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ױניאז• דער פון לענען אץ פאס־רונגען אנדערע נאך
אי6א דעד ,5 ט  לאסײא ר״

 ע־שסער דער געױען איז שיקאגא, *ין
 דעם גוטגעדױיסעז ה*ט װעלכער <#קאל,

אגרימענט. גײעם
 ־2א איז דארטש׳ טען14 דעש שבת,
 םײ סיעציעיןער א געװארען נעחאאםען

 איז פיטינג דער דעם. װענען םיגג
 ®•ריײ אונזערע באזוכט. גוט נעװען
 איגטע־ און שעהן זעהר האבען טארס

 און פוגהטעז *<ע דיסק־טירט איגענט
 אייג^סײ אגריטענט דער איז ענדע אם
נעװארען. אננעגוםען טיג

 לאהאא פון באארד עקזעיזוטױו דער
 םארנוכען שטארק זעהר איצט איז 5

 איג־ װאס פראגע, די םארהאנדאענדיג
 היאוה־ שיקאגאר אלע איצט טערעסירט

 אכיע־ די האבען באװאוסט, וױ סאכער.
 טראנען צו באשיאסען םוי־ױען ריקאגעי

 א הײסט דאס סוטס, ״אינסעםנעאט״
 א אנישטאט דרעס א כייט דזשעקעט
 ״א־נ־ דער סקױרט. א פיט דזשעקעט

 איז געטאכט דא װערט סוט םעםבעיט״
 די איז אויף אין ער8קיצאוידשע די

 ?אאוק־שעפער די א*ן דרעס־שעפער.
 און דזשעקעט רעש אויף סען ארבײט

 דרעס־שעפער די אץ ;װאף פון דרעש
 איז עס שטיין. פון כיען ארבײס אבער

 יןיא׳ײד די דאס יאנע׳ א צו געסזטען
 דרעס די אז טענה׳ן, מאנוםעחטשורערס
 בײ צוגענומען האכען טאנוםעקטש־רערס

 דרעס־ניאגוםעה־ די קלאוסס. די זײ
 קראוק די אז טענה׳ן, וױדער טשורערס

 צוגענופען האבעז םאגוםעלטשורערס
דרעסעס. זײערע

 כיאנופעק־ די װעלען םסתםא נאד
 איז עס װי זיןי צוױשען שוין טשורערס

 איז קי*אוין־טארער די ב*י דורכקוטען.
 דזשוריסדיקשאךפרא־ א גאר גיט דאס
 ײײיצ לעבעגס־פראגע. א באגית נאר גע,

 גע־ איז סוט ״איגסערבעיט״ דעד אויב
 דער אין גאסט לאנגער א זײן צו קומען

 עד וױ אזױ אין קאאוק־אינדוסטריע,
 דרעס־ די אין געפיאכט טאקע װערט

 געװײ א צו דאס פאדה^ונערט מעפער
 קלאוה־ די אין ארבײט די גדזוד סען

 דעד אז זיף׳ פארשטעהט עס ^עפער.
 ארויסצופלאנ־ דף װי װעג אײנציגער

 ארײ:* זיף א-ז פראגע, דער םון טערען
 אין לעבען און ילײב בײט צואװארפען

 און קעםפײן ארגאגיויישאן דרעס דעם
 ױניאן טאבער דרעס דער םון מאכען

 די װי ױגיאן שטארסע און גוטע אזא
 אזמא־ װעאען דאן ױגיאן. קאאוהמאכער

װערען. נעאייזט שנעא םראנען כע
A

ױניאז, פינישעריז די־ ,59 אאקאא
 אנרײ דעם גומנעהײסעז א׳ײד שויז האט

 װאס מיטינג, ספעציעאען א בײ טע:ט
 צװעק. דעם פאר נעװארעץ נערופען איז
 גיט־באזוכ־ א געװען איז מיטי:: דער
 באדײ־ א *טעהנער.•• א זעהר און טער

 59 אאקאא פון טעסבערס צאהא טענדע
 זײע־ אין הזנכעדוגכ א באקופען האבען

 זײ:ען סקײאס די װײא •׳עס6װײדז״ רע
 ברענ־ עטאיכע םאר נעװארעז געהערט
̂עא, װי טעעס,  פון סאוערס באטאז אט
 עדזיט ;װאך א דאאאר 24.00 צו 20.50

 צו 32 כון — אײ האאס בײסטערס
 בי, קאאס בײסטערס 6עדז׳ן ;דאאאר 35
 פעאער ;דאאאר 31 צו 27.50 םון
 ״פעאער ; דאאאר 31.00 צו 27.50 סיז

 א דאאאד 32.00 צו 27.50 םון הענדס״
 אין אאעם איז אאקאא דעם אין װאך.

ארדנוננ. בעסטשז
A

 דעם װעגען נאף האט 18 אאקאא
 ספע* א געהאנדעאט. ניט אגדימענט

 געװאחןן םאררוםען איז מיטינג ציעאער
ײאןי״ נעססטע םאר

 זיף האבען םיטינג אעצטען דעם בײ
 געטעקסט 18 אאקאא םון מעםבערס די

 דאס אסעספענט. אן דאאאר 2 םיט
 עט־ העאפען צו אויף געהן זאא געאר
 ניט קענעז װעאכע מעפבערס, איכע

 זײעד צואיב באשעםטעונג קײן קריגען
עאטער.

A
 נוטגע- אויך שײז האם 81 אאקאא

 ספעציע־ א בײ אנרימענט רעם הײסען
 געהאאסען איז װעאכער פיטיננ, לען

 די פארטמ. טעז24 דעם געװארען
 געהעכערט איז קאםערס די םון םקײא

 #װאך א דאאאר 50 צי 45 םון נעװארען
 װאך. א דאאאר 45 צו 41 םוז מרימערס

 סקײאם די פוז עראבערונגעז די אויסעד
 קאםערם צאהא באםרעפענדע א וחנצען
 וױײ זײערע אין העמרונג א קריגען

 אנרײ יעצטמען דעם אױט וױי^ דדפעס,
 די פון פארדינםטען די וחנרען םענט

יעהר*יף. נעהעבפרט מווטערם
 תצטיגען דעם םיט *ייגקצאנג אין

 אז געװארעז נעסאכט איו אגדיסענס
 מון פארדינסטעז די m אונטערזוכונג

איז 1924 יאחר Drr דירד קאטערס ד%
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 וױידזמעס אין העכערונג א יןריגען ראר,
 און װאף א דאאאר 5 ביז 2^0 םון

פעברואר עד׳פטען דעס פון פעי״ ״בעה
.1925

A
 מא־ קאוט רײן היגע די ,54 אאקאא

 שװערע א דורך איצט פאבען . כער,
 זײנען צײטען געװעהנאיכע אין צײם.

 גע־ װי אעדיג מעוזר ארופגעגא;גען זײ
 ערגער, נאף איז איצט און ארבײם#

 האבען שעפער גרעסערע פאר א וױיא
ס;ן ארויסגעפוםט *עטאדט. אוי

 צוזאמען באארד, דדטאיגט דער
 ערנסטקײט די װײסען אאקאא, פיט׳ן

 צו םענאיכעס אאעס טועז און דערםון
 רײנקאוט די פון אאגע די פארבעסעיען

פאכער.
A

 װײסט און דרעס ד• ,100 אאקאא
 ארגא־ דעם אן םיהרט ױניאן, פאבער

 עס אעבעדיג. זעהר קעפפיין ניזײ״פאן
 ניט־ די ארום איםאעטס צוטײאט װערען

 מײ יאקאאע די ̂ןעפער. ארגאניזירטע
באזוכט. גוט זײנען טינגען
הא־ 100 אאקאא פון פיטנאידער די

 טען1 דעם פייערען צו באיטאאסען בעץ
 טאנץ. פײדז^ענט שעהנעם א פיט פאי
 דריםאאנד־ אין םארהופען װעט דאס
 זיך אערנען םײדאאף אונזערע האא.
 פריה־ דעם םאר םאאקס־טענץ די *שױן

אינגס־טאנץ•
A

 טײאארס, אײדיס די ׳104 אאקאא
 מען און סיזאן ביזי א געהאט האבען

 נאר אװערםײם. סף א געארבײט האט
 קופט עס װען גאיקען, אאע די .פיט

 QV1 אז ארױס, זיד װײזם יאהר׳ עגדע
 םון הכא סף םארדינט פען האט יאהר

 אײן אין דאאאר. 1,600 ביז 1,500
 דער איז װעאכער יטאפ, טײאאר אײדיס

 נע־ םיר ראבען שטארט׳ אין גרעסטער
 העכע־ א קריגען צו םארזוף א פאכט

 פאא דעם אבער װײדזשעס, איז רוננ
 םיר אײנגעגעבען. ניט דאם זיף קאט

 באניײ די צו אז זינער. אבעי זײנען
 םיר ויעילעז אנריפענט דעפ פון אונג

 אינ־ דער םאר סקײאס בעסערע הריגען
דוסטריע.

 צו באישאאסען האט אאקאא דער
 םאר־ א פים פאי עחפטען דעם פייערען

 קאםונע״, םראנצויזישע ״די שטעאונג
פעפבער. א זײעחנן פון געיטריבעז
 דעם באזוכט דעכם וז. ױרזשין

אפים. באארד דזשאינט
הא־ פארטש׳ טען18 דעם םיטװאך,

 נאםט חשוב׳ן זעהר א געהאמ פיר בעז
 דיעדקװאטערס. באארד דזשאינט די אין

אין װען נאכםיטאנ, אזײגער זעקס ארום

ן חאנמן העדקװאםערס די  י געםונען ד
‘ באגצנצדש די

2 ׳עיקאגא — גערעכטינקײט
 אר״גגע־ איז פצסכערס, צא̂ח גרױסע
 ארג״טעדפיחרער אילטער דער סומען

 אוגוער דענס. גצנאסע העמםצר, און
 און דערסענט באיד איחם האט עוים

 אױפ- עגטוזיאסטי׳ש זעהר איהם האבען
 אן געװען א»[ אױפגאפע די גענומען.

 גע־ איז גאסט דער וױייל הארציגע׳ אפמ
אונערװארטעט. סומען

 געדױערט האט וױדט דעבס׳עס געג.
 לורצעו דיחוד אין אבער מינוט. 20

 ים א אױסתד;ײ?ט דעבס האט צײט
 ארבײטער־באױעדנ;. דער צו יציבע -פון
 ױג״ איריטע די געאדבט זעהר האט ער

 גענאםע נײט .עטאיץ דינען םיריאנס.
 וױדקריןי דינען דאס נאזוך. דעבס׳עס

 גײסטי־ םון פיגוסןן אונז םאר געװען
פארגעגיגען• גען

ביאליש, ם.
באא־־ד• דדטאינט ׳עיקאכא פענעדזיעער

 מיטינג טשערמאן שאפ קלאוק
 • א — שבוז לעצטען פון

ערםאלג גרױסער
• ן זײס פון ושרוכ

 צװײ ארע פיטינגעז אזעילכע 9 װערען
 אט םון רייהע עריטטע די און װאכען.

 איבער־ םארקופען װעיען פיט־נגען די
 “א:א: װעט פיאץ דעד ^בת. אכט^ג

 ״גע־ נופער געקסטען אין װעדען סירט
׳.,רעבטיגקײט

 א דין װעט פאנאט א פא̂י אײן
 םון פארטרעטער שאפ אלע םון מיםינג

 עריפטער דער װי אזוי דיסטריקס, דעש
 איע אויף ^בת. םאראכטאגען מיטינג

 ײע״ באעפראכען װעאען פיטיגגען דיזע
 טאג, פון פראגען װיכטיגסטע די רען

 דער און טרײד דעם אנבאלאנגט װאס
 אלגעםײנע טאנגע אויף און ױניאן׳

 םין פעפבעריעיפ די װעאכע אין םראגען,
םאראינטערעסירט. איז ױניאן דער

 מײ דיזע דאס האפען, צו איז עס
 יע־ די א ארײנברעננען װעאען טיננעז

 םון רײחען די אין טעטיגקײט און בען
 פאיער דרעס און קצאוק גרויסער דער

 גאנצער דעד פין נוצעז םאר׳ן ױניאן,
ארנאניזאציע. דער םון פעמבעריעיפ

.a r«f fit *ft*;
 װאמט ױן אדג״טער, דעם פאר ציע

 ״jm ׳צט^נחמ ביװעגונג ױדאן טר^ד די
 ,י וױ וױרהואפצר V* און נער

 אץ נאנוצען אדנ^טער ר> װאס פיט^ען
 אר8 און עיןדסטעגץ פאד׳ן האטף דעם

 האט *ויעוט גערענטיגקײט. סאציאי^ער
 םון »ו וױסען, געי-אזט האכפאן ברודער

 דין ער װעט וױיטער און א; יעצט
ט צוואפען v די פי j דחוס- 'ארקער 
 מאנטרעאלצר די וױניצט ער און פאכער,

• חור א»ן ערפאאג פאכעד קיא*ין ר ^ ױ  ו
^ ץר און ארבײט, דיגער אפ  "\1 אז ח

מער- חור פון הילוי די אויןי און פיה  אי
iw■ דעם אין גע^אגאל nW iH אמא״ 

 פון צ^ס אץ און ניזאציאנס-שאמפײן
פדסט דין ניט װעט סטרײמ  1ד אז ן או

 ודסצו װצלען פאכצר ק*אױן פאגטרעאל
 און פרנײסען דיוע ?געצען צו אזױ װי
 מצן װעט פונדאפענט דעם אױף אז

 וורב״טער, היגע די דאס יוניאן א בױען
ײ, אעטערנעשאגאי די אײף וױ  װע״ בנ

^וטאיצירען׳ יןאנען לען
 אין ׳עוכערט ברודער וױ דעם נאף

 די איז געדעדט, האבען גריםארד ם. בר•
 און אײפעטיפיג, רעזאלוציע פאאגענדע

 געװי״ אגגעדפען באגײסטערוגג, פיט
. ג רען

חד םארזאפעאטע די ״פיר, עאי-  ׳
 פיטגאידער, אקטיװע און אעגאטען

 אנער- און דאנת אונזער אויס דריקען
 האכמאן דז׳צ. כרודער צו קענונג

 אוגערסידאיכער און גוטער זײן םאר
 און אמאגידרען הע^פען אין ארבײט

סטרײק. אונזער פירען
טעטיגסײט, די אז האפען, ,פיר
 אוגטער• ה^נפאן כרודע• װעאכע
 גע• װעט יארק, ;ױ אין יעצט נעפט

 און ערפאאג, כדט װערען קרױ:ט
 זײן פיט צוקנפט דער אין װעט עד

דער גוצען גוטע ברענגען טעטיגקײט

 מיטיגג דעם פון פארזיצענדעי דעד
דז״טײקאבס. ט. ברודעד געווען א-ז

אן• פיט נמ,ןש, טדײד־ױגי
ש. י. וןעגעדע. פאנטרעאא׳

:דעען שטדנדען די
 ביז 5 פון ראנערשטאג, און פאגט^ג

 12 ביז 10 פוז שבת םארגאבט, 7
פארמיטאג.

• ערשינעז שױן

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 isto ry  o f th e  In te rn a tio n a l Ladies G arm en t W o rk ers U n ion

ױניאן װאירקערס גארמענט לײדים אינטערנעשאנאל דער פון געשיכטע די

נעבונדען עעהן א:ן פארטאט גרויםער זײםען, הונדערט 6 איבער פון בוך א
»;ן גע«רינען

. ר י ד א ו ן ל י װ ע ל
פי־ן^ען. על;*נ*םי*ע און סןציפלע איבער װעדק נ#ד#נרערע אןן פרפנקרײך״ אין ״סינדזקאליזס פון פארפאסער

 האבען און ױניאן אונזער וועגען באגױו» אטת׳ען אן חאבען זױלט איהר אויב
בוך. דעם לײענעו צו ניט פארמעהלט טו לעזענדיג, פארגעניגען גײפטיגען א

דאלאר. פינןן איז בוך דעם םוז פרײז דער
פריח העלפט *אר מף א באקוםען קאנען אינטערמךטאנאל אונזער פון םיטגלידער

ר א $ פ 2 B־ 50. r‘ .
סען םען ק#ן פרײז דעס פאר ך דעם כאקו בלויו כו

ם אין פי ן $ ר פו ע ז נ ל, או א אנ ש ע רנ ע ם ע מ 3 א ס ע װ
םאנ ח םאנ ט דאגערעכזאנ י ע ץ אפים דער וו י 6 בױ אפען ז J0 ,די פארנאבט  י1 כ

ען קאנען זאלען ע בוך דעם קרינ ד ענ ח ע ׳1 ■ י ■ ארבײט. דער «ון ג

ט ד י ט ל י ה נ ע פ ט כ ע ל ם ש ל י ס נ א ט
ט איהר ה״ילעז לײכט עט קענ

ן א י נ ט ױ ל ע ע ה ט נ ע ס
סםריט םע17 א־סם 131

 און טאנסילס אױף אפערײשאנס פא•
םאר געיעכענט: װערט אדעגאידס

דערװאקסענע םאר דאא., 25 קינדער
ו^אאר. 20

G E R E C H T I C K E I T — ( J U S n C E )

 אאע פון ארנייטער
 םפראײ• אענדער,

 די און נעש
 ןײן ױעט ױעאט

ן ע ר ע י י •

 החזהתי כצרסתי
ארוה. ואא

.)6 כ״ז, (אױב,

ײן אן  גערעכפיג• מ
 זיך איך חפלט קײט

 װעל און צמפיק׳
ןוולאזען. ניט איחר

ר ע ל מ צי סי ו א א נ ר ו א ו ר פ ע ל ד א נ א ש ע נ ר ע ט נ י ס א י ױ י ם ל נ ע ט ר א ם נ ר ע ס ר א ױנייאך װ
PRICE 3 CENTSNew York, Friday, April 10, 1926. 192S ,ײל » א  IgBlO ,ײטאג פר

ל א נ א ש ע נ ר ע ט נ י ט א ם י ל ש » ס s ב ק ע  ט

ר א ע פ ג י ט ױ ס נ נ א י צ א ז י נ א ג ר ט8 א ײ נ ר
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שטעג־ איז אינטערגעשאנאל אונוער
 אמאגיזא״ װיכםיגע םיט םארנומען רינ

 זיך םארענדיגען װאס ציאנס־קעםפײנס,
 װאס סטרײקס׳ גענעראל סיט ױב אס1

 געלם. סף א יוניאן דער א• האססען
 ארגאניזאציאנס־ די אפילו װען אןן

 שא«• בילריז פאראותאכען ספספײנס
 געלט. גענוג אױף עס קאסם ססרײסס

 אויף איז שאי״סטרײת פארצ-י:ענער א
 דאס אבער כיסען. טײערער נאנץ א

 ײעיען געטאן דאר מוז און ךאו־ף
 די דאף עקדסטירט צװעק דעם פאר

 צײט צו צײט םון מוז מען ױניאן.
 גארטענט לײדיס די רײניגען נעײען

 װאה פסואת־שעפער, די פון !תדוסטריע
 סלןעב־שעפער. די םון ;אן ז*ף .קצײבען

 איגדצפ* דער אץ זיר פארפלאדיע: װאס
 צװײטען״ א ביז סטדײק אײן םין ןןריע

 גערוםענעב אזוי דעם םון צײט דער אין
עדיאד•8םרירענס־

 אינ- אונזער האט באדגדערס און
 )ין1 טאן געדארפט דאס 'טפרגע״שאנאר

 דיזע סאנאטען. עטליכע יעצטע די
 נױ אין געװארען ;עטאן איז ארכײט

 איז אויך און פיאוױנץ דער אױןי און יארק
 געאר־ האבען יאנג טאנאטען סענעדע־

 ארגאנײזערס, אינטערגײשאנאל כײט
 אר־ ניט די םון אדכײטער די רוםענדיג

 ארײן, ױניאן רער אין שעפער גאניזירטע
 סטרײקס, די נעקוטען זײנען נאכדעם און
 ױניאן־ אין איז װאס שלוס-אסט, ףנר

 םון אנהויב אן צרשט אנגעלעגענהײטען
 אנ־ און נײע טעםינקײט, װײטערדינער

 קאמפען. נײע און טראכעצס חנחג
 א און געלם׳ קאסט אאץ דאס און

סומע. די װי מעהר סף א נעאט.
 םון באקוםט אינםערנעשאנאל די ו(אס

י  צאהצונ- קאפיטא ■ער נעוױןהגליכע ו
 געװע: נויטיג דעריבער איז עס גען.

 א; ידער5טיםגי די אויזי אוױםצולעגען
 אנ־ װײטער הענען צו אום >ו$עסםענט

ר םיט נעהן ץ  ארגאניזאציאנם נויטיגער ר
 אפנעשםעלט ניט קאן װאס *תײט,

נעװארען. געטאן איז ראס אין !חנרען.
 װאף די האט באראף סעפרעטער .־׳

 אאקאלם אוגזערע אאע צו ארויסנעיעיקט
t\ לײענט װאם סטײםםענט׳ אםיציעאען 

 אנט:יםא װי טײאוױיז ןיך
 רעכטען, די םיט אײנפאאנג ̂אין -
. א• דער םון קאנסטיטושאן די <אס1  ל
 ,12 ארטיקעל ׳5 סעקשאז אין י•, װ. <1

באארד, עקזעקוטיװ גענעראא דעם ;יפ
 םפעשעל א אויף באש^אסען מיר ן

 א•״ צוריק לאנג ניט איז װאס ינג׳
ברידזשפארט. |ic נעװארען אטען

 םון אסעסמענט אן ארויםצואצנען :נ.,
“f ׳דעד םון סעםבער יעדען אויןי

m אן ם ר ע ש ן פ ע נ נ םי י  ם

®r װ פי ה ע ס ןו ר פו ע פ ע  ש
ם , ע ת ר נ ג ש מ ײ כ

 <*«־ װעלען כייטאנ, nor, 1.30 רעם
• מיטינ שאי־טשערמאן ײערען *לטען

י 1« i סלאוס י m r אונ זיינען װאם •
 דיםםריתט ■ראגמס. םון קאנטראל 1 ־

c .מען די .1 נום טי  נעחאל װעלעז םי
 האל, קאםינא םטײזועםענט אין ײערעז .
1RI עװענױ. *וױיםע

 רעם פון אײרזשענט ביזנעם יעדער •
 סיטינג באזוכדער א האבען ײעם דיםם.

