארםירען כיאס םענדער
 ניט ס׳װערט און פרי-זאנס, די אויף הוצעה

 טױזענטעי צעהנדלעער בײ צוגענורען
 אדבײטס־מעגליכקיײ די ארבײטער ׳םדײע

 םיעל אין אפזאץ־מארקעט. דער און טען
 צ״ט <עצטער דער אין שוין איז םטײטס
 םאר״ ערפאלנרײכער אן געװארען געכיאנט

 םארם בײ ארעסטאנטען די באנוצעז צו זוך
 אז ׳זײן געפיאלט אלזא ס׳קען ארכײטען.

 זאל טורכיעס די םון גאנצעיסארזארגונג די
 דער אױ\י װערעז אױםנעבויט לכתחילה
 און יאנדוױרטשאםט דער אין איבייט.

גוםא. ארעסטאנטעז די םון האנדװעיק,
 דער םון אױםנאבע װיכטיגסטע די
 םון שטאגדױגקט דעם םוץ ארבײט פריזאן

 n איז אינטערעטען געזעלשאפטליכע די
 (װאקײשאנאל בילדונג פראפעסיאנעלע

 נאד ארעסטאגט. דעם םון עדײסײשאז)
 אומגליקלי־ די קענען װעלן אוםן אזא אױוי

 צום געקומען זײגען װאס עייעטעגטען; כע
 אױוי פריזאךצײט זײעד אויסנוצען םריזאן

T אוימװיפרגען t י ׳ד%,טר א חד ̂יי כי  ו
 נאכ״ בירגער נוצליכע און נארםאיע רען

 די םורפמ. פון ארויס נעהען זײ װי דעם,
 כעסטען אם tt פאסעז װעלכע ארבץבתז,

 םעהיג- (כאזונדערע אינדױױדועלע די צו
 אבער זײנעז םענשמז, דעם םון קײטעז

 אלזא זיך ס׳םאדערען םארשײדען. גאגץ
 טעשטס איךםעכנישע פסיכאלאגישע פילע

 א ארבײט וועלכער צו אויסצוגענדנ^ז
 וועלכען און באזונדערס־ זיר פאסט םענש
 דארו< דאס לערנען. געמען זאל ער טרײד
 די װאו פריזאנס, די געשעהן.אין אויר

 מיטלען נוטע דורך קענען ארעסטאנםען
 גע־ שװערער א פון ווערזןן םארװאנדעלט

 •%םעה אדבײטס אין לאסט זעלשאפטליכער
בירנער. נע

י װעז טאנ, היעטיגס בײ ־ י אי ^ד ײז  פ
 נע- האמערציאליזידט אינגאנצען איז בײט

 הױפטזעכליך זוכט ססײט דער און װארען
 פון פדאפיטען גרעסערע װאם תריגען צו

 הקן ארעסטאגטעז, די םון ארבײט דער
 דײ א װענען זיין ניט ײד,יו קײן נאר אבער

ײט דאדגער דעד פון נוצען רעהטען  א־נ
 די בילרינג. פראפעטיאנעלער דער םאר

 דא״פען ארבײטער־מאסען ארגאגיזירטע
 פון באטראכטען שטענדיג םראגע די אבער

אי און שטאנדפונסט אזא  דעי אט אין נ
 לײזוננ איהר צו װענ דער ליגט ריכטוננ

אינטערעסען. ארבײטער די פון גײסט אין

ם םון ©<•« רער i אוז בױער די פוז איינז t v 
ר  דעם םוז ליםעראסיר, איד״שער דער םוז מ

םימםעלער״ װ»וײבאקא:טעז  םיעקםאר, כירדכי עיי
מען װאס אײע״ מאר איו  איהס םים תקוםען זי

*p ישסארקע א נעװעז כאייהרוגנ, •ע־זעגריכעי 
 זיז בעססעז איז נעויעז אין עי אימגרדאשו;:.

 נערעבט האם ער םענמ. ?ןןמןךיגער א װארט אח
מ ײע א<ע סי r חױשים, זי o w ױז איז ער ם ע  ני

ז ת י  איז זאך לײן ױ:נ. נאנץ פארהערנ^יסםעםינ מ
חוז נים איחם ם פרעסד. תו  איז ױאס ׳אר״ו פי

עז. נזןז«רי»ופטייכעז אין ®פרנ^תיסעז ענ  ע־ האט י
 דעם דןחאם האם ער איגכתרעסירס. piwar «יר

 ׳שריםט־ באנאבטעז אםת אן tie »[סא^ראגחױש
ר לנ מ ײן מי  P* פארזײכענם ער תאם גאםזנז ז

i r i* ד »נ ? ^ ר א נעצעד זײז םיט סײ רממראסו
מןרײפמר  די באטיאנתן ה«ם זןר װעו אדבײם. וצ̂י
 זײנע םים מאעםער, סיי אוו אראגא, ^םנר׳אדי?מ

 ער וועיכע םון אויפגאב*!, פילע אח ראםאנמז
נײסט. טיט׳ננחןר דער מיחמ אמ

-------- ’.־־■׳ *'*•«׳•
m אױ סוז זאך איין um קאטוניס־ *וגזעיע 

זײ ארווערםײזעז. *ו v« װי יוײסיז זײ מו.
 װאס *ײםוננעז, אונזערע סאכע? *ו װי ווײמיז,
tfj«t אוײ jrruNrt רײדעז *ו » נ«ר

מװערדעז, אח ביקסעז רי סים rwro די ןײ. פת

אי װאס עטװאס, םאר נוטעם, ײז ז • א םון ז ײ  מ
ט, בענדעז ם און װעי אי ני ײ זײטעדבראזעז. פ  ז

 אײשםאז. נעקאנט נוטעס ע«עס װירקריך װאיםעז
ױ אבער ם זיי זײנע; איז, עס ױי אז  ארע פי

םענדע ברויז •טםד־יטטיס זײערע מו  אײגסאנ־שהי• ז
״ נעז.

ר נעםטרם וױ הײנט, זײ״ ראס רענענדע, די א״
 ונוד1כמ דעם pc אח ,כהמקא״ םין ערפינדער די

 נע• אסאר חאם װערם די װאס טעראי, ד*סנטעז
 נ־ױסע די םוז ױרשים די םא־ זיך האיםען ז^יזז,

ע ט ײי ע  םון האםונארען די קעםםער, םרײהײםס ה
V1871 ,ײ  צענםראייסטזנז, מ׳שונה׳רינססע די ז
אײזנ א םו? ױרמים די זײגעז  א טון ?,vtr'O יו

 אנדערע, טײזענםע איז םויזענםע די אוז װאריעו
מ םענזריכזנ די האבען וועיכע ײה״ ר  אוסאא• אוז פ

 ■קר• -דער םוז איסאאהעננינחײט די חמננינקײם,
עי םוז ני־ו•^, דער סזן ,1זא D ד ^ c r נעשטעים 

 די מיז אײנס א*ז עס אנדערע? איעס װי הממר,
ע ײי װעגעז אוסיייסקנוזיים נ־עסםע די אדזןר :ב

 ?אםונע, *אריזער --n םוז מםרעמנז תוף יעם
 דעטכד אךן אבער חוצאח. וום׳עn איז עס *דער
י םוז װענ*ז ײ אי  ם^ןר א*ייו <ןרזנדיס נעבען ז
מו די אז דזןם: סג איי אןאדכ״סםעז די אוז סאצי

ר ד*ר m טארגעסעז נאר חאבזו מ רוי  *אריזער צ
עי איז איז ייאס לאםונע״  זייער װירקל*מ**ם ד
 א*־־א• עס •סעװדןדיזאםיכ״סכתז די מקנע? ירומח,

רזןז ײאי T םאר • t...

p האבזו פילא װעמז םילעי״ לואי ir כא־ 
 באװיזזנז״ סאג די חאפ. טייר^ טאר כטעם םיאכם

 ,tt איו יאכאו און «ײ?ר פיי כײ האם עי אז
ס«ג• 1נײ א ארײטצמןבען טאיזון • ®אבעכדינ

טעי םארנזנדצ״םוננ יליכע ײע ״די נאביעז דעם אונ : 
אי די װאהרהײט׳׳. עז םיד װאס ;וםערעז״ פ  האי

?ז נעזעהן, ײ:  אכער נעראםענע. זעהר קײז נים ז
קקןות. התחלות כל חבם: איםער דער ז*:ט וױ

 אי• דא. איז סארנעדצײמוגנ נוטער א פאר פ^אץ
 רעככד װירקריר זאל צײטוננ רי װעז בעיהויפט,
 װאהר• אלםע םילע נאר ;אסעז. איהר םזניסינעז

y■ אלס ארױםנזןװיזעז זיך חאבע; חײםעז ^ i r 
ס ת: ט און דורישט ײעלט די לי םינ  װיריז זץי נוי

עי א איז ליד ײ  הארצעז נאנצען םוז װאהרה״ם. נ
 זי אויב ׳צײםו;ג נײער דער ערפאלנ איך וױנ״ש

ײז נאר זאל װ  אויפנאנע״ גרױפע רי ערפילעז ט״ל
ט :געישםעלם זיד האט זי װאם או:ז געבען צו ני

ײע די ז צו נאר װא־הײט, : ע כ ו איהד. ז

א/ ראף םײנט א־הר װר א איז עס אז א כ  :י
 נרוי״ א סאיזע איהר האט צוםאל. א װי זא״ אזא
ת. סעז מו  דער אין נעלײעגט איד האב װאןי רי נ

עי איז טיער־׳טיעל אז צײםוגנ, נז ם או דענ  ײזנזי
 גים, םעהר אפטײקער. אז געװאי־עז קולידז*ש

 *רא• דער צענעז ■:ױת נעוױםע געהאם ראם ער
 םאי• אאםײלזןר, אז ;אפםײקערײ םוז פעשין

onjrcr ײו םוז מיד. איהר ס אינטערחאנדלזז א  םי
אנפעז ײז חאם דעם נעצעז אוז — בי עז ז ס װי  מ

^ עלםערער דזגי ■יאטזןסםירם. דז לי  אײנזזג* ?ו
האם האם, עי זוז א םאר ודאם הזנדינ.

ײל׳ איז *דשטאט נע^לכ^ איהם עי ם  לא• א*ז אי
״ עיזז עי א*«ם םיר האבעז אזוי אוז ל  גרוײ אונז

מי עזידענט,“■־ סעז  ■רעזידעגט, ענערנײשעז אונז
עי תז ם. לוםםמעז יפמא א דענ עזי  װי• אבעד •י

עז םיר אז נזפעלם, רזאס םיל אי ם איהם ז  הא• :י
זאל אז נעפ*רם. דיאם וײפיל ? בעז

 איז נערעדם, *וריל ׳ג*ר א«ט*יהעי? בלײבעז
ם דאר עש א אזוי. :י ^ װי ׳נאו* אז רז לי  ײאלט לו

מז ם א עי גזדזז.. פאדלארעז נעפאנם :י ע ד מני  ז־
עי זיך ב׳־עבם מ ס װי װענ, א דורד אי ױי n נ r  or 

?ir ם ײז ני . די ז ת ו ת מ

 ftjn fio ה;אה איקor חאב זײם. םײז פון איןי.
וראריס •רעזיחננס. אוו סענאט ijRrrx םײט

ײז, בעססער דער םיר פ«ד איז דאס אוו  אפע• אז נ
ט איז חסרונות איהרע אלע םיט דילא ט םאי  ני
 קל״בט אר״ז פרעײדענם דער דעספאטיע. קײן
ײז אײס ז״ד p איז לס אוו םיניסםער, ז r; פ 

עי אז לדםונים, כדמנים מנהנ  צױ זאל סענאס ד
 םיז ;«.־עזירע:ם־א«אי:המע:טס אלע צו באםלעז

 נוימינען ד£ם סענאט “דע־ נעפיגט רעסםמענען
ײז איז גייו :זאנעז אוז םוט דאך עס איז :

 טזטיקעל א ע*עס ראד האט םעגאט דער אז קלאר,
^ אױך נזם^נלט םיד און נ׳טטה. דז לי  דעם אין קו

vb* לײ• םאר נןחאט סורא ויאלט אנדערער אן 
r r 'a װי• נ.ים נזםאכט זיך װאלט און נעלעכטעי׳ 

עד קולידזיש הענדינ. ײן אױוי באטםעהט פג  ו
 דער אז ללאר, איז עס פײט. ער אוז ,רעכט״י

ט איז םאז אי  אײב ביזיצור, לעסעיפלע. f״P נים פ
 אינםערע• דאײנעז דעם באסיאכטען װעם איחו׳

 םון קולידזש׳ז אוז סע;«ט צוײעעז דועל סאנטען
 »וס קוםעז םוזעז איחר װעט יג׳טאנדפונקט, דעם

עי איז אמעריקא אז יגלוס. כ ם זי  ערנסםן דאס ני
י : א עי אויוי י פי אונזע׳־ע וױ װעלם׳ ד עוו מדד  פינ

עז לוציאנפיעז ײי ײדעז אונז עס ו ר א״נ

ײענם םענ די האב איו  יאכיד דער איז נעי
ת' :•םטי־ש ענ  עפ װעלכ*ז איז איםיהעל, אז בי
ס חײסם״ י פ י  יסרײבער, דער )עד װאס יזננדער, אי

ט: ראס דײטש־ םרפנלרײזי, עננלאגד, דודכנערײז
. •שימקרימ ײינעז לאני. עי י נ ז ט לאו טעז י אי  ד

ט א פוז *טעמעז. ני ײז r דאד איז אםזי > r •נע 
פ יױס ט . »י ױ*ס ני עז ד ״  זיױ האס ער װאו י

אסת שיקװיקט נ  עס איז נײסטינ, אוז לעראערליר ז
 אײפ״ ■טוט ער דאיט^חאם רוםיאנד. איז נעײעז

ב נמיעבמ. ױ ^ v* ני ה  איז זאזי אײז *נער אי
י דפר <»ח. םיר מ ל ע ט ז מו איז םע: לי ע  צוריפ ג
W א  ? פאר״פםמחז עם איחר האנס !אסעריי
־* 1 פסוד — י'!י

ז יפס םע׳*״׳ ײ •  דירו חירעז איצם ״יאז מ
r יי ײל*• מ® m~, ומים װאס >n^mn איז 

ױנ *•נייײ׳ מיי ניס־ w ד מי » ױי  סמועל ניי
ױ חאנ w יױיו איז ופמי נימיבס ניס ®פר י h

*
dir.

I U I U I I U Iד ז

עדגםטעןאומפאדאנטװאדטליכקײט
 ״■רייחײ״״, יי »ו *״ואװײזען,

רי׳ ת«וט ניעטעא, האסוניםטימ ד»ס  מ׳י
 אינטעמיײ אונזער וועגען <ינען » י«ו
 #•ריױסחנט חאט זי דאס ידער )»לנע»
 ׳ארגטדוט«יע רער םון ®יהרע^טפם יי

t<M יס׳*י, װי, זעאניגע, דאם «ונסם m• 
 f» תאט ijnvpwoMP * וןז יןען,״אוױ

 אז וױיסען, »יע *נים. עװ*ר*ט״עי1א
 ס** אין •ײננעסונחם אי« סוימ«;?ערער ■

nK «r, װייסען *אע n r אדך, אי«ט 
o n נפרר נצאסט ״םרײח״ט״ די jlfjjm 

״pאינט ■ונזער  םאר<ויכד און ̂,gJאrת
 *n האנען סיר שיוזרער׳סטסם. די ד«ט

 איתענד ivpjpr «ו אױםנמחערם רינער
 0װא דעס, *ו אויסנזער?ז«ם<)ייט יועיזנע

o װערט נאעטעא יענער יןא w v o w m 
ױניאז• אונזער נ«*ונ יןא

 ער־ אנעי איז דא״נר׳סםאנ עצטעז‘׳
 נימטע<, יןנער אין עריטאריעי m שינען
ם אין *ערז׳שאםט ךער ת  װאם טרייד״, ד

r נעכױין, באזונדערס נ»ר יוא ’^ g o v n 
 ניט זיך װייא עס און פארנרעכערי^ אןן

אומב»נ»ר?ט. דורכאאזען סאר
 IPJgp סיאוגדאיליעז, אזוי ׳שרײבען צו

 װי ■*ר־עױנען *זעאנע נאר םארנינעז *יך
 *זעי־ ;ל<»םוניסםען נעאעא«ר<ופעסי די
 ;עםעז‘*׳ און *אץ םייםען.אןיןי װאס ע3

 האכען מאראא, ?יין ;יט האבען וואס
 גע־ פון נעפ־הא יעדעם אויע?נןווארסען

 1ק״ 1פי ניט האאסען און רענטינ?ײם
 ■דאאזד דעם םון ניט אםיאו ירסר, םארם

 אויוי אסיאו פייפען זיי ידפר. טארי׳פען
 זיי וועאכעז *ו נופא... האמוניזם זײער

 אין גע״״־טעאט כאוםר׳׳פט זיך האבען
דינסט.
 ׳פוין האנעז חנרה׳ניהעם רויםע די

 *״עיעז נעגעז tg ערהאערט, אאם א״ן ניט
 ;דעראױנם א-ץ זיי ביי איז ״נעמער״ א

 זיי מט«אען ״נעגנער״ םיט׳ן סאסוי אין
 סי• ערנסטע די ;עברוימן צו אס נ׳ט זיך

 צו איז באזיגעז״. צו ״נעננער דעם טעא
 tg וױכעגדינ, נפרהסיח, אינען א שרייבען

ריינ א *דער אינעז, א איז דאס  1םי מ
 מאאנען *ו כדי ם»ראויפדונ< נעםיינע א
 דבר g נעײארקן זײ ביי א־ז ״גענגער״ א

 *gn זײ •אסירוגג. טענאיכע א ױם, ככא
 *ונעװאױנם, אזוי חןם צו ׳ןױן זיך בעז

p קאנען ןיי ד^ם ir אויפ׳פריינמן ניט jg 
 5gt װאם װארם א י ױאיט אג׳שטענדיג

 “igg םון נעוױכט דאס זיך אין האבען
p אנטװארטאיכק״ם, ir רעדעגדינ ניט po 

י נערעכםינקײם. איז יױשר אםת,  יע־ חנ
 pngripT איז ״פרייהייט״ דער םון נעא

 ■ונאיזויססי׳פ־אונד םענאיך ארױסצואאזע•
p:’g פאראגםײארםאיכע r־Jg ,DPMg3* 

 באבואים ׳שסוצינע חםינים כא סיט געםיאט
ר״ זייעיע נעגען זאזואים און עננן  P* ,נ

 ־gנ♦זgרנg ארבייםער די נענען םפעציעא
 ר־gאונםערװ ניט זיך וױאען װןים ציעס,

 די םיז דיהםאטור ׳שאראאטאנםקע דיי םען
1נעטא ײערט דאס !סאםיםארען זינעאד

 ? װאס איז יא, אפילו װעז נאד, יצולדינ. ראדיא
ד, דער םיר איז װאם ^י ר ע ם  די חער איך צי אונ

ױ איז דאםזן'* א פון דז״נעײטוזיל םײעיע אר^ נ י
________? לאנדאז וז6 אדער

עי אין סטרײק א ־,פא״ןיסט ד !איטאלימז ^;.
ר?• דאס איז  ם*קם. cv איז דאד און סעגלי

 דוחא אנגעפאננעז הפגעז סםרײק דעם נאןי, םעהר
או ?ר׳סם אוז .סרײד־ױניאנס. פאסייפשי׳שמ די  נ
 הײנס סאציאריסטי׳פע. די נעפאינם האכעז זיי

 פא-פיסטימע די םוז אײנער װאס ׳טפדאו. די הערם .
די :נענרויכם האם פיהרער הפבען שןדציסםע?. ,

 די א;«ױפסאפעז אום רעװאלוצי*, די נעפאכם נים
 *1► צו נעי*װאלע| אדער רײכע״ די סיז ?עמעגעס

 אט לאפיטאליסטעז״. די וז1נ ■ר«םימען די כעז
 רעװיד אםת׳ע די קאנם איחר *עויז. עש איז *זוי

ם באװענוננ איבײםער לוציאנעיע  דער׳שםילעז גי
 װילם״ איחר נאירעז װעלכעז א*תר גיט לאננ. אײף
 ױ בייי כאראקנתר רעװאלוציאגערעו אסת׳ז איהר

 דער ארױםװײזעו. ׳שפעטער אדער פייהער
o r r האט זגר באגיזראט. איז איטאליעז איז ?T 

מר א אלם איױסנעװיזעז  ער דורכפאי• קלענלי
תז ניט קאז •  אר־ סוז עקסאלואםאםארס די ראמעו

ײט ישילזאי• אוםפארםײדייכעו זײער םון נ

 •*־ *ײ אלןאדעסיע דער פוז סיטי;נ א אוי.«
 פרעזידעגם הייםאז. סידנ• «אל סײענס, ויטיקעל

 אזױ — נעזאגם, ד״אגעו אםאלנאסײטעד, דער פו[
 די דאס — #rojn■ דער אין םיםנעםײלט װצרם

 זןד א? אוסװיסענד״ צו נ«י זיינעו ארב״נתר
 איבער אא:סיאל רעס אין חלק א געםעז קאנעז ייז
 t« נלויבעו״ פוים עס י*אז א*ו אי;דוסטריע. דער
 דעם פאר ענםוזיאסט״פ *זוי תװזנז איז װאס עד״

ד האבעז ov זפל רוסלאגד, איו ^יזסיעריטעגם״  נ
 רוסיאנד סאקע »ז זײן. עס קאז *בעמ זאנב.
 »ב«ר «ד דסר^ t אױנאן די נעעפ^גט איחם חאס

 ייייייו יטסײמי א ד• איו זס m זינעז. איז חאמז
iwrnx דעם Itr'ftn אמ־ דעש און ארגײסאד 

, *דקר רייאנעי, איזגר זמנייז̂מ

. •ין ן ײ ו , י

v צו y u n m  ofip'riry^ge א׳ונ׳נן 
eg] w •1 ד*ר י1אוי i i|

 -jfii ״g«p]«geinyj# די m די
n טזחא«ײן או;ז א«ן m  n e •אױסדמ
i»p, •#יר א»)f f r r a f .# ♦♦*f v* י
W| איינרמק אונטער׳ן דעס 1» געקומען

o n  pa מו פריחיי » »ןו יאי!תי ^א
ogii ר׳יימן איז• m Pן jg a m w n

i אין n /•די ײו rn# #•ר rtggg  i n 
o אין n i «1טר/ g g i »אי j«g  tn y i 
d'o .en פון גע o g rp j’g r  v : r װ«אמ 

o t w  pt ly r o r  »i נא׳וימא i m 
•ig׳y׳r n׳eig  n  iy״iya ]נאװןמג

סיעצי¥א.
i»  oyn  pg rn yigoo  i n״pe i 

y n n  pig’ vj| ,;י1 און דיגסטא yinyr
דרעסכיאכער, טויזענטער ’1 (1• האאטוננ

ly האט s iiy w n g ]]נאײאמומח pg
i[״gn אויר  ,i  pa ]jnyao״i n  pa iyi 

 Dir• ויך ugi |yo .]]uyngy ארנײטער
inJign ••אױנ•( נ«נוג Digpy[ ניט  ,i* 

pm p 1רgנ lr y o n  yא«יאאיט¥ט, י ogn 
yniyjo'ng jy3gn ly ea o o n i ,i( ; 

g• עםענט^ך, DingDJgon האנען זײ i 
i פואזן Dgi lysgn זײ n  1•  irn o iy

eg צו pa ױניאן i pa .DBgnnn’P iy i 
pi enyorigo ,ognנענרענט )־ Vi pa■ 

״ yr'ge'Jiagp די ב־אטען •egn ,oiyp 
1 «g ,1103 lypJTOglglgO31* י'BJg 

V3| 0 ״איננאנצעזV1’> g lg sn,1 ״ igי
 פיח״ «i ניט ״נעטרויט מיטנאירעו^וטפם

i ראס וייטער.iTg pa’ 1 רער׳/ n  t’g 
 yiy״T pg p׳ig טוען «ײ ogn ,כאנפ׳/

׳צטינק־באםנעס.
g] g i pg אױף !דיר vo g׳‘yDgi]V

̂וס ״ע א חאס ידגיאן די װ ״י איג ״סגז
n י. n® טערגעשרימן n v ' t, 

in 1193 זיי װאם o ’Tlige, —און ylg 
-1 ,iy3go9yiiאינפע״ י, Tig, די װי טט 

n ״חגנםע״  )yagn יגפס״ טעאענרסםע• 
 יסa 1 ניט עס t’g אױסנעפאאנט. איך
m דאד צי־נט ראס lyngn אין ’ts, 
Tg מםיינע »א« די gp '1 pe eypgea* 

 ױניסנס די פון םיהוזר די אױוי םתיםםען
pg ogn אסת׳ן דער p׳o ir p וױר?וננ 

ניט.
V3gn| מריינ״סנעכט די i n  pe 

 טאז, צו װאס נצװאוסט ניט ״םרייןײט״
 *g3 pa jynjne זיר אױך זײ iy>gT צי

 ארװ• oy גאר וױ עח»ײנונג, די נריםןן
igo iny>pin און םערדײסען,  oy א 

,pe *ogiige םיתחןר. די pa זײ gn* 
 ״נע• iy ראנער׳שםאנ t«s אפנעװארט כען
 נע״ oy ivsgn זיי pa שםעאוננ״. g מען
go( אױא lyprogoig# gTg ,אופז dv rg 

n« רײםט a  o ir* אוינען. די
 כאורר׳׳שט דך פאננס עדיטאריעא דער

tv טיט Tים״צוpעוTנ•y דעם ווענעז 1ריי 
 אנער האאם שרייבער דער םםאסעת״ש.

 ארימצױ ארבעא אין כי׳וסער » ןygאgחgנ
pg ivrjrar דוקען po ם־וארעו״צאפם דער 

pe ימיאן. ח»ר
o האט װאם sgr ia ige רעם *goo

rnpe ?

*l y i n וי 
**ly in,׳׳

g גאאי1 l'grfi yj׳ov‘g,

va ד tu  g w  /n y ig n i  • y n
i״ig’jp m  •*» fpmmvu^p 11• vn, 

y]iyc]ia fyigfl*׳,gjyg'ilg 1« |yi<i 
t iy3gi o jy i'u g  • n  pa na״ f׳l 

*yn ysMiyj g iw piysgj g y g r in g i 
1 pa pi*,*3r «i pa jjnya3 יig״,iyo 

a oy m)1* ׳K3H1 oy im pyj iysg 
 prn i״p ״t lysgn ,jysn pa |yifl•׳

oy ggriyj e*i ו» yiOMig o**3 ,(go*
*gn 01g0Pg10]gP *11» g**31g *1 IV3

fg ,peiyi |yo*n D^gnyj g*j **» iys 
in$n )*» ויך •inygr 1« aygy^ng 

ogn ,eiirTiypg ygi*g]gig] <i iyg>*i 
iT (ygiysynyj oyi iny3*ng•׳*r n 

.iy»yr c m  *i pg iyg**3ig />g p<
igj (g*]i* i n  p• irn*e *i fysgi 

o יױןי iysgrn  *i |yenyj **j ogi צו 
pg ,n m v tigP g דארט oiy'piyi •<i, 

j ojyo’ijg  o n  ig׳irm*e3in i n  tt 
t |yn pa ,wvfi pa׳* ig i  ivsgn גיט 

oy olguyi ,טאן ogn ״ יודאן ו*י  ראמנ
3ig *i oiyoryjig |gu״oyn *i pg o 

i s  ,iygyr* צו ויי ny]]׳ogi (y 1. צו*u 
pg pgis |yny] T*a ogi גיוט׳נ ]gny״] 

y1אi n  pc ]]iM;gn yi*i pa ,D פיה״ 
i n  pe o o g n y i ױניאן i  pa ogn♦ 

3ig״Ve iyeTiyjo*iig |vt**ip iyo 
.3י1א

ysg n y i;g־, oy ogn ׳1 נעטאן 
 נאד ?.y,־*gD*iy in*a pa ״o**n׳*ie״
1 oiyiT oy *n oyiעדצעחאט,1 ;ו״ט Tg 
i* ױגיאן ,rnvsgoo g osgoy] ogn 
: D]grp] oiyii

 *־90״ »ון 9*9*117* דעי oyn i*i״
iy*9 «׳«״*J **i ,׳* וי*ן* yig* ״0״ דעי*» 
9**iy9pgigi my> «*u *rtiw׳** *i  .r 

i;]*t*i on 99**3y] ogn ogn .y*ygio 
 דיעס־ די |nig* »1 דעי אין •״,nytgoo״

01» 173ga ל ו ן  >■9T"TT#S 1**31• 171 tlf נ
a«יך ׳» in07׳”3 73*03*11 ״ .i7l*H ״**•
 נ*״ 7993*701* *1 9**1 א*ין [1« 91**11
 in סיי ii» יס9ב*7נ*ל n n» «o ,33in»׳
 *n*17 «1 '1«׳ 11**3*93**9*11 ע3י9«י* *1
3**1**13*9*093, «9**1 179**11* 11« J1, נס״ 

11**91 07 1• 799317 119 1973**7 3.*»*33ir 
״ 1* 173900711 *1 11« *17 »31*'T״.

n m r ig i  *i pa יר1 נעסינס g ־]»] 
iyv ס״נה״ט,7נ ו»יס*ן J3*׳*o 3 n o in

*3*m * ] o n  pe y*3g]gon pa o**p 
pe ! oigo |yoo די •m u r ig ועהט 

it? *i ip;**t oy op;npyj**3* װי כמן,
D**n**1B, i n  |1B D3P3P,1 ״ Ogii*

 vi pa■ מתססע gig |V3gn דחנססאכעך
io״y ו נסציחוננ* **»iy .יתיאן og i 

o• *׳t שט׳ןכט ir ױי אוינעז. די אויס 
n נעװאאם אודאי װא־׳טען n s g  5gT oy 

p*i ; נעוױס װאאטקן זײ *?o n y  ווע־ 3
Ig’iV iy**i mgT ly אקן, sg o o m  *i 

inyn *װ o>gon ! ipogp o n •װאא 
 נחת. pe utfgnpy»g m*T **t טען

t ogn ig i  T*a ogi o*igii*1717בינ ׳.
gig g i pg די אא!;1סססנ *o m 

iy 3go װייזען ]Tig ig׳gig o עמסטק 
pa צו באציחוננ ייע1נעט i n .ױניאן 

m gi ,נאך עם, חײסט םען *igfi in n

* •

ץ ל . א . . ן ע מ ו נ ר א פ

. פין ר י ע י ד א . •

ע « װאונד, a םוט  וואונד, די

 קוםען, הארצען םיין צו

ױי n יעצען8ב זיך זי ו ia i, 

ץ דער איז א ...JVtrjiaB •י

ם  קנײמש, נײער a קנײםש, a םו

 — קוםען שםערען םיץ צו

ױי o זיך ער ו ia i  jjnfyta3, 

-TymnaB •לאץ דער איז

ע a ,nan א םוט חי  ד*ר, ג

 — זװקוםען קא• םײן אױןז

ת  ניעםא, •לאץ קיק דארם שוין א

סארנדםען. ארם יעדער

ײיו י11 • w #  \n \ n ♦ד
ד, ®ון חני ײ י ן•n נ

i m3 ״ ,r u n  n f i w w  \m n11יײ 
v ױן m ױן i w w  "i urn* m 

m  ® rivj יוד® m  ]* t w  ® r —
1̂ w m  ®yivr® iyי v r W i 
ם |lyifl ®1®* די ץ ^  ^נן ®ון נ**דד רו

0i0f 4 א®*® n  00 t i  jy 0 0  r *  rמ ח
י f י i m w •  m irm /m 

jib 0•י»״גת0נ ײ i0| סײ pe •ד *v v v v 
irn^B r,00B a v w n ן0ױד צו -ni0 

i ." o vm״ ®* •n  ♦i v i m  fyiyr 
o 0011 נת״ם, r  jy5y-B w^nyj \nnn 

n  ,ojyo«U0 11® ®יחחור -Di40rf
0O0 n u 0011 יד/003 iy ^ r n*

rn y•» ♦צװעסון 10 ני ytn ג^י-נת^ס 
 yo jin ,0jy9«ii0 ojn| י«^ן0דז צו

y»3 שמײסס r די כי״ע I ya^yt 
n\ 3 ױ> כט0ר*y r| ן0® ״עדירדיג. גל»יך 

yj v• 0 כעכען נאר v 'w m v i  y-yorj
1t םײגדױיט

 ד♦ י£ען0אױפװ דט \m 00װ
*ו0 *1י003 ינס0דזש ®ון פיחהןד  ד♦ י
 פנדערעד ד03ל011 פימענד סון פיחרער

״00ע0 יוגועד &דן םט0יןער*עדש ד  •00י
j — 0 י01 ( iwיז0 ^נס IN? jyt3 *if3ff 

;♦♦?oy ד• פז שוידעען,0נ נ»ט וײ פון 
 ױניאן צו ציחו;ג0נ פומערנסטע ;0 טנן0ג?

oojyonjg* דעדסון, דױיוך דער גרמדע 
ד*ס וױיס, סײנוגג נצע0ג די

 כױט ײדפן ימזער דך ציד»ט0כ גאר דט
 אנ• iv‘10 צו ערנסטק״ט גרעסטעד דער

p ייסענטס, a w צו ;«ױך עס צוױגגט ר 
 ל״דיס דעד אין מסע<זטשורער0ר h טאן

 גע- רױסצוחוניעןynoonrN. 0 נטyרכ0ג
שוידיגװנ0נ 010 כייט פונזער גען
pn געסייז, דט oy ר«0עדג ג^ך איז 

vn  oy וױי< צ״ע.0<ז0װ0■ד אידי^סישע 
 אױפצורײצ^ צוחױןט0ב ווערט ojn סיט

n די  ivw) ■,ony3oyo סיהמגר oy tm 
 רעכ״0נ סון j^r קײן חןרפפר ניטא יז0

 jyf0^yo;:N ט0גל סײגם ר#ס טיגוגנ*
 כיוחות די ry'oo^NB צו שסינק״נפניבע 0

פיהחןר די נעגעז כמוסבעדשי• דער סון
o^ n ״ ד0חױלr o t i w m

ס נפר tn ד^ס רyנ0 ן אץ,0 ד י  י
m fo n y  jy3f»yt* זײנען m נפד y3^oy 

 ייין fMoy3 זױ0 •ונ?ט װפס שורות,
jn מיר װפס ד/ וױ יענעריש, r  jy30n 

0 |.y»niyjj0שורות די אין ױך o-jm 
 גלגוי 0 ייגעז, » ססריןיגדינס כסרהסיה

בעז, צו כדי מגיפן, חןר ױף0  זי י0הים ̂ז
 נים oy האס זי כאטש 300yi oy האס

: o?yf« ט0 ! ן0טyג
 די *ײער. כסדד^זיינעז הדאיס ״עילינע

 די •זן ינימדאד און 1«ױגי חןד *ה •יחחגי
ס פי ^ ב ^ ײ :עועסען נ  אזן קןניעדןגצעז נ

 גײעא א •»ר פונקמען ווינער געדוגגען ?יך
 ^נדײ די ח*:ען •לע ןנדליד ניו *גדיסעג«

oa;yo .ווונמרגדנריבעז
״ג*ערגעארינעז?׳א |y« וז#מ ®f•,! ^•j״$

 ו<«ס *גײסעג®, אן גע׳חתס׳עפ ״ס׳ח^®
 ד§ד- דרעסס^כלר די «ון שכירות די ®« ז^גט,

 זאגמ ^גי־יסעגע דער װערלן. גלחעכלר® יעז
 פאר״ זיין דיי«עז דז«»בעדם די v» יליך,

תלען *ו ליד8^»וו^ר  ד,ורד חעבע-ו» די *̂י
 ־W די ®דביי■ פאר צ^היוגגלן זיזעדע

 *ג־ימןנ■ זלדבעז דעם איץ ®בלר »דאק«אדס.
n»® לז גקנויל די פרילד מלן ײז  *ר־ *ון וי

יארגײכעגס.׳׳ גי■ בײמ
 0»וי יעט0געדר דך וױדער יז0 ד^ס

 ־y< וױדער יז0 דאס .wim גלײבע די
jy30ip סון nyi דיסקד צו *כי הױטy•די 

 די יוגי^ן. חוי סון סיההגר די טירען
מנםסn 0 אין סקמדזשולס״ ״װײדזיש  גדי

 ססר־ יא נראחן iyi״t טרײד oyni םון
^ כ ײ f 0 האט ריכער7ד און צ t  jyoױ? 