 »אם שעיער די םון טשערלייט די סיט
 זײן װעט מיטעכ יעדער קאנטראלידט. *ר
ו  חאל. דעם איז ציםער באזונדער א יי

 דיםסוטירט וחנלען םיטיננען די י1אוי
M שא• פון םראנעז װיכםינע זעהר

o םון ם׳מרלײט אלע און טרײד פון n 
 ♦ײן »ו אויפנעםא^ם זײנימ -ייסם

 ומרעז נעםאנט וחנם עם סיטיננען. די
 וחד װאס טשערלײט די און מאל״ .י¥ל

 נ«רופ«ן װעלען אנװעזענד זײן נימ
w .׳ פאדאנטוו^יטלימײם .

 דארף אםעסנזענט דעד י• װ• ג• ל. א•
 םוו םמף א אין װערען אייננעצאהאט

װאן. א סענט 10 *ו װאכעז, 26
 ארױםגע״ װערט אסעסטענט ״דער

 אונזער םון םארשריםט דעם לױט יעגט
 ,12 ארטיקעל ,5 סעקשאז קאנסטיטוציע׳

ארגאגיזא- די העלםען צו צװעק ״םאד׳ן
.)16 זײם אױף (׳שיוס

ג נ י ר י ז ה ר » ס פ ר א נ ר ע װ א ע ג ל ע י צ ע פ ס

ע י ם י מ א ט ק ג ײ ל ע ג פ א
 םאר־ געזאיט האט ױאס היריננ, די
 פאר זונטאג און שבת אעצטען קוטען

 ספעציעלער סטיטה׳ס גאוועדנאר
 דער םון צושטאנד דעם װעגען סיע

ױט ק^אוק־אינדוסטריע׳  פאהטען די י
 דעם אין קלאי״געשטעיט װערען װאס

 איגײעסטי• ספעציעלע די םון רעפארט
גע־ אפכעאעגט דעדוױיל איז גײטארס,

י ר א ט י נ א ל ם ע ב ײ ן ל י ס א ע ר ד ד ײ ר ט ט נ ײ  ה

ן ז א ע ר י נ א י צ ק נ ו ם פ ע ל5 ד י ר פ א - ן ע ט ו
 אינד-שטריע דרעפ א*ן קל#וק דער פאר לייבעלס סזמיםארי די

נאבכאבע;. ניט עס טאר קײנער א״ פאטענטירט
••*■%■J/1 י ןײןײ•

I ^

 דעם פון דעפארטמענט אײבעל דער
 קאגטראא סאניטארי אװ באארד דזשאינם

 דער דאס מעגאיך, נאר איז װאס אאץ ט1ט
 אגהױבען גאײך זאא אײבעא סאניטארי

 אינדוסטריע דרעס דער אין פונקציאנירען
 דער דאס געװארען כאשטיסט איז עס און
דער װען טאג דער זײן זאא אפריל טער15

 אנפאנגען ,זאא טדײר דרעס אין אײבעא
םווקציאנירע;.

דירעק״ דער םאסקאװיטש, הענרי דר.
 םון דעיארטסענם אײבעל םון טאר

 קאנטראא סאניםארי אװ באארד דזשאינט
 די דאם געמאכט, באקאנם װאך די האט

c אין אײבעאס m באױ זײן וועאען טרײד 
 אונטערשײדען זיך זאא עס כדי װײס, י1אוי
 װאס טרײד, קאאופ איז אײפעאס די םיז

ס. אױוי שװארץ זײנען  אײבעלס די וױי
 זעא־ דעם האבען יועילען טרײד דרעס אין
 כײינט װאס ״■ראזאניס״ אויםשריםט בען
 הא־ עס װי געזונט׳׳, ״צו□ אאטײניש איז
 זײ טרײד. קאאופ איז אײבעלס די בען

 און נומערעז אנדערע האכען אמנר וחנאען
קאאי̂ר אנאנרער
 אויך מאכט דעטארםמענט לvלײב דער

פון אפיס «אטע:ט דער דאס באקאנט,
 שוין האט װאשינגםא־ן אין רעגירונג דער

 זועט קײנער און אײבעא דעם •אטענטירט
 פאטענט דער נאכםאכעז. טארעז ניט עס

 ארױסגעגע־ איז לײבעא סאניסארי םאר׳ן
1925 מארםש, טען31 דעם גערוארען בען

 אויך מאכט דעפארטמענט אײבעא דער
 געטאן ילעצטענס איז עס װאס באסאנט,
 סאניטארי דער אז אױםצוטאםען, געװארען

 אין װערען געברויכט ריכטיג זאא אײבעא
 דאס אננעװיזען, װערט עס םרײד. האאוק

 די דאס אױםצוסאסען, געטאז װערט אאץ
 גמברויכען זאאען מאנוםעקטשורער קאאוק

 װע־ װאס גארמענטס די אױןי לײבעל דעם
 אונטער שע&ער, עגיאן איז נעמאכט רען

 זוע־ אײנצעלהײטןז באדינגוננען. ױניאז
 צװײטען א אויף געםינען אעזער די אען

 םפעציעאען אין צײטומ, דער אין ארט
 רער דזשײקאבםאן, ברודער םון באריכט

 אינ־ און אײבעא דעם םון מענעדזשער•
 דזשאינט דעם םון דעיארטמענט שורענם
באארד.

 פונלצי- אײבעא דעי װען איצטער,
 אינדוסטריע קאאוק דעי אין שױן אנירט

 אינדוסטריע, דרעס דער אין אויך און
 םון דעפאיטמנעט אײבעא דער װעט

 קאנםראא סאניטארי אװ באאדד דזשאינט
 סאניטארי םאי״ז אגיטאציע אן אנפיהרען

 אאץ און קאסטארער די צװישען לײבעא
 װע־ זאיל אײבעא דער װערען, געטאן זועט
 םאר־ זאיעז םרויען די אז פאפויער, רען

 איײ סאניטארי כױט׳ן קאײדער אאנגען
 העאפען, סך א געװיס װעט דאס. בעא.
 ציעהר װאס זאא אײבעא סאניטארי דער

 זיכער װעט דאס און װערען פארשפרײט
 םון מיטגאידער די פון נוצען צום זײן

ױניאן. אונזעד

 געװארען אפנעאעגט איז עס װארען.
 םון צדדיש אאע כמעט װײא דערםאר,

 זײנען װאס אינדוסטריע׳ קאאוק דער
 רעפארט, דעם • אין םאראיגטערעסירט

 נאװער־ דעם דאס םאראאנגט, האבען
 היריננ״ די אפאעגען זאא קאטיםיע נאר׳ס

 צו צײט כיעהר האבען זאאען זײ כדי
 צו זיןי רעפארט, :רויסען דעם שטודירען
 װאס פראגען אאע די כיט באקענען

 קא־ די און אננעריהרט, דארט װערען
 הידינג די אײנגעשטימט האט מיסיע

צײם. קורצע א פאי א״צולעגען
 װעדען שורות די װען צייט דער א*ן

 װען באקאנט, ניט נאד איז געשריבע;׳
 איז עס םארלופען. װעט הירינג די

 וועט צײטוננ די ײעז אז דעכ^יך, אבעד
 נײעש די זאא יצעזער פזן האנט אין זײן

 די דורף װערען געגזאכט באקאנט שוין
 קאםיסיע די װײא פרעסע. טעכאיכע

 הירינג די איינצורופען באשאאסען האט
 כיעג־ זײן נאר װעט דאס װי שנעא אזױ
 פארציהען. ניט זיר זאא זאןי די כדי איך,

 גא:ץ אײניגע אז װייס׳ קאטיסיע די
 באריהרט װערען װאס פראגען װיכטיגע

 ספעציעאער דער םון רעפארט דעם אין
 ענט־ אז אריו* װארטען אונטערזוכומ,

 דאס פאדעיעז׳ װעט ױניאן די און פער,
 װײא װערען. נעגעבען זאא ענטםער דער

 באזײטיגט דארפען ענטפער דעם דורף
 הלאוס־ דער אין איבאעז אײניגע ונערען

 שטי־ און װערגען װעאכע אינדוסטריע,
 אינדוסטריע׳ דער פון ארבײטער די קען
גופא. אינדוסטריע די װי גוט אזוי

א י פ ל ע ד א ל י ט פ ם ױ ן ו ז ו א מ א ס ס ע ו  ד

ן , א י נ ט ױ ר ע ײ i פ o ן ע ג ױ ה א ם י ו א ע ל י ב ץ
 ױניאן מאכער דרעס און װײםט די

 זיף גרײט ,50 אאקאא פיאאדעאםיא, םון
 ױביאע־ ־יאהריגען10 איהר פײערען צו

 װאס שטײגער׳ נרויסען א אויף גאר אום
ײן זאא  אונ־ םיז נאר ניט טוב ױם דעד ז

 אין אאקאאם אינםערנעשאנאא זערע
 גאגצער דער פון זאנדערן טיאאדעאםיא

 פון טוב ױם דער באווענונג. ארבײטער
 זונ־ װערען נעפײערט װעט ױניאן דער

 בײטאג^ועט מאי. טען24 דעם טאג,
 קאנצערט קאאסישען א געבען ױניאן די

 טאנ״ און באנקעט א אװענט אין און
 און װײסט דער םון געשיכטע די
 םילאדעלפיא פון ױניאן כיאכעד דרעס

 פאסירוננען• דראמאטישע מיט םול איז
 האט יצעבען איהר םון יאהר 10 די דורך

 יוי‘ דורכממאכט. סף א גאר ױניאן די
 שלעכטע און צײטען גוטע געהאט האט

 איז גרויס, געװען שוין איז ;צײטען
 כע־ גרוים וױדער איז ארונטערגעקומען׳

 דירכ־ איז זי װײטעד. אזוי און װארען
 האט םײערען, פארשײדענע נענאננען

 אדויס־ און קאמפען סך א דורכנעטאכט
̂ור נעװיזען  װאס העלדישקײטען סף א ג

אין באגײססערונג ארויסגערופען ה^ט

 ױניאן אינטערנעשאנאל גאנצער אונזער
 בכלל. ארבײטער־באװעגונג דער אין און
 ־־10 דעם םון געלעגענהײט דער צו און

 ױניאז די גיט ױבילעאום יאהריגען
 געשע־ אלע די װאו פאמפלעט, א ארוים

ױניאן דער םון לעבען דעם אין הענישען
.06 זײם אױוי (שלוס

ה נ י ס6א י נ כ י י צ ר א פ ־ ט ל

.15 נוטער ,גערעכםיגקײט״

!י

ר מ א ם ס ו א ל ס ס ר ע ד א פ מ פ י ו ס * י עו צו נ פ ײ נ ר  א
ת כ ד ש « אני נ ם ד ר נ ע ד אנ א ס נ ו ז

ען קלאוקםאכער די ײנ ט אויפנעפאדערם ז  נ»ך שבח ארבייטען צו ני
מנ ט ד ץ לאקאלם אלע׳ םון קאםיםעם זדנטאג. אדער ן ט פ שאינ  באארד דז
ת שאפ־דיםמריקטען די •אםרולירען וועלען ך שכ א טאנ נ  ז־נטאג, און םי

ען וועט עם װער *דן ײם דער בײ ווערען געפונ  ווערען גערופען װעט ארב
ו אן דער פון קאנױםע גרױוענס די ג שטראפט שטרענג וועם און ױני  בא

ווערען.
ט פץ נאםען אין נ אי ש יוניאן. דרעםםאכער און קלאוק באארד ח

ל ע א ר ז י , א ג ר ע ב נ ײ שער. גענעראל פ ת םענע

מ ײ טיננ .2 ז ט פון םי שפינ  רי םון באארד דז
דזשאזטח—ױניפז דרעסכיאכער און קרפוק
ש־ פי

ם ײ טיננ ר״ ז  אידישע םאראײנינםע די םוז םי
םטאן מ — נעײעיקשאםטעז  פײנ

ם י י  סטורענטעז די םון אוגםערהאיטוננ רי .4 ז
 ר,. ב• •D — יעהרער און

ם ײ  וױיס־פרעז. יכבוד באנלעט שעהנער א .5 ז
ח — דובינסקי רײװיד ד ט . ס ר צ ע ר א ע ז ז ר

פז דעזײנערס דער אין — 4.ד יאהאי ױני
ב. . א ל ד ש ם י ם

ט ײ  איצטיגע־ רער םוז טעםינקײט די $♦. ז
א. — 2צ יארא־* א*ז אדםיניסםראציע

אי פארטנ
ט *י — הנב־א אליהו כיאדערנער דער .7 ז

 (כע־ איהי זײם יזריגע ךײזטז. אברהם
. א. - דיכם> י מ צ ו ד א  ר

ט ײ נאטיצען ערימאדיערע .8 ז
ם ײ  ירײ• די פון נעשיכטע באגײםטעדענדע .0 ז

. ט — ארבײםער רער ן א ס פ ל א  װ
עי דער .10 ?ײט ײכ רעיא־ט• אינשורענס אוז י

$ו — באארר נמ שי L׳ / ם
— שאיף אוז ?ורץ

רזשאינ םוז םענם
אז ס ב א ^ שי ף

ט ײ  .11 ז
שאז

ם ײ  װעם אזײ װי .12 ?
 — סאבם? לינ״׳ס
הי ר — װיםעז  װ

ט ײ  שםועםעז. מרצע .13 ז
ט ײ  אדװזנרםײזכמנטם שלוםען, .14 ?
ם  אדװערםײומענםם .13 זיי
ס ״ירײעדם״זםזוגםס. »*ז שליםעז .10 זיי

ל־״ואו—בא־טײס אטפטערראםער רע-י
ש. ם אדױ אנ ז

רוםא• װערעו בראבעז
. ר ט ם אינ ל פ און עי
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ק ו א ל ן ק ו ר א ע כ א ס ס ע ר « ד י נ ױ
 מי׳ י־עצטען Din pc פיאטאחאל דער

 װערט באא-ל לזשאינט רעם םון טינג
גוטגעהײסען. אח םאלגעלעזע;

 דײ אװ באארל לי pc באליכט רער
 א גאו און פאדגעלעזען, װערט לעקטאלס
גוטגע־ דאס װעיט דיסיןיסיע, לענגעלע הײסען.

/| W * * .ןצושריפױײל
 בלודער אז אינפאיטירט, 2 י-אקאי*

 איס ;עװארען ערװעהי*ט איז סטיגליץ ס.
 לא־ דיער פרן כיענעלזעעל־סעקלעטעל

קאל.
 ביעגנט 35 לאקאל pc לעוױן ביודעי

 ברורער גענעז אכדזי״עק•:־^ אן א*־יק
 ברידער די pc יזאטיטע א px כםמײיץ
 פ־וטטשיש וױיסדאז, היאוױץ, םענקץ,

 אונטער־ אפױנםעט װעיט טיייאזא און
יוי:אנע. די צוזוכען

 זיי אז אױך איגםאלמילט 2 ‘יאקאי
 פון נ־אמאקאל דעם :וטגעהײסען האבען

in□ באארד דזשאינט pc טעז27 דעס 
 דעב םון אױסנאכיע דעד כײט מאלטיש
 צו־ באארד לזשאיגט דעם שון באשלוס

 בױדער םון רעזענאציע די ריקצואוױיזען
 לעפאלטמענט דרעס דעם םין האראװיץ

 פינאנ״ן דער פון רעקאמעגדאציע די און
 גע־ זאיעז באקסעס צוױי אז יזאמיטע,

 אבשנל אפיעיעדס דעם פאר ווערען גומען
 סאצי• אילישעז דעם פון אלאנזשילט
 אב־ ;ענאסע פאר פאלבאנל אליסטייטען

ראמאוױטש׳ן.
הא־ ז״ אז איגפארכיירט 10 לאלןאל

 םדן פראטאיזאל דעם גוטגעהײסען בען
iijn טען20 דעם פון באארד לזשאינט 

 די pc באריכט דעם אױך וױ כיאלטיש,
 טען18 דעם pc דירעיוטארס אװ באארד

טארטש.
 ברודעד אז אינפארביײ־ט, 22 לאיןאל

 געװא״ עלװעהלט איז זיטעלטאן טשאס.
 םעני ״שװעסלעל פזן פלאץ רעם אין לען

 צוליעב לעזיגנילט האט װעלכע גאלאס,
 געװארען דעלװעהלט איז זיי װאס דעם

אײדזיטענט. ביזנעס ־
צוגעלאזען. װערט ברודער דער
 איגםארםירמ אקאלs ז^בער דער

 דעם גוטנעהײםען האבען זײ אז אױך,
 באארד דזשאינט רעם םין פלאטאקאל

 אויס־ דער כייט םאלטש, טען20 דעם םיז
 ערקלעהלען צו באשלוס דעם פון נאםע

 זײער דעפיטעט. ראםענבערנ בי־ודעל
 צו באשלאסעז האט באארר עקזעקוטױו
 דער צו בא״״גלוס דעם גענען אפעלירען

אינטערנײשאנאל.
 אויך האט באארד עסזעקוטיװ זײער

 םיז רעקאמאנדאציע די צוריהגעװיזען
 א אריעצוגעבען קאםיטע, םינאנץ רער

 פאר׳ן אדװערטײזטענט פײדזיט םערטעל
״װעיןער״.

 גוט־ אויך האם לאהאל זעלבער דש־
 דעם pc פראטאקאל דעם געהײסעז
 טען27 דעם םון באארד דזמאיגט
 דעם םון אויסנאטע דער טים מארם׳ט
 צר באארד אינםrדז דצם םון באמלןס

 ברודער פון רעזיעאציע די ריקצואז#יזען
 םון רעקאטענדאציע די און האראװיץ

 צװײ קויפעז צו קאטיטע םינאנץ דצר
 אביטיעדס־אבענד דעם םאר נאיןסזןס
 אברא- דר. צו נענעבעז װערט װעלכער

טאװיט^׳ז.
הא־ זײ אז אינםארמירט, 89

 pc פראטאייאלעז די גוטגעהײסען בען
 טעץ20 דעם pc באארד דזשאיגט דעם
 באדיכט דעם און 6טארט״ טען27 און
 דעם pc דידעקטארס אװ באארד די םון

jnyf8\ •מארטש
 צו״עריפט א פאר לעזט פי^ ברומנר

 ברודער פיז ערהאלטען האט ער װעלכעז
 די דאניזט ער װעלכען איז האראװת,

 באארד רזשאינט דער םון דעלעגאטען
 אין האבעז זײ װאם צוםרויעז דעם פאר

 בלײיי זאל ער םארלאננ זײער און איהם
 ער דאס אבער םיהלם ער זײ. םיט בעז

 סופארט נױטינעז דעם ניט האט
 דעריבער pא ,22 לאהאל אײנענעם זײן

 ער ארױסצוגעחז. בא^אסען ער האט
 אז דעלענאמען, די אבער םארזיכצרט

 העל״ צו גרייט זײן מאל אלע װעם ער
ארגאניזאציע. די םעז

נעפײלט. װערט צױפריםט דער י
ליעג״ אײר ^נעט^יראליזײשאז די

 צו באאיד דז׳צאעט דעם אײן לאדעט י
 האגפערענץ, יצהרליכעז זעכצעהן זײער

 זו:־ װזגיעז #■געהאלמעז וועם װעלבעד
א#ריל. םעז12 דעם מאנ,

 און אגנענוםעז װערם אײנלאדונכ די
n א ווערםהײטער ברידערp רא״דינסהי 

jrnn\ דעב אטענדע; צו איגסטדואירט 
אונפערענץ.

דע״ 45 לאוזאל pc סאד״בטעלר די
ס״״ דע• יחנגען רײדעז ױניאן, *נערס

# '**%V עד־ זײ לאסאל. זײער ודז
,א בא״טעפטינם האבעז זײ אז ״לעהרעז4 •• *

 װעינען געגען טיט׳עעל, טר. געיױכען
 דאגצ- דאט אפיס דדצעגעואל דער
 אױך איצט די ױיגען דאייבער אץ גען
 טען1*1נאה וײ טענעדזיעער♦ א אהן
 אונד געיצטרעגגטצ אץ זײגען ױי דאס

 טאגאםען דרײ יעצסע n פאר •*״•טעגדען
 דזיעאעט דער או דעריבער, כעטען און

ד א געבען צו ױי זעהן זאל באאדד » 
 הען ,ער װאס אלעס טאן און געדדעער

ארגייט. דיער אין וײ הערםען צו
 איבערגעיעיקט װערט פארלאגג דער

דירעקטאדס. אװ באארד רי צו
טע פיגמנ״ן ט. קאמי באריג

 דעיזאטעגדירט קאטיטע פינאגץ די
: פאמענדע דאס

 געישטיצט זאל ג-אסטאן בדודער אז
 ױם כח8 די פא• דאיאר 25 טיט װעיען
; טונים
 אדװעדטײד ויידדײ־ האינער א אז
 יעיום דעל װעלען געגעעבן זאל טע;ט
: דצולנאל דיעל פאל ״.ױלע עליכם
 אדװעלטײד •ײלזיצ לאי־כעל א אז
 װע־ געכעבען זאל דאלאל 00 םאל טע:ט

און ׳אלט״׳׳ דעם 4פי דטולנאל דעס רען
. האלבעל א אז ד ד ״  אלװעלטײד ,ו
 װעלען גענעכעז זאל לאלאל 00 פאי־ טענט
 על׳עטען דין פאל לידעל״ v:M דעם פאל
. :וטעל דאי

 לעקאטענלירט קאטיטע פינאגץ לי
 ;ע־ *,זא על1טעד לײבאל לעל אז אױך,

לאיאר. 50 טיט װעלען ״צטיצס
פינאנץ דעל pc יעקאטענלאציעס לי

גוטנעודיהעז. וועלען יואטיטע
באליבט. דיױ<קטאלס א״ד ב^אלד

קאמיםעס.
,11815 לעדז״שעל יןלאסעל באלנעט

 סאללאנגט ,2 יאקאל pc טעטבעל א
 גלאבלאװסקי pc אלבײטעל לי סאל
 אז בלאדװײ, איסט 2 פאול, און
 זײ זאל לילעקטאלס אװ באאלל לי

 י״׳י״&וד עקסטלא 4 אלבײטען צו עללױבען
 :יט אלב״טען זײ וױיל זוגטאנ, לען
שבת. אום

באוױלינט. װעלם םארלאגנ לעל
צושריפטען.

 באאלל לי אז םארלאננט 2 לאיןאל
 בלױ אינסםלואילעז זאל דילעקטאלס אװ

 סיעציעלע א פאל עלשײנעז צו פײז לעל
 ענטםעלעז צו לאקאל, זײעל םון קאםיטע

 געגען זײנען װעלכע באהוייטוננען, אויף
 עקזעקו־ לי געװאלען. געםאכט איהם
 באהױיטעט לאקאל לעם םון באאלד טױו

 געוואחגן געשיקם איז צושליסט א אז
 צו אגשטאט אבעל פײנעז, בלודעל צו

 על האט קאסיטע לעל פאל עלשײנעז
 בא• ניט די:ען זײ אז געענםפ^לט,

איהם. לופעץ אין לעכטעם
 באשליסט לילעקסאלס אװ באאלד די
 װעלט vsvc אזעלנע אין װי אזוי דאס
 אינסטיואילט אײדזשעגט ביזנעס דעל
 נאכ־ טענעלזשעל דזשענעלאל לעם םיז

 לאקאל, דעם pc פאללאנ: דעם צוקוטעץ
 בלודעל אינפאלטירעז לאקאל לעל זאל
 לי אױםגענוסעז האבעז זײ אז ׳פײז

 דילעקטאלס אװ באאלד די טיט פלאנע
 על אז געװ^ולען, באמלאסען איז עם װאו
 קא־ סיעציעלעל דעל פאל עלשײנעז מוז

פיטע.
 בא- צושליםט, א איז ,89 אל1ל*

 ביזנעס םון קװאטא זײעל אז הויפטעט,
ס ם ^נ לז ײ  באאלז־ דזשאינם לעם אין א

 אײ װאס דעם צוליעב נענינענד, ניט איז
 א און אײדזשענטס ביזנעס טאליעגישע

 אין :ויםינ ז״נעז קלוילק ינטדל1תאמ
 די איז װי נוט אזױ אפיס הוי»ט לען

 דע־ םאללאננעז זיי אםיסעס. דיסםריתט
 צוגע״ זאל ליבעלטי בלודעל אז ליבעל
קוואטא. זײעל צו וועלעז זעצט

 ײעיס 89 לאקאל פיז םארלאננ דער
באױילינט.

̂נםען. םענעדזשערס באר
 פון טענעדזשעל ועללישטײן, בלודעל •

 1 גומעל אפיס לױױזשאז א*םאה דעם
 וועלכע קאםילײנטס ררעגען באליכטעט

כלטך אין געװאלעז זיינעןגעשליכטעט

, יצצנסנר ומר סון ן ס ױ װי ט ײנ מל ^  מ
in צנטלאיטען n דיסטשאלדזש ̂ןםליכון 

 רײ זײגען oipym די urn קײסוס,
4n*»yri איגסטײסזנוו

 א באקוטען אױך ױאש ^שײט חןר
 שאנוםעסטשױ ,.שטאר רי אז קאטיל״גט,

/ לינג ד א טי א  סט. טע30 145 ק
 אס^סי״ אמעליקאן דגל pc טעטבצל א

 א צו גאלטענטס אלוים שיהט אײשאן
ױדאן  םיל• וײ בלאנזװיל. pא שא• דט״

 דא־ 100 מיט געװאלען געפײגט איז מע
 זיך האט אסאסיאײשאן די אבעל ׳יאל

 אסאסיאײ־ די זאל לעם. םון עגטזאגט
 צאהלען צו וױיטעו ענטזאגען דך ״עאן

 װע־ געבלאכט פלאנע די װעט סוטע, די
 טשעל־ אומואלטײאישען דעם פאל לען
 צוליקגעצויגען האט פילםע די . טאן
 פיל״ גיט״ױניאן דעל pc גאלמענטס אי״ע
טע.

 אז געװאלען, אױסגעפוגען אױך איז עס
 205 קאסיאגי״, חאוט גילל ״נאטהעס לי

 ניט־ באשעסטיגט סטליט, טע39 ױעסט
 סטא־ א נאך תאגטלאקטארס. ױגיאן

pc rn y a לי האט טאג האלבען א
 סעהיױ דאלאל 2500 לעיאדטעט םילכיע

 בא־ האט און יוניאן לעל טיט ליטי
דאראל. pc 250 ס״ז * צא־זלט

 1:351 קאלפאלײשאן׳/ ״װײנשטײן לי
 טױזענ־ אלױסגעשיקם‘ האט כלאלװײ,

 שענעל, אויטסײל איז גאירענטס לעל
 לעךזשיסטלילט ניט האט זי אבװאהל

 אן נעהט און קאנטלאקםאלס, איהלע
 וױינ־ מל. ;אלטעגטס. אױןי ל״בעלס^

 :אכצוקוכיען פאלשפלאכען האט שטײן
אן, דעל פון פאללאנג לעם  לע־ צו יוני

ע לדעיסטלילען  ניט קאנסלאיןטאיס זײ;
 מעלץ טעז28 דעם װי שיעטעל,

 לי אױױ לײבעלס לי אנצונעה^ז און
 אבעל טאנ צו הײגט ביז גאלרעגטס.

 בלױ געט^ן. ניט לאס פילמע די האט
 וױיטעל, באליכטעס ■עללשסײן חגל
 געװאלען נעשיקט איז צושליםם א לאס

 פון זײ אינפאלמילענליג פילמע, לעל צו
 פון פאללאנגענליג און פאללעצונגעז די

 אױםצונעהםען טאג א באשטימעז צו זיי
פלאגע. לי

 א :עקראגעז אױך האט אםיס לעל
 ״האלאוױץ פילםע n אז ׳קאס*ליינם

 סט. טע37 וועסט 247 עללליך/ און
 PK לײבעל אהן-לעם נאלםענטס קויפט

 זײ װאנען פח אויסצוזאנען זץ־ ענטזאגם
s דעל קומען. * r אפגע־ לעליבעל איז 

געײאלעז. כטאפט
 אױך, באליכטעט •עללשטײז בלולעל

 בעק־ קאלעקטעז ורעבען םלאגע לי דאס
 דעל מיט באשטיםט נים נאך איז »עי

 דעם נעהםט ױניאן לי אסאסיאײ^אן.
 קאםפלײנט א אױב לאס שטאגדפונקט

 פאר• ױניאז די נאל אלײז, ניט קוםס
 צאהלט םילםע א׳געוױסע דאס דעכםינם

 םאל אלבײםעל איהלע ליכטינ ניט
 צו לאס לעכט א זי האם אוועלםיים,

 סאלשםאנען אבעל איז עס אונטעלזוכען.
 אז אסאסיאײ״שאז, דעל מייט געװאלעז

 װעלען אויםנענומען װעט פיאנע די
װאך. :עקסטע

 אויך באליכטעט פערל״פטײז ברולער
 אסאסיאיײ דעל םון פלעזידענט לעל אז

 אלויסצושיהעז ען,5פאלשילא האט
 אינס״• פעסבעלס, זײנע אלע צו לעטעלס

 ליײ דעפ באנוצען צו זײ טלואילענלינ
 זײ װעלכען גאלמענט יעלעז אױוי בעל

 דעם בנונע םארסױםעז. אדעל קויםעז
 פעללשטײן בלודער עלסלעהלט לײכעל

 דעם, גענעז איז אסאסיאײשאז די אז
a םון פארשטעהעל א אז n דדשאינט 

 זאל יןאנטלאל סאניטאלי פיז באאלד
 זײעלע פון גאלטעגטס די אתטעלזוכעז

 פאלנעשלאנען האבען אח מעסבעלס
 טשעל־ שאפ דעל זאל לעם אנשטאט דאס
 ױניאן לעל pc פאל״שטעהעל אלעל טאז
 די טאן. לאס אסאטיאײשאן דיי און

 וועלען אױפגענומעז אױך וועט פלאגע
װאך. נעקסטע לןאנפעלעדז א אויף

 שװעליגלױיטען אױך האט אפים זײז
 מא־ איגדעפענדענט םיז קאלעתטעז זיא

 די דעחעז צו נצלד דאס :ופצקטשולעלס
 קאטי־ נ׳אוועתאל׳ס דעט פון אויסנאבעץ

 אלויס־ דאליבעל איז צושליםם א ישאז.
 זײ מאכענליג זיי, צז נעװאלען געשיהט

 דעם םיז טײל דעם צו אויםכיעליןזאט
אגליטעגט.
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 ״יף1ש יכששס1נ» •זנדלשטײן בלוחנר
- י אױוי *בת, יעצטען דאס % * *b t r v
 1 ב*זוכט איז װעלכעל מיטיננ, טאן

 חונחורט 7 אחור © סון װאדצן
j םאלשטאנען איז נערס, r v m 

 מ פון מיטיגגצן כיאנאטליכע
 rjnjm איגעחייטעז ?אלען טשעללײטע

 ijp? טלײד װעגצן םלאגען אמעסײגע אח
rn אז אױך ;לועלען ריסקוטילט יען r>) 

 אי?י ביונצס יעדעל זאל װאכען צוױי
 די pc סיטיננ א אפהאלטען דזשענט

ײן אין טשעללײטע  אױ®• דיסטליקט ו
 ־ דו ײ1 מיט דיסקוטילעז און צונעהכיעז

שעיער. זײעלע pH קאםול״נטס
 pijm באלינט *עללשט״ן״ס בלולעל

;וטגעהײסען.
̂ועל סלוצקי, כלודעל  דעם טיז מענעדז
 $ גומעל אפיס דױױזשיאז, דאונטאון

f .האט אםיס זײן לאס באליכטעט j 
— איבעל אויפזיכט

 קלאױן אסאסיאײשאז אטעליקאן 500
שעפעל.
שעפעל. קלאוק אינלעיענלענט 112
שעיעל. סקױלט 79
̂גענלע לי  ׳ אױפגע• דיגען לױיסעס פאי
— : אפיס זײן פון נעװאלען נופיען

 ױעסט 147 סטײן׳/ און ״קאפלאן
 דיס- האט םילסע די —: סטליט טע25

 האס. איז גאלליס פיגישעל טשאידזשט
 ריאינסט״םען♦. צו איל.ם ענטזאנט זיך

 ־ עלקלעהלס דאליבעל האט אםיס לעל
סטלײק. אין שאפ לעם

 טע18 װעסט 120 לוביז״ ארן ״גאללאז
 דיסטשאללזשט האט פילטע לי — סטליט

 פון סטאפעלדש א :אך און קאטעל א
 רי• בלודער לעל איז טאנ, האל,בען א

נעװאלען. אינסטייטעט
 ׳ 43 האםפאני׳/ קלאוק עם און ,עם

 , האט אםיס דעל—סטליט: טע21 זױסט
 אלביי• לי אז קאטפליינט, א באקוט;ןן

 געאלבײט ־ דזאבען שאפ לעם פון טעל
 אונטעך מאלטש, טען29 דעם זונטאג,

 . pc לאפיטע די טיהלען. םאלםאכטע
 ישא■ דלם אפנעססאפס האס ץפיס דעם
 Ahײע געלופעז װעיעז אלבײטעל די און
 י povc די קאטיטע. גליװענס דעל צו

-* לאלאד♦ 100 םון םײז א באצאהלט האט
 45 “סמאלאוױץ איז ״בלאדאקס

 פילםש לי — : סטליט טע25 װעסט
 און !לעסעיס איהלע געצװאוננען האט
 נאכ- שבת אלבײםען צו קאטעל דעם

 נעמאכמ איז אונטעלזוכונג אן מיטאג.
 באצאהאם האט םילמע לי און געװאלען

לאלאר. pc 00 םײז א
כטליט^ טע25 װעסט 22 ^פלידמאן״

 נעװט• אינסאלםילט איז אםים דעל —
 pc אלויס געהט םילפע די אז לען,

 איהחן באצאהלם :יט האט און ביזנעס
 אלבײ• די קוכיט. זײ װאס אלבײטעל

 אה נעװאלען אפגעסטאפט זײנעז טעל
 אויסצד געװאחנן עללויבט :יט זײנען

 טן• איז אפיס דעל אלב׳ײט. די םינישען
 קאלעקמז איז עלםאלנלײד וחןן

 דזשאבינ* לעם לולך דאלאל 2089.37
לעפאלטמענט.

 וחנרןן באליכט סלוצקי׳ס בלולעל
גוטגעהײסעז.

 pc מענקדזשעל שעכטעל, בלודער
 ?ײ| פאל באליכטעט אפיס, הארלעם דעם

 דעס םח צײם, װאכצ׳ן דלײ םאל אםיס
 אפריל• עלשמעז דעם ביז כיאלטש טעז4

 אסענדעט אםיס זײז האט צײט דעל איז
קאמפלײנטס. 206 צו

 J985 קאםפאני״, קלואק סי און ̂סי
 האט סילםע די ־— : עווענױ װעבסטעל

 מ אלבײטעד איהלע באצאהלט ניט
 ffi'V זײנע דזשאבעלם ד־י ײײדזשעס.

 5אפצוהא געװארעז אינסטלואילט
 סילמע דעל קומט װאס געלד דאם
 752,83 קאלעיןטעט האט אםיס דעל
אלבײטער. לי פאל לאל

 האמפאני״ סוט איז סיאוס ״סאז
 פילםע די— : עװענױ טע8־2230

 אלבײמנר איהלע באצאהלמ ניט
 דער בוילטהדעי. זואשיננטאן׳ס

 ;קאלעקמען אין עלםאלנלײד געװעז איז
 אזל די םאל בעק־פעי. דאלאל 44.15

בײטער.
׳ •2011 יןאכעאני״ קלאוס ״קאמאגא

 .םאר* האמ אםים דעל — : עװענױ טע3
 (•1B אלבײט שא• דעל אז דעכטינט,

 שםונדע!•■• אוננעזעצליכע אויך וױ שטיק,
^ד אױסגעסתעז ניט אבעל איז דאס  ̂ נ?
 11לאמ«נ מר. מיםיננ. שאפ א אויף לעז
 Pm אסים צום געװאלעז געלוםעז איז

 געװארען געמטכט זײנען אלאנזשםענטם
 ז©*־ אלבײטער די םיז װײדזטעס די אז

 6 אין 3 םיט װעלען נעהעכעלם ל?ן
 -נעצוואמ אויך איז סילמע די דאלאל.

 דאי 17 .90 באצאחאען צו נעװארעז געז
^ יעדעז סאר לאר ̂וו< נינדױגי  |ורבייט

 פטר pit באשעפטיגט זי וועלכעז
ר געוואחנז אלױסגענוםען זײנען סומע  י
טרבײמד. די סאל ביכעל ניאז

<1אוי באויכגמם שעכטער בלוחנר
o 24 אז rn ט האגצן שעפער  בטנ̂י

 ft» tl«i יתלאז W כדט אגרים*גט& ערע
מײונין׳ן םאלגענחנ די W דתם ני

w הלאוס u rr• ד ־טרגטניזירט -

/
%

%/ *

jr אין ורען a• יױי׳«<ון1«ור» מם פון
נ ידײןי  א־םם i>p,. «54 ךרעס ע< .>|p יס

סטוײט. טע1̂
װןסנמוס• 701 מא., דלעס עסעסס

עװפדו. ן™•
jrc-2426 איגח., דלעס, לא-ייעם ר l

r אין ױ. ft<נװע:י/ n. ,סעללאוו 864 דלעס
אװעגױ.

עת ל  איסט 380 לושײסאבסאן, ד̂ז
vo id •סטליט

r און עוי n. ,טע5־2025 קלאנז .ftp 
 איסט 147 סאטפאנ/ ללצס :לאטי ׳

םטלים. םע126
 עװ. טע3-30נ9 װאולןי, אץ ניוםאן .

טע143 איסט 380 קא״ וױיסט ראיז
 עװענױ. טע3־3623 בלום, י.סטריט.

לענאלס 274 סא., קלאוה דעגפינק
*.,עװע;
 עװעגױ. טע>3־2316 ־ײטעל, כ

ם באלינט ^מוער׳ס בלולער תי ו
גוםנזןהײסען.

 לעם םאל כאליכםעט לעװין כיודעל
 אין צײט. װאכען 6 סאל אפים,

 כא־ פילמעס ללעס 28 האבען צײט י*ר
 זײתײ־ סון 4 אגלימצכטס. דיעחנ ׳ײם

 אסאסי־ דלעס לצך םון םעמבעלה
 דעפא- האבען םילםעס לי ̂־שאן.3

 ױניאן. דעל םיט לאיאל 1950 >יטעט
 צו 5אטע;לע אויך האט אפיס וײן
האטפי״ײנטט. 481

 געקלאגען אויך האט אפיס זײן י
 ניט באנוצען םילםצס אז אאפןייײנםס,

* qj אין שולליג זײגען אח לײבעל 
̂ןײע  אינשוחננס צום צאהלנוגעז יי
 גענומען גרייך איזי שםעלוגג א ןאנל.

 גליין האבען סילםעס די און װואלען
ט  אינשױ צוס שוללען זײעלע גאצא̂ל

 איצס װעלען לײבעלס pn פא:ל ךענס
גאלסענטס. אלע אן אנוענעהט

 185 קאמפאני׳/ קיאוק ״כעלפאולל
 האט אסיס דעל — : סטריט סליימעל

̂ינט א (עמיאנעי  פירמע די אז ׳<}א«#ל
 םיל־ די סאםעל. א ניט באטעשטיגט

 15 םו׳ן םײן ״ א באצאהלט האם מע
 אלויםגע־ איז תאטעל א און ןאלאל
ױניאן. דער pc׳ געװאלען ^ילט

םטליט: כיאלעל 37 סקולניס״, ״ס. י
 איהלע באצאלט נים האט פילפיע י1

 סטא־ א :אך װײדזשעס. לי ^רבײטער
 נעװען אפיס דעל איז טעג <? פון פעדזש

 לעם לולך לאלעסטעז אין עלםאלגרײך
 טיט לאל. 218 לעפארטכיענט ד־ומאבינג

 י אלבייטעל. לי פאל סענט 60
 אז אױך, באליכטעט לעװין כלודער .

 דאל; 1471 סאלעתםעט האט אפיס ןײן
78 c-p בעספעי. אין סעגט

 זיך ציהט װעלבעל לעװין, בלודעל
 װעק און םעגעדזשעל אלס צוליה א'צט
 ביזנעס״ אלס אתאגיזאציע לעל ךינען

 לזשאינט דעם באלאנקט אײרד*עגט
 אויך װי אםיסעלם, זיינע ארן באארל

 האא- זײעל םאר סטעל בו־והלינעל דעם
ןר־בײט. דעל אין פעלאציע

 גוט־ װעלט באליבט יעוױג״ס ברולער
געהײסען.
 לעם םאל באליכםעם קעסטין ברודעי

 דע• טען15 דעם סון אםים, בראגוװילער
 מאלטש, טען15 דעם ביז ,1924 צעםבע״,

1925, pK 8<זאמ 371 צײט װעלכעל* 
 געװאלען., אטענלעט זײנען לײנטס

לאקא״ .1439 לעוױן׳/ און ̂םלעפאן
 גע• האט אםים דעל. ~ פאדקוױי וױי

 ניצדיױ דעל אז .האפפלײגט, א פלאגען
 טשאם. םון באשעפטיגט װעלט *עאפ ניאן

 ױניאן די םילמע װעלכער גענען סײזעל,
 שא« דעל סטלײל. א אן איצט םילט

 און נעװאלעז, איגעסטאנט גלײך איז
̂ואס.  געװאלען נעצװאוננען איז מײזמל ט

 און םאלטיגע אלבײט, די צוליקצוציהען
 שאפ- נינדױניאן דעם פון נים־םאלטינע

 איסט 1440 בלאדצלם״, ״בלאונשטײן
 א<ו אםיס חנד — עװענױ: יאלק נױ

 ניט־יד דער או געװאלען, אינםאיטילט
 שע״ צווײ־״יזניאן סאל אלגײט שאפ ניאן
̂• ^װאסעלמאן, ** ־ *על  0א םאלצבער

 •אינראס״ דעם פון מעםבער א ליטא״,
אײזען״, ״כ ה.״ און קאונסיל, טליעל

 יאםס׳ן. אסעליקאן דעל pc מעםבעל א
 ארײננעגעבען גלײך האט אםים יער

 סיל־ דערםאנ©* די געגאן האמייײנטס
 נעװא־ געצװאונגען זײנען זײ און סעס
 סון אלבײט זײער צוליקצונעכמנן רען
 די שא•. mנינריוני דעלמאנטען: דעם

 נע־ אינסטלואילט אױך זײנען םירםעס
 ל"\ מעהר צוסונסם דער אץ וואלעז

קאנסלאק• דעם צו שיקען :יט אלכײט
סאל.