 איײ זיה jy5^iy: און ם«ערטy^0; אאננ
 אגרימאנם דעם האבען דזשאכערס די דעד

o ®ון nyvor דעד ז,yבnשיyרגyאונט n 
 געטרןוסקן וױחןר דא ה^ט עדיםפדיעא

הימעל. אין פינגלר פיט׳ן
 yo'ryi פא-אן y' ןײנען רyטאט און
 ניט זײנעז ס0װ אדבײט, דער פון טילא^

 oy איז פריהער, נעװא-־יען פארצײמנס
 עם מזןן האט פאךאויס אין ױיא1 דערסאד,

 דא זיייגען oy פארצײכענעץ. o:0py; ניט
 ״00 זײינען װאס roirn רער אין ט״יען
ז איז סםי״ל* םון הענניג  דעם אױף t®P מ

 סײדעז •רײז, באשםימטאן א כיאכעץ ניט
 ס״חון בנד; דעם זיך סאד האט בתן
vn] עס ארבײמ וױסיא מוו׳ישטימט װײס 

opyor ג דעם איןyדער סון טײא װיסעז 
ojm. אין דעם םאר ׳נזען האז וױ הײנט 

? יײז1 א באשטימלן פאראױס
כ״ענשען, ביי p^ זוך געה *בער

 וױי״ װאס זאך, תײן פון נים האאם׳נז װאס
jyo ניט po ,םאראל, פון ױשר ®p עהר־ 

 זיי רדען ׳זאך אנדעי קײץ pc pא איכ?ײם
 י״0ג ר״!yגנyגי׳ א jy®oyp*a דןןדםען

 •ובאײ װארםט כיען יאטשקעט, טען ניט,
 oy זיך עט1ץ אסשר — באאסע ציסטישזג

4אני«יעסע ירעמן אז
 זײ א«0»ם נאך אעזעי דיי jybya כדר

 בען0ה םיר וראס #זײז פוחא אונז זyא0ז
*Mmit/gMgn M.«|« »<• MMצו סאפץ סיא »זױ סארנוםען א0כי דאס
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ט י י ק ג י ט כ ע ר ע נ

s  n  8 i n  a s m  . o n  s ט ד פ

נע־ נורפ האבען סיבװז געשיכטדכע
 נרארות״ די פון פיאצענט דער א« װען,

 ז״ן זאל אידען בײ עי*עטעגטען טיװע
 היײן באזונד^דס גרױס, בער״יג א נישט

 קװאליםי• פון צאהי די זײ נײ איו
םראאעטאריער. ;עשואטע צירטע,

 ‘״פראנרעפײ-ע׳ אוגזערע דט ראפ
 *טדייען, צו ®ה סתחון א אגטיסעטיטען

 ס«?הױ #ער5שוױ:ד זײגעז אידען אי*ע אז
 צאיזל קיײגע די פאראדטען. ױאגטען,
 יראיעטא• און :עלי־פאאכות אידישע

 באדייםוננהלאי און גישטיג *•« ריער
 און העגדלער אידישער נרױסער דעי נבי5

טאסע. םארטיטלער
 אױך אז זאנען, סען כיוז אפית דעם
 סײם־דע־ ״רעפרעזעגטאגטען/ אונזערע

 איבע־ ysn און זשורגאאיסםען •וטאטען,
 הי^כען שאלאסעךשמ^ים, שע ר.הי רינע

 אגטיסעםיכי׳״ע דאזיגע די כייט שטאר?
 עקאיא־ יעדער פון װאס דערמיט, טאנות
 שײכות א האט װאס םראגע, טישער

 טא- גרו#ע, סאציאיע א אאס סוחרים צו
 א פראגע, נאציאנאלע א תכײד זײ כצן

 פארשרײען דאגעגען ענין. כל־ישראר
 װירקליך איז װאם פארשאאג, יעדען ךײ

 אין קאנזומענטעז די אטובת נעװעגרעט
 איס געםעראאכען. א אאס ארבײנמנדינע

 א״די״ גאנצער דער םאר שעדאיכען א
w יאען3בײש צװײ אעצטע <די נאציע 

 אץ אדבייטס־םאג ()!*שמה׳דיגצן מיט׳ן
איכװע). געכען קאפיןי

 דעם צואיב נישט דען וחןרט צי
 ױע־ מיינונ: די פארםעסטינט פעהר נאך
 פא- אײ אוסיראדותטױױטעט דער נען

 םאאס אידישעז גאנצען פון ראזיטיעהײט
אזעאכען? אאס

 די און געױעאבער נאאעװקער די
 זײזוד כױןז םארשסערען יצידדעז נצנשצר

 הויטען, אחגפיע די רחבות צעאײגטער
 עם״ װאו אעכער, אוז םאציאטשעס די

 עס און שװײס פארניסען זיו, סאטערען
 ■ראלע־ אידישע טויזענטער חוגגצרען
סאריצר.

 טארק־ די און סואות סוחרישע די
 די פוז קאעפ אידישע רי אויזי געשרייען
 מאשינעץ די פון נערױש דעם ױאמערס.

 בױ״ אידישע די פון קגאקען דאס און
העילעױס. און דעמער

 צו י־ײן זײז ניעמ דארױ מעז אבער
 ניט כדי פאליטיהער, איבעמע׳טפיצטער

 און טענות אלע די עדנסט נעטעז צו
 ״פראנרעפי־ אינזערע םון פרעטענזיעס

 ײ אידען. די צו אנטיסעטיטען װע״
 מ-ע• אי*ע די פוז צביעות איז םאלשהײט

 כױ• װי ארױױ מםש עוױמפז טענױעס
װא׳סער. אויס׳ן מעל

 פאליטיקער פויצישע די װאאטען
 די באקעמםעז צו געװעז אױסען באםת

 פיילעז, אין פארמיםלערײ נרויסע צו
 טיסלען, זוכעז נעדארפט זיי װאלטעז

 אײײ״ש י’ד פרארוקטװײרעז צו אזױ רוי
 פץ איבערצוםירעז זײ אזױ ויי םאסען,

 אימפראדוסםײוע איז איםנרצ^אכע די
ארבײט. און מלאכה צו באשעפטעוננעז

ם• איז די.רענירוננ ני״צט אבער ^ נ
 איהי הינמער שטעהעז װאס קרײזעז, די

 פיאנצז אזיזלכע מימ רױינםאא זיר האבען
קײנטאל ויר האבען פארנימען, נישט

 פארטראכט. טי: אפייו דעם װע;ען ;י״טט
 ארו־ס שרײס טענות איע דיערע פון

 װעלכע קאנקוויענטען, םון קנאדרירלדז א
 םאר״ די איכערנעםען וופילען ײאלטען
 פראקסי־ גאנצע די ;פאדציעס כאפטע

 תעגען געפירט װערט װאס פאריטיה, *צע
 כדי דערצו, בלױז צילט ״האנדעל״ דעפ

 לאנקורענטען אידיסע די אװעקצולײגען
 דעם ״אײנענעם״, דעם ארױסהעלפען און

 ספעקולאנט פױלײצען אױפגעקוסענעם
פאסאזמ. און

 דאזיגע די לווכיט בולט באזוגדעדס
 באצי״ דער איז אויסדרוק צום צביעות

 אי• צו פראיעטאריער, אידי^ע צו אינג
 וחןרט זי װאס דא/ לא ארבײט, דיי*:ע
 םאר־ און אונטערגעהאלטען ני?ט

 כדי געטאז, ארז נאך װערט •צטארקם,
 אר• צאהל.אידימע די םארקרענערען צו

 םון אויסצורױכערעז ױי כדי בייטער/
 ארײנ־ צוריק זײ כדי פראדוקציע, דער

 הענדלער פון קרייזען די אין צואװארםען
לוםט״מעגשען. און

 פאר־ זײנעז ארבײטער אידײעע פאר
 קאמונאלע און סלוכה׳יטע איע ׳טלאסען

אר־ אגגעמען בײם :אונטערגעהמונגען
 נייטט דארטען זיך פען רעכענט בײטער

 און ארבײמסםעהיגקײט זײער מיס בלױז
 גאציא־ זײער מיט אויך נור קענטני^ען,

 זײן עס פעג אנגעהעריגקײט. :אלער
 אר־ יןװאליםיצירטסטער בעסםע־*, דער

 האט א'ד, א איז ער אבער אויב בייטער,
 װארשסאט, צום צוטריט קײז נישט ער
 איבער־ bKT פארבאםען איהם פאר איז

 רעגירונג־ דער פון צװעי’ די טרעטען
פאבריק.
 דייטשער דער פון צײט אין

 אידיעע הונדערטער דך האס אקופאציע
 צוצוררעע; דד ודעמגעבעז אדבײסעד

 און אײזענבאנען די אין ארבײט דער צי
 איצם איז סלוכה־ארבײטען. עהנליכע

 אויף פארבליבען ארבײטער אײן כאטיט
, פאססען? זײן

^טע די םרן אײנע  םון ארבײטען ע
 מאוכה אופאבהעננעער פוילישער דער
 אױםצורוי־ באױיטינען, צו געוחןן איז

 אידײטע די ארױסצדטדייבען און כערען
ע פון ארבײםער  פילוכה־אונמערנעה־ ̂א

 די פאבען צו אײנריכימונגעז, און םוננעז
 גע־ עס א״ז ״אידעדיײן״. םאר לעצטע

 צויפארסרע־ צװעין פים׳ז נעװארען טאז
 באיזעפפען צו ״םארפיטלערײ׳/ די נעיען

 דאדורך דען האבען האנדעל? דעם
 ניט אפנעזאגםע יד םון צעהנדלינער

 אױך אזױ די זיך פיט פארנרעסערס
 און לוםט־פעניטען פון מחגה גרױסע

? פרנסה־זוכער
 ״פא־ ן’פ*מ פראגע די געהפם אדער
 ארב״יםס־צװײ' אייניגע אין נאפאל״.

 דורבגעפירט איז לפיטל, טאבאה, וױ גען,
 פלוכה די מלובה־םאנאפאל. א נעװארען

 ?א־ םריװאטע ^ בײ אינענופעז האט
 א פאר ׳(א:ב רעכט דאפ פיטאליסטעז

 רא־ די עתספלואטירען צו )יפבר נוטען
 איז זי און פראדוקציע־געביטען זינע

 געיצעפטפ־פיח״ די געװארען אלייין דארט
רעריז.

 דעם הענען פ-עציפ זיא פעז קאן
• האבען. ני״טט גאד

 איד״צער דער *•ן i*nu־:iv רי;ב ̂•••;נעז
״ 4 4 •וייעזי ײ־ו טע״׳צמפט *־:

♦ ש ב. פון ♦ ױם מיכאלעו

 דויכנע* דאס װערט אזױ וױ אבער
 :אר וױ *ראיןטיק? דער אין פיתדט

 געהט ארבײטס־צוױיג יענער אדער דער
.,4רעגירונגס־פאנאפאי אין איבער  װערט.

 אפנע־ ארבײטער איל״עע די בײ יטױן
 עקס־ אױוי ני״טט — רעכט זײער נומען

 זײער ארבײט, אױ,־י נור — פמאטאציע,
 זײער ׳װעדען צו עקםפלואטירט רעכט
אפען.ייג און פראדוצייעז צו רעכט

 םון תרײז דער װערט יג״מעלער אר״ו
 פאנאפאלײ די אין ארבײטער אידייצע

 גרעסער אלץ טאבאק־םאבריקעז, זייטע
 א־בע־געבליבע־ די צו נגיעות די ווערען

 פאליטיק, אזא געפיהרט פ׳װערט ;גע
 רעגירוגגט־ דאזיגע רי אין ס׳זאל אז

 אר־ אידיישער אײן קײן ״םלאצואווקעס״
 אלץ ס״װערט םאיבלײבען. :יט בײטער
 די פאכען צו קלענעי נאך בדיי נעטאן,
 אי• בײ עלעפענטען פראדוקטיװע צאחי*

דעז•
 אנגעוױזען 4וױדעראפאי דאר̂ן דא
 הע/םעי פרט דעם אין אויך אז װעחנן,

 שטארק irD«sP בורזשואזע אירייטע די
 פוץ פאליטיק אנטיסעפיט״עער דער פיט

קרײזען. רעגירעגדיגע אונזערע
 אנ־ נײטט װערען ארבײטער אידישע

 קיץ נים האט ארבײט אידי׳טע גענוםעז,
 װארקשטאטעז נענוג אין אויר צוטריט

 ציױ אײן נײשט םאבריקעץ. אידײטע םון
 גאציאנאליס־ און פאברײואנט ניסםיישער

̂שראל טישער  ארײ ניט לאזט עסקן כל־י
 פאבריק זײן םון שװעל די איבער בער
 וױ־ גיט דאס ארבײטער. אידישע־ן קײן
 דער פון פירער די פה םתחון א דער

 טענה׳ן, צו פאליםיק אנטיסעמיטישער
 ארב״יט, צו םעהיג ניס זײנען אידעז אז
 «ז סימ!, בעסםער דער פראדוהציע. צו

 װילעץ םאבריקאגטען אידישע אםילו
 אידישע קײן באשעפטיגעז .ניט אױך

ארבײטער.
סטיכי־ קײן גיט איז דאס אבער

 איז עס וועלכען געגען פראצעס, שער
 אפ־ און געראנגעל יעדעד אונפעכטיג

 אביעקטיװער היין ניט איז דאס װער.
 אנט־ עהאנאפישער דער פון ןיגזר־ד

 אי־ די פאר׳׳משפט האם װאס ררײזלינב,
אוגםערגאנג. צום ארבײטער דישע

 א מיט טאן צו דא האבען פיר
 זײנען דאס פלאן, באוואוסטזיניגעז נאנץ
 ^ונטיסע־ פון פעשים װעיסוביעקט :אנץ

 פאלי־ הענעז און פאי״יטיק. םיטישער
 װערעץ ארױסגעשטעלט פוז pא קאז טיה

 אפווער־פאליםיה אז הענען־פאליטיה, א
 קלעפ די דועפען ־קענען יעניגע,. יד םיז

נעװענדעט. זײנען
 אין אדבײטער־קלאס אידייפער דער

 קוקען צו 6ני טאר און ניט קאן פוייען
 פרן אײכ איהם •רױכערט פעז װי פאסיוו,

 װארטען ניט טאי ער פראדותציע. רער
 :אײס רועט אים ווען פאפענם, דעכ אױף

 ארשם אונםעד״ן זאה א נעפען צו קופען
 ״האנדעל, הױםען: די איבער שיײען און

 ןיין יטעצען צו וױ וױיס, ער האנדעל!״
 זיך װעט ער און בארוח פראלעטארישען

 ארויסשטױסען לײכט אזוי *״אזען ניט
ארבײטס־פלעצער. ערװארבענע די פון

 צױז ארבײטער־קלאס אידישער דער
ענטשײ־ גרעסטע די ארױםװײזען איצט

&yעדן נן אין rtfs דין פאדהויפם & o&aox#x(•

(®עייצכיז)
לעבעד״גען םון

%OOX&X&XK&<m<W#&CPQt<)iC*<^
 צײםוגג א אין געלײענט האב איך

: אנאנס םאדנעם פין אזא
 אין פייאץ א קויםעז װיל עס *ווער

 י^סעל ׳איף פיר. צו קוםען זאל נן־עדץ,
 סלאץ פײן פארסוים;^ וױא .יאסעלאװיטש,

 פע־ נאראנטיע זיכערע !גן־קדן אין
*דחנס...״ םרײזען. סיגע

 אזוי ניט יאםלען. צו אוחנק א״ף בין
 ניט גאזר האלט איף קניה. דער צואיב
̂ור פלעצער... אזעלכע קויםען גײם  כדי נ
Tt אידען דעם מים דורכצומםחןסען 
 פארקויפט איד א וואס םאר העדען און
Of ח. זײן י ד  איז אלעסעז נ^ד נ
o f םשיסאווע.״

 יאסעלא״ יאסעל עס זײט איהר —
? װיטש

 יאסעלא״ יאסעל עס בין איד ^ — י
וױם׳פ!

 דורכ־ אײר םים זיד םי| קען —י-
וױיםומס־פאן. * גין T» ? ^סתסצז

םארנענמען. גרױס כדם אדרבא, —
!w m
 האט עס װאס וױספ^ איו קען —

t אזא nr נעבדאכם אייןי  o n r — סרענ
־ ז ^ - י  א םיט איד א יאסעצאוויםש, י^סצל

w אאטאפד t r n r ,יגד סרוםע בארד> 
ו נ t «םיימ< א 09« אוינאן, ס fo f i :

— *OfP nrr מן. איזזר *ו װי

 מײן געבדאפמ פיך האט ״שריט דעם
אידעגע.

? אידענע אײעד ה*יסט װאס —
 איהר !אירענע פײז ׳יע ׳יע —

 װאלט הלואי אידענע? פײן ניט קענט
 יא־ פאכט — געקענט׳ ניט אויך ד איר

 אזא אידען קײן ניט וױנש איך — סעל.
 א נאר װײב, קײז ניט איז עס אידענןג.

 פיפערנא־ א עקדיש, אן ׳שלא:: א חיה,
 א ת.יליל א ׳רוח א שלאק, א טער,

פכשםה...
"[ ס׳איז —  זאנ — נים׳ נײס ?