 טעם־ 183 קאוםםאר, און ״פײנבעלג
p די — :עווענױ םארד o v t גע• האט 

c ^ליא דעד פאל. ארבײט m האםפאניס 
 סירט ױגיאן די פירםע ווצלכער געגען
 א•־ איז שאא חנל םטרײא. א אן איצט

p די און געווארען, געססאפט o v t אױ 
 און דאלאר, 50 מיט יאר*ן1נע מםײנט

 גע• צוריקגעבראכט זײנאן רמענטס ס די
דחנס׳״. *קליא חנר צו ואיעז1

 •אחנל 285 פ#*̂״ ט3גארם טאכין#
דיסגממרי .חאם '1T־— סםײט:

w m| י וױניר• עקזאמיטנד m -אוגסיר 9• « ‘IB

ן

 ijn או jpvutp האט ודכרנג
^o דך וזאט נער w :p צו 

̂כער חני נאכט-אלנײט.  אנצר m פמנ
rty רעאינסטײטצט ip tן# im דצר 

 w פױטע, חנר עלקלצרט ח^ט אפיס
jjnjm אלנײטצר פײן  ly itw n w i m 

̂יטען צו ט^ם, אװער טלנ
 דיס- אױף חאט ®ילסצ זעיכצ די

p סארי אפצרײטאר טשאלדושצט p n• 
p וױיל סאן, o v e  n גצצוואומצן איז 

i דעם pc געװאלצן p " t חופטרטטצגט 
p שוחנסטצר׳ס דצל אװעיןצוגעסצן rg s 

ױײ סאטעצן װי א?ױ אח
i אץ געוחס ניט נען r»׳יוחד די איו ׳ 

גצװארצן, לעאינסטײטעט ניט סטער
 אסכאלן 116 לאלםאנאוױץ/ *ה.
 דיסטשארדושט חאט סילסצ די :סטליט

 גלוגט דעם אױױ טיגעל אנ* פיגישעל
 איז קאספלײגט דעל אוטסעהיגהײט. פ<ן

 כא• אי? עס און געװאלען, אונטעלמכט
 דעל ליכטיג. ניט ז״ז צו געוואלען וױזצן

 רעאיגסט״טעט לאלינצל איז םינישעל
געװאלען.

עװ. טעטפאלל 366 ״לאקאשעםסקי׳/
 דיסטשאלדזשעט האס סילמע די —

 אפעליי- צװײ אײזסאן, און בענדעל
 באוױ?ען, אונטעלזוכוננ^חאט אן טאלס.

 װע- וטול געװאלט האט פילמע די אז
ר אלבײטעל, די pc לען ױי  האכען זײ ו
 אין װעלען טצו ׳ געיא; עללױבט ניט

 אינסטלױ איז םילמע די אלכײט. זײעל
 דאס צוקונםט חנל אין ־געװארען, אילט

 זײנע בלירעל די און יםאן צו ניט
געװאלען. לעאעססײטעט

 או באליכטעש׳אױך, קעסטין בלולעל
 קאמ- ענדליכע געתלאגען האט אסיס זײן

 ניט״ באשעםטיגען םילסעס אז פליינטס,
 םאל״ די זײ צוױשען אלבײטעל, ױניאן
: גענלע

סטליט: אסבאלן 247 סאל.'/ ״דזש.
 ניט״ א באשעםטיגט האט פילמע די
 איז אלבײטעל דעל עלזאמינער. ױניאן

 געװאלען געצװאונגען און אפגעסטאוט
.82 לאחאל םון סעמבעל א״ װעלען צו

ס״ ״ס. צײצגײ: בצלט^גט 86 ײיי
 ניט״ א באשעפטיגט האט םילםע די —

 ארנטעל״ אן גאר אפעלײטאל. ױגיאן
 אנ- זיך אפעלײטאל דעל האט זוכונג

ױניאן. דעל אן נעשלאסען
 אױך האבען סילמעס םאלגענדע די

 װעל״ אלבײטעל, ניט־ױניאז כאשעםטיגט
 און נעײאלעז אפגעסטאנט זײנען כע

 אנצושליסען זיך געװאלען געצװאוננען
:ױניאן דער אן

עװענױ. בלײק 537 שײב,
כא־ 1011 3קא. קלאוק עקאנאמיע

עװענױ. סעל
שטליט. הענדליסס 587 קוטין, ס.

עװענױ. טלױ 73 קא., דלעס לעװין
 ליבעלטי 152 קא., לרעס קאסינאף

עװענױ.
סטלים. פאוי 285 קא., ללעס האום

 גלע;םאל 700 קא., דלעס גלענמאר
עװענױ.

 לאקאוױי 823 קא., ללעס םישמאן
;• עוועניו.

 כאיא־ 373 הא., דלעס סטעללינג
עװענױ. טאגא

 גלענ־ ססד קא., גאלמענט קאםױניטי
עעעגױ. מאל

עװע. בליײז 375 יןא., ללעס סעלסקי
 אז אױך, באליכטעט לעסטין בלודעל

 ̂אם־ עטליכע געהלאגען האט אםיס זײן
 באשעם־ װעלען אלכײטעל אז פלײנטס,

 קאמ־ לי שטרנלען. אוטגעזעצליכע טיגט
 געװאלעז,. אונטעלזוכס זײנען פלײנטס

 געםונען נימ זייעגן באוױיזען קײן אבעל
געװאלען.

 אלײנ־ ״זײנען קאמפלײנטס עםליכע
 בא־ ניט ײערען אלבײטעל אז געחוםען,

בײשפיל: צוט צײמ, אץ צאלט
 207 אסטלאםסגןי״ און ״קאללין

 האט אפיס דעל — :עוחנגמ טעטםאלר
 פילםע די אז קאמפלײנט א געקלאנעז

 װײ־ זײעלע אלבײםער איהלע׳ ניט צאלט
 געררען איז אסיס דעל צײט. אין דזשעס

 דעל מים באשםיםען אין עלסאלגלײך
 פעי־דעי. זײן זאל דיגסטאג א? סילמע,

 פענסיל״ 252 הא.", לעדט ״חאואלל «
 גע־ האט אפ*ס דעל — :עװענױ וױיניא

 דעל מיט- םלאבעל. םיעל זעהל האט
 אילע געצאלט ניט האם זי וױי< סילמע,

 אבעל עם,איז צייט. .אין אלכײטעל
 אן איצט סון אז געװאלעז, סאלשטאנען

 קײגען אלבײטעל די וועלען 1וױיטע איז
ײאך. יעדע באצאלט

:סט. פאול 285 קא.", דלעס ״האום
 האבען פילכיע דעל ס־ון אלב^טער די —-

 אין באצאלט יןלמען זײ אז האספלײנטם,
 איז םירםע די מש. נים און םמעהס

 די צאלען צו געװארען אעסםרואילט
צוקונםם. דעל אין ryp םיט אלבײםעד

 קאכר נעקלאנעז אױך האט אםיס דעל
 בא־ םילמעס די.פאלנענדע אז *אײנטם,

 קאטעל?: p»p ניט שעםטיטנן
 700 םחןדעליק, אס סאעזצר ®נרמאז,

צווענױ. גלענמשל
pig ח. י. p̂ ,אטלאנ־ 2359 ?אמפאני

״ * עווצנױ. סי?
 ?ליססאםצל 315 סאז, אס יאםי ל

״ עומגײ.
; . . ym mm ױים •a.
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ע ם ג ד ײ א ד א ע פ ש י ד י ן א ע ט פ א ש ק ר ע ז ו ע ג
 אפ- א״ז ymtvmws דגטצ פא-א*י- די pc טיטיגג לעצטעי דער

 אװע;ל, מאנטאכ געװאלען סנחאלטען
16 o nפאל״ רעס אוגטצל ׳טאלטש םען 
 מ. pH טשעלטאן, אכלאטסאן, ם׳ pc ױז

טשעלראן, װײס גאאדאמס̂ק
 על״ די;ען קאםיטע איגסײד דעל אין
 גלי;־ א. דעלענאטעז ױ גמװארען װעחיט

 קאספע♦ א״ן דזשאזעפסאן װ, א, װאלד
op בא״ קאטיטע, א צמציאזען װעלט 

 לאזענ״ דל״ נעלגעי, דל. פון שטעלצגד
 אן ״אזע׳/ לעל םדן ?,,קוט און סהאל

 איײ אין זאלגס װעלנע אלגאדזאציאן,
 אילען לי םון געזוגט דעם םאל לאיא

 דעיצעל״ די לעגלעל. חלונ׳ע n אין
 פון צושטאגל שלעקליכען דעם םון יען
 גװאל- לעל םון אײלאיא, pH אידעז די

 אנגעשטצקטע pn ?לאגקע צאל דיגעל
 זאגען — ״*זע״ לי ישוױנדווכט• דיט

 הײי צו שפיטעי*על געכויט האט — וײ
 אויםקלע״וגנס טוט קלאגקע, אליטע למן

 פאר־ קלאנקחײםעז, פאלהיטעז צו אלכײט
 צװײ כיללוג; און קולטול וױסען, שפלײט

 סאניטאיע זײ גיט און כיאסען די שען
 הײ• געבױט אויף האט "pip״ די הילזי.

 װאו אנשטאלטען׳ און קינלעל פאל מען
 כאלינ״ הידענייצע אין זיי עלציהט מען

 שוױנלזובט, אױסצוס״דען אוטי גונגען,
 און קלאנללײטען אנלעלע און טלאכאסע

 קלאנהע צאללײכע די קוליל^ מען װאו
 נעװעלק־ לי צו אפעלילען ייז קי-רעד.

 ;ל אינלאדפ״לען זאל טען אז שאפטען׳
 א אין די העלפעז און אמאניזאציע

.געלכ* פאל ללימו
אס־ דל. צוגעלאזען אױןי װעלט עס

 סאציא־ כאװאוסטעל לעל קאהען, קאל
 לײטיפ־ םון פילעל אלבײטעל און ליסט
 םון נאניען איז לעלט װעלכעל לאנד,

 קאנסעדענץ׳ הילםס װעלט אייישעל לעל.
 און געװאלען אלגאניזילט איז װאס

ד 1אי געסט  אל־ ny\sn אלע אלײן ד
 צװעק מיט׳ן אײלאפא, אין גאניזאציעס

 םאר־ און אוטנליקליכע די לאטעװען צו
 ישיל- על אײלאפא. אין אילעז װאגעלטע

 אידען לי םון לאגע םלױעלינע די דעלט
 אין אידען די דאס אונטעחשטלײכט, און

 לוג• סון אויסשטאלכעז װעלען א״לאפא
 קזמען :יט װעט אםעליקא אױב געל/

 גע״ איז עס דאס זאגט, על הילל• צו
 האט מען װען :עלאנק, פאלשעל א װען
 לעליעל אלנעמײנע די אױםגעגעבען דא

 אונישסענ- לי אז לײנקענליג״ אלבײט,
 אזױ אױף זיף האבען אײלאפא אין לעז

 אטע־ אין אילען לי פאלבעסעלט. םיעא
 קענען — אױס עי שלייט — ליקא
 לי װע;ען האבען ניט אהנונג p'p גאל

 שטעהען אילעז לי װאס פײז, און צלות
 מוזען אכיעליקא פון אילעז אויס־ דאלט
 בלילעל, לאלטיגע דיעלע הילף צו קוכיען

 געהױ אהעל לא על איז לעם צוליב און
 געװעלק־* לי אז פאללאננט/ על סען•

 נעשלײ דעם אויפנעכשן זאלען שאפטען
 הילפס־ לעל אין זיף אלײגװאלפען און

אלבײט.
 איבעלצונעבען באשלאסען װעלט עס
 באארד עהזעקוטיװ דעל צו םלאגען בײדע

םאלהאנללעןז צו
 און טעלפישע די םון דעלעגאטען

 אז באליכטעז, סטלײקער באל לוסישע
 צושטאנד גוטען א איז איז סטלײק זײעל

 ױגיאגס די צי הלעלענישעל א בעטען און
״ שטיצע• פינאנציעלעל םאל  לאנהען ,ז

 אר־ גוםעל דעל פאל נעװעלתשאםטען די
 לעם אין געטאז האט זי ײאס בײמ,

באװילינט. יומלט פאללאנג דעל סטריײז.
ענאטען>לי ױניאן כיאכעל סעלצעי די

 הא״ כאייעבאטים זיתלע לאש נאלינטען,
 זײערע :אכצוקודען עגטזאנט דןי בען

עיי־״עטוגד40 א םאל פאלעױנגען דיע  נ
ײ זײגען דע־־פאל און אלנײטס־װאף׳  ז

 סטלײק. אין א־וגטעלציגעלן געצװאו:;ען
 םא-לאננ דעל לאס אױך, עלקלעיען די
 צו אים דעלםאל, איז שטוגיען 40 פלז

 זײגען װעלכע ׳לי םאל אלבײט באזארגען
 שענער לי םון געװאלען ארױסגעװאלפען

p:" צוליב v v to p•\ אײג־ זײנעז װעלכע 
 זײ טלײד. לעם אין געװאלען געפילט
 לעס םאל איגלא־־סטענס אן בעטען

 זאל סעקלעטאל לער לאס אדן סטלײל,,
 זײצר לולכפילען זיעט־״ף העלםען זײ

כאוױליגט״ װעלט פאללאננ דער קאדף.
 טלאנלרמאכעד לעל pc לעלענאטען

אז  סטלײק, דעל לאט באליכטען, ױ;י
געװאונען איז א;;עגא:;עז, א*ז װאס

 פון באטיהוננען לי לאגק א געװאלען,
 סא״ לעי־עגאט א.ץ פײ:סטא*ן סעקלעטאר

לאיויאל•
 גלאסעלי־ דעל םון לעלענאטען לי

̂ויללס  םילען די לאס עלקלעלען, ױגיאן ק
 בלוק־ אין באװענונג נלױסע א אן איצט

 קלוילקס. לי דאיט ארגאנידלען צו לין
 דזשענע״ א לאס וױיטעל, באליבטען זײ

 אין װערעז געלופעז װעט סטלײק לאל
 טאלטש׳ טעז18 לעם טיטוואף, בלוקלין,

 הילל און אינלאלסמנט אן בעטעז איז
 א*ז םלאגע לי געױעלקשאםטען. לי פין

 עקזע־ דעל פון געװאלען אױפגענומען
 געװעלקשאםטען, לי פון באארל קוטײו

 װעלט לעקאײענלאציע איל.ל אױזי און
באוױליגט. ױגיאן לעל פון פאליא:; דע־

 ױניאנס בעקער לי פרז לעלענאטעז
לי פוז סטלײס דעל לאס באריכטען׳

 שאס פעבטעל׳ם אי♦ דדײװעלם בעקער
 דאס אויל און געװאלען, געסעטעלמ איז
 און 305 ראקאיעז לי םון בעקעלס לי

 סיטפא־ אין אלויש זײנען װעלבע ,169
 האבען דלײװעלס, די פאל טי־סםלײק

ארבײט. לעל צו צוריק אוטגעקע־־ט ז*ר
;עװעלתשאםטען, לי פון קאטיטע לי

 איג׳ צו געײאלען עלװעהלט א*ז װאס
 פײפעל־ לי פון צושטאנל לעם טעלזובען

 האט װעלכע יוניאז פײקעלס באל«ס
 די צװישען שלים בלײנגען געזאלט אויד

 סונק״ איהל לאס באליבטעט, מעטבעלש,
 די װאס לעלפאל׳ געענליגט איז ציע

 האבען װעלכע כיײקע-ס, *ײפעל־באקש
 צוליקגע־ האבען פאללאנגט, קאטיטע לי

 און פארלאנ; אליגיגעלען דעמ צויגען
 קאטיטע• דער םון א־בײט לי באשלעגקט

 אײן בלויז געבליבען דארום איז עס
 סאלהאנל״ צו קאטיטע דעד םאר פרא;ע

 פײפער־ לי אז ־— איז דאס און לען,
 א:״ צזרית זיף זאל ױניאן טיישערס באשס

 אינטערנײשאנאס לע״ אז שיױסעז
 ױניאן די האט אלבײט ליזעי אין אויך

 ניט לארום איז עס געשטעלט. קאטיטע
דער פאר אויסװעג היין טעהי געבליבען
װיגעװעלהשאפםעןי דיפדןקאדיטע

 דעל אלבײמ. דעל פון צוייקצוצילען זיך
גוטגעלדיסען• װעלט בא־יכט
:צרגעילאזען װעלען דעלעגאטען נײע

 —ױניאן װאילקעלס פאקעט־בוק לי פון
 בעקעלם די םון ;לעפקאוױץ איזידאל

 און אײלע^ כיאמס שוואל״ז, א. — 30&
 פײ״ לי םון דעלעגאטען לי ל.'קאספע.

 צױ ווציי־ען ײניאז טײהעיס באקס פעי
ליהגעוױזען•
סעס. ׳ן ו א ט ס נ י י ם מ•

|7!«119(;ש8«
מצה

מעלות״ אלע מיט מצה ״די

 מצה־שאר־ מצה־מעהל, מאנישעוױטץ
 פסח עוננ דער — קעית־מעהל םעל,

 גאנ־ דער איבער אידען מיליאנען םון
װעלמ. צער

אחײ* ס':ם*:עטי. ,cp מאגייעעװיטץ ג. די
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רעיארטעו סטעוי א וון איד״■
 צערער׳ די pc אװטערהאצטונג די

 שבת םרײנט׳ זײערע און סטומונםען
ד אין כיארטש, טען28 דעם *וחננד, די

 אױרוױגג װאשיגגטאן דער םין רום גיגג
 אוז עדפאצנ, אן געווען איז חיײססוצ׳

 םארבראכם• שעהן זעהר האם עוצם דער
 שוחד געםעצט, אבער האט יערזאן אײן
 באװעגענדע די האהן, ם• םאדא סםער

 חד עדיױןײשאגאר דעם פון קראסט
 איז זי ױגיאן. דער אין ■ארטפענט

 גיט האם און געװארען קראנק *לוצצוגג
 גע־ איז דאס זײן. אנװעזענד געקאנט

 גע־ דער אין טאצ ערשטען צום װען
 אונטערהאצטומעז׳ די אט םון שיכםק

 װיפימצ און אױסגעפעצט. האט זי װאס
 זי װאס געטאן, צײד אצעפען האם עס
 זעהן נע?אנט מען האט געוועז, גיט איז
pc שאר* די װאס םעלעגראפע, דער 

 ענס־ אצס געשיקט, איהר האט זאםצונג
 וועי״ אין טערענראפע, איהר אױןי םער
 האט זי װאס באדױערם׳ האט זי כער
זײז• אנוועזענד געקאנס ניס

געווען, איז פארדריסציך נאכסער
 האט קאוזן מ. םאניא שװעסטער װאם
 די וױיצ אוגז, פים זײן געמאגם נים

 געװען איז פאצ דאס אונםערהאצטונג
 דײניגנ גרױסע די ערםאצגרייןי. אזוי
 דע־ שעהץ געװען איז סקוצ דער םון רום

 געדע?ט, פיין טישען די און קארירם,
 רעפרעש* און פרובט םארשידענע מיט

 געזעסען איז טישען די ארום םענטס
 םאר־ האט פיען און עוים, םארפוצטער א

 בעסטען און שענסטען דעם אױף בראכט
אופן♦

 צוזאביעג־ דער פון אױסזעהן דאס
 אנ־ האט יײדלער הערי דר. װי קונםט,

j זײן אק מזדדיזען n rשסאדק האט ׳ 
 ענטוױקלוננען, כיאגנע אן דערמאנט

 יע־ דר. אין געשיצדערט װערען װאס
 ״די ױגיאן. דער פון געשיבטע װיג׳ס

 זײגען ער׳ זאגט ארבײסער, קאײדער
 שװערע ערשטע, די pc אװעק װײט
 סטױ ױניאן די סװעט־יטאפ• פון טעג

 אנ־ נאנץ אויס זעהען ךארבײטער1דענטז
 איבערגעאױי אםאלמע יענע װי דעחפ
 און ישװעסטער םאראריםטע און בײטע

 אײ־ אונזער כייר האבען איצט ברידער.
 אונ״ דעפארטמענט׳ עדױסײשאנא^ נענעם
 בילדוגגס־ אײגענע לערער, אײגענע זערע

 גלוי־ דעם איבערהויפט און אגשםאאםען
 איז גיויבעז רעם אלײן, זיף אין בען
 וזאט ױיניאז די װאס כחות׳ אייגענע די

גע׳עאםען.״״
געהאל״ זײנען װאס רעיעס, די אין

 אסגעשפיגעלם זיף האט געװארען, טען
 םאר באװעגוננ די װאס פראגרעס, דער

 חאט אפערײןא אין בילדונג ארבײטער
 אונ- װאס #אנערקעגונ< די געםאכם׳׳און

 ער״פ־ די ?ײן םאך באקומט ױניאן זער
 דעם אוי̂ו ארגאניזאציע ארבײטער טע

 ערצויבט, פלאץ דער װאלט געביט•
 די איבערצוגעבען געװען כדאי װאלט
 נע״ דארם זײנען װאס רעדעס, גאנצע

 אבער זיך װעלעז מיר נעװארען• האאטען
 אױםצוגען׳ קורצע מיט באנתענעז מוזען
 באגרין״ א לעזער דעם געבען וועלען װאס

רעדעס. די םון כאראקטער דעם פון
היסטארי־ * ביערה א. טשארלס דרי.