 װיײ שלעצנת נענוג דא ס׳זײגען — איף.
איף. באםצרק — וועלט, דער סויוי כער

ס,------. ױי ו — יאסעל, .פאכט — כ׳
 די קוםען מײנער צו אבער כ׳וױיס.../

 אוןיסנאהם... אן איז םײנע נים! קיעער
אנדער״פ.. עפעס גאר איז סײנע

 טאן צו מס האט װאס .אבער — ־
וויסא!. איך װיל — ? גךעדן פיט׳ן

 צו סך א גאר שױז האט עס ~
 האם גיהנם — יאסעל. מאכט —־ !טאז

 נךעדן... מים םאן צו װאס מטענדיג
n איד ערסלערען. אײך דאס צאטיר j w 

 וױיב. כױין פון יסורים גרעסטע די אויס
 אוז *געזעסען אזױ װאןי צעצטע איך גין

 האסטו דאס !אײנער םעגש :געםראכט
n אויזי אגהויב to ערמם ויך n .װעצם 

סויוי יסרס זיק סױן וחנס װאס הײגם

 װעט עס װאס דעם געגען ? װעאט יענער
 ־־1צוקע. א דא נאך דאף ־איז דארטען זײן

 אינצאנצעז פען לעבס דא ׳:ו ״אעקאנעיז.
 דאיסען... אבער יאדזר, זיבעציג װעאכע
 דאף עס איז דארט טאטעאאך, דיאלד,

 אויף יאהרען, טויזענטער אויױ עסח אן
 בח עס האט װער הײנט אייביגהײטען.
 אדורה, אזא פון אײבינ אויסצוהאאטען

פכשםה? אזא תיז
 פדעג — אױסהאאטען? ױאס —

. ך י א
 פײן פיט איהי־, פיס זײן צו —
 װעם װער גךעדן?! אײן אין ארורה,

 פײן אעבען אײביג זיצעז קענען דאס
?... איז.גךעח װײב

איהר^' פײנט דאס !אהא —
 גע־ איהר האט דען ײאס־זשע —
 באשלא־ האב איו און . '1 איר כױיז םײנם

 בע־ שױן !איהר מים ניט !נײן :סען
 שיס־ א םיט ארײן גיהנם איז געהן סער
^דן איז איחר םיט א^ידער סע  שױ$ !ג

 אײ־ גן־עדן חלק טײן םארסױםען בעםער
 דערפאר, טאהע און איהר... םים דער
 גים דאס טאר מען אז װײס איך -װײא
 םארהױסען. צו אנאנסירט איד האב טאן,

 עבירה, אן *ױ* עס װייא דצרםאר טאתע
 װעט מען אז האםנוננ גיטע א איד האב
 װעם טען און דערפאר באשםראםען כ״ץי
גיחנם... אין שיהעז סיד

 םון — איד׳ םרעג — אמנר, —
 װײנ אײער אז ?יכער, איהר וײט ײסנמן

V איז געדיז מעם p rp •
י — ש  — דכער! װי םעהר ד
ישוט׳ער א איו עס — איד. דער טסכט

 הןך וױיבער אנמריקסגצר 9סא
w מח r ,סשוס גדצח, איז נעהיז ותאם

 עגםשאאסע;• ענערדשסטע די דעגקײט,
 ^״•טיצד שטארהסטע h פאכען ׳קײם

״י״אלעטארישע דינע םאד גוגגען
 איצט אים נײ וױא פען װאק רענט׳/

אװעקרויבען.
 •ראפע- די פארטי/ םאליטישע רי

 אלוציעם, ׳ כיאהען פאראײנען, סיאגעי^ע
 גע- רוז אא״ז — *ראטעס־םיטינצעז,

 קאפזי דער כדי גאג;, אץ װערעז אאזט
 אן איטיאלאנטע,- אן װערען באפת זאא

 װע״ םראגע א איז דאס ערפאאגרײכער.
 סדכײטעײקלסס אידישען פון רןיום גען
וײ[. דט אדעי זײן םון

 איאידעס זי,ק ניס זיך פאכען פיר
 p* םױגעאעך ?ײן ניט ױך איעען פיר

 שװע״ א ז״ן װעט קאטי דער בוזע̂ם
 דױערחאם״ א זײן װעט קאפױ דער ׳רער

 קאנען מען װעט גיך א!ױ ניט סיגער.
 דע״ פון אגטיסצמיטיזם דעם אײנבײסען

 אויפ- די און שליאכטע פאראריפטער
הענדאער. פױאישע געקוסענע
 צױ קאמןי דער איז שװעיער גאך

 אױפגעקופעגע די בײ װאס ׳דעם ליב
 נאך איז סאסען ־ ארבײטער םויאישע
 ׳אידען בנוגמ םאראורםײא דער שטארק

 םאי- און הענדלער םת ?זיכט א אלס
 אײנגעגע־ איז דארםעז אױך םיכדלער.

 אויזי בכורה דײ אז טראדיציע, די סעז
 אײגגעזע• אלס זײ האבען ארבײט דער

יסראאעטאריער. אלטע סענע
טעחסטיא, אין וױ םאכען, פיא אין

 מען דארזי בוײאיגדוסטריע, און אעדער
 תאפןי א ענטװיקאען ענערגיש איצט נאך־

 זא״ ארבײטער אידישע די אז דערםאר,
 פון װערען ארוייםגעשסויסען גיט לען
 צונעלא״ זאלען און פאזיציעס אאטע די

 םס־«לעמר.’»רבײ נײע צו װערען זען
 ״נא• די באױז נים גיט דעראאזעז דאס

 ארבײטעד, _ ״סריססאיכע״ ציאגאלע^
 שװע־ גרױסע אויך באנעגענט מען נאר

 pH סאציאאיסטישע די בײ ריגקײטעז
א־־בײטער. ״אוםרא־רויטע״ די בײ

 םאקע מוז םניעה דאזיגע די און
 אאגד״ דער ווערען. באזײםינט כל קודם
 סוזען םאראײנען אײנצעאנע און ראט

 דער״ קאמפאניע ענעמישע צז אנהױבעז
 •וײ די בײ כא סודם זאא עס אז ׳פאר

 •ראםעסיא־ זײערע בײ סרבײםער, לישע
 צענמרא- חןר איז ארנאניזאציעס נעאע
 די ווערען אױסגעקעםםם סאםיסיע אער

 נלײכבארעכטיטנג דער אויױ אנערהענונג
 ווסר• אויױ ארבײטער אידישזנ די םון

םאבריק. און שםאט
קערפערשאם־ פרןםעסיאנעאע די

 דארםען ארבײםער פויאישע די פון טען
 אןן םאקטען דורך איבערציעם װערען

 װעי• ארבייטער אידישע די אז טעשים,
 עאעמענטאר־ זייער אין בא׳עואה׳ט רען

 דער איז רעכט, הײאיגסטער ׳סטער
 פאר םאיכט א זײן דארױ װאס ׳רעכט
 אויןי רעכט זײער א*ז — טעניטען אאע<

ארבײט.
 גע״ װעט אקצ״ע דאזיגע די װען איז
 םארשטענדעניש, טיט וועדעז פירט

 9ןoop דער ^עט ענערגיע, און סאקט
 ארבייט פאר ארבײטער אידישע די פון
 ״נאציאנא״ איזאאייטער, סיין נים זײן

 אר־ אידישע פון באױז — 6קאמו אער״
 א״ינסדטײ סאאירסרעד א נאר #בײטער

 פויאישעז ארגאניזירטען םון קאמו* גער
 םאקםישער דער פאר פראאעםאריאם

 טײאען זײנע אלע םון גאײבבארעכטיגונג
 בײם ׳ין2’מא ריע ^אױ פאבריח׳ איז

זואדשטאט.
פ«ריום־צײטו:נ׳׳). .,יאוגזעד (אויס

 גךעח דעם האבען זײ װײא דערפאר
 האבען װאם די #ון װעאט, ער ר אריה

 ו%עאם... v נ ע י אויד האבמז װעאט י ד
 םרום שאקע אידענע טי*ן איז דערצו אה

סדוש... שרעקליןי אױך,
 פרוס״ איהר באשטעהט װאס אץ —
איך. פרעג — קײט?
 — א-ד. דער טאבט — אא״ו, אין —
 זיצט שבת, אום ניט זי פאהרט : ראשית

 ניט זי שיאט צווײםענס, און ;הויז אין
 זאגט געװען, דאך עס װאאט שבת. אום

 װאף אין טאג אײן כאטש — גוט אײזר,
 זיף זי שיאט אבער איז ניהנם. םיז רווז

 המב־ אױוי אבער אידיש, אוױי ניט כאויז
 ״א גיט זאגט זי ע. י זי שיאט רעאיש

 ־סאײן... ״מגםוז״ נאר דיר״ אויח מגםה
 ״רביעית״ אוז 4״ידחוז* איז וואו הײנם

 העברעאיש... אין כסדר ״ניכפה״... א איז
גן־ אין זײן ויכער דעיםאר װעט זי און

 םרױ אזא קאײנינסײט, אײן ײײל עח״
 העב״ אין ךך שיאט און שבת היט וואס

 װי סלזא, !אםעריקא םאסע אין רעאיש
 סײן פארקויםען איר זעחס׳ איהר
!גז״עדן חלה

מס״ איהר פוזט״ ׳זעה איך וױ —
איף. זאג — !קע

דער ססכט — ז*ף/ א גאד און —
מ: כלײבען עס זאצ—־ איד. ײיימהאו * 
 איו גיחנם אין אז גמחערט, האב אץי

 וױ איד ס איז אײר.- סרעהלימנר טאמע
 זײ־ יעבצז נאנצין דעם האם װאס איך,
o n םצג ווייב, סזא םסו׳ אמיסינסםערם 

 כאטש פרצחלימײם ביסעא א האמנן
1F׳ «ױם* נאכ׳ז H*

ס איהם כױם יזאכ איזי ח ס  אײג״ ני
•• ■ שםיםען.

**OKHIpHRM
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ע צ ר ז ז ס ע ס ג ה ס ש

רעדאקנמר דעם צװישען
» יעיער ױ אח ן:

גרי^ אייןר איו - ס אאחאא ׳חאחן ®יאי®
 די איחר וױדןחא^• *רטיקצ^ ר,י*ר«ג׳ס ,«ןױ

איחר ארנוסאגסצ(/ nn םמי,טעז ז«יבע
 גרי״ די וון גויןי צוױ♦ די אין תפינען 0«ױ

נויאי ייו ■*רסנ•/ nM זפי,ןןר, ויר
 #נריא אייןר איו ■ונר׳נפטעגמז נןרעבםיןקײפ״.

מ *יז ^ י  נן״ ױג« נו 11חןג ףילג׳ן אנר׳ןר^ ו
ױמר נ«דז * פון ״I גאדײפזננג ני

 נא״ ניט קמז װאס ׳יי«חמוײט » םםי נאוױיזעו
חײ• ר1נרוד ד«ס װערען, נתײפויס

m 1* הפס ברי\י סאן׳ס h  iM njfjo ’ nרן* — 
m רו1 גמרעננתו דעם םײנוננ, אונוער יױס» 
r סײר נרױס«ו m נטר ■וו _ m i i o w  n n  ns 
י• מײל צוױיםצנה׳ ׳»ו? ׳9 ל*יאר ן18  י

וז #אקסעז. ע ב ל ע ז י ד נרע״עז  װיס י
 װאסן אס ? יןורזען איז םאי־סען די ןנ<די

 נעחיד ײט1 נאגצע די ה״כיאן ה*ט ערפטענס,
 םוז העכערוננ די נעגען ליארסעז איין זאי סקז

 נים, נעםפו ײעס דאס ער ה«ט צוױיםענס, ךױט.
 נים דארפעו דיזס די אז נןניױבש, האט ער ילוױ

 עס װי סוןרקזןרם• •וניוט יתר^ז. נעמכעיט
 ני״ נום נאנץ «ר ר.»ט קייר״ אדוים «יר וױיוס

 חעכםם איו דױס רי tib הענערו;נ די < װאוסט,
 הפט לפטיול םון דעפיציט נױיסער דער נױסינ.

 ח*ט ער אויגען. רי איז נעיצטאכען אירם ראך
 זײ• םעסבער ןער עקסיענסעס די דאס געװאוסט,

 םעםבער• רי װעז און וואזי, •ער כענט ציז גען
 אױס־ קינד א דפך יןען סענט, x< ביױז איז דױס

 •ער םערכער ■ער דעפיציט דער דאס רעכעגען,
ר דער זןןל װא;*ן Me טא סע;ט. 17 א*ז װאך  י$
 איז עס רעפיציט? דעס דעקעז צו נערען קאי

 העמרעז צו גפר װי טיטער״ אגדער קײז ניםא
 נעמאוסם• הײםאו ד.אט איעס דאב דױס די

 איז ער דאס געװאידעװעט, ער האט דאף און
tr סילד — עד חפם װארום נעמן. r r in — זוי» 

 איז דעם אױו• אוז נעהאגרע^ט? ארענטריך נים
געהאד אזױ ה»ט ער :עגםפער אײו נאר דא

 19 נ*ר דאס נעװאוסט, האט ער ווײר דעים׳
 דױס־חצ־ די גענעז *ע1*;יטא דער פארראגקעז

 םע• איס װערעז אױסעיװעחיט ער העז כערו;נ
 oen דאס ׳גו טערםין. א ;אד פאר ;עדז-*עד

 איצטז ער טום װאס אבעי״ ■*ײטײ,&. פען
 ״די טיט עיזזיסםירעז ;יט דאך יען יאי,א' דער

 קזןרט אוז חכם א הייםאן װערט !דױס איצםינע
 »« נעװפיד, א סאכט עד פערץ. דעם איבער

 איהם ישםערעז װערנע געגנער, זיינע זיינעז דאס
 פאר־ דױס־העכעדוננ. א nc דורנםיהדונג רער אין

 נע׳טיײם ;ים האנען װעלכע ׳די אז ׳זיך עםעהט
 דיוט־ די שאר גערעדט האבילז אוז ■אליטיק׳ קייז

 או:י וױ נעװאוסם, האבעז זײ כאםיט העכערוננ,
 םײל m נײ דערסים זיןי מאכעז זײ םא§װער

 אויסנ?׳ ׳טרעקליך זײנעז םעמבערישי•, דער םוז
 ;ודי הײסאדטאקטיי!... איצטינע די נעגען ביאכט
 אר״נישםע• װיל הייםאו יװאס איז׳ אבעד ערנןר

 אינםערנזד דער פוז רוהעז איז טעסער א נעז
«יײ דיזעיאערזאגען ״אט ?ןרייבם: ער עאנאי.

 און אינםערנע״שאנאי דער בײ יעצט ביז עס נעו
 די אים שאררעכענם באארד דדטאינט דער נײ

 םיםגיידער״... אננעזעהענסטע אוז יאיארסםע
 דעם װענעז אונערםרעגליך. וױרקליזי איז דאס
r סעז יזעז i r ער דעבאסירעז. נים איהם טיט 

 מאראנםווארם־ דו װערעז נערופעז יעום דאר«י
 סאקמעז םיט כאװײזעז ער זאי אדרבה, ייכקײס.

 םעחר איזא, קאז. ער אויב באשוידינוננ, זייז
 *גנע־ נאנמ די איבערינ. איז עניו דעם װעתז

ברױ אונזזןר :קיאר ;דינ7«ר*טס6 איז מנ?;הײם
 ער ס.9■אי«יוט ^טאריו יף־ ז {.«ם הײניאז דער
 ער װעלכעד איז 'אגע. יציעכטער זעהר א איז איז

 אומ־ מהר ףין דורןי געבראבס איײז זיד האם
 װעי־ ■אייטיי^ םיאוס׳ער זעד,ר או? נעיום*ערמער

 פוז םענעדז׳טער א פאר נאיניט זיך «אםט כע
ײניאז. א

 11קע: כרי.־״ אײער - שאפ־קאמיטע. די
 פאר־ האט איוזר װײל פארעפענטריכעז, נים טיר

 אבער נעםעז, .אײערע ; נ ו א נעבעז צו פעהיט
 סיר ם׳פיהאװע. וױרסליזי איז םיםםײיוגנ אײער
 װעל* אײנער״ אז מאי, iFDr'.y צום עס העי־עז

 ביזנעס איס נעזוארעז אײםןרװזותים איז מר
iM איז יריק9 נעהז זאי אײדזזמגט, r ארביײ 

 דער דאס נעגיוינם, איסןר האנעז םיר טעז.
 איז ארבײםעד דעם בײ ױגיאדאםם א צו ח*שק

 pm נרעסער«ז גאד דזןם םיט פארכונדעז עטארי•
k פוז װערעז ו9 ■םור t■ דעד־ און איחד חוסם 

 א אזנז צװײטע? האבעו פיר אז ׳או:ז צעהים
תנ̂נ ניזגעם  ם«ז# צו זיד ערינם וחנלמר אײר̂ז
1אי ארבײם ער אי אסאל: םיט זאכעז נ״דע

 גלײר אײדז?אננם ביזנעס א איז ער אי אוז ̂א■
n צײטינ. iycro, װײדזיפמט תרינס בחור דער 

 באיעכאס. ?יין •ח וױ אח ױניאז דער ױז א'
 נריא אײער וחױעז «יר אינםערעסאנ̂ג ײייקייד׳

 נרינד־ א אר3 זממם ריכנדמ די איז איכערגמבעו
 יא־ אײוי אבער ®חעו םיר אונםערווכו^ לימי

 אײער י9 גלױבעו וחנגינ טעגמ« םיר דאס תז״
 תאא אי^י וױיל דעראאד,' נאר אזז ערײבעז

r t גינדוו, אײמיש ®ים אתטערממריבע? נים 
n אױא ויי• «« דאם ײי n r ,װ^רס ואם1 נריןי 
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9 די אײןי טזיג ii9 i 9 91א*נןרי*Vj* '< •ױא 
ר9י ״׳,״ו :אײנםאו או« קורץ ארײנעז ימ1 רוס

 דאנפ *;*,lour או« 01םאנ*»*צ*רא mb נמעיםין
 געםאי, tys*• «ײ 0911 איץ םאר רי און די

m, 19 םאיעמענד*! איז דאס u» יאיט־לן1 ראס 
מי פיר י  — •צא*ו*. C••-•* ירן םארעפעגטײנט ז
 ױײט ,1־;;* רעב ני• *עויז ראיטען טיר אז אח
 א*ז עס װי אגצענעם איז נוט . :זאגעו אינז ו*זי

:אטי״ליו, — דאגק א לרעען י9 נעאםטע די פאר
— mb וזמרעו װי ׳פער9ג1אגנ פיי  ,a*n*»yi*

 «911 ׳19ײ31 *9093 »**03 09 יואלט ,1919110091
 .פאר ז9לאיט91 ׳ װאיט׳נז ר9•נ דאגק־ז איע די

 א ;עכיענדינ דא;י, ז-ער ן9זדר*י,9*כ1א :ויטיג
נ*ט אוז ױניאז רער »*ן איגסערעם *טטארלען

 *V19 יט*ינע0װ01ארא0או; איעריײ דערלאזעז
אי*,*. איז װארסעז או? •שאיטעז 1צ םזנטצז

מ איצפ *ז3 ליידער ז9ד.»נ ריר — (.  *91 ;י
 פאד• ■•9**9 19%*פ*9 צו «5P0*1M**93 זיןי ט199
א: ט .1י ט װאי  צו ןי,יא פאר סענליך נעמען ני

 איז ס9 ;935911 הײס אוגזער א־ז ארגז באזוכעז
י ? אװענד  •01װי *,ני ויא^טע; ט*י נרעזער א ני

ט9ג י*ך י1י5 א:  ז*ז ;טעדז—כא אוז דורכריידען י
.אפיב. 1אי װי ׳ד909כ

*0ר׳ ד*י - בוד^אטיטצ. רשאלוי ■*•עאס
ז יר,3 א-יצר עריזאיס^ן כען י  ניט 1אי* 19359H י
 9אל פיז נאריכט פויעז און־ קיאימז *ר9ז א »•

 עטײיכע יעצםע די פאר עז1ג1אויפםרא רע9**9
 *59 דעד איז אייעי פח חיבטסרייןער םאד׳ז יאהר,

 כײ*פח• רי פאל חײוי׳איניים אידי׳טער נעכױ״גער
ni;3ip א!, אין  ג־וי• זע*ר פוז 113 דעי איז יזי

 איר• דאכ סים, ר9אב !יויגזןן מיר װערט. סען
 151191 די ה»בעז װעט יש19מ*מ0ױ’ר1 א גע;ד

 טא* 1גא;צ? ךעם 1ײע;ע5ינער«י0 יזילען דעם ז1א
r•:; »*ז נוזי נעז5ױע סיט טזײאי, r׳*r* 

 1י** אז *ך,5נאט*ר נים. כ**י;ט דאס מעם.
 ב*ײז נעז.9ויסג1א דאיפט9ג :יט בחי דעם *•ס
 *י׳ יכע3יו ׳ײז5א l9r׳iro הזגדעיכת די םאר

 19י J*א טיטנעהאיפעז צייט צו צײט םח «93
 *״1■ רוסיאגד, pn. אידעז די פ»ר יבײס9א*5הי

p איז אנדעריטװאו, אוז עסםריױ, יעז, i r נז־טינ 
 ם*יז9אמ א*ז נװ. דאס ארױסצונעכעז געװען
m סײגונג, דער םוז םיר זײגעז r אדנײט׳ א׳א 

 *וערעז׳ פאײןריבען געדארפט האט אײערע, יױ
W? ;ים 5זא זי אז אזוי, it י19י9װ פאי־נעסעז 
tr סיר װעז im ד«ס אימימרײענם ז939ר. ג*ר 

 אונ* פאל נאםראכטעז ס9 םיי «7י9װ בװ, נאנצע
 אי• 19נײ;ד**: נא:ץ א נענען 1צ *כט5פ זעד

מזז בןרבייק  פוז *:ער א דאןי איז עס איהם. וי
 mb *כטעr*9i דעי איז ן9*סי1י*,א yooinpr די

אמערילא. איז *ים)י1סי9*סים59פ אידיימד דעי
 גיוימז א פאכט א*חר — צאאמוווסחי. ב.

 *אכ״ז ר*ד אז עגד̂*1ארלואי8 או;ז שעהיער,
 Pא זיזי 193910יס9װ*י עדיםא־יזנל יענעם סיט

 vc ׳.T9i*93 *דיהעד האבעז םיר ױאם ׳ץ5א
 אז כי**:ו̂: דעי mb פדיזזעי*, װי ׳א*צט זיינעז

 בײי 19 ?9פאדנ*: ;יט זיזי ijr ױניאז אונזער
 5װײ ד*שטע:ס׳9 אפט. צו 9א:*ט9נ איהרע טעז
 *9C איז יוס9ר9א*ב אזא ;יט :אןי ה*בעז םיר
 *1919391 :עז9י! זאיעז סיר אז םענ״מז, היגע
 ײעט ׳ז9ר*ע* אויסערװעהלט גאר ס־װעם װער דאס,

 איינײט. זײז נעװ״סעגהאפט או« נום טאז ער
̂ז מ59וו ,9אי  פיי *די*ה, םינדעסטע די האב

̂מז*טאטעריא !ארהאגעגעס דעם װענען  pא 5סמ
 יױ א װאס רעם, 19װענ סײ, אוז ױגיאז, דער

 דאס :,9צונענ ודעם םא«, צו האס !יאדבעאסםער
 19;ז1א פים נערעכט פאייטטעגדינ «*9זײ: כייר

 or דאס פאיט. א עס א*ז צװײםמנס, םי*;ו:נ.
 פיז ארנײטער אן ביז ײם,9 יעננפדע א נעםט
 ויעל־ א צו וועוזרם אױםמר װעים װערמד ׳שא•,
̂אז־אמם, איז עס כעז  ..אײננעבראכעז״ װערט ױנ
 צו דערפאר ריכםינ. ײט3אר pm טאז urr אוז

מ9ײ \.w:yם אז־זױכע נענתז  *9i Pier זואבעז י
 *•ם דאס װאס ערסאהרזמ, נזיטיגע די «91קרא

uo«py)B9 זי• אח סםבע, הימע א יתיאז דעד 
 א ?עחר אי« גרעע, אויא אויסבײםזח ם*ר אלע

זעחװסגטע א «.95■ סיעכםער  דולכפיהדוננ ̂ק
 העכסם הירקעז נעסחם װ*יס •יאז mu פוז

 אנדעלער דער mb ױניאז. דעד אױז• סעדייזי
 ♦תיאז מאמ דאס נעמחר, די דא אבער איז זײם

 יאזזר, ימ5ס9 אסס אי« nmyor ותיכע בעאםם̂ז
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 ד*ם ■אסירעו, אויצ tap עם אםם. ר9«ײ אייו•
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ע. צי לו א עז ר - ם ג נ ו נ ע ק ר ע אנ
 ״נעדעכ״ פון ךעדאקמאר וחנרםעד

:סינסײט״״
קאאוקפא־ דער פין כיזגםבערס אאס

 אונ־ אױסדייקען טיר וױאען ױניאז, בער
 ביד געוהןזענעם אונזער צו דאנק זעד

 אדאנסקי, טשאראס ביודער גע:ט,9:עס־
 םאר־ עפ װעט איחר אז האםען טיר איז

־!פענטאיכעז.
י, נ ר א ש ט ה ; ז י

.2 אאקאא םון םעםבער
• :דעזאאוציע די איז אט
 אין סטאין ®יז ארבײטער די ׳טיר

 בא־ סםרים, טע12 איסט 1G סאוױצקי,
 ביזנעס־ געװעזענעם אונזער דאנקען

 אראנסקי, טשאראס ברודעד אײדזשענט,
 האט ער װאס ארבײט. גוטער זײן םצר
 איהם וױנשען כייר און געםאן, אונז םאד

 אז דיסםריקט, נײזןם זײז איז ע־פאאג
 גוטע אזעיבע טאן ער זאל דארט אױך

או:ז. בײ וױ צרבײט
2 אאק. / נ ר א ש ט *.

םאערםאן.
.9 אאקאא ׳ס ס א ט א.
2 ל. ז, י ו ו ;; : ב.י א ר א.
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 נאװע- ידנײטער רער איו ן9ראדיקאי*
 און יינעראי*•! אױטסיידיגע די

אר״ן/ זיר װעינע !ארטער,

נאװעי ידנײמער ד^ר אין ן9ראדיקאל ד•
#גונג

 רעפארטע^
v זינט ,1דאדסטע1י נײע רי ױן r 

 9<9קטשו0נטי^נטעי*9 זײן חאט מי,חטח
 טשוגח- א אין יט9א;טוױק ױך שטעאומ

 סיסטעטא- א מיט \r\V' צו חאס דמצן
 אן גמנוסען חאט װאס ניאחנג, טישאר

 באוחונוגנ. ארנײטער דער א»ן א״גט^רעס
 ״עקס- נמדוגגענעד א 1אי ער סײחנן

ט/ «ר  נעכיד צוס *גאה דאדגע די •
 נחג״ אלץ געװאדען איז מענשצן ^טען

 -n אינססמחטױו חאט ער וױ^ סער,
 איז נאװעגונג ארנ״םאר n דאס פיהיט,

 קרעפגד ■ריטיטױוע רי אימומצדואחסצן
 א געװארען איז ױ דאס םאזע;

 אין יאהר פ«רצמ n דאס בענט״װעגן
 און סוןי, א צו קומען וױיחנרגיס דער
 עס וחנז דך מוז פיחרעדשאפט זײן דאס
 איז צייט אײגענע זײן ענדיגען. איז

 רי םון אנפאנג דעם פון וױרהליך גמוחןן
 יאחדחונ• יעצטען םון יאהרען אכצמער

 דשר איז ארײנטרעטעז אונזער ניז דארט,
 ;עםיחאט עי האט דאן ז״ם מאחסח.

 נײע דאע! צוױשען קאמוי ד«ם זיך אק
 געחאא־ דך חאט ער אלטע. דאס און
 אפיאו זאא ער או גערעכט, צו פאר טען
 זײן קצן ער דאס צוגע^ן, איײז זיד

 פאאקאם•־ אאע װי אנער, אוטגערעכט.
:v ,^ טי ק א  אי- אן געהאט ער האט ט

 איחם האט װעאכער צענזאר, נעראיכען
 האבען געמער זײנע װען געװארענט,

 אוטדויױגזײס ybby n אויסגעדריקט .
 די pH און רענידענד־םײא. דעם אין

 אלײן ער האט יאהר עטלאכע אעצטע
 ;עגען רעםארטען אײגיגע ירירט1א*גס
 די 10װ ארטאראלס^ע, vnv'H ױי\

 צו שוין געװארען !ײנען טרײד״ױגיאנס
 ער האט אױטאנא^ כרודער־מעדושראיך

 זאאען *•ראגותסיװע׳׳ די אז מאנעװדירט,
 פארשײ פון אײגםיהרונ; די אויסםיהדען

 ״דעוארטסענםס׳״ אינדוסטריעלע דענע
 ״דעיארט־ דיזע *פעדערײשאן. דער אין

 קא׳ירינג״הײזצר באױז זײנען םעגטס״
 אינדוסטריע. אײן אין טרײדס אאע פאר

 דעם אײננעשטילט האבען די. אבער
א םאר דער םון װאונש
 זײ און םיטארבײסערשאםט, ערעpשטאר

 זײ• םאײארעז ניט דערביי האכען םיהרער
 פון פאדשכיזנײצו:: די דורך דזשאבס ערע

* ױניאנס. זײערע
 פרעזיחונט־ לעצטען דעם אין װען
 די או אויסגעזעהען, עס האט קאםנײן

 •אאי• אוםאיוזצנכמער אן מון אנהענגער
 האם מאכם, אין געװינאז אקציאן טישער

 אינדאסירט ״אומיארטײאיש״ גאםיערס
 געװען איז מר װעטק צו אאפאלעט׳עז,

ך צוגעכוגדען  פדיעדשאםם. אםת״ע תי
 שםארקזןן א געװאונעז יאםאלעט וראלט

pאנגnס װאאם כלא^ גס צי  נעוואױ נאמי
 D9 װי אבע*, געװינקר. דעם טיט נען

 נעקענט גאטמ^ס האם •אסירם, האט
 סאציא״ זײנע םאאשטענדיג צו?יא«עז
 •ארטײ דריטע אנדערע און ליסטישע

 ־jjhufp אעצםער דעי אויף אפאנעגטען
 אװ פצדעיײשאן אסעריקאן דער םון שאן•

מן האט ער וואו אײבאר, כ א פ ע מ  אוי
 האם ער צי אבער, ?אסוי. אעצטעז זײן

ך0צורי?נ איז ער אדער אט»?ירט, ח  ם
 טז אזו/ נעקעטפט איםער ער האט טען,

או? זינצי• דשד אדויסקוסען זאא ער
 צוצ-־זעתן םארנעױגעז א נעװען איז עס

 אין אלעס און ׳?אמף איז מעטאדע זײן
 וצי לאננ אזױ דאס איבערצײגונג, דער
v װעט ער m\ רצר אט ?עםפמז, אזוי 

זיכער. אמעריקא אין ארבײםער
o« און ?א«ימאל געגעז ?אט!י זײן r 
 שאחד וױיניגער געפאדערט האט נעריכט

 גערוען נױטינ זײגען דערצו זיניגהײט.
ארן טאדאא :אײגענשאםטען צװײ

 ער האט ב״דע די און םאײסיגקײם,
נענונ. װי מעהר, נעהאט

ע ב א װ ן ש ע ש נ ע מ

*בפיהד-מיםלעז שםארקע ®ח «0 זיר שרעקען וועלכע
נעהםען זאלען

ם ק א ל ־ ם ת ע

ן אי מ ש ע ם אין ג ע ױ ט ר א ו ע ר ע די ד ר ט ו ט ק ע פ נ א ה

 קרעםיעז »חן נאנױרליך און נעלאסען וױרקם עקס־לאקס
אלעםעז׳ כײ כאליבם אזױ עם איז דערפאר שםערצען, אוז

גרוים. אץ קליץ
10, 26 «80 p דר*ג »לזן א<ן נאקס. » םענם x r m o
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הןספיפאל םאסוירניפי דזשואיש דערJ• י
r* דער w r n •ה^סיי• מאטױלניט 
 וועיכער בד^דוױ/ איסט 27(> נילז טאי:׳׳

 א בויען צו מאט«״ן א אן יעצט טאגנט
 אױ,יי דך סאל חײם ;ײע yrpifor ץזןהן

yoorft איז הטליט, אסוטע און עומנױ 
 א;• װינטיגסטע סאסע די סין ןײגע

יא־ק. גױ א*ז #מאי־טען
 גאד ;יט וױכטינסטע די *ע איז ער
 עגטבדנ־ זײנען עס ױאי האס*יטאר, איי־ס
 טױ־ צ4 סו; וױיגיגעד :יט נעוו^רען ד«ז

 די מון פאררױןי אין פרויע; אידי״צע זענט
 און עחדסטענץ, זיין פין *א-ר אכצןרן

״c זיי פין וראצענס 67  אירנענר אהן ־
 נאר ,‘ראסייטאי צום געצא-קלט ^וזגיימ

 סא־ אידיעע די ̂גי; עיציד׳עי איס אױך
פעז׳

 װערכעד כיאטוירגיט•, רזשואיש דע־
 קי;ד• אידישער עימטער דעי געװען איז

 ה#ט י*רק, גױ א*ן ל*ס§יםאל בעטארין
 םרױען סייר איסט אידימע די געילעיעגט

 האסיי״ א א-ן ײערען געיעגען געתן צי
*אי•

 געװאידיג. דיגען דעיםון :יצען די
 יײס* די א.ה^ס*יטאי ל*ט עי־׳מטעגפ

 ד#קטױרים עהםאהדענסטע די פ,־ן טינג
 זאך א ענטבינדוננ, םון םאך דעם אין

 דעלוױי־ ניט קען םרױ א־יביע אן גואס
 זיך כײ ענטבוגדען וועלט זי װען זען
חייב. דעל אין

 האט צוױיטענס
א נױרסעס, בעסטע

האסייטאר א
אויך איז דאס

 קענען קינדבעטארינס אריטע װאס ןאך,
הײם. דעי אין זיך בײ באהוייטען ויט

 פ*ל האסייטאי א איז דריטענס
 פון הייפען ע;גע רי װי היניעניש סעהד

 איז עס און מאסען, אידײצע אריכיע די
 אויך און געוױנעיין דער פאל כעסער
 ערשטע די קי:ר. נעבארענעם :ײ םאר׳ן
̂עױט  היגיצנייעע א אין געזוגט יענעל ו

 דאס צוױיטע, דאס און אטסאספערע,
 זעהן צו אן פאננט ׳הינד ;ײ״געיארעגע

 גיגסטיגעדע אוגטער װעיט יינטיגע רי
באדינטנגען.
 7געהא געוױנעדין א װעדט #פצרטענס

 האספי־ פון אויסדבט דער אונט^ר טעז
 אױך צײט געוױסע א דאיזטײרים סיל

 'א או^ק ׳»ייז נעהט זי וױ נאכדעם,
 אז װאס ז*ר, א נאך איז דאס חײם.

 נאוזײ׳ ניט קעז םרוי דײ*ע;א ארימע
 דער אין עגטכונדען װערט זי זוען זען

 *יײ א סון באזוך יעדער וױיר הײם,
געײט. תאסט דאקטאר װאט

 דז״צױ דעד אײדער יאחרען, אםאייגע
 גענרינ• איז האספיטאי מאטױרניםי איש
 פאק־ הוייט דער סרענם געװארצן, דעט
 ארי- אן פון ענטבינרוננ חזר בײ טאר
ע,־־ מער  זאגענאנטע די דין םרױ איד̂י

 נעהאט ניט יזאט װעיבע ^וארטס־פי־ז/
 ניט ראט און םצדיצין אין ידיעה פײן

היניענע. הײסט װאס פאר^טאנעז
 גױטיגער א זעהר איז רײגייכקײט

 איז קראניןהײט, יעדער ב״ ע^מענט
 ענם״ אן בײ נויםיגעד םאך צעהן איז

 איז װאס װארםספדױ, ד״ אנעד ביגדונ;.
 פאימען ירימ״ט״װע צו נעװאױגט געײעז

 גע־ גיט פמוט האט ענטביגדזנג, פון
 רײניליכקײט די אפצוהיטען װי װאוסס,

 קיגדבע־ דע־ אי־ום אומנאנג איהל אין
 יטטעדבליכסייט די איז דאלום טאריז.

 געװען דאן ענטבינדונ; פין פעיע אין
םרויען. אריכיע די צװיעען גרױס אזױ

 גע״ דאן ?ײנען םרײעז אידישע םא:כע
 סאסוירניטי ;וי׳אישע די אין נאננעז

 האבען זײ אבװאהל און האספיטאלען,
 מעדיצי* נױטינע די געחראנען דאדטען

 אין אבער זײ האט באהאנדלוננ, נישע
 די געפעהרט תאםפיטאיען נוי׳אי־עע די

 קעגען די װאס אטםאסםערע, אירײטע
מאטוירניטי דז^ואיט אין נאר סדינעז

 און דאקטוירים די װאו י חאספיטאר,
 אננע^טעי־ אגדערע ארע און גױרסעס

 קע־־ און ׳צפראר דיער פאױפםמהצן טע
/ איהר. אין די צו לײחנן גע;  װאס ד

 האספיטאי, א אין געװען א^»ר דינען
 חוילה א םאו־ םײנט עס װאס וױיסען

 אס־ םרײנדייכער א אין זיך געפיגען צו
מאססערע.