 גרויסער דער מענשעךםריינט, און קער
 זיף האט בילדונס ארבײטער םון םריינט

 םון טעג ערשטע די אוי^ איג^טעלט
 אננע־ און באװעגונג עדױקײשאנאל דער

 װאס פראגרעס, גרויםען דעם אויף װיזען
 בילדוננ ארבײטעך פאר *באװעגוננ די

 עד צײם• תורצער אזא אין געםאכם האט
 אינטער• אונזער נעלױבט װארים האט

 עדיד דער איז פיאניר אלס נײשאנאל
אפעריקא• איץ באװענונג קײ׳פאנאל

 םון ט״טערמאן דער יאננ, בױדער
 מרס. פארגעשםעיט דאן האט אװענה

 םון םדוי די ביערדי ריכטער פערי
 ״א םיז פארםאסעריז די ביערה

 ארביײ אסערמןאנער דער פון נעשיכטע
 בי־ אנדערע נאך און באװעגונג״ טעד
 ביערז/ מרס. פארמטעלעז בײם כער.
 ער דאס ערקלערט, טשערםאן דער דזאט
 םאםיליעפ ״אפצוברעכען םײנט האט

 שםעילט דאריבער און אײפערזובט״ דורך י
 רײדען צו גלײך ביערד כירס• םאר ער

מאן. איהר נאןי
 גע־ זי דאס עיקלערט, רעתערין די *

 אזעלכע אין באגײסםערוגג סך א טינט
 ארבײםער-סטד ״די אונםןרהאלםוננען.

 איך וואילט דא, זעה איד װאס דענמפן״
 — אױסגפרוםעז זי האט — דערקענם

 גאס איז באגעגענעז ױי זאל אין װען
 זי• וױיל ארבײטער, אנדערע צװימעף

 האן םען . אױם. אנדערמ גאר זעהען
 זײנען זײ דאס דערקענען,' זײ איז נלײד
 סםױ וײנען די -ײ» ארבײטער וױ םעהר

 אן נאר דאריבער .האבען זײ דענםין,
אויסזעהן•״ אנחנוי

 וועלכער םינדפהאנדלער, אלןנאסאנדער
 גערתנן איז באקאנם, טט עולם אממר איז
 אוויס האס ער רעמאר. נאאםנמד .תר

^ :ל מ מו אויםםערקואםקײם די ג

תזרצע •3י מ

W פון איבערנענענאגקײט דער iM 'W 
tW דער n קאהן מ. פאניא W y v it 

̂ון אין און טעטיגקײ̂ט  1H גאצ
 -נא אויכ^דדייןט אר ד»אט אגװעזענחנ

 אד געתאנט דט האט ןי װאפ ׳דױערען
j דין וואמנד rהא« ̂נר אוחנגד, .*ם 

 "§W«if«ti חןר אדף אגגעוױוען דאז
יװיאנ׳ס דער סון

rtfS א חעלפט װאס טמש״ס, M
 ‘VMiniti סא^א^ר מחד מיט װ*יס
̂לטט וואס ;קײט מן ה ױי א אד  חנ- די ו

ir רוםט און אתציצ r« 3 ig  n יי# 
וא•1 אינ^ן^ די טיגען

 ד*ו ״אין טעגיפוזײס. דער פלאגען
 גצ״ א אן געהט — *ר זאגט — ױעדט

 פארדנטונס pN נילדתג צװײשען יענ
 ביי״ די קאמן, מיר װאס ׳אלץ טוען מיר
נעיעגד דזם אין גאװעאן זאל דרבנ

װי איי רעדנער נעקסטער דער  1מ
 חאג|| ט׳־ר װעייכען לײדלער. הערי דר.

^ און דערםאנט פריהער שוין מ מ  אי
 ער ױאס ׳דעם פון װערטעד פאר א געבען
געזאגם• האט

לע• די פון אײגער וױלבערט׳ מר.
 oijrps .האט ׳סטע!י אוגזעי פון רער

 גע־ הארציגען ארױסגערופאן און וױציג
 אױוי אנגעוױזען האט ער אױף לעכטער.

 ׳עװעסטער פון ארבײט וױכטמער דער
 1t ױאס באדױערט׳ און יזאוזן ט. פאניא

 אוואנדי יענעם אגװעזענר געױען טינ איז
עהלט דאן האט ער  כא״ אײגיגע דע̂י

 הא• װאס אנעקדאטען, ראקטעריסטי״שע
 עדױק״שאנאל די כאראקטעריזירט נען

 אין איגטערגי^אנאל דער pc ארבײט
אװענד* יזגנעם צוזאטע;קוגפט דעם אײף

פון או/יי װאלפפאן/ דר.
 עדױקיײ אוגזער .םון לערער־סטעף דעם

 -װע גערעדט האט דעפארטטענט, שא;אל
 פון גיצליכין״ט און וױכטיגקײט דער נען

 האט און טעטיגקײט עדױסי״עאנאל דער
 נא״ זי אויף װאס פרײה אױסגעדריקט

ארבײט. דער אין דף טײליגט
 לע״ צװײמע א קאפאיה סילוױא דר♦

 יפרײבט װאס סטעןי׳ אינזער pc רעריז
 ענגילישער אוגזער אין ארםי־קלען אױך

 די געװען איו ״דזעאסמיס״, אױסגאבע׳
ט רעדנערין. נעקסטע װייז  דאס או אן ױ׳

 אױסברײטע״ען דאס װאקסען, שםענדינע
 איז טעטיגקײם׳ עדױקײישאנאל דער פון

 באגײסנתרונג, םוך סוואיל א איהי פאר
 דיזע דאס חאפנונג אױס דריקט ױ און

 דער אין געהן וױיטער װעם באװענונג
 טעהר אלץ דך װעם ארן ריכטוננ זעאבער

פארצװײנעז•
 דעם פון פאלטער׳ ב. פראגק ברודער

 א איז קאלעדזיש/ ״ליינאר דענװער
 PB נױס א געבדאנם האט און גאסט

 די וױ דערצעהיט׳ האט ער װעסט. דער
 אדױס איז טעםיגקײט ערױקײשאנאא

 דך דזאט און בראנקט און האראעם םון
 אין װעסט, דעד אץ אויך פארשפריים

 און.קאױ |נער3״אינדי די םון אאנד דעם
 און װארים נערעדם האט ער באיס׳״•

באגײסםערוננ. םיעא טים ברידע-יאיך׳
דוביגסתי׳ דײװיד פרעדדענט, וױיס

 עסזעתױ נענעראא פאר׳ן גערעדט האט
 צױ אױסנעדריקט האט און באארד טיװ

 ®ון טעםיגקײט חנר מיט םדידענהײט
דעפארםענט. עדױסײשאנאא דעם

[M אײניגע נעחגדט אייך האבעז עס
 פדײ די pא איצטינע די סטודצנטעז די

 גע• האט םריחערדינע די po הערדינע״
 און האכמאן דז׳מואױס ברודער רעדט

אנגע־ האבען זײ גאזי. מערי שוועסטער
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 למקאיס אפיליאירםע די םץ סעקרעםערע איע או̂י פאדערם
םען15 דעם בעפאר מאנאם יעדען אריינצדטיקען

 אײנאחםע די איץ שרײכען די רואו כיעטער כוק״ .דיי אלע .1
םעםבערס, אונזעחן סדן

 נייעם יעדען פאר קארדם אינדעקם צונענרייםע ססעדיעל די .2
םעםכער. ^דריק־אריינגענוםענעם אדער םראנםטערירםען

 װאס מיםנליד יעדען װענען איינצעלהײםען אלע םיט רע*ארט א
געװארען. ג;״טםר»:ען םאנאם דעם ורך1 איז
 נײטען זײ ױען אן גינעז םעםכערס ױעלבע רעסען1א גייע די

װאױדנגען. זײערע
 פאר װערען גזסטםראםם לאקאל א קעז קאנסםיטדשאן אומער לוים

אינפארםאזױע. אױבען־ועפ»דערםע י1 צזצריסמעלעז פארנאכלעסיגען
 זימ ןװ יוניאנם אדנזערע פץ כאאמםע די דעריכער בעטען טיר

■ינתםליך. אבסאיום
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 װעאון די און ם»סילי», וײן טיט ויף
 אין עלטערען זײעחנ כאװכמן צוזאםען
 עס איז דעם, ד»גק » גאר און •ױאען.
 דױ דיױױד ברודער פ»ר געותן מעגאיף
י נינסקי \  אוסם־רײזע אזא ®ארדנצן צו ױ

 טאהרם •ארםי רובינסקי די ים* וויבער׳ן
 דער אין מיטװאף קוסעגחנן דעם ו4

®•דיל• טען16 רצם ׳םויח
 בא־ װי דובינסק/ װײס־ירעדדענט

 עטאיכע אעצטע די פאר איז ואוםט,1
w דער ואחר m ;y o קאטערס דער םון 

 כאאיבט זעהר איז און ׳10 אאתאא ױדאן
 אאקאא. דעם פון מעמבערשי■ דער גײ
 נא־ האט באארד עקזעקוטיװ דער און

 גע־ צו נעאענענהײט דער בײ .מלאסען
 באנקעט/ ״סענד־אזי א דובעסקי׳ן נצן
 אזא אויף נעװארען געםאן איז דאס און

 די סאטעוס, די נאר וױ אוסן מעוזנעם
 עס. קאנעז ױניאז׳ אונזער אין סואדטס

 זונטאג םארגעקומען איו באנקצט תר
 קאנ־ דעד אין אפריא, טען5 רעם ^ועגט,

̂אזא קארם בראגקס. די אץ פי
 זײנען טישען געךעקטע שעהן בײ

מז6צו:ײ זיך מי  ■ער־ וזונדערט אימר ת
 פרײנד נאהענטע דובינסקי׳ס — זאן
 םאר־ האט םעז און — ױניאז רער אין

 אננענעמען מעהנעם זעהר א גראכם
 גענוס־ געװען איז אווענט דער וװענט.

 גײסם• םאר׳ז אי גווי׳ םאד׳ז אי ײר
 יןא־ אראנזשסענטס די װאס דעם וחח
 דעם באזאתט האט 10 אאקאא פון *ע
סאפער, ?עחר א טיט עואם
 און עסען צו סןי א געײעז איז עט װאו

 בא־ אויך גאמיטע די האם טרינהען,
 צו״ ׳ זאנט מען װי זײן׳ זאא עס זאמט
 שפײ צו אויף און זאנעד/ צו און וינגעז

 סאפער דעם אחמ הײסם, דאס לען.
 שערד א געװען אױך איז רערעס די און

 אאעס איז קאנצערט׳ קאאסישער גער׳
 אװענט אן נעשאפען עס האס צוזאסען

גענוס. גרויסען סון
 איז אװעגט םיז מײא גײסטינער רער

 תשײ- ברודער סוז Iגיןװאהג געעפע;ם
 קאטערם דער םון טשערמאן דער ןןאכס,
 םארגצ־ האט ער .10 יאסאא יודאז

 ברודער סאוסםםײסטער, דעם ,שטערט
 דעם פון םענעדזשער דער •עוילםוגמד״

באארד. דזשאינם םון אםיס מאונער דאון
 איבערנעמענדיג פערצםוטעד, כרודער

 רעדע׳ א געהאאטען האט #טשעי רי
 ״אנט- האט ער א?וי וױ דערצעהרענרינ

 צוגערעדט איהם און דובעסקי-ן עקט״1
 םון מענעדזשער דער װערען זאא *גר

 איו ער — ער זאגט —- און ,10 לאק̂א
ײן אוין״ שטאצץ  װאס צו אגטדעקונג׳ ו

 ער צוגעשטיכיט. האבען אגװעזעגדע ̂צע
 עס כאטש דאס ערקצערט, אױף דאט
 טיקעט א דאצאר •אר » געחאסט דאט
DW ,טויזענם א אפשר ד׳אבען באגהעט 

 נע־ געװאצט ױניאן דער םון טיטגצידער
 פצאץ דער דארט. זײן און טיתעםם סען

̂וט  מען און ערצויבט גיט אבער עס ך
 צר בצויז כאשרענקען געםוזט זיך דאט

 מיטגצײ טעטיגסטע סאמע רי צוצאזען
 םון םיהרער די ׳10 צ*קאצ פון דער

 די םון םיהרער די און באארד דזשאינט
ײניאנס. אאקאצ *נדע־ע
 דער האט יעדנמר ערשטען איס

 סחגזײ םארגזזשטעצם ^אוסטטאסמער
 האט רעדגער דער ?יגטאן. טאריס חננט

 םון כאראקטעריסטיק קורצע א נעגעכען
ײ אױוי אטױיזענדיג דוביגסקי, דײוױד  זי

p i !יוניאךםיהחנר• .«צס פעהינקײמצ 
 אוי^ גציק געוואונשען איהם האם ור

 רי אױםגעדריקט האט און דײזע, תר
 את ײרא• אין ?ײענדע דאס חאפנונג״

 ויד, מום דארם וואס י באטראכטמגדע
 םעהר סים נאך צוריקקוםען מר וחנט

 וחנם און איצט. האט עד וױ מנצרױע
ױ ײ דאם אױ«י י  חנר פאר נעכחנן נ

 שטצהם עס ויאס ײגיאדארביימ גרױסער
«אר• דא אונז

ויי־ אוחננט םון רעדגער אנדערע די
:מווען ננן

ר טײגמרג׳ י. ירעױמגט װײס ע  ד
 די פון איעעד ־י׳ימזצן, בממר אצמןר

 :10 יאגזאצ V* םיסנצידאר צצססטע
כ ברודער שי  10 צאאאצ פון סיםגציד •נ

מן און תמ מ  םי| באארד דזשאיגט סון י
ר פ אוו קאאוק יי IW, סטכיי װי g C 

ר א ססײן׳ סשארצט מ מי מ

שאנאא׳ איגטערגע״ אוטער םון כאראף, אברהם
 אויח אנגעװיוען האבען חותער אצע

 ױגיאן־ אצס םעחיגקײטען דוביגסקי׳ס
 א געװאונשען איחס חאכעז ײח םיהרצר״

 פא״ זײז מיט צוזאמען רייזע גציקציכע
מיציע״

 בעצ• דעם האט באראוי סעקרעטצר
 קאםע• שעוזנע א איבערגעגעכען שטחח

 אינטעמע־ דער םלז פרעזענט אצס רא,
 צוניץ געװיס איהם װעט װאס שאנאצ,

 ארונטערצונעמען רײזע דעד אויוי קומען
 פצע- אינטערעסאנטע די םון ביצדער

 צו אויסקוסען איהם װעט װאס צער׳
 ניט וועט םארבײגעהענדיג באזוכען.

 קאטערס די דאס דערסאנע!, צו שאדעז
 צוגע־ אויף האכען שעפער אײניגע םוז

 א:־ פון צײכען אצס פרעזצנטען, שיקט
מענעדזשער״ זײער פאר ערקענונג
 םאר־ איז׳ רעדגער אעצטער דער
 שכיחה בעי דער געװען זיד, שטעהט

 קור־ אין האט דוביגסקי ברודער אאײן.
 ״אויטאביאגראםיע״, זײז חןךצעהצט צען

 אע־ זײן אין פעריאד דעם םון סיעציעא
 קאטער א געוואדען איז ער װען בען׳
 ױניאן. דער אין ארײגגעקופען איז און
 דעם םאר <אקפ/ זײן באדאנקט האט ער

 צוגעטײצט איהם האט כיען װאס כבוד,
 — און באנקעט שעוזגעם דעם דורף
 אפ־ װי וױסעז עס װעט עי — ער זאגט

 די באדאנקט אויך האט ער צושעצען•
 אג־ אױד האס p* רעדנער פריהערדיגע

 צופרידען ניט איז ער װאס מיט געװיזען
 האבען זײ םון• מאנכע װאס דעם םון

נעזאגט.
 בא־ זיך האנען קאנצערט. דעם אין
 באצאצײקע־אר־ רוסישער דער טײציגט

 פיאניסט א שפיצער׳ פידעצ « קעסטער,
ײ pc צדױי און ,יזרצױמ א און  זיעזןך ך

 פון מיטנצידעד סון קינדער טאצאגטפוצע
אינטערנעשאנאצ. אונזער

מעדי־ דײוױד שפיצפד׳ פידעצ דעד
 א פרעסער, א פון זוהן א *איז סאז,

 זעהר האט ער .35 צאסאצ םון םיטגציד
 טשײקאװםקי פון זאכען געשאיצט גוט
 א באקוטען האט און סאראסאטע און

אװאציע• נדויסע
 צװײםער דער אױןי דאסגצײכען

 פיאגיסט דער אװענם׳ פון ?יגסטצער
 קאטער, א pc זוהן ךער נארן, איזידאר

 האט ער .10 צאקאצ םדן טעםבער א
 גע־ טעםפעראטענט טים און שעהן זעדזר

 שאפען׳ סון סעצעסשאנס אײנינע שסיצט
פוראר. א געמאכט האבען װאס

 מוזיתאצישען פון נוטער דריטען דעם
 פײאר, ראזא אויסגעפיצט האט פראגראם

 נאכ־ פאצשטענדיג איז זי םאפראנא. »
 סטאנ״ מזזיקאצישען הזיכעז דעט געקוםען

 שעהן גאנץ האט און אװענט םון דארד
 רוסיש, אין נוסערען אײניגע געזוננען

 אין דײטש. און אידיש איטאציעניש׳
 ציד״ נײע ״דאס געזוגגעץ זי האט אידיש

 םין איז מוזיק די רײזען, אברהם פון
ראסקין•
 פיאנא דער אויױ באגצײטער דער

ראזענבצום. װיקטאר געײעז איז
 א געװען איז עס װארט, אײן מיט

 אצע אין אװענט אנגענעמער שעהנער׳
הינזיכטען.

 װינשען זײט אונזער פון םיר, אױף
 םא־ זיין און דובינסקי װײם־פרעזירענט

 האםען, מיר רײזע. נצי<ןציכע א םיציע
 א מיט צוריסקערמן זיך װעט ער דאס

 װעט און ענערגיע באנײמער און פרישער
 ארבײט׳ דער צו געמען װידער זיך

 םיט־ רי םון געםטען אמ װאויצ פאר׳ן
 אונזער םון און 10 צאקאצ םון גצידער

ארגאניזאציע• נאנצער
רעםארטער. סטע,ש א

םון האנםערענץ י־עהרליכע די
ליג. עיד נאטוראלידישאן * .
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ל א מ 45 מ
בא• גײע א איז װאןי״ צו װאר ״סוז

p m w אין כאװיזען זיך האט װאס 
 נאןי איז דאס וױ אזוי און קיאוק־טרײד,

 גענו־ r? עס האט שװאכינקעס, א אצײן
 פון זײם שװאכע א אטאקירען מען
ױניאן. קצאוקמאלער מעכםיגער דער

 אן װענען דא זיןי האנדעצט עס
 גע־ םארשירײט איז װאס אגדימענט׳עצ,

 דער םון מעסבערס די צװישען װארען
אסאסיאיישאן* אמעריקאן

 אויסגע־ איז אגדימעגט׳עצ דאס
 צאיער/ א ״קינסםצער א םון שטעצט

 ״קצײגינקייט׳/ א כאצװעקם עס און
 שרײבט דעזײנער דער דאס — נעםציו

 ״אנגעשטעיט איז ער אז אונםעי•, זיף
pc אפשר איהר װעט װאך״. צו װאך 

 אגרי- דאס רערצאננט םעץ אז םײגען,
 װאס דעזײנער, א צו נצויז פענטעצ

 — פצאץ? נײעם א אויף ארויף ?וםט
 פאר־ גראדע !אן גארניט זיף הױכט
 װאס דעזײנערס׳ pc עס מען צא:;ט

 אויף פאנאטען 8 און 5 שױן ארבײטען
יצאץ. א

 דעם געפו־עגט האט דעזײנעד א װען
 אזא פיוצצונג גאר עפעס װאס כאס,

 דער איהם ענטפערט אגרימענטעצ? מין
 מען V איך װײס װאס :תם׳עװאטע כאס
 אסא־ םײן םון ציגעשיקט טור עס האט

 אונ- עס זאצ דעזײנער דער סיאײשאן,
 ניט. ער װײס םעהר טערשר״בען."