םי דזזואייט דזר תי  האן םאםוי
 חגר פאד אכער םײ:ט טאי*
 באוױ״ איז עס וױ רעהר םיל נאך פרױי

 אין איז ער אהער. כיז כעווארען זצן
 דער םזן פארזארנער א א־ױך םעלע

 םרוי ^ריפע אן ווען פאסיליע. נא;צעיי
 האספיםאל א אין זיך רצדזימיסטרירט

ײ װערען ענטכינדוננ, פאר א  דעם נאך ב
 כדי נױרסעס, הײם א איהר צו גע־צײןט

 אופףעטענדען, די ׳מיט דך באחענען צו
 געבען צו אום יעבט זי ײעליע אונטעי

 איז דך אדום נעהן צו וױ דאטה איהר
 ענטבינ־‘ אילר פא- וואבען יעצטע די

דונג.
 די אז באכיעדקעז, נוירסעס די אויב

 נױ־ זי דאס ארים, אזוי איז פאטיליע
 םעל* געיט־שםיצע, אין פישוט זיד טיגט
 האס* םאמוירניטי דדשואיט דעל דעט

 צדקה־אנ־ אנדערע דמם ורענעז פיטאל
טערעז װעלכע עםאיטען,  שטיצע: צו י̂״

 אנ״ זוער און רע;ט װער קױי׳יעז, װער
 פא־ פאל אזא וחגן זאכען. נזיטיגע דערע
 עב און זומער״מאנאטען די אין םי־רט
 םא־ דער אין קיגדער קלײנע דא זײנעז
 פאםױרני• דזשואיש דער זעהט מיליע.

 שײןעץ זײ זאא מען אז האפפיסאל, טי
פלאץ. קאנטרי א אין װאקײשאן אויף

 אין קומט מוטער ארימע די ױען
 איז עס און עגםביגדוננ, פאר האכפיטאל

 אױוי געכען אכטונג זאל עס ײער נימא
 בא״ הײם, דער אין קינדער ה^ײ:ע די

 אז האספיטאי, םאטוירניטי דער זארגט
ײ א אין ארײננעהמען זײ זאל םען. נוי

m ז  m u  n u n  t i n ר זייער בײ סעײי מ י  קוכלען צוריק ײעס ס
טאצ פון האסיי

 אין האספיטאל כ/םױרניטי דעד
 ערש־ דער געורעז איז בראדװײ איסט
 דעם םיז ;חאספיטאל אידישער טעד

 זײנען יעצט יארס. נױ גרויס* אין סארט
 דזשואיש דער אבער אנדערע, דא שוין

 אלץ נאך איז האסייםאל םאטוירניטי
 צדקה. םון זין דעם איז אײנציגער דער
 אנשטאל־ פרױואט זײנען אנדערע אלע
 פאר באצאהלם פרוי יעדע װאו טען,

 פיא־ דזשואיש אין אבזר באהאנדלוננ,
 מא־ גרויסע די איז האספיטאל טוירניםי

 פרײע פראצעגט, 07 אדער יאייטעט,
סעיסעס.

 רזשואיש ־דעד
 גענרינדעט א*ז

 אוץ דאהטוירים
 א די הענען כע

ע סעז עי  די
אזא נעװען

 האםםיטאל מאטוירניטי
 אידישע פון געװארעז
װעל־ מסקנים, אידישע

 װײ־י אוז םאםעז דישע
 עד vh דעריבער און :ויסען,

ערםאינ. נרױסער
 ארום יעצט געתען ממנשען זעלכע רי
 מײ פערטמל פינף פאר קאםפיין דעם

 דירעקטאר דער װעלכע פון ליאן,
 םון אײנער ראמגאוו, נײטדזען דר.

 האספיטאל פון גדיגדער עדשטע
װײס־פרעזידענט. ערשטער א-צט

איז
די
אה

ן א מ ד ל א ן און ח א מ ר ע ב י  ל
ם ר ע אי ל
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מצה
ה ״די - צ ט ט י ע מ ל ״ א ת ו ל ע - מ

ץ מ װי ע ש י אנ ל, ם ה ע ם ־ ה צ ־ מ ר א פ ־ ה צ  מ
, ל ע ל פ ח ע מ ־ ק י ע ר — ק ע ג ד נ ת עו ס פ

ען ד ר אי ע ב י ר א ע ־ ד אנ ג
: ט ל ע װ ר ע צ

t

ג ;־*
rnmj-v«V.%' f t

 אונטערנענונמנן ה%ט ריטלאװ דר.
 עד אז באדינג, דעם סיט תאםיײן דעס
 יואגצע;־ קענען זיך הױפםזעכילױ זאל

 װעיכע פאר טאסען, די אריוי טרירעז
 פיי אזרי געסײנט האט האספיטאל דער
 מיי״ װעט איז פארםאגגענהײט דער אין
 װען צוקונפט, דער זי» מעתר נאך נען
 150 האבען הײם נײער דער אין װעט ער

 װי פיי אזוי מאי דדײ אדער בעטען,
 ענטזא־ דארסען ניט זאל ער אום איצט,

 פדויעז, אידישע אריםע םיל אזוי נען
 װע־ און טירען זײנע אין ?לאיען װאט
 כיאננעל אױס צוריקגצװיזצן ילײדעד רעז
פלאץ. אין

 װעט ער אז באהױפטעט, ראטנאװ דר. *
 צעהך 25 אננעהטען סרײד טעהר םיט

 כיאסאװצ 25 פון בײטרעגע ראלא^יגע
 צװײ־חונדערט־ אײן אײרער מענשען,

 א םון בויטראג אוךםופציג־דאלאלריגעז
זיכער, איז עד און בעל־הבית, רײבען

r וחניעז א*ד*ן װחנ t ן איזן 
 ערפאה״ םיז װײסעז די ױײי איױטען,

 1*; דעד נוצען גרױסע א פאר װאס ׳רוננ
 האפ האספיטאר םאטױרניטי דזשוא׳ש
* קלאס. זײעד נעבראכט

 אין גררפעז־געזאנג םיט קאנצערט א
l אבעגד, שבת בראנקס y t n .איריל

 סקול ■אבריק םון אױדיטארױם אין
 סראטאנא און סטריט שארלאט ,01

 טצן11 דעם אבענד, שבת איסט, פארה
 נרױסאד־ א וחןרען גענענען װעס אפריל,
גרופעךגעזאננ. מיט קאנצזןדט טינעל

 באטײ־ זיר ײפ<ע| קאנצערט דעם אין
 נעמען די קינסטלער. פראסינעגטע ייגען

p אגאנסירט װעיען nri .שיעםער
פיטגלי־ צו םרײ זײן װעט אײגסריט

 זײעיע און י. װ. ג. ל. א. דעד פון דער
פאדיליען.

ק קלאו
ע ט צ ע ל י ד

מיטינגען םעקשאן דעגעלע
ט אין א נ א ש מ ט ר א מ

װערעז אפגעהאיטען עלען 11

ZA

w דעם טאנטאנ, m טארפש
ד 7.30 נ ע ב ר א א 6ש

:הא^ס פאלנענדע ד־ אין
ם ק אנ ר ב • *

בויװארד סאוםדזערן אץ סם. םע163 ®אינטיפאיאם, האנטס .1
 סט. צװישען םט., טע145 איםט 542 םענטער, ריגג ארנײםער .2

עווענױם. נררק און ענש
עװ. טע3 אץ פארקװײ קלערטאנט קאםינא, קלערםאנט .3

ם ע ל ר א :ה
סטריט »סוטע איםט 62 םענםער, םאשעליםט .4

ן ^ו ט און־ :ד
בראדדױי הזנ״איםם האל, ״פארױערםם״ .5
םטריט טע5 איםט 210 האל, בעםהאװען .6

נ ר בו ם מ א לי :װי
עווענױ. מאנטרא-ז 105 האל, װיעננא .7

ל װי ז אנ ר :ב
פטריט סעקםאן 210 לייםעאום, לײבאר .8

ט ם ״ ױ א ק נ ר א :י
. ־'ט ־אי ר־זװעלט .0

א ^־־ ק ב ר א . :פ
עװ. וטע4 נענען םטריט, םע43 1373 סענטער, ריננ יארב. .10

י נ ד קו ענ ל ײ :א
עװעגױ• סױרף 3109 םעגטער, רינג ארבײטער .11

 סעידטאן לעצטע די אויף געװען אנװעזענד נים זײנען װעלכע מעמבערס די
 סטעםפען און מיטיננען דיזע ביי ?ייז צו א;װעזענד פעהאען ניט זאאע מיטיננען

ביכלאך. ױניאן זײערע
 אסװײגיג״ אסענדען מעטבער יערער מוז לאקאל פון באשאוס דעם אויט

שטראןז. דאאאר א עד צאהאט ניט ווען מאנאט א םיטינג סעהשאן 1 סטענס
. גרוס, ברודער כייט י

װ טי קו ע תז ד, ע ר א א ק, ב או ל ט ק  און םו
ר ע פ ם די ר א ט ײ ר ע פ אן א ל ױני א ק א 2 ל

ױניא;. װארקערם גארמענט לײדים אינםערנעעאנאל

ם נ ע ו ע ל
ר ה ט אי נ ע ן ק ע נ י ד ר ע ז 50 מ.ץ פ ד 200 בי א ל א ר ד י ל ט נ ע ב ע װ

בעריהםטער דער אץ קורם א נעהםמי

סהרהל דעזײביינג מיטשעל
גארכחננמם. םאר אײדים און קאײרער קינדעי און מיסעס םרויען, מעג׳ס, פון
 און דרײייננ גרײריננ״ ■עטערנם. םזוכעו צו לערנעז ךעזײניננ םאר סיזזהל םיטש«ל די

 הלײדער. םעג׳ם און נאיםענסס »ור םווי ררעסעס׳ םימם׳ קלוווקע פינמנו
יאד,ר. 50 איבער גענרינדעט

עררײכט האם סהול די
חנזואטאמעז. בעסםע סיםטעםען, נײע אידעען, נײע

 באלדיגע א םײנט ס?ול דעזײניננ םיםשער דער איו קורס א
װײדז^וס. נוםע איז שטעיע

 עס און םו־ויען, און מ*נער פאר ®ראפעסיאז נוםע א
אויטצואעמע!. זיד אי^כמ זעהר איז

wwm* ז«רט איהר »ו# שיראו, אײנענ^ אײער איז װצרעו נענעב^ װצם לעסומ• באזוכדערע k o r. ־ ;
v יײסל*רנ*? פאר׳ז נאדינגתנןןו די t ו צלסםסע די זייגנז םיר יײכם«. ז«חד זײנצו י י מ ם פארקויםיז םיר א״ו *מריפא אין ײוסיאני! ו אנ . מכתינ^ ארערלײ *נײדצז אוו מןי

,קיאטןנן. איוענט איז טאג
פרײנזאי״ אוז n»no'D םאנסאג. אװענגז־קיאס??,

ע י י ר סקוהא. *ינזער איז ותםאנסםרײשאז פ
ע. «רײ« םיר «ערי«;לױ קומס ץי ס ײ פ ע י

ל ע ש ט י ג מ ג י נ י י ז ע ד
n גיי הסייי^ <»37 זחנםמ 15 r. .I P

mwwvnam*

)7 «״# •ון («לוס
 איז ריייע ךײז !י1י1א ■•••טעח 10נ»״
f«׳ טארע ןײן « n! 
 “גער װיסער *ום זיד הו־ות ראנען ײ׳

אננע־ רופט די irnrvrnvii און
 ני־ט טאטעכ און מארעס יעןהא .ט״י

 און ארויפנעקותט, נאס *ו .יאטעסט
 גע־ חאס מים ז״נען חתנים וןא י״ד״ר

 יײ׳נר׳י זיר IV3*n אננעס־לט. עזואר,
 ייר םויסט״ו די און נ״ונרען, אױ״

 דןו• נסאלטען און *״ארעננערר׳יןס.
 בט-י- א האט הארצען א־ן .ןא ,״. :,״
יז ,«  י1קאד *ום נעדופען און ;עדירט, .
 -V1V3 די נענען אלרנוננ, יד ןנע»

 סענ׳אידל׳ודעז א װעיכער א-ן
 לענענס ױנ;ע װאו ב־ל־נ, אזױ זא־

הפיול• אזױ ךיגען
 די װעז ;אכט, דער אין שפעט און

 אנגע־ דער סאד דיגמן פאסױל-לײט
 ארופיגעמאישירט, ;עבײדע ירענטער

 שי״א* די געװעקט טריט זײערע האבען
 אפ;ע- האט װידער־הזי דער און נדע»ע

:לופטעז דער אין הלזנגען
ציל* אױוי !האטוי צום אױיי

!קאטף

ר פון נײעס ע אן ד ש ריי ע ד ע  .1«פ
ע ש םי א ד ט אנ ל ען פי ט ל א ט ש אנ m *

 ®עערײשווז דער פדן פרעזידענם דער
פרעסע״ אידישעד דער דאגקט

 םיטינג יעחראיכען אכטען דעם אויף
 “םילאנטר?ו פון פעדערײשאן דער פוז

 לאננ ניט איז װאס אנשטאלטען, ישע8
 האט געװארען, אפגעהאלטען צוריק

 פ־ז פיעדדעגט באטנוױזער, ל. דזשאזעןי
 אידישע די ;עדאגקט פעדערײשאן, דער

 ׳ע:;<ישע די אױך װי פרעבע, טענליכע
 ‘יעצ גיבעז ךײ װאס ׳פלאץ דעם פאר

 פאר vh פעדערײשאן, דעי אפ סעגס
די דדערכעד בױס פלײנד^כקייס דער

געשריבעז. איז :ייעס
 צױ וױיטער װעט פרעסע די אײב
 באקאנט װײםער װעט זי אױב לעלפען,

 Pאל, :ײ פון באפעלקערונג די טאיען
 פעדעלײ־ דער םון טעטינקײט דעד פיט
 91 די פון טעטינקייט דער .נײט ׳שאן

 pn פארבונלעז דינען װאס אנשטאלמען,
 צױיײ קײז ניטא איז פעדערײשאן, דער
 האביז װעט םעדערײשאן די אז פעל
 ;יט אז טיטגיידעל, יעהיליכע פיל אזוי
 עיד אן זײז נויטי; גיט סעלור װעט נאי

 אנשטאלפעז די :אד לואמפײן, סטרא
 ז״ער פאיבלײטערעז קענעז נאך ייעלעז

םעטינקײם.

ע ױ ש די ד אי ו ט ל ו ק ױ ג  א
אן ד א ב ש) ( ר טי הי ע ײ ס א ס

ת איע העיסט טי פ ק:: ט סא־םערס צו  אויכ־ סי
 אוינד זיוי װי אוו םארמערײ װעגעז פינםטע

 קויםט איהר װעי שוױנדרערס, םוז צוהימען
םארם. אײער

 נא־אש איהר איידעי־ דעפאזיטס ק״נע גיט
אונז. םים ויך

א און ראט אוגזער ט. א ט זזט »א'ו  סריי. אב
»~זזנ:ל•^. קוםט ארער ש״ײנם

 j ניז % פוז — שבת אויסער טעילױ *פע׳
̂־. 1 גיז — זוגטאנ אוו

JEWISH AGRfcULTUIlAL SOCIETY. INC
N« Y«rk QtyMl L lltk Si..

ש ו א ל ם ן ד א ט ײ ד ע נ א
ס ר ע ב מ ע ן מ א ױ ק א ם 2 לל א ז ק ר ע מ פ ױ !א

mv אויוגעס^ודןיט ז״נען *•«ר'יט<ורס סר»ומ יולע iy] ט״ א-ן א•; ;עטעז4א;

jsr־ עלעקשאו ^
ו —. ן — ו

שעד־סעקיעטער מענעדז
̂ו אזנזעד פון ויע״עז אוגעלאי״טען װעט װאס ,4,ײאל

1925 םארנמ!, פען21 דעס שנ̂ו דעם
:פלעצע- •וליננ מ פאל;ענדע ,ד אין

P ן או ט פ ט :א ג ע י י ד ל ב א ע6 - 725 ׳ה װ״ ט ע41 א,־)ד ע ע ט  ס
מ י ‘ א ן ד או ן :ט ע ט ע ה נ א ם, ם או ע ס ט 66 ליי ס ע4 אי ט. ט  ס

י ױ ו ז נ א - ־ :ב או ב ם, ליי או ע ס י ן 21 & לי א מ ־ ע ט. ם ס
 בארובאװיטש דזש. נל. איז כיענעדזשעײסעק״עטער פאד חאגדידאט דער

דאנעגען, און דאפיד יועכען jyp װעט שטימען איז
 אזיעער 0 ניז פליל דעי אין 10 סין אפען זיין וועלעז ייעצעל ■ויינג די

t |ט, אי מנ  װעדע קוירדס דעכיבער״צ** כלײע און ב־ױנע כייט טעדבעלס נאד או
װאוטעז. קענעז :*
E טע:ע* םא־ עיעק״צאן עדיעטעד דער איז דאס ן ^•ערײטארס ?לאו״ 
 פון פליכט די א-ז עס אין 2 יאקאל םיל־אײ;יגטען דעם םון דדעעל־סעקדעטער £
 ען.4װאה h אין באטײלינען צו דך כײטכייד יעדען י*
p ׳ג־וס ברודעל טיט

װ טי ד; ע ד,ז ד, ע ־ א א ד,. ב או ט קל  און םו
ד ע פ ש ױ ר א ט ״ ר ע פ אן, א אל ױני דן א 2 ל

י. ײ, נ. י. א.
t r i m : ;  tt t t i s t t t t  t t t t  t t z t z T x z t:;:׳ r r t  r t t a a t u  t.t11

־ ו מ מ ס ױ ז ן
ץ ל פ א ־ א ם ,23 ל א ז ק ר ע מ פ ױ • !א . .