 סעם־ צאיאצער א איז עד װי אזוי און
 כצויז ער וױצ ״אטעריקאף, דעד פין כער

 װעץ איגפטדאקשאנס. איחרע אויספירען
 :באס דעם געפרעגט האט דעזײנער דער

 אונ- ניט װעצ איך אז זײן׳ װעט ״װאס
 דער האט אגרימענט^ דעם טערשרײבען

 פנים תם׳עװאטען זעצבעז דעם מיט באס
 אין אנפרענען איף ״וועצ :נענטפערט

דלד
 דע־ ̂ום שבת צו געהט באס דעד און
 סארי, עם אײ״ :איחם זאגט און זײנער

 טוז איף העצפען, גיט זיך קען איף
 איהם שיקט ער און אותקשיקעך... אײך

אװעק.
 מיד ׳ײעז צורייז׳ װאכען עטציכע פיט

 בא- מאנכע אז דערװאוסט׳ זיף האבען
 זאצען דעזײנערס די אז וױצען, סעס

 אײגענע זײערע מיט אונטערשרײבען
 זײנען אורטײצ״, ״טויט זײער הענט

 דזשאינט צום דעצעגאטען אונזערע
 צו זיך געװארעז, אינסטרואירט באארד

 דזשע- דעם פײנבערג׳ ברורער מיט זעהן
 פרעגען, איהם און מענעד^ער, נעראצ

 מאנוםעקטשױ א םאצ אין טאז, צו װאס
 אונטער־ דעזײנער א הײסען װעט רער

 רפ־ דער אגריטענט• מין אזא שדײבעז
 געװען׳ איז דעצעגאטען די םון פארט

 געזאגט, זײ האט פײנבערנ ברודער אז
 אצע װיסעז צאזען זאצ 45 צאקאצ אז

 אונטער־ נים זאילעז זײ אז דעזײנעדס,
 װען און אגריטענטס, אזעצכע שרײבען

 צו.דיסטשארדזשען װאגען װעט באס א
 עגכד ער װאס דעם׳ פאר דעזײנער א

 פוי״ א אוגטערצושרײבען זיד זאגט
 געגען װעט אגרימעגט, װאף״״ צו װאף
עקשאן. װערען גענומען איהם

געװײ■ האט װאס באס, ערשטער דער
 טעמבער צאיאצער א איז ער אז זען,
 דיסטשאר־ האט און אסס׳ן דער אין

 מיר־ בארנעט איז דעזײנער, דעם דזשעט
סטרים. מע26 װעסט 22 פון קין,

 געאר• איהם בײ האט דעזײנער דער
 ,1924 טעז,2 רעם םעפטעטבער םיז בײט

 װען ,1925 טען׳28 דעם מארטש ביז
דיםטשאררזשעט. איהם האט ער

 דער פיט באנוצען זיף וױצען מיר
 װיסען צאזען אוז געצעגענהײט דאזיגער

 אונ• ניט זאצען זײ אז רעזיעערס, אצע
צו װאך ״סון דאזיגע די טערשרײבען

r r----t • ײר י ״ « 5 י
ף״ עסזעקוטיװ דער אגריסענטפ* װן

 אנװענדען ותןט 45 צאקאצ פון נאאיד
 סעכד די *ראסעקטען צי מיטרען איע

נערס.
 עס דאס כא-יכטעז, גצײך װיצעז םיר

 םון גאקאי אונזער אין צעבעדיגער װערט
טא;. צו טאנ

 עקזעקוטיװ דער pc ;אמעז אין
#י .װ׳ ג. צ. א ,45 צאקאצ באארד

מיטשער, אײיב
מענעדזשער.

 םון טחעאום אץ שפאציר א
געשיכטע נאטור

 *רועיוע! קורסען אינטערנײשאנאצ די
 און םיזאן פארץ פאיענדיגט זײן באצד

 סאכט דעיארםמענם עדױקײשאנאצ דעי־
 טעםיגקײטען אנדעיע פאר פצענער שויז

סיזאן. ספרינ; פאר׳ן
 געםאכס װעט אפרל טען25 דעם שבת,

 םון טוזעאום דעם אין שפאציד א װערען
 קא־ און סטדיט טע77 געשיכטע, נאטור

 װערען געטאז -װעט דאס עװענױ. צאמבוש
 קא- סיצװיא דר. פון אויפדכט די אונטער

 בא־ די פאר ערסלערען װעם װעצכע פאצד,
 דארט װאס דעם פון באדײטונג די זוכער

שטודירעץי און *עהן צו דא איז
 דעש מאכען װיצען װאס פיטגצידעד די

 פון אםיס אין ײענדען זיד זאצען שפאציר
 װעסט 3 דעפארטפענט, עדױקײשאנאצ

♦ פטריט. טע16

התונה־באנקע א
 פאנוםעק״ קצאוק באװאוסטער דעד

 טע7 498 פון צוסםיג, צ• פר. םשורער,
 טאכ־ א געפאבט חתונה האט עװענױ,

 גענעכען ער האט .דעם צכבוד און טער
 ארבײ־ זייגמ פאר באנקעט שעדזנעם א

 גוט גא:ץ האבען זײ וועצכען אױף םעי
פארבראנם.
 שאם ז^ם פון אדבײטער אײניגע

 גראםוצירע:־ רעדעס, געהאצטען האבען
 פארבייגעהענדיג, ,p» טחותגים די דיג

 האר־ pא ״פרידען װענען געיעדט אויו
 גע־ אויך האט עס טרײד." אק טאניע
סאן. מר. שאפ פון םארטאן דער רעדט

־ש«&-קמםיטע. די

? טאנםיילס פון איהד לײףעע
 זיך האט סענטער העצטה ױני^ן דער

 אונזערע בײ רעפוטאציע א ערװארבען
 אפע־ דורכצופירען ערפאצגרײך מעסבערפ

 אדענאידס. און טאנסיצם אויח ראציעס
 צא־ צו צוםרידעז דאריבער זײנען מיר
 אינ־ דער פון םיטגצידער אצע װיסען זען

 פאמיציעס, זײערע און טערנײשאנאצ
 װען ׳װי בעםעד, יעצט זײגען מיר bדא
 אונזערע דורך צוגעגרײט פריהער, איז ,עס

 מיטנצידער אונזערע געבעז צו דאקטוירים
.6פא־ דיזען אין באהאנדצוננ בעסטע די״

 אײער אין אײנער אדער איהר אויב
 אדע־ אדער טאנםיצפ pc צײדט פאמיציע

 װעצען מיר און אונז, צו קומט נאידם,
 ראטען, אוסז בעסמעז דעם אויף אײך
טאן. צו װאם

 זײנען א&עראציעס פאו־ פרײזען די
 פאר דאצאר 25 :נעטציד מעסיג, זעהר

 ערװאקסענע. פאר דאלאר 20 און קינדער
 אויסגע־ םענטער העצט ױניאן א־־ן הופט
אײנצעצזזײטען. מעהר פינען

ו ה*ט עם װי איהר. וױיםט י  רי א;ט*ויקעיט ז
 ? #םעריהא אין באורעגוגנ ארבײטער אידישע

 אינםערנײש*:«ל דער םרז גע^יכטע די י־עזט
ס ײרי  ירר םוז ױני^ו, וו*רקערם נארםענט י
ס אי ם װעט איזזר אוז יעוײז, ױ  »רץ םי

װערעז. באקאגט

m ס ק א ל ־ ס ק ן ; ז י ? א

 פוז ערפינדונגען ױיבםיגםטע די פ,ץ אײנע איז עקם־למקם
 ק»ל«ד־קענדי8טש א 1אי ראם וױםענשאפט. םעדיןנינישער 1דע

 םון פל»ץ דעם םארנעהםט אץ מאנען דעם לירם1רעג װעלכעם
 לאקרעץ כיטער־װאםער. חבארבער. ביםער־זאלץ, קאםםאר־איל,

 אנ־ פילע נאך און פיללען, געפארכםע אדער באגוקערםע סאודער.
 םאי יעדער װעלכע פאר אססיהר־םיטלען אלט־םאדישע דערע
אסשרעקען. ייר פלענען קינד אדער סרױ

 -si איז עם חרך. אח ײרר םשאקאלאד א 1אי עקם־לאקם
 אלע נענען נאםירליך אץ נעלאםען וױרקם ן1א םעם אץ שםאק

קרעםפפען. ןךער שםערגען אהן מאנען־םארשםאפענ, פוץ םארםען

אײר. איבערציעט אץ הײנם כאקם א םרייעם
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 םעטכער גענעראי דעם ב-י #■:עגעגען »רבי'ט פאנאטען דרײ פ־ן באריכט (א
לײםעאום.) םאנהעטען אץ כעו״ן םען28 דעפ דאנער-צטאג, םיטיננ,

סעהרעטאר. פארםנאי, דזשולידס פון

4

(יסלוכ)
 ׳איינגעזעהן האט פײנבערג כרודער

 און שרא:1םא דעם םון ריכטיגקײם די
 אונזערע םיט אנצוכעהן עו־אויבט אונז

 האט מען װי נאכדעם, אבער ■לענער.
 צוזאג, און צושטימוננ זיין נעקראנען

 פיז אפלײנען ד$ס אננעהויבען זיך ה*<*ט
 װאך אײז פיז צוױיטען, אױפ׳ן ט$ג אײן
 איז דערוױייל און אגדערער, דער אויף

 ד$ד דער נ$ך געװארען. נעטאז גאתיט
 ארנאגיזא• די איז פארציהעגי׳ט זינער

 פ&רט־ נעצװאוגכעז געווען ציאנס־תאםיטע
 ארונטערנעטענ־ ארב״יט, איהר צוזעצען

 פון היאף דער אהן אי:;א;צעז שעפער דיג
־,א רי און דדטאביגג־דעםארטטעגט. : 

 אר- די װאס אויף טערזוכונגס־ארבײט,
 אדגאניזאציאנם־דע־ אונזעד םון בײט

 אײ איז געשטיצט, זיך האט נארטכענט
 װאואז*« ברודער צו געװארען בערגעגעבעז

 זײנע; אלואונטעגטם און אויריטאר, דעם
 ארויס* פארבערײטעם ניט אײאצניש אין

 װאכעז פאי האבען און געװארען גע״שיקט
 אינפאר־ פויע קײז ארײנגעבדאבט ניט

 יטפע־ האט אאיין אוידיטאר דער ;מאציע
 אינפארביאציע, די אז צוגעגעבען, טער
 נ״יד יא האבעז איזאינטעגטס די װאס

 װעה־ אױױ אזעיבע, געײען איז בראכם,
 אי::אני נעקענס ניט זיך האט מען כער
 אונ־ די װעץ אפיאו איז פארלאזען, צען

 נע־ יא סוף צום שויז זײגען סערזוכועען
 צײט א פאר טעז דזאט געװארען, בראכט

 יעזוא־ די ארגאנײזער פון צוריקנעהאאטען
̂עיכע פון טאטעז  אזזי, עסציארטפאינא א

 :ע־ חאט םאא יעדעז אפאײנעז דאס אז
 דער םון רעזואטאטעז די אז רערצו, םירט

 װערט יזײז מעהר האט ארבײט דאזיגער
 ארגאניזאציאנס־ דער איז געהאט, :יט

 ארבײטען נעטוזם האט דעפארטםענט
מיטהיאף. וױכטיגער דאזיגער דער אהן

 דעפ pc דעמרײכונגען די םון אײנע
 רעב איז ארגאניזאציאגס״דעפארטמענט

 רי געװען איז קאמפייז הײ־יאהריגען
 ״אינװעסטײ נרופע א םה ענםװיקלונג

 גע־ רעקרוםירט זײנען װאס גײטארס״*,
 סיר םיטגאידערישאפט. דער םון װארצן
 אוגזערע םון טײיל א צו אפעילירט האבען

 ׳לער־ צו דך מעטבערס, אינםעאיגענםסטע
 און ביכער אונטערצוזוכען אזוי װי נעץ,

 'וניאך צוױ״שען אונ^עױטײדען קאנעז
 סטרײקענ- אדער ניט״ױניאז*ארבייט אוז
 װעאכער אקערפאז, בדודער ארבײט. דע
 םאר־ יאהרעז פח בדצך א םאר מוין אי?

 די האט און ױניאן, אונזער סים בונדען
 אדבײט. דער אץ ערפאהרונג נויםעע

 <י נעבעז צו געײאדען אנגעשטעלט איז
 מעכד דאזעע די אונטערריכט נויטיגע
 מעם־ צװאנציג אוז פינז״ װי םעהר בערס.
 צי נעװארען אויסנעהליבעז זײנען בערס

 טע־ דאזיגער דער אין זיך באמײאיגעז
 אויבענאננע־ די צואיב אבער טיגסײט.
 געהאט ניט זױ האבע( אורזאכעז געבענע

̂יםעז צו געאענענהײט די  דער םאר ארב
 דדטאינט דער װאס חוץ א ארגאניזאציע,

 איז באנוצט זײ דיט זיך האט באארד
סטאפעדז״ט. םח וױיט

 דאט סםאפעדדט םון צײם דער אין
 אוים־ ארגאניזאציא:ס־דעסארט«ענט דער

 םיד ױניאז. דער פאר פיא זעהר געםאן
 עס װאס םארשטעאען, קוים זיך וןאנען
 סטאפעדזיש .פון צײם דער א'ז װאאט

̂עדיה  הא־ געײעז ניט זאאעז סיר ײען נע
 אר;א• דעט םון טאיפינערי די נרײט בען

 פטא״ דער ניזאציאנס־דענארםפיענט.
 און •אוצאונג אונ^ פאר גצװעז איז פעדדש

 געווען ניט איו ס*ן און אונערװארסעט,
 #ערשטעגס איהם. פאר םארבערײטעט

 אאע װיסעז אאזען צו געװעז נויטינ איז
 ד' אפצױמםעאעז שעפער אינדעפענדענט

 אד־ דער האט אויםגאבע די אם ארביים.
 דורכגעסירט נאניזאציאנס״דעפארטמענט

 צוױיטענס, אופן. וױרקזאםעז א אױף
 מעג• אוגזערע *ציהעז צו נעװע נויםיג איז
 יתא- אוױי ,nysyr הוגחןרסע די צו שע\
 אײ זײ אז ח״טד, א נזױמוט זזאם םמן כע

 פאר• נאיק א געויעז איז dv בײטע?.
 אר״ אז האנט בײם wmn צו ױניאז דער

i בײטזאפמג v i 'm o,' שיאם האט װאס*̂ 
םאפמצנט. פוז טיטען די

 צד iyoynyo:w ניט דך זyאyװ םיר
:tyiy ארנאניזא- דער םח באריכט א 

yא* באאאננם דאס ויאנס-סאביסא. rננד 
 וחנט עס אבער אתאנײזער. צום !יך
דער €1פי אז באכמממן, צו נים

 אתםײו נעוחנז זײנעז ארבײט דאזעער
 וױ »זוי. איז ^yncyo הונמרט פיר

n בא״מפוננ pc ארג^זאןדאכס- ■מר 
אונז^נ אײגע נמווען א*ז ימוםיכמ  םו|;

̂ד זיעעז םומציעס, ^יטסינססא  ״וטאאמ ב
c וורגײט דאי ןךס in jv ,מ«ארטסענט 

.1« דערםאנ^ פוײעחר תאמ) ״,

^jy ניט האבען טיר -iw ריכטיגע די 
 באארד♦ דזיפאיגט דעם םון מיטוױרסונג

y כדי i□ דאזיגען \ י :  מאכ^ קאאהר ע
 אורזא־ די װיסען זאאט איהד אז אזױ,
 די קריגען גיט קענען טיר פארײאס בעז,

 מיר אז נױםיג, איז םיטװירקוננ, דאזיגע
 מיט רסyטבyט yאונזער ןyגyבאר. זאא^

ayi, איז באארד דדטאינט דער אזױ װי 
 םאר ןyאורזאכ די און צוזאטעכג^ט^ט

װעאכער ̂רyרyאו:ז װי ̂ װאס
 רyד םח םערט־חאס א באאד אױס כיאכט

 באארד, דדפאיגט פון טיטגאיעדערישאפט
yrD אײנצוםיהר^ ייאבטיזאז איז 'u און 

iy װיכטיגע ::n y i:y אין cjn דזשאינט 
םון דער אױט באארד•
 הטyבאשט איגטערנײ״טאנאא, אובזער

 גיײכע א םון דדטאינכדבאארד דער
 : אאהאא \viv' םיז פאדטרעטער צאחא
iy' ר/גירעזענטיר^ דעלעגאטען פינף iy 

 םארטרא־ װערט בר^ה: א אדן אאלאא
 װי אזױ דעאעגאטען. צװײ פח טען
 און זyאאקאא דרײצעהז דא זײנען עס

 מיר הגם אז אױס, סוכיט ברענטיט, אײז
 םון פראצענט האאב א און 22 צאהיעז

 הא־ ןŷאױסגאב באארד׳ם דזשאינט דעם
 םרא־ 8 װי כיזגהר ניט רyאב טיר בען

̂אפט.יטערyפארכר צענט  קומט אזוי און ן
 מיט־ חןר פין טyטאיאריט א. אז אויס,

 םארטרא• ןyרyװ זײ װי נאיערעריטאפט,
 אאקאא זŷאאקאא yנרעסט די פיז טען

 ,9 יאקאא ; קאאןלךאסערײטארס /2
o קאאוק iy r 'j's דחגס־ ,22 אאקאצ און 

 1אי שטיטען 15 באויז זyהאב כאכער,
c jn אבער באארד. יזשא^גט נאנמז 
 lyii דאז אםיאו אאץ. :יט נאר איז דאס

oy ט איזy,איב נאיךyרצוצײגyטא־ א ז 
 דזשאינט־ oyi םון זyגאטyאyד טyיאריט

ױyג א אז באאו־ד,  איז באשאוס רyDו
 מאככyג אײכט בא״פאוס אזא סאז נויטינ,
 ניחצר־ ווןגרט ער װײא #ניט צו װערעז

 וחגא־ ןŷאאrאאי דאדגע די פון ג^צטיטט
:y םארטרyטyמינאריט קאײנע א זyט 

מיטגאידער״פאפט. רyאוגז פון
 אנ־ מיר tyiyp בײיאפיאא א אאס

 דזשאיגט־ pם באעאוס, דעם אייף וױיזען
 מע־ יסט1דיםם די און די vj באארד,

yדזyנ rבאאאט אוים׳׳ן זײן זאאען ר̂ס 
 פאר, lyo’Dir זאאען רסyטבyט די און
 װאאט באשאוס אזא — •ty:y: רyאד

:n t ]v2v:v טyםבyא רם :rw3y£y״D״ 
 װע־ ד/ צו צוטרױ זײעו אויסצודריקען

 גײ כטyר רyזײ רyאד וױאצן, זיי טען
טימזצז  וױאעךנימ. זײ yאכyװ די חצרצ̂ו

*; חנד ^iy אננ איז באיפאוסyנומyז 
 דזשאינט םון מיטיגג א אויו* נעװארען
 ־yאyד די פון שטיטעז די דורף באארד,

 און 22 ׳9 ,2 : זyאאקאא די פון נאטעז
)̂8, y^ yii 63״ t r ^ y r y i i jn פרא־ 

 װאס םיםגאידעױטאםט, םיז ^ןנט
 םyד אין זyםארטראט זײ דורך זי״יבען

 pם היאוי רyד טיט דז״טאינט״באארד,
 אא־ yרyא:ד pc זyנאטyאyד אײנצ^ע

 האט כיםיננ צוױיטעז אוים׳ז האאען.
 מאכ̂טyג בטא באיפאוס זyדאזינ חגם טען

 נע- זyהאב איהם, געגעז װײא רפארyד
 *23 ,21 ,10 ,3 : זyאאpאא די ׳עטיטט

 א ט«קע ז״נען yאכyװ ^82 אוז 48 35
רעם אין * * מאיארי^ט

̂זענטירyר iy^ רזשאינט־באאדד,  ןyםר
 רעס םון פרא^נט 37 װי מזןהר ניט

מיטנאיחגרשאםם. דדטאינם־באארד׳ס
y^ די םאר r םרא־ די איז אאהאיעז

ע  ארױס־ םיז םעמבערם די ״טט^ז צו נ
•yo םאר װיאזח זײ tv^yii זיף jy^t״
P in; ניט ny^r נעדזיג^״ס, . iy|^ •לע 

ס נ ע װיכםינע. ב
 בא• רyד איז בײשפיעא, אזא נאך

ay צו וױחנר יטאוס, i î 3yDy דױם jn* 
aארטטyאון גט *o r דזיצאינט־באארד 

iy( אפים. :y ם ע באשאום, דא»יגעז ר
ק ׳  ,2 אא?א^ן די ארױםגעטראס*גז וײנ

 אוײ איז װי אדער .89 און 22 ,־9
:y? ג אגג^ױזעזy,פראצענט 63 װארעז 

 10 אא?אא מימנאיד^אפט. דער פון
 דעם פיט באנוצט ניט קיינמאא זיף האט

 דע־ די אויד האבעז אזוי נ̂טy«ארטמyד
« :^iyo 35 אאקאא סיז y:yjw,^ אז 

 אין ניט זיך נױטיג^ רyמיטנאיד דיערע
 רער איז דאד חגפאדט^נט. אזא

 דע־ דעם tyjyay צו וױדער כא^ס׳
. דטlס'דyדורכג פאיט^נט ן ע ר ^ װ ע נ

 אז וחןחגז, נעזאגט האץ oy תורץ.
^גז די רעפ־ «82 און 64 ,45 : אא

n jrvD jy tin: םעםבערם, 500 טאנאור 
 םארםרע־ 23 און 21 ,3 אאקאא אדער

 אזױ האכען מפבערס« 3000 מענדיג
 9 ,2 אאקאאען די װי זאנ^ צו ^יעל

 מאםע, רי רזןפרעזמגטיחצן וואס 22 אח
w 30 ,אדער m ךער &ח טאמבערס 

 *וםנמאוספערטע די איז אןף ימיןמ,
מ ^ו ש מד מו  דדמא״ננד .דעם .׳ צו

T U fa. י ■ ' -

. ,־ t ,  !n

י1אר1א מיר חאגען יאמ ח
גחױנ* אין גאײןי געפיהאט׳  סיר. װען ̂.

̂ואיגט• דעם אין ארײגגעטראטן ז״גען  דז
o װאחאען ח בײ נאארד, n  pfi 

 טד נעגמראא פאר באארד, דזיצאמט
 פר^ סעקרעטאײטרעז׳פורע̂ר געדזיפער,

 דוײטען און צודיטען ערשםע{, וידעגט*
 אוטײאוגג דרעס די איו וױיספרעדדעגם

 אין |1א געװארען איגגאױרט איגגאנצען
 איו דאס פארטראטמו. ניט םארנלינען

 V איז עס וױיא צופטא, קײן געװען דט
תן װאחיען, די םאר אז פאקט, ד װו  נ

 אדער מיטיננען׳ אוסאפיציעאע האאטען
̂א עס װער בא׳צאיסען צו קאקוסען,  ז

 די םאר פערזאנען נעחעריגע רי וײן
 ד/גר אין אסילו עמסער. סאדטײועגע
 סוי רעכעגענדיג ניט װעאט, י^איטימער

 סע חערט ארכייטער״אמאניואציע, אן
 א פון דריט־חאק גאנצער א אז דט,

 וחנת אטŷטrקנעyאװ ואא ארגאניואציע
 זאי״ טײא רyד אט אז אזױ, זײט, א אן

 iy הגם כאדײטוגג, קײן האבען דט
yז״נע אינגאגצען רפ'ה^ט Dינאנציyאy 

 נרוד^־ ״ןyםארפאיכטונג yרyאנד און
 איד פוךדער װײס־פרעזידעגט פעראםאז׳

 נאריכט, זײן אין האט טערנײ״צאנאא,
 ער׳ ,2 לאקאא םון רסyמבyט די צו

«; די אז ?לעררט ^y דדטאיגט״ א פין 
 א באויז ניט איז באאטט^, נאארד

Dראגpt y ,אפראגע נאר יחוס pc כרויט 
 זיײ אין cryoqya די םאר פוטער מיט

 באאטטער א/א וױיא שעפער, yער
 רyאיב אײנפאוס געוױסען א אױס איבט
cm נוצ^ די םאר דז״שאינט־באארר pc 

לאקאא. זײן פון4רסyטבyט די
 קא״ םינאדו א װטהאעז-פון די בײ
 דעס פון ?אטיטע yוױכטיוסט די טיטע,

 זיײ ןyאיכטD וועמעס דז*סאי:ט־באארד«
 צוריקצואװיײ iy^־ הײסען צו גוט נען
 דדפאיגם־ פון אױסנאבען yאל זען

y כאארד, r ’T? די pא:דידאטŷכײ־ םון ז 
m ^ניד 22 און 89 אאלאאyרגy־ 

 זולטאטyר דער און געװארען שטיטט
 גים הייז אפטײאונג ררעם די אז »יז«

 P'P גאר האט און אנטײא לײן נעהמעץ
rm אויסגאב די אין גיטyן pc די 

 ״שפעטעױ, ר.yאדyנ דזיעאינט־באאדד
 גײע א האטy^וy האט 2 אאלאא ויעז

^:jy»דםיגיסםראצ' i ŷ גyגעװא״ טאכט 
i( א םאר װאהאען רעז n  pc. iynoK 

o אוױי yאמ'טp םינאנץ n םון פאאץ 
y i□ אמט זײן פאריארמז האט װאס 

n• םוץ ארױסגאגג oyi דורך iynno  iy i 
yi דyאyנאציŷ ^מיר האב Dy בא־ 

 ארויסצר יױשר׳דיג ניט פאר טראכט
 םאר קאנדידאט א רעזyונזK אעזyטcי

o n אא בארױבעז און אמטP2 אא» o n 
 א pc אאקאא רyאאוקמאכp זyסטyנר

i אין רyטyפארטר y i ^פינאדדחאםיט
 צוג^ איז yגאציyאyד רyאונז וחגז

^i: אאזעז i i y איהר םארנוכמז האט ארן 
 איז דזי״ןאעט־באארד, oyi איז פאא״ז

pc y די j* ic ״עקא״ באריהמטעז דעם 
 דער ז.nװאyג דיסקוטירט נאמיע׳י^אז״

iy r ^ i באגריסט איז װאס אן,5פ :y־ 
 yארמcyר װיכטינסטע די אאס װאראז,

 אפיאו נדיגyװער דזשאינט־באארד« פון
 רעװאאוצי^ :אפזגן מיט׳ז אטyכאט'ט

 ytr,נטודאסטy • iy?:w זyראגpyג האט
:r רעזואטאםזצן די רyאכ טטי^,  ,ty״

i אז n ר ע צ : *  זיך צזצסאאט פאאן, :
 pc באאד װעם cy און שטיקאאכװײז

נא־ דטד װי פעהר פארבאיבעז ניט איהם
yo.|

 ד^אינט oyi אין מאכט y^אםת די
 א pc oiysrnyjyo די זייינען כאארד

 איינסאוס iy^r דורף אאקאאעז׳ פאר
 אא־ yiy''T םאר סyאנצעסיp זײ ?ריג^
yp ly^atp^ y«: וועלכע קאאעז, in- 

)jy ניט y :^  ,lya'ip| וױכ־י װי זײז זײ 
‘ טינ.

B̂בײ אײנפאכער אן אאס rיyדער־ א
y קאן הון, :n| פאאג דערyנדyיי: ר בר̂י

טארכpyדיר אװ ״באארד
pc און ק%לאא באארד דז״טאינט 

ױניאן, רyס־כאכyזו
סטריט yc25 איסט 1«•
סיטי. יאר? נױ

—־ : גרוס
 עקזעקוטיװ אונזער pc סיטינג בײם
 אבענד, דינסטאג אפנעהאאטעז באארד«

10 oyiטyדיסקוטירט איז כחנרץ, ז - ע  נ
^ א  9»מטוטײט װענעז פראנע די װ

ארבײטזןן. Diy3Dyo yiynw וואס
i באקאנט כוט איז אײך n ,פאהט

w סאמזן אין איצט, אז yo »איז צײט 
^נ ניטא o אין ארבײט נ yn  i n ■איל 

ynoon. באדײט אyנn צאהא • ע  ש
ryo "ii«  iya ״טײם1אוױג ׳שעה אײז 

yאנ pא ln צוױי *!ביימטז r m מיט 
i n ספyציyאŷ עראױבענייט pc םאנ־ 
P'Dipytpy i באאםםע. כע n באאח־ 
iy האט «22 אא?אא םיז 3 ' in •באישאא 
 ,oiyi^yo זייגע װיסעז ןyאאז צו םען
 -1א צז עראויגט ניט איז 1הײגע *ז

̂י אװ^םיים, הײן בײטעז  אאע ויעז אםי
^ז באזצצט, זײנע; מא״שינען  זײ סי

אאקאא. םון ע^ױבענימ אזא טריגען
fyoyo t* ׳ o אאזם יבעי«1דא אייד 

מז ױ  דזשאעט• pc באאסטע אלע ו
ײ׳ אי אז איז • נודפאיס .*•־דעם י וועגען נ p'P נים-נע• חאמויננדבאווםנמר

22 אאקאא «ו •ריװי^נניעס קיינמ מן

oiyooyo חוגן• אײמנעס דין אױף
Vנומ« toyn נאארד דער  קײן דט האט אאקטא » אז נטיצאאסען,

eon ̂ר חטגד̂א צו ̂נ® אינ  גי׳ייוס ויץ סיט װאאטען מיר גען« •n® טוי
 דמ ו^יט oy װען אײנסטימען, געקאנט

 i\v>wv 10< ,ד r« *opoB • נעװמן
•n• n^yil געחסס iyoon ,36 און

î םון מסף א סטר וױאעדמס, •  *inn^p•
.....................................................................

 iwnp *22 אא?טא pc ס*חדו»
oy*y חאס דעראײכטמרוגנ, א hm 
פסר• oir■ עקטארס1די אװ ד1נאא

Oĉ אוגזע! װארו?ן inv/ •חיגױ אן 
 סיס אזא דט דכער vא װאס אונג

 קאן אמסדזטציע נײםעד1• אן וחניכמ
k ׳צטאאצירען.

ov אױ®״ א״ף וױכםע, אויך איז 
oytpiyo נטמיוס, א אױף םאכמן, צו 

̂אינט in װאס  גע״ חאט .באאח־ דז
 אין אנג^מען ס̂טyאטlפ אונז^ נען

y;»ic iyi פון oiymyjyo דעם 1פא 
oyii .קם אן ר^רטט^ט* pc אזא 

 דיזען אין אםיצו װאס ,1א?טע1כא
 קײג״ pcin מען האט ד1באא דדטאינט

 -Fאנאםיpy״ iyi .oiyny: ניט מאא
 ססי זylגעװא ט1דיסקוטי איז פאאך
jyo<p ׳ן6אױ איז עס און װסכען, און 
 בײטס״1א po נאפ̂יHקy pc גמגט

 אפצד געװארעז ןyלאס6rבא זאמקײט׳
 oiymyj^ צװײ םון אפט oyi |yc»o״

 אין dv ^:yooiyiyi oyn ׳ן1םא
 ?iyi#iw» 0 ׳טטאנעז1םא י?איך11אויס

 ®אמוסיטעס זאא אפטײאוננ, oyn די
jyiyii אײו סון lymyjyo 0 אהן 
ש^  אסיס״ ספ^עאען ŷאד ק1?אוי ט

 װאהאען סא־ ײטונגען1םארב די נט.yט
'?iyr ̂יג װי מוין  גע• fyry: איז געח

 םאר :yo דרײ פאוצאוננ, רוען מאכט,
rŷ̂אזיכ די אט noif y* געחוסען איז 
iyi גyנlyא מנעדזמער אאp חן״ האט 

̂נאס ©,wmyiito'ציױי קאכממדירס  ס
lyrnyjyo me אp ססר איעעם 

ש^  קאנרידאסמן די אז אדן, ק1?אוי ט
זאאען כאיאט אױמ׳ן אויםעז װאס

wאBאינטyד״ a n  pc \ r m דז^סינס
 jn»yT* װעאכשל ,22 אא?אא .11באא

 biyooyo די pc אyיטlד צװײ נטירטyז
 וױ״ זײז בענעז איז סאר, oyn on םוז
 2 הא̂כ צו \mwrn זyצװאונגyג אען

Diytrny:ira מיט Dאtnוידyנy םוא טײy•ז
 אײנצמען קײז םוז ניט ווייסעז 1מי •

 חאם דז׳צאינט־באאמ־• iyi װאו סאא«
 pc ivooyi 0 די מ1י1איגנא א̂ס אזױ

 אבעך איז דאס ײד.1ם א און אא?אא
 liroipyonv איז oy װײא אא^ ניט נאר
iyi אyצטly ,אמיסרד םוז װאס א?ט 

lB oyi ryeאטyסט *ô yi tny' po .iy^yo in;yp:yi 
 םאמע■ |yrn װאס װאחאעז, די בײ %

 ביו• 14 זײנען ,nyo טען1ז דעם חומען
oy: ?̂̂  *yytya 22 אאקאא סון נטסyאײ
 כאשאום םnנאכ :yo 1פא א PN :iy:iy ראם - \nwm «־װעח«ם איף

oyi pc ד1דזשאיגט־באא y:i:o םע• די 
:oiytrny אױב און in מד דזישאיגט 
̂אוס« ד1א  מע• צוױי הא̂ב צו בא
:oiy^ny, האט :oci»iy יה^1אנ 

 א»• pc איידז״טענםס cvwc צאהא די
̂ץ נאד איז ,22 ?אא  ײ1ד געױעז א

 n pc צאהא דיי inn:y צו צײט
Pאנדיnןטy.די חאבעז ווסחאעז די בײ ן 

oiyooyo ̂דטטימט  קאנדידןך 14 סאר ג
 אויןי נע&ונעז זי׳ך »אבעז1 װאס ̂,oy אינםסמס• די מיט אײנהאאגג איז טעז
 Tr: האבעז עס אײב באאאטס. די
 Ha .13 באויז urum וועהאט1ע םט1דא
vc\ אאy וועאמ אוױי באאאםס׳ * oy 
rw נ^טימט איז w14 1סא ז» :•y 

 tאppyאy די .tniw ׳פסא'טyג זאאט
̂חןהאט האט yקאפ;ט  ער• די אאס 14 ג

 וחר יכט1בא רyfיyיציDא אז איז וועהלטמ
 in אין געדרוסט געדדעז איז on נעז

 דז״טאיננר ביים אב^ ״דז׳טאסטיס״.
 סען20 דעם םרײטאנ, מיטענ, כאארד

t »nyo:״iy אונז צו 1פיŷ א1איבער‘ 
 באדמר אז «pn*viy3 ט1כוי1אינםא שונג

 אסיצייעא איז ly^yii ג,lyנבyאטl ס•
 אמ ^nyiny נ^וא^־סאד ט1ערקמה

שטיפם 1גא ̂̂ג  זאא oy ניייאתז. ניד
bpoc א אלס יחנרען, מאנטln אייד אד

i אז n דײד האט ד«1דזשאיננדבאא pn 
ji?njn:iy: 1װײ עז,1םארלא גאמיט 

yאיידז ביזנזןס rגטס tn jn i באצאחלם 
y לאסאל. ®ח :n ^ o n ^ B| חאט nyi 

̂ואלד, o גענען דזשאינט־ב n ילאטעםס
i^3 אעהרטPly ,22 אאקאא פיז n •אי! 
V די עיוועהאט. ניט םאל־ נ«lyנבyם t

ײ וןגע W םאקטעז עו t i v m  i n n
יי זי י ל .■ נױמינ. גים זײנעז פירושים קיינע i«iyo איז

 ך#ם איבערנענוםעז ה»בעז מיר ײען
 אח לאקיא. חנם פארוואלמעו ו*י| אמט
 בעלי־בתים אוגזינרע םיט אנריםענם דער
ייארסיג און אויםמארנײט נעיתן ?ײיז

 לױ וױי% *נריסענט, דעם צועטימז -איממרי »**י«יימ, נ״ייעז ייעעז י °
 דאס * א*ז ■ סיינתנ. אינמר

 •« אראר ow« אייז ניט
די כ«וד אנרימאגם, דעם

W; *•*ןר ŵייד• ־ ׳if"# IP |» .^-,«^ייףי נךז״ 
r,׳

nm io ,1926 אאריל

 ,»« jmvu ג«««נט אנ׳נד • דוו חיעיען נא• oiv דיג«. תרנסיחרוננ נױגדליכע
 •1ז זיו דינמן ד«ס און ד־פקושיע וי

 *,ivy* ויף חאט אגדיסמגט, ועמ נע•
 באצוג אץ ספעציעא סאג»סען« םא- ןען

 צום חאט װ*ימנו <״,yviypo׳, דעם
 אין סטאפעדוש דעם ;ענראגס (עצט
in אדמעיסטדאציע די אינדוסטרי̂ע
o ױעיכע ,22 אאקאא סין rB jirtn w n
 האט ס«1יפערײטא די פון ויאצענט 80

iry נעהאט i צו אדער טא[, צו וחנגיג 
 דער םון צוזפפ^שטמגג *n אין ואגען

 טאנ צו הײנט כיז נאןי סקעדױעא״«׳«
v s  lyo^pi כײ און וחנן« גיט אםיאו 

 אױסגע• איז האראװיץ במתר װערען
 אײנציגער nyi אאס מווארמן, קאיבען

 גאכ• ״סלןעדיועאס״♦ בנוגע עקסוערט,
oyi כיזנעס^יתסר סטעוי אונזעד וױ 

 yfopy• אײגיגמ געטאכט האכען ענטס
 צו כדי ארנטערזוכרגגען« און ריםענטען

 גע״ װאאט 5װא ^yviypo א עטאנאייען
lypo i איז צוסײידענשטעאענד, ורען n• 

 םע| אז אזױ, מװאחנן געשניטען אyױ
 קאיײ א אויף באויז זnנyאנװ איהם כאן
D:« תם םון טייא נעכ :y s i. איז דאס 

זאף. רייכטינסטע די ניט אנע־
 םײ 1סא װאס געװעץ, איז צרה י1

iy האט װאמנן« לע i סypױ^y1סא א• 
yאא סונקעאט iy i:«  y ארנײטען — 

ג,1אאצ איז װאכען y?y*c םא־  א י:
 אופװיכטינ זyװארyג סקעדױעא mm וזוץ
iy די אין סנסוכים י1 — c y r, װיכ״ די 

vrd די אויןי אױספאס^ סון ארבײש 
y״r אז זעהן, צו זשאבמרס1 iy ניט־ױנײ 

ly אז sy y ם1גאדזי1א זאאען iy iy ii — 
 און זyװא^yג פאמאכלעסעט איז ארץ

 •y: זינען אין פען זאךתזאט אײן באויז
״סקעדױעא/ : האט

 די צו jyeny; ניט או:ז האט םען
^pnuyiyc אזיג די װאו^y :» ic  y 
 האט jyo ן,nװאy: אטnםאיהאנ איז

 אז װיסען« געאאזט ניט אפיאו אונז
inקאנם^ אבעyאז y ii m :v גyהאאטy;ז 
v ןyהאב צײט צו צײט פון 1גא d דף 

 אז פעפנע!ס, ע1או;זע ד1דו ךע־־װאוסס,
o: האב^ ךי iy iy זײממ סון yn•^ 

 ם1שטו א אז ס,1קאנטראקטא די בתים,
o ט1װע w w n y. אונז אוןy ly ״1פא 

iyo y ib ̂אבyדי• אװ ד1באא בײם ז 
Dpyi־^o פ׳־אמסטי!©, ק1שטא :ty:y 
y די איגנאײ!^ אוױ lכטyאונזע! פון ן 

iy תאט לאהאא, i פון מאן1טשע o n 
o: ס1עקטא1די אװ ד1נאא » iy די 

yהyקאly צו זוצפה1 l,ע1אײע פיר, אז ז 
ly i'D iy ty icy i ,lyb y io io c די יניט 

o n i װעלייז זײ אוז איביוכטריע :*^iy t 
îאטyנים סט :jyo iy אכט• אין

ן1איגנא ניט 1מי די ^
o פון וױכטיגקײט n .סמדױמא i n 

 סט,yאטlB 1אונזע גאך אז איזי סאקט
 האט ד1כאא :roipyrpy 1אונזע צעת

iyoi:y^PH פאו־הא^אט און oyi 
yriyp p> נ אוןyנlyאא iy rn y :y o 
 אז ס,1מי1אינסא אונז האס פײנכעז־ג

 o:o?o:y זיך האב^ דזשאגערס י1
D אויםצוםאאנען :y sn :«  o n, בא־ אין 

c ונ2 y i ,האט סקעדױעל Aipyrpy i n 
 צו באשאוס זײן טlהyקאlע ד1באא מױו

iy םיט שטעהן i אדםיניDסlאציy און 
 -1פא איז oy וחנאכ^' גטנעז לעפםען

 וועם װאס ס,lyאבrדז די מצד יד«1
i אױוי ופ^1אפ זיר ^ y i  n y r :iK: 

ŷ איז ױניאן “אונז^ :« b ry : : ' i :y b| 
iy: יןאםז* איז ybopi»o^ די :y די 
y iקײנמאא האב^ 1מי און אי־בתנם 
̂ן1אבנעש ניט ♦יף  זיך |ycyib צו אק

 ־yאפ אן און בעאײבתים ע1אונזע סיט
oyi .האב 1סי װאס גענען ?אמויyן cyn־ 
 yv• די כעווען איז Di'coybv-'B סיג

b''p:ys'^ptp, און פא!שאעפ^ש די 
y גיס1נא ךאס :n :y v 'p א ציהען1םאp 
 כא־ דאס און ײן1א באנה lyאאננ דער

 אועײטמן yאא נאכאעסינעז1םא אטישע
B איבער זיך דיגגען דאס צואיעב n 

yriypo^
iycb :y  -y i אונז פוןbyo y ly־ 

i םיז •m אוים׳ן בעיס n ,אפ״ ױניאן 
 ?עז«4באװ האט בײט,1א די צושטעאען

 די װען ג^ןכט. נעײעז |yj^T 1םי אז
 lyouy: ןyהאב זאא שטעאונג yיגrדא

ly װאכען 6 םיט עז1נ^וא i ' i c, װאא־ 
jyb די ^1אא1םא נים ר%פ yborDO'P 

y נישט1נא ך1דו סעזאךװאבען :%i:y j''D 
 גאנץ װאאט צײט די און זיך, דיננען

in אױסג^צט b:ypy: נומ yp אויןי 
jni'bproD^p בײט.1א

 on pc yDs**3 די «1פעה נאזי
 iy״r מיט האבען ד,1באא דזשאינט

 מיט ־זיד םאראײני̂ג irŵ םארבינחח
 א גענומעז1אונטע האנטו־אתטארם, ךי

y:i |y3^.iycy: nyt: האנד־ 1זײע אין 
 1זאה איז םאראײניגונג אזא אט לוננ•

 געזאאט האט ̂א צװייסעאהאסטע א
 in'סאמיכט̂י 1זעה inyn באט!אכט
 חא־ נאר ניט אז איז, jiciyi רעזולטאט

vc\ נעװאונ עועם סידyתחי ז in דא־ 
iy:'t 1נא אײניגונג,1סא ײנדאיכמר1ם 
 סון in'tfioc סיעל 1גא האבען םיר

ש׳ אונ^נר םםיז p«id די וױיל ^ : op־ 
 on חמ א אויסנמגוצט. אוגז האכען ס1טא

 װעאכע ,lycyf ט1הונחן עטליבע זײנען
 •ענ•nאינ אאס באװאומם געווען ויימז
o:yi הא־ סיר ותלכע אין איז שע«ער

)w*r 1.< וײם אױפB

ן איז עס ע ו ױ ו  סאד װאנען צוױי א ג
י פסח« ץ מ o ר 'v :n» א pc v o « 
in מיט פטופא א םוםציג, יאהר r p, ײ  ס