מיטינג א
פאר געלרפעז װערט דאכער סקוירט אאע םזן

םארפש ם?ן26 חןם *ודשנס, דאנערשסאנ
ך 7.30 םלי פינ־
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טשערמאז. קמנסקי, מ.

23 לאהאל כאארד עסו.
װםקי, ל. מענעדז׳שער. פעקא

w *ד p ר ח פ אי ע ז ד ש ח ע מ ע ■
,< ״nvp»• ayi איוזר <«yp י*

!יויז?פ א*מר יןעגט נעוױס
 נ«וד א־לב״ »*.לל יוע;ט נאר ג־ט

 יו־לס, ר^יזע־ט *•** ױאס ר<ול «דעוי
ען ט ״נ v* 1*1» י w פ־י־ד נ״ט יזו׳נען 

ער » א־ן חיינ  ן>ןי נאױ׳־זט ׳•צי״געל ני׳
?••ען. אייערע או׳ו״

 ,trnvpvt דעכ oryr.jn א*דו'ר װען
י װי א־הר ט£4־ל ״ו » י r י * r i יך» 

 •mi* )פ-»(ל ל־נעל איטער, יון ני־ויזעו
נוטעס, כיױו א״ר ביענ?ט

 יו־לב ד־ט ז־ד פרעהען א־נערהױפט
 םyל אין wvvm יאס1 נא״ענא&מצס׳ די
y■חyגר דיער דזשoyטy לזענען צי ליי״ןי 

inciv jy^yuy*־fy דאס •y m r  yv;H3 
y*" די ס״ פאישאפ^ און ז*נר, m 

ן.y;ינyJ•יאc און געוונט ^טyנ צו ב*י א״ן
זאנען, ניט ך1אי דאך ל־א-ם^ :•־־

 ־yi װאונדע״לינמן דאזיגען דעם :••ט אז
 װי אנדעדען יױץ טיר jyr*'5 ־זש יזע

.rnypy#v,v.:♦ טאדש^ױטץ דעם
 אנטהאלט װאס *עקעדדש דער אט

 און .םרישסטע כש־׳סט^ די
צ; סטע  בײם ודאדוצייט װעיט ײאס ד

פאלק. אידישמן
 דע־ אין jypn:y; איו ,ואס ̂ - ד

v סאדערנסט^י־ נ־ילכטע-, w r m*.” 
לט.yr דע־ אין

 טיש □yi r * קוטט װאס טצה די
 און אד־ללילא אין אידען ד״ייאנ^ ;,פ

 -V5 א פרי־״גע, א ׳סלװע דy;א;צ דער אין
 װאדירע, א טyכט קדוכלע׳ א *.•נ-אקע,‘

 פון זי לאט ivs װאס טאג םyר אין וױ
ארױסנענוטען, איױוען
 ינטcy; טצ*׳ באליבטע yדאזיג די

 פעסט״פאדזיועד ן,ypשטאר cyi אין זיך
jyc סאניטארyן ■srnypy טיאנט ױאס 
 גא- אינעראײנאסאנטצז oyi דך או•־״
״כיאגישעוױטץ״. דען

וע• צעוזךפונטיגע טאניש^יױטץ׳ס
̂יזזז ............ אז אראנזשי־ט, אזױ חי

 אין צוױי פי- צו אנטל.אלט באהס יעדי;
b yפונט חאלב א r'.אילד ;ןקעדזטעס 

 ;אנצע ד• iy;ysy ניט דעלפאר דארפט
 *ys יעלען גוצע; נאר אמאי, ג**ט באקס

 ;י- פאלשואיס דאס ר.yבאזונד ?עררט
.ryr רײנייכקײט״ ;אראנטירט און

או״ך ל־פיט טצל. ראניימעדױטץ די
.oyrnypys y;^:ic-l איז

Dr. Maurice Perstein
ען ש ען און םיזי ש דז ר ױ ס

1310 Morris \veM Bronx, N. Y.
Tel. Binftliam 9315
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ױאלאד 1
מ נ ע פ ט אן ע אינ לן א

דאלאד 5
ט ה ד ט ן ס ע ר ע ט נ י א

 אײז א§ נים לעגם
!שיעםער

 אנצױ צײט די איז איצט
fy:igc, סיזאן דעד וױיל 

 סאעס די איז אן. נ?חט
 צוניץ זעחד דאס װעט

קומעץ.

 א,-יבער* געלדער
 אלע אין נעשי״ט

i טהיילען מ ל ע ד ו 
 שיגקטלי־ שנעל. ו

! און ■ נ י ל ב

•im. פ4י «

פרעסערפ
ן ו ם ם ק ו א ל ק

 כדעט״ וױיער די דאס װיסען זײט
 במ״ און װעילװעט tyoy-.i צו ״אך

 איצט vz האבעז םיר װאס יױױע,
 יײ״ צוג^עכטע די סים געכואכט

 האלץ אויף צוגעשאאגען רyאד װענד
v געװארען רטyלpער זײבעז t אוד 

 אוט״ פאי פעקטארי-דאסטאר זער
;Tj;iy צו jyrv, דyז nrinya nyT 

 צויא״ די און ■עך צואװארים^נ די
yp;n האנ״ צר ברעננעז קאן האיצץ 

פאצפשאן.
 נטyטv£ נײעם רyאונז נאר ױזט

 לײװיגד, yערנ8וp די כיט
 די סון געװארען נטypלyנK איז

^i :רעסשע yaop y וואשעו- אין 
וױײ סאגימארישע העכסט אילס טאן

ברעםלאך. על
די בײ באקוםען «ו

 פלאש אםעריסאן
פרעס־ װעלװעט און

האםפאני נאאװ
יארק נײ ערועגױ פינפםע 123

.2220 אשלאנד טעאעםאז
 ל״«עס• די אויך *ארקוימען טיר
 םי» כםים פרוקענצ ס^יםערס. בטײל

גאיאנפיע. >>
 מאשינס ■ינ?ינג אויך מיריה^בען

מארקע®. אין לעסשע די -
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 יוניזו tilטאנעו דרעס
 י1 צודיס;ני שע&עו
אדנײס דעד
ס זייס no דעיוס

 הא״ #דײז דזשאיגט ד• דאס ;עװארען,
 ױדאן דער םון פא־־שטעהער pc ,טיטע

•pi יזאגטראהטארם רער פון פאו־שטעהער 
 נדט אוגענען דך א*1 אסבאשיאיי״טאן

 דער pc ט״לען די אז ארב״ט, דע״
 גיג״ :אך דעדװ״ל זייגען װאש דלעס,

 ■רייזען, סקעדוי באיטטיטטע אוגטעי
 טיט דאס ,װערען געסקעדזשויט זארען

 דרעב א pc טײצ יעדער זאל צײט רער
 סשעדזשוצ באשטימטען א אונטער זיין

נ־יײ

י ח # ר8 װ ר א ע ש ז ד ע נ ע ט \ ר, ע  ם
ל ון8,ן « ל, א ת —2ל כ ש ם ע • ד
H 11I 1 זײב וון (*לוטי(.

״ .1.
 סטא־ דער װאש צײט, דער אינטעד

 שע«ער די אין א;;ע;א;גען איז *עדז־ט
 האבען ױניאךקאנטראחטארס, די םון

 ארױס־ אנגעפאנגען דזשאבעדם טאננע
 שעיער. גיט־ױ;יאן אין א־בויט ^יקען
 פאריטטא- איז סעטיטענס דעם כײ שבת

 זאלען דזשאפערס די דאס נעװא-ען, נען
 יענע םון ארבייט די צלריקציהען כארד

 יע• פון קאנטראיןטא־ה די סײדען שע«ער,
 םעקטא־ רי ײגיאניזירעז װערען שע*ער נע

 שזנ״ יענע ענטװעדעד הײסט, דאס ריס.
 ארער ױגיאדשעפער גיײך װעדען פע-

צודימעצױגען. גארד װעדט ארבייט די
 םאד* נײ ראפ אויף אויך װעדט עס

 דאיםען דזשאבע־ס די דאס שטאנען,
 יוניאז אין נאר אױבײט זייע- שיקעז

 יו:י}'ו די זיך נעהסט ניט װעז שעפעי.
 צערע־ װעי׳כע א*ד:ע:ד אהן ׳רע:ט דאס

 געגען פטוײק א ערקאערען צו כיאניעט,
 װעט װאפ דזשאבעױ, װעיבען אירגענד

 ניט־ױניאן א אין א־בייט א־ױסיציקע,•
 נאך איצט, װעט ױניאן די אין יטאפ.
 ״טטדע:; <\;*ז זײן פליהער, וױ דע־יזר

 אטצטלענגונגען אלע פוגסט. דעש אין
 אי־ע די אז װערעז, ;עטאכט װעלעז
ד כיזמז זאתז דזשאגעדס אספץ  ד

שעפער. יוניאז אין ;אר ארבײט
 וױ גוט אזוי ׳ױ;יאז דדעסטאנעל די

 וױלער־ דך טעג גופא, דדעפטאכעל די
 אייסגאגג דעש ט*ט גדאטולידעז 5אטא

 געקופעז א-ז װאס סטאיעדדט, דעם םון
 טערקוױרד-גער דעל פון רעזוי־טאט אלס

 פו, האאטונג יצעהנע די און דיסציפילין
 האבען מיטגלידער די םיטנדירער. די

 און א-בעררײגט, און בראװ געהאנדעיט
 סארידאלײצעז זעהר א אױו* האבען

 אר־ די אױסנעפאמט פיגהטליך אופן
 די מיטעראײט, יטאפ זײערע פין דערס

 *טאפ. אין ױניאן דער פון םארטרעטע•
 נוטער א זייז לאפענטריך, װעט, דאס

 אין גאלעבאטים אלע די פא^ לעסאן
 טאנבעכ זיך וױיען ײאש טלייר, דרעס
 יױ דרעשטאנעי די ־אז אײנדעדען, טאא
 םעסםעז הײז זיד אונטער ניט האט ניאן

 יױ דער םין טעהר װעאען זײ באדעז.
 וױרקען, װעט דאס דענקען. ניט אזוי ניאן

 אױם־ ערנסטקײט טעהר טיט זארען זיי
טדײד־אגליטעגט. דעם !!’;4פאי

י  דער אין גיטישטעהענד ז״נען װאס י
ױניאן♦
 גרויסע די דאם לאפען, צו איז עש

דך װעט יאקאי דעם םין טעטבעריעיס
 ארויס״ און װאחי דער אין כאטײליגען

 םע- דעם באצוג אין טײגונג ז״ער זא;צן
גערזיעער־סעקרעטער.

 אפגע״ 2 יאקאל האט יצבת יעצטען
סעטבער־מיטיננ דדצעגעלאר א האי^טען

 װעלכען אוױי רײסעאום, טאנהעטען אין
 צייט־ דער פעדיזעטײן, וױיס״ארעדדעגט

 אויף ראקאי, םון טענעדדעער וױיייגער
 רורכ־ אויפנעפאיען ז א עס גרױיד װעטעס

 צונויפיטטעיצוגג לי יעבען אין צופיהלען
 יא־ איץ אי; 17 און 11 ׳1 לאקאי־כ ,י םיז

 יעפאלט א אפגעגעבעז ײגיאן,^-קאט האי*
 רעפארט דעם אץ טעטיגהייט. ײין •פו;

 ישװערעקייטען, איע די אגגערויזען װערען
 איז אלץ אזוי װי און געײען. זימעז ײאס

ך ײי  רעד און געװארען, באזײטיגט ענ
 פעסטען״ א אויף איצט ךיז געפינט ראקאל

 רי װעיען ז־עפארט לעם באדען. זיכעלען
צוױיטען א אױף געדרוקט געםינען יעזער

צײטונג. דעי אין ארט
 א אױסגעיענראכעז האם מיטינג דעי

 אין פערייפטײן וױיס-פמנדחננט צו דאנ?
ראקאר. דעם םון גאטען

 פעלרטטײן וױיס־פרעזידעגט איזא,
 טע־ ארס צוליקגעצױגען רירעסט זיך חאט

 אינדירעקט לאקאל. דעם pc נעדדצער
 סופער־ דעל אלץ :אך על כרײבט אבער

 װעט לאקאל דער וױ יאנג אזױ וױיזעל,
 דער פון אױפזיכט די אונטער זײן נאך

 גענעראי אונזעל םון קאטיטע פפעציעלעל
 באיטטימט איז װאס באארד, עקזעהוטיװ

 דורכצו־ דגטאן פלעזידענט סון געװאךעז
 אפעריײ די פון םאראײניגוגג די סיהרען

יארלו. נױ אין לאקאיס סאר

ג נ ו ט ל א ה ר ע מ נ ו ױ םון א ט  ם
ן ע ט נ ע ץ ד ד א ע ר ה ע ל

 זיעט טאיט״־, אטטעז דעם אװעגט, שנת
ען ״ ריןו  די םוז או:טעיוז»רםו;ג ישעדנע * ^
 רד איז סםדדענםעז איצט•:־; אין נעױעזענע

 סור־ אוז קראסעז אינטערנעשאגא* ר• שון רער
ײז װעלען ;הז סעז.  זינגעז, רע^יעשסענםס. ז

אתטעיהארטוננ. געזער״שאםםיייכע אוז טאגצעז
’ד< װעט דאס סענט 3«', תאסט טיקעט א

יס* א ב^ליז רעז  די אױסנאבען די םוז ,
 עדײרױ״צאגאר איז סע:*בא:וטעז י*; העטסיט

סטי־^ש. טע16 ־לעהט רע*א.־טהע:ט.

₪ טרײפתונ, 5 tw *r\w  rvt20י

ט ^נ א ש ד ח ר א א ט נ ל ה ע ו ח  M ע
ן א מ ר ע ש ן און מ ע ט ש ר  ע

אן מ ר ע ש ט ״ ם ױי * ו

a ויים ns (שגיס

 דז׳טאיגט אין דױױדפאגס און אםיסעס ד•
 ?ײגען רעקאטענדאציעס די און באאלד,

 די םון פאגכע געװארען. גוםגעהײסען
 א ארױסגעדוםען האבען רעקארענדאציעס

 איז עס און טייגוגגס־םאליטידענהייט,
 א װעיכער אין דיסקוסיע, א פאלגעקוטען

באטײליגט. זיך האבען דעבאטאנטען סך
 כא־ אויך זיך האט דיסקוסיע דער אין

 עי זיגםאן. מאריס פרעזידענט טי־יליגט
 pD פונקטען אייניגע באליהלט האט

 אוז׳%רעקאמענדאציעס םײנכערכ׳ס ירודעל
 דעם םאר װיכטיג איז עס װי אנגעװיזע;,
 זײ ױניאז, דעי pD רעבען וױיטערען

װעיעז. אנגענוםען זאיעץ
 םאר״ איז װאס ׳דעם װענען טעהר
 לעצטען דעם אויף געװארען ׳ראנדעיט

 די װעי/גן באארד, דדטאינט םון טיטינג
 צײ־ דער פון 2 זײם אױף געפינעז יעזעל

באריכט. באארד דזיט^ינט דעם אין טל:;

ד ע ט ר ם נ ו מ נ ע מ א מ ױ פון צ ט  ס
ן ע ט נ ע ר און ר ע ר ה ע  ד״ פון ל

, י. װ. ג. ל. א. ן ע ס א ל ת ק ב  ש
ט, נ ן װז ם א ע ן28 ד ע ש ט ט ר א מ

ײא״טינג״ דעד פון *דירנינג־רום אין
 דעם ׳עבת סקויל, האי אױדװינג טאז
 אװענט׳ זיא אזײנעל 7 טארטיט, טען28

 שײ די פון צוזאםענהונפט דער זײן װעט
יעהרער. די און לער

 :ע־ װעאעז געיצעגענהײט, דעל בײ
 אונזער פרץ ״טיאעל איצטיגע און װעזענע

 סענ* ױגיטי אוניװערזיטעם, * ארבײטעד .
 אנדערע באזובען װאס די פון און טעלס

 זײערע םים צוזאסענהומעז זיך שאאסעז,
 אין־מיט־ אעהרער אונזערע p» פרײנד

 < פאר־ צו ױגיאז אונזער פון באאטטע
 פארגעניגען אין שטונדען יאר א ברײנגען

 אױך װעאען pk נעמגאשאםט, גוטער אין
״רעפדןדטכיענטס״. נעשמאקע געגיסען
 טיט ענדיגען זיך וועט א>וענט דעל

 זעא־ דעם אױף אין,דזשידנײזױם םעגץ
✓ פ^אר. בען

 אראנ״ װעלט צוזאטעגיןוגםט דער
 ײעיצ־ קאונסיא, סטודעגטעז פונ׳ם זש-רם

 םאר־ םח צוזאמע:געשטעאט איז כער
 צו אום סאאכען. אוגזערע םון טדעטער

 האם אויסנאבען, די םון םיל א דעקמן
 35 י־עבענעז צו באשאאסען סאטימזן די

אייגטרינדנעצט. סעגט
 נעטאכט שױן יןען רעזערוױישאנם

ז וחניען.  יערזענ^ק־ וחננדען דף W מ
 צו םיקעםס םאד בריזי א דודך ארער

 3 דעפארטםעגט, עדװשיישאנאא אונזעד
פםוײט. טע16 װעסט

*? ערווארמעם װערט אס וױ *זױי
I r b םײ גאד וחננדען זיך וחוצען םעהר 

 חאט דארום ׳«אאץ דא ^ויו cv וד קעטס^
 • ®א נעבעז *י באשאאמן ה^םיםע די

 גקוועזענע אח איצטיגע אוגזעחנ «ו אונ
שיאאר.