 אױסעגעגנע• גיט סײ און אויסגעגענענע
 האאז זײן אױ^ yאא זײגען װעאכע נע,

:y::ony| — זיפעא דאױגמר דער 
 ק1פא אױפ׳ן אופגעגאגגען איז העגיף׳ס

געזוכט. האט און
v זיפעא האט װאס :y .i׳o ,געזוכט

 פרגסה געװאוסט. ג״שט אאיין iy האט
i אין איז pioo אױפ׳ן געפיגען n •דא 

ר «1שװע געװען צײט 1זיגע ע ע ר ע נ  ש
 װעגען, yאא און געשסאאצען שוין האט
pc o: האנען װאס i.v cy די ra n g* 

ly c iy i שטע איןlטy,גע״ ?אאיע זײנען א 
 y-: נישט האכען ים1פויע די װארען,

 זyופp צו פעגאיכקײט שום ?ײן האט
 און 1אײע היהגער, חכואות, זײעיע כײט
:«y iy i •זײ װען אפיאו און סחוחת 

 דפעא װאאט קופען, גע?ענט יא װאאסען
i ’ :y i׳D פעגאיכ־ שום קיין געהאט ניט 
 פאוײו אץ וױיל זײ, נײ קױפען צו לײט
D ױך iy האט .iyn y :an c א־1ג א אהן 
 זי;ט שױן iy האט עדיט1? היין שען,

 ־y: נישט קײנעם בײ יאחר פאד א
 iy װאס אײנציגע« דאס איז — האט
î איז געזובם, האט y i דאס פציאח, א 

ר, m אויןי געפינעז oysy הײסט ר  ע
i y i הנביא. אאיהו כאגעגעגען 8

 כעהר איהם דך האט צװייטע דאס
ע. דאס וױ נעגאױבט ט ש ר jy: ע :'cy 

oysy אונמ אן איז ק1פא אויפ׳ןyגאיכ־ 
iy' קײט, iy האט װאס שט^טיא, אין 

ם האאט אשען,1ג 1פא א  באוזאא״ אזוי ע
jyo, וועט ען1פאראי אז iy 1גיכע oyi 
i• ג!אשען. פאר די 1אײדע קאפ n 
 נאר העניף׳ס אyזיפ iycg האט 1פא

 אאיהו סון הנבי^ אאיהו אין געגאויבט
 ניט און םעשױת« פון ער וױיס הנביא
ע דוקא נ ע  ״המבדיא׳ס׳/ פון מ^טױת י
y אח היה״ חסיד ״איש in :n ,תפאות 

 אײנעגער ?ײז פון םעשױת אויןי 1נא
 איכט ?ײן אז שנת־צױ:אכט« םאנטאזי^

 גע״ גיט iyD האט קאויז אין ןyאנצינד
ל איז ט,1טא ע ס i ר ' : y i׳o איײ געוועז 

:iy פון ים•1פספ די םון y :’ 't םעשױת 
y :y ii| םא רנביא אאיהוyי גטn yצר ז 

iy iy i ׳ן חױת א צוגעהן זיןי^  גאנ־ איב
lya iy ?  in. ר די ע צ ר ע ^ ה א i ם n״ 

 אנהױ- זyגyפא «yp די װע!ען, װאדזגםט
ryn ןyאגlט בען y זימעא און װײט 

i ' : y i׳D אויסג דאן האט אאיחyזyוױ הן 
ש, א נ ע  װאונ״ אאײן שאםעז jyp װאס מ

iy i.
ן 1נא װי אב^ ע  ?אויז אין פאענט ס

 אyאיכט האאבע *!שטזג דאס זyאנצינד
ר, בײם ו מ  ןŷשטאאטyג yאא זײנ^ ע
 זזאבען םעשױת העניף׳ם זיםעא װאס

^ן. גאײך אחיסגעמםעז׳ שוואו  סאד
iy i !םון ניגון װאכענדיגער אופעטיגע 

 אתיס״ װי yאא זײ האט !חום״ ״והוא
jyn 'ioy: אא די םוןy אyנדly, אונבא־ 
 yאכyאז 1אבע ŷאנטpאוגבא װאוסטע,

ן װאס ע נ י פ ע ry דאף זיןי נ :iy .יא
̂גא און  גםyםא אאײן העניך׳ם זיכ
o בײ אפיאו yi וואמנדיגען v iy o נאף 

 קױ און הנביא אאיהו פרן ט!אכטען »אץ
r i :y o םאעגט אהײם iy די זינגמן 

m מיט ״אאיהו׳ס״ o n : i n באגײס״ 
חנג.  1םא1דע איז הנביא אאיהו מ

ן ע װ ע  װי שטוב אין ומגניף׳ם זיטעא בײ נ
iy אן :y r 'K ;ש נ ן ח  ביז׳ן עסטען1נ םון כ
pאyנסטyנ האט הינד זy»אזוי אז װאוסט 

iy: איז הנביא אאיהו װי iy 3't ,דא 
^ זײ האט דאס און א o: א iy i:^ y 

 מוטח \vcvm און |ynŷ שוועחג דאס
ײאר־ איז זyהאם ^ון לעב^ צו כח און

אליהו׳ן• אױח
 זיםעא |yp צײט, lyנyי אין אט און

y איז אןגיף׳ם ::# :y :D :i8) ׳ן1איבע 
געצופט זײט אײן פון האט און ?1מא

 פסח, אױזי מען נעחמס װאו נארד, די
 טיר, ׳ן1חעטע שוץ שטעהט װעאנער.

 געצויס׳ זײט אנדעדער דעד פון עי האט
י : געטיאכט און נאדד ר

 ״כא״ א איצט גיב איף ווען אט —
v m\ אאיהו׳ן״ אן.»«!

 איב^׳ן אזוי ענדיג1ש«אצי און
p igs גע• אײגנע׳עהשנ׳ט, דך עי האט 

 םיער yאא אין אױגען די װעגדעט
 פארק כלאטיגען גדױסען pc ז״טעז

: אױסגעשײען כעס טיט וױ כפעט און
I ניזטו װאו אאיהו« —
 אױסגעשױיען אזױ האט ער װי איז

 לעהדעד דעד צרנעגיונגען איהש צי איז
 פענ־ jyiyo^y אן פיט שטעדטעא פין

ly ען1געשױ א אין שען, n y a, אכער 
ry דער און אויגען, ישע1אי גוטע מיט i־ 
iy i איהם צו זיןי האט :o y i:y iiy :

ײן דפעא« '1 — איך... זוף טאקי א
y ׳i איז s , r? |װאס ען,1געורא כעס אי

 געײאיס האט iy װאס oyi אנשטץדט
 געלױזען גאר דך האט זעהן, אאיהו׳ן

iy לעוזדעד, רyד i »א פיט אפיקודס 
i^Pi״y in s y icאטn yא פיט ען1אי ז 

o װאס ^ynyo גזנשױרען lyr צו אױס 
i וױ ס1אפיקו אזא פונקט זײן y i לעוד 
i n. איז fcy בײז :ly iv iiy אויפ׳ן ?T y 
i n, אױוי און איייהו׳ז אױף i y i *גאג 
̂ײ  קױ ניש׳ט ׳Dאyפlגעפו און װעאט צ

n :y p אױגען י1 אין זײ :
v ...'{ איזזר דאדפט װאס אויף — s 

ס צײט... קײן :יט האב איך  3iy איז ע
!... פסח

.tny:pjm* געװאלט שױן האט און
iy איהם האט i אyהly l ̂גן  אננענופ

 גזך שפײכעא א פיט און האגד ׳ן1פא
: זאגט

 טא *סח, י1אזי ווגט איתד אויב —
^, oyi פיט pא טיר מיט הופט  אי

:oyi פיט םארזאמט זײן שוין איהד 
«סח...

 אױפג^יבען האט העניף׳ס אyזימ
o אוים׳ן אױגען ײ:ע1 כטי;yדlםא yic- 

j n, זײן אכט1באט :iy3  o y :y v iry־ 
lזיכ ivny: שויז איז און רעל. ŷ אז 
fyp i וױ אזא y i הנביא. אאיהו זײן ניט

 lyioyio פונ׳ם אויגמן די כאטש
 y^yn ŷאא בײ װי נים oy»y זיינען

y o 'ii: y :'ir»  : jyp iy שפיג^יג^ און
 אyאביס געװארען שויז אyזיפ איז
טא־ ניס אפאא דאס איז צו : םבואבא

? הנביא אאיהו ?י
iy אא דאך האטyצו טבע א פאא 

 װײס אאײן, זייכזעא ,iy זיך; זyאyשטlםא
p c iy i צyהנדאיגy .מקשױת

o אין iy האט r'o y : pyiP סיט 
: זyוסlyאננ זיר םרײד,
V געהן 1םי זאלען װאוהיךזשע —

iyiny^ i אן זיף רופט n :
o צו טאקי אט n תן iy אױף אי i 

אכסניא.
טאן? טעז1דא איך ^yn װאס און —

iy: ש1ודו ipin 5yo?' האט — iiy און 
iy די זyנופyאראבנ נישט :’ iK פוץ oyi 

y i^  jyioyiD| מיט c y :y ^ ry : o n 
^ ...n iy 3

in שױן זיף האט o y ic  i y i אאײן 
: אבנעמםען

l 1מי byn איה.• — nצyהאyן 
y שױת,yמ p 'i'K ...מעשיות pc ,קדושים 

yvK  ybi: pcהנביא.... אאיהו און ן
 האט — הנביא אאיוזו םון —
1פא ^oy: שפרונג א ניט שיער ױסעל
pyip.

iy טײן יא, — r  וזאט — איד... 5
i y i גוטסוטיג םרעפתר :y v 'o ry^— 
y m בין איד gקסטרא :jyoipy אזש 
y 1סי *עסערבורג... םון c i« i| א״ די! 

t כױנשױת ױנע y m... זיך איף האב 
 זובען ש^טלאד אידישע אין כעאאוזען
iyo װאם טענשען, עלטערע ''ii נע• און

י גאןי דײנקען  ײאונחנײימנ ®יע י
 1אײע אײך בײ דא 1טי האס מעשױת.

עי עי  איוזר, אײף. אײף אנגערױזעז י
 שעחנע זyחאyרצyד קענט ׳עס הײסט

 און ׳1אי ר׳ ,w* קופט מ״שיות.״
o ^ jm n 1 יגען.1באשיי אײך וועא איך און «1מי זײ
ס זיפעא  יע״ געשאוגגען האט העג̂י

oyi אמיס איז װאס װא!ט׳ c y i po 
yisyiD׳ :o פױה; pH נא:דy,יע- װי ם 

 ?יפעי* האט רײדען, יגט1געע: האט נעי
אבר... לײן מיט רירען נטyגעק גיט

 נע״ yogny'on באויז זיך האט ער
 ניט אין פאה איגלער דע״* איז קראצט

טאן. דא זאא ער װאס געװאיסט,
in דעי אז 1אבע s y ic אי־ם האט 

 מיט האט און הא:ט פאר׳ן *:גענופען
 גע־ גאבאםאל שטיפע םרײגראיכע! זײן

 גע־ ׳כשופ׳ט1פא װי '?על1 איז בעטען׳
 אױף איהם פיט אװעק איז און ײארעז

ס:יא. דער א:
זי״ האט בעטען, אאנגען א נאו און

 םאר׳ן אויסאײגען גענופען העניך׳ס טעא
jy is y ir מעשה... א נאף פעשה א

ly isy iD  iy i האט oy ־1פא אאץ 
 בשעת און אידיש, פשוט׳ן איז יבעז1ש

לױכטען... גע־ פ:ים זײן האט ג^טריבען, האט עי
גענאגגעד'« הנביא אליהו איז ״אפאא

צעהאט...1דע זיפעא האט ־־
iy און i ־^ly is y געפירט האט 

i דער מיט n n ש דיyהנP yא,יyכדיגy 
 אנשרײבען נאכ׳ן און אדתױת **רישע

jy: און אריגען די אטyשטyאנג rw y װי״ 
iyo iy ii i n ה זיטעא פוןyס.^ניר

 אן ןyסyגlםא זיך האט זיסעל ביז
iy i אויף צואאזט זיף־ און וחגאט גאנצעי 
f**f .!בא״ האט פאגטאזת די שטײנע 

ysip; ^און םאיג iy געאאזס זיןי האס 
 ערשט ר$רטען פון ארן היםעא אויפ׳ן

 פון טעשה א 0D»i3y:cgig iy האט
iy אז אאיהו׳ן, is y ^  iy i נע־ האט 
גאפט...
 זיך האבען פעשױת אאע װאגען ביז

יגט.1געענ
oy איך.1םינסטע נעודארעז שוין איז 

ŷדעד האט פאאט ly io y io זיך איד 
: iyD iiy;:n

 אין אנק1בא זימעא, '1 איצט״ —־
̂ט אט טהחה. 1אײע םאד אײר  איהר ה
תבעא. צװאנציג און םינן»

אסיג״ י1 אכט1באט זיםזגא 'i האט
:y'vn זײנע און ly rin גענאויבט. ניט 

ך האט iy און אי אויסנעהאאטען ניט ^
iy iy 5 o n  o :n c y : pH:

 אס1 איז שקאץ, דו מיה זאנ —
..o5y: אטױ« טאקע .?

i y in  iy i װי ז'ך, האט iy i שטיײ 
:iy אויםנ אן םון איזyקאlyטy»ז p igor 

ly אב^ צזאאכט. is y io  i n איד 
:אנגעמסען נוטםוטינ זיף האט

 אפת ױמעל, ר׳ תהיג, זײם —
y״H אםת איז עס װי געאט, iy שעהנע 

םעשױת...
 געקוםען איז העניך׳ס אyזימ אז און
 נעאויכ״ yn^o פנים זײן האט אהײם,

טען.
y זײן :yvn א'הם האט':D :yicy : 
 i טyשנאשקlפא אזוי ביזטו װאס—

in שוין ' i i לאיײ אין געהאט יאהרצײמ 
?f̂ y.. .

 נע־ בײז װי oysc אyזיפ שוין איז
ן ^ :אנגעתםען זיף אזן װ
פי:,־* האב איף ,y:yTH ישע1נא —

^ysn צװאנצע און
iyoi:y:D האט iy און ,iin הע־ םון

^y:y די y^H:rD8 געטא; פאך א און 
i אין 1איה מיט n אופטy.ז

*...1גע? oy האסםו װאו — אנע̂ז
y די זיןי האט — p g ^ iy i y :y i'H.?

— ...? או ?... װ או זײ האס ־-־ װ
D’v אyמ :y i גyשטאמyניט און אט :y״ 

 עס — ן,y^yאplע צו אזוי װי װאוסט,
n צו iynp איז y v in. .  אז עםעס ^

nun איז ovnengc pn |ysipy: iy ig 
האםyצlyד איהם איך האב םעשה׳אע,י«

 נױ ;y:yn פ;דשה׳א;חי הנדאינyצ 1פא ־א
 iy האט הנביא, אאיהו און ען1אי מע
tyoy:y: m 1סי m צװאנצינ און פינף

yon..^
— iyn־y^i איז i n  ,iy דאדגעי 

 נע׳־ וױיב דאס זץי האט — ? אװזז
בא;!ײםעז. o:gpy: ניט און דזידוש׳ט

 םון 1אי א ,1די דאך זאג איך —
 האט — וױיס׳ iyn 1אבע ג.lבוlyטyפ

 urn — אכט,1ט1םא זיד זיכחגא צנדאיןי
 IPiiy: ypHo אם1 איז 1אפש װײס,
פאחטטעאטע!... א הנביא, אאיהו
 אידע״ די האם — !נאײ א ביזמ ־—

y: אפנ איהםyשאאגy»הגביא אאיהו —־ ז 
y: א |yny;y: שוין 1די װאאמ iyo y i 

פטבע..•
—אױר... איף אכט1ט דאם אט —

אנכעמם^ זיך ססיןות פיט זיפמגא האט
 װײ הען iyn װײס, m 1אפש און —

•־ סען?..

 האט איהר װען א-הר, זײם הנםײם
 ;ורעגיג צו ניט «לעס םץ

 זיץ צו אבער פרראװט העלדען
פענינ. געצעהלםע מיט

 בעמ« םעכד שיכעלאך װען
^v א און p פרידעל םאהנם;

 ד«ן איהר װאלם געזמגען אוי, «
ל״דעל... אנאנדער גאר
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pc o דער i0 iy i ו:טעלזי:י:ג, דע־« 
pc jy: געןורדערט איז ױאס i0 iiy דער 

 װעמעס יױעגען און נאװזןמאר-קאםיסיע,
 אין ניטא איז עס :קײט נעוױסענהאסט

yp oy\ ציױי- ט״נדעסטער דער זײן ניט 
yc,* אגבאטראכט, אין נעטט מען װען 
 עיטען,1עקס זי־יגעז סונטעיזובעל די אז

 אײנעי ־;יעדע דאס און ספעציאליסםעז,
pc ״  ציױיפעל יעדען איבע־ •עטעלס ז
 פאי.־ געחריבען אין געזיכט האבען צו

 צ'§^סעז זיך זאיען זײ אז סזוי, טען׳
 דעױ םון איז יע,1לינלינגס*טעא זיין צו

̂כסםעד  די £אר סיי וױכטיגקײט ה
 די פא־ סיי און קלאױןטסכער־ױדאן

iy אין קלאויראעדיססר^. :א:צע i 
 םאײ ערקלערען זיף טיר j:yp באציהוננ
iy: טיט אײנפאר׳צטאנען £ט׳ןנױנ ii0* 

 ערקי־ע־ט, האט עד װען סטיםה, 1:א
 דער pc ארט5רע רעם ערהאלטענדינ
 האט רע«ארט ״דער אז אונטערזוכיג;׳

o זיך אין n זײן װעט װאס ,‘מאטעריאי 
 הילף גרעסטער דער םון צװײםעיל אהן
 *סטעג* די pc םארבעסעדינג די םאר

 איגדוס־ וױבטעער דיזער אין דארדס
 אין װײטער ער זאנט ,ro ״עס טרי*״.

ײן  po טאר ער׳טטע דאס ערקיערוגנ, ו
מ תר מ  דזע; *י:דוססריע, דער סזן מ?וי
 אי;־ די לייזען צו ערעמרעבט װערט עס

 גױנד דעם אױף דוסטריע־יראבלעםעז
pc וױס^שאפט־ זײנען װאס סאקטען׳ 
נעװארעז״• םעסטנעמטעאט ליף

A
 גאר אנטהאלט וועאבער ארט,#1מ דער

 קען םאקמען, וױכטיגע פיאסע גרױסע א
pc פאר װערען באטיאכט גיט אונז 

 צוריקקערען זיך װעלען םיר מאל. איין
 באטראב* א*ז אםט גאר ארט1רא תגם צו

 אננענעבענע איוע די נרינדליף■ גאנץ םען
 לער־ פװזען כייר רואס אויף, און םאקטען

 גאר מיר װעלען מאי״ דאס זיי. פרץ נען
 םאקטען אײנצעאנע באויז אױ,יי אנוױיזען

 גאנ״ן א װארפען װעלבע מזיאים, רעם אין
 קי״אוק־ די םון יאגע דער אױף איכט קאארע

 אי:ז פאר :אטיראיך׳ ׳איז װאס מאיער,
אינטערעס. העכסען דעם םח

A  איצט ;&טעלט’ װאס ער^טע, דאס
 זעהר דער איז צוױיפעל׳ יעדען איבער

 pc פאררינסט דורכ^ניטאיכער סאנעדער
 גאי נאך איז עס קלאוקטאכער. דעם
 צײטוגגען אינזערע א*ן װי יא:נ• ניט

 באיאבא־ אײן א*ז געהאיטעז מען האט
 ־װאס וױידזשעס, גרױסע די ם*ן נעווען

 זא־ האט טען קריגען. קלאוהםאכער די
 פ־אפע־ םירע גאר אז גע״טםועסט, נאר

 קרי־ צו געװאונ׳מען זיך דואלטען םאיען
 ?לאיק־מאנופעק־ די נעהאלט. אזא נען

̂ורערס  צונעהאײ נאטירליך, האבען׳ ט
 דער פון ^אדמ«רײםונג דעי צו פען

 קאאיק• די װען און, לענענדע. דאזיגער
 םאר^ײדענע רײ האט ױניאן• מאכאר

 םא״ א ארױס^םעיט מלעגענהײטען
 אר• די איץ העכערונג א םאר דערוננ

 יפיער ♦שיער, דאס איז בײםער־װײדזשעס,
 ^רעקאיכען א םאר געװארען באסראכט

 מנ״ דער םון זײט דער pc ,״האאד־א■״
 איג־ די װאם אבער׳ םאקמעז די יאז.

 דער־ ארויסנעבראכט, האט םאחוכוננ
 דער געשיכםע: אנדער גאנץ א ןחנהאעז
 דעם אין ארבייט װאם נמוכער, קאאמ

אי, נמיסזנן  40 ארבײם װאם און ע
מן א  דורכ׳ז םארדינט יאד«ר, אץ וו
 םאכט דאס .װאס דאלאר 2,016 יאהר
 קאאוס־ דער דאלאר. 38 װאך יאר אוי^

 קאענערע די אין ארבײט וואס םאכיה
i m r,* 31 באױז םאר ארבײט האט און 
 יאהר דורכ׳ן םארדינט יאהר״ איו ומוכען
 ערך אן אױס םאכם װאם דאיאד 1,675

 זײגען דאס װאך. ■ער ד$ולאר ז32 םון
 דעם פדן וריידזשעס ‘^ירינאלוכע׳ די

 בעלי