 איז *וזאטעגשונםט חנר אז נאדיעאם, *
o 28 איחנגט, שכת nםארםש. טען

tx m מ אלסנדזשעסאנםס. סנחסיא פיו
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T h e  W o m e n ’ s
G a r m e n t  W o r k e r s
A  H istory of the International Ladies Garment W orkers Union

ע די ט כ - ש ע ר פון ג ע ל ד א נ א ש ע נ ר ע ט נ י ס א די ײ ט ל נ ע מ ד א ם ג ר ע ק ד אי אן װ װני
* •

געבלנדען שעהן און פ>}רמ>ןש נרויםער ױ־םען, הונדערם 6 איבער פ־ן בוך א
''r ג״שרי-«ן0 •* 0 • 1 “ * I - י *

י א ו ל . . ר נ ד י װ ע ל
ם סדן פאי־פאבע*־ ז י י ^ ד י ד נ י כ ן ״ י ״ א ך ײ ר ק ^ ר ן פ א־ או ע>«י װערק אנדערע : ע רב א־ *צי טע און ה אדי׳ אנ םי־אריעז• עק

ב ױ ד א ה ט אי ל ױ ן ו ע ב א ע; אן ה ת׳ מ ח א ױ נ א ען ב עג ר װ ע ז נ אן או ן און ױני ע י א  ה
ען נ טי ם ײ ען ג ג י ענ ג ר א ג, פ די ענ עז ט טו ל ל ה ע ם ר א ט פ י ען צו נ ענ י ם לי ע ך. ד ו ב

ד ע ם פון פד*יז ד ע ך ד ר. פינןן איז בו א ל א ד
ט פאר ב-ך א באקוםען קאגען א־נטערנע־צאנאר א־נזער פיז פ־טנדידער פ ל ע ®רײז ה $2.50

בלויז בוך דעם באקלםעז טען דאל פרײז דעם פאר

נ. ס̂ט םע26 וועסט 3 אעםעונעשמאל, אונזער פון אפ־פ אץ
ארבײט. דער פץ :עהענדיג בוך דעם קריגען קאנען זאלען

מיטגלידער די כדי פארנא־ט, 6.30 ביז אפען דץ אפיס דער װעם דאנעו״שטאג און םאנטאג

aS: :?<̂ד r̂v;r74»>*r?ar\i. r ?8\ ̂:ד̂\ :ו לד7ד  r r r ?yvi r r r r r ד\«ק

ל א ק א ע ל ר ע ט ו ת ר ע ס
 דזשאינט דעם צו פער־קאפ״טא ,ד דאם מאכען צל א־יפטערקזא: אײך נויטיג םאר האלטען םיר

 צײט פון ארויפגעלײגט לאלאדפ די אײ־ דדערען װעלבע אסעםםענםס, אנדערע אלערלײ און באארד
 דעם םון ביבער די אוי־ האלט איהר װעלכע םיטגלידער צאהל די לױט באשטיםט װערט צײט, צ־

 װעט עס ױניאן. װאירקערם גארםענט לײדיס אינטערנעשאנאר דער םון דעפארטםענט רעקארד
 דעפארטםענם דיזען צ• אופן אפיציעלען אן אױ״ אינפארםירען צו טובה אייער אין זײן דעריבער

 נעםט טיטגליד דער װייל דעם. צוליב ז״ן דאס טעג שטרײבט. איהר װעלכען םעםבער יעד;ץ וועגען
 אנדער װעלבע אירגענד צוליב אדער דױם, אין ריקשםעהענד איז ער װל דערפאר, אדער טראנםפער א

 און פער־קאפיטא צאהל;ץ דארםען זאל;ץ לאקאלם דדאד פעלע. םארטײדעץ װעט דאם און אורזאך,
 .אונז זיכער זײט ארגאניזאציע. דער אין טעהר ניט באםת זײנען וועלכע םעםבערם, פאר אםעטםענטס

 דעם אץ שולדיג נענליבען א״ך איז םעםבער געשטראכענער דעד דױם װאכען וױפיל װיםען לאזען
איהש. שטרײכם איהר וואם םאג,

ברידערליךיאייער

H. A. SCHOOLMAN,
Director Record i  Pub. Dept., I. L. G. W. U*
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 lit ארנ״טער
 םאראיי* לענדער,

 די און *ייו, ניגט
 ןײן וחנט װעיט

ן ע ר ע י י *

תי מ צ w נ tn n
אריח. ולי

)0 ,1*1 (ייונ,

t* •ײו 1• ' t m•
ויו »יד ח«ל« ?״•

װןל יװ *מי?,
>■J »יחר

ױניאן װארסערם מרםענפ ליוים אינסערממומל חןר פון ארנאו אפיציעלער
PRICE 3 CENTS,1926 םארטש, זצטען פרייםאנNew York, Friday March 27, 1926Vol. VU, No. 13.

 ף דענען דאװ מיטגליד יעדער העמסטיטשערס און פליםערס טאקעוס,
אינטערנעשאנאל אונזער פה געשיכטע אגױמענט m כאנײט ױניאן

 םעםכער• ענטודאשטישען אן אויןש אגריםענם דעם גוט הײםען םיטגלידער
 צוױ״טער — האלמערן. דזש. וױלס־טרעזידענט סץ אדרעסירט מיטינג,

םארמש. םען31 דעם דינסטאג, םעםבער־םיטינג, װיכטינער

 םאתע־ זײגען צײט לעצםער דער אין
 צוױשען ק^נפערענצען אייניגע זןוםען

 קאונסיל דיפטריסט דעם םון םארשטעהער
 פון סאסיסע א םיט צוזאסעז יארס, דו םון
 העמסטיטשערס און פיליטערס ׳ט^?ערס די

 םון םארשטעהער און ,41 <א?אל ױני^ן,
 צו אסאסיאיײשאן מאגופעתטשורערס די

טרײד־אגרימענט. דעם באנײעז
 דאס אויסנעזעהן, עס האט אנפאגנ אין

 די סטרײק. א צו קומען סוזען װעט עם
m i געביטמן. נאכדעם אבער זיך האט

 בײגעטראגען דעם צו האט װײניג ניט
 צד• חאט ער באראנדעס. ײסוי םרימט

 םען און צדדים בײדע נויפגעבראכט
 עס םארשטענדניס. א צו גמקוםען איז
 אנרי־ אן געװארען אויסנעארבײט איז

 אעצטען דעם אויף איז, װעלכער טענם,
 אנ־ םרײטאג, םאראכטאגען ,קאנםמרענץ,

 דער צדדים. בײרע םון נעװארען נעטםען
 םון ®וגקטעז עגטהאילט אגריםענט

 טרײד, אין אנרימענט פריהערדינען דעט
 ארביײ די אויסבעסערװנען. אײנינע טיט
די אין דזעכעררנכ א אויך נאקוטען טעד

םארטש, טען21 דעם בײטאג, שבת

 מאס״סעבד א אײנגערופע; ױניאן די האט
 האיל, װעכסטער גדויסען אין מיטינג בער
 פארגע״ אגריסענט דער איז דארט און

 דעד םעמנערס• די םאר געװארען בראכט
 וױיס• סון געװארעז אדרעסירט איז מיםיגג

מעגע- דער דזש. •רעזידענט
שאנאי דעם םון דזשער  איכטע- אינטעמײ

 ער דע&אדטםעגט. ארגאניזאציאנם רען
װאס מיטגליחןר די ׳םאד ערקילערט האט

).16 זײס אױף (שױס

 װאף די האט נאראוי, סעקרעטאד
 סטײטמענט אפיציעאען אן ארױסגעשיתא

ילא״ אילע פון באארד עקזעקוטיװע די צו
 אמאניזאציע, אוגזער פון ♦וגיאנס שאל
 אע״ אונזער פון געשיכטע די כאצוג אין

 לאנג גיט r* װאס ױדאן, טעמעשאנאיל
 אין םארמאט, נוך אין ערשיגען צודיין

אױסגאנע. סראכטפויע »
 װעגען איז ״גערעכטיגק״יט׳/ ךי אין

 געשדיבען טאל אײניגע שדין נוף דעם
 םאר־ אויך שוין האמגן טיר געװארען.

 די פון ״רעוױוס״, אײגיגע עפענט^כט
 קריטיקער ־ ליטעראט-ר אנגעזעהענסטע

הא־ מיר און שפראף, ענגלישער דער אין

n און פערלשטיץ  r a n ױסטריקט 
כאארר חשאינט אין סענעחשערס

 ?יאוש דער םון באארד דושאינט דער
 צוױי איצם האט ױניאן דרעסםאכער און

 וױיס• טענעדזשערס. דיסםריקם נײע
 עױזועחילט איז סערילשטײן פרעזידענט

o פון םענעדזשער געװארען n •״•רא 
 דזשו• כרודער און דױױזשאן״ טעיןטױו

געווארען ארװעהילט איז האכםאן ̂ירס

שיקאגא אין אגױטענט קלאןק דער
אזנטערנעשױנען

אפים. כאארד דזשא״גט דעם באזוכט דעבס גענאסע
 קלאוק״ אין אגרימענט נײער דער

 װאך לעצטע איז שיסאנא, םון טרייד
 םארטרע״ םון נעװארען אוגטערנעשריבען

 דער פון באארד דזשאינט רער םון
«p פרן און ױניאן דרעסטאכער 

 םאנוםעסטשורערס סום און קלאוש
 אנרי־ דער איז• דאס וסיאײשאן.

 נעװארען אויסגעארבײט איז װאס
 װײם־ירע״ און זיגםאן פרעזידענט וחט

 אין נעווען זײנען פעילשטײן |ידענט
 צוריס. װאכען עטאאבע םיט יסאנא

 אפיציעא אנרימענט דער איז װאך
געװארעץ. אונםערנעשריבען

מא־ די האבען אגריטענט דיזען לויט

ס י מ ײ צ ר א פ ־ ט ל א ה נ י א

.13 נומער ״גערעבטיגקײט״

 לאזען צו צוגמשטימט נוםעשטשורעדס
 אינ• דער ־אין אונטערזוכונג אן מאכען

 אונטערזוכוננ, דער צו עהנליד דוסםריע
 אונ״ יארק נױ אין נעמאכט װעו־ט װאס

 סמיטה׳ס נאװערנאו פון אויםזיכם טער׳ן
 האבען מאנוםעסמשורערס די שאמישאז.

 לעקאמענדאציעס די אז צוגעשטיםט אויו
 אנגענױ וועיצען װאס סאטישאן, דער םון
 פאר־ <זער1יא נױ דעם אין װערען מען

 אױך םונדאמענט *לס ‘דינען זאלען העט,
מארסעמ. ק^אוק שיהאגא םאר״ן

 דעם םון ■ונשט װיכט־יגער א נאר
 ארבײטסלא־ דער איז אגרימענט נײעם

אײננעפירט ווערט וראס אינשורענס, זער
.)7 זײמ או̂י (שלוס

דױױזשאן. דרעס דעם pd מעגעדזשער
 ״נערעכטיגקײט״ די פון עזער5 די צו
 באקאגט, נוט ■ערזאנען צוױי די זײנען

 זײ אונו םאר נויםיג גיט איו עס און
• םארצושטעלעז. סך א

 האט •ערצשםײן ■רעזידענט וױיס
 אוים־ וױדער בײגעטראגמן, סך א זעהר

 יר דרעסמאכער און קיאיה יי צויעבעז
 פאר איז װע^כע קימויאנד, פון גיאן

 סטרײק פארילארענעם דעם נאך צײט, א
1911 pd אפגעשםארבען. ײי אזוי נעווען 

 א אין ױניאן יענע זיר געפינט איצטער
 צױ בעסערען א אין צושטאנד, גוטען

 אירגעגד נעוחנן עס איו זי װי שמאנד,
 איהר םון געשיכטע דער אין טריער װעז

 א ארײנגעטאן דארט האט ער יצעמןן.
).14 זײמ אויןו (׳ילום

או בען  אזעיכע פון רײהע גאנצע א נ
*o w nםסרעפענטייכען. צו ״

 לויבען ציטעראטור־קריטיקער אי!ע
 דער ווערס םארנעניגען מיט כוף. דעם
 און װמרק גיציליןי א אילס אנגענוםען כוך
 לעזעגחןן צום רעקאסענדירט װערט ער

 װיגשעגס״ איז עס אבער אױב עולם.
 ילעזע־פונ״ »<געסײגער ד/ןר אז װעדט,
 כא״ און ׳כוך דעם לײעבען זאי יליהום
 םון געשיכטע דער מיט װערען קאנט

 אױפ״ איהרע אאע סיט ױניאן׳ אונזער
 יןאכע- איהר םון פארלױןי אין טואוגגע;

 מעהר סך א נאף עס איז אעבען, דיגען
 מיט״ אקטױוע רי דאס וױנשענםװערט,

 ױני־ לאקאיל אונזערע אלע םון גילירער
 זאיען בכמ, מעםכערשי■ די און ׳א:ס

 װערען באסאנט און בוןי דעם צײעגעך
מעז, אײזדע זדלע סיס  זאנסס *זץ קא

 גע־ האבען װאס ■אסירונגען, װיכטיגע
 פון ^עבען אין ראאיע נרויסע א שפיאט

ארגאניזאציע. דער
 אין זיף רעדט דעם װעגען טאקע אוז

 סעק״ װאס סטייטמענט אפיציעצען דעש
 ארויסגע* טענ די האט באראף רעטאד

 אינ־ אונזער פון צאקאצס אצע צו שיקט
טערנײשאנאצ.

 װי דןי צעזט סטײטסעגט דעד
:פאצנט

ױו די צי ט קו ע קז ם ע ד ר א א  םון ב
ע ל ל א א ק א ם ל אנ ני ו ר פון י ע  ד

י. װ. ג. ל.־ א.
גענריסט! ״זײט

 צו באקאנט אײך מיר פיעהט ״עס
 דורכנע־ צעצטענס איז עס דאס מאכען*
 מאגדא״ די פון אײגער געװארען פיהרט

 געװאחגן איבעדגעגעבען איז װאס טען
באארד, עקזעקוטיװ נענע׳י־אצ אונזער צו

.)16 זײם י1אוי (שלום

 דעס לעהרער און םםודענםען פון ארנםערנעהםוננ
אױרװינג װאשינגפאן אין אווענפ שכת

םקול הײ
 װעם אװעגט, אין 7.30 שבת׳ דעם

 די פון אונטערהאצטונג די פארקוסען
 אינטער- די פון צעהרער און סטודענטען
 אר־ םון ארן סענטערס ױניטי נײשאנאצ

 אונטעדהאצ־ די אונעוערםיטע^ בײטער
 סטידענטען געװעזענע די םאר איז טונג
אונ־ די איצטיגע. די םאר װ; גוט אזוי
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מיטינג w\mm קלאזק זױכטיגער
נײטאנ שבת דעם

װעלען ױניאז דער פץ אײחשענטם ביזנעם די און פערלשםײן ם. פײנכערג, י.
םיטיננ. דעם אדרעםירען

H3Z

 קאאוש חנר םון באארד דזשאינט דער
 זעחר ס סײן רופט יוניאן דרעםצמובער און

 מיטיננ, טשערםאן שא« ?צאוק וױכםיגען
 נאכ־ אוחר 1 מסרטש, טען28 שבת, חנם

 140 םינא,1ש סטימועםענם איז סיםא^
עוחנניג צװײנמנ
 םון סײנגערוםען וחנרט צױטינג חןר

 וואס שעסער, קצאוק די םצן טשערלײס די
o םח סאנםראא אונמנר׳ן ?יף נעםינעז n 

 שציסט וואס X גוםער אסיס דיםטרימם
ח 1אי  איגחד •ראנתסםיװ, יי

 שעײר סצאוס אנמײק•! און סזננותגמ
 אי״םאון. ארױנוצו, ססרימ מעו*29 חנר סון
i# די t ין טשערציים® n 

o *ו סוםען צו אויפגעםאדערט n נדםיגג 
די םון סצרטותטער פױםבחמגצן אױך און

 אפע־ אז חאטער, א ׳שאפ אין פאכען אצע
 צזוי און ■רעסעד א םינישער, א רײטאר,
װײטער.
inװערען צדרעסירט וועט םיטינג ־ 

ט םון ^נ ^ז ־ ס ױי  גענע־ םײנבערנ, י. ו
 באארד; דזשאינט םון םענעדזשער ראצ

 מענע״ •ערצשטשײן, מ. וױיס־סרצז^נם
 און ,1 נוםער אםים דיםטוײסט םון חשער

 קאנטראצי• װאם אײזמשענטם ביזגעם רי
tn םון שצסצר קצאוס די o n .דיםטריקט

ר  וױכטיגער א זעחר איז מיטיגג רז
 די וױ גוט אזױ םשערצײט, שצ« רי אח

n n i o זיײ שציער די םון םצרםחנמער 
 זײ צײט. אין מומעז צו נצנצסצ? גצן

 אין איגםארמצציע בצסומן דארם וועצען
 סרצגצן, װיכמיגצ זצחר אײניגצ מוצמ

װיםען. צו וײ םצר נױטיג איז וואס

 דײנינג דער אין זײן װעט טערהאצטונג ו
 האי אוירװינג װאשיננטאן די םון תם

סט. טע16 און •צײם אוירוױנג םהוא,
צעה• די און סטודענטען רי חת א

 בײ װעצען םרײנד, זײערע מיט רער
 צוגויפקוםען אויר זיך געצעגענוזײט דער

 צא״ אונזערע םון מעמבערם אקטיװע די
 יױ דער םון בעאמטע די ױניאנס, קאיל
 ,ערױסיײ דער םון םרײנד אלע און ניאן

ױניאן. אונזער אין טעטיגקײט שאנאצ
 בא־ האט קאטיטע אראנדזשמענטס די

 און רעפרעשמענטס, געשמאקע זארנט
 אינטערע- אז פארבארײטעם אויך האט

 בא• פראגראם. םוזיסאילישען סאנטען
 באטיײ זיך װעלען ארטיםטען װאוסטע

 פארענ״ זיך װעט אװענט דער ציגען.
טאנצען. מיט דיגען

 אראגזשירט װערט אונטערהאלטונ* די ,
pd קײן און סטודענטעךקאונסיצ, דעם 

 םא־ צו געשפארט ניט װערט מיה שום
 און אינטערעסאנט אזוי אװענט דעם כען

 דעקען צו מענציך. נאר װי אנגענעהם
 אױםגא־ די םון טײצ קצײנעם א כאטש

 א םאר םעגט 35 גערעכענט װערט בען,
 עדװ־ po אפים אין בארןומען צו טיקעט,

 טע10 װעסט yno-iHin^: 3 קײשאנאצ
סטריט.
 זיך םארפעצט האבען װאם יעניגע די

 וױצצן אין םיקעטס מיט באוארנען צו
 קא־ אונטערהאצטונג, די בײװאוינען דאר
 אונכמרחאצטרמ. m צו שבת קומען נען
 דארטען, םיקעםם באקוםען וחנצען זײ

ט און קוםט ארײננאנג. בײם נ ^  מיט ב
n»״ r באסאנטע. איץ םרײנד
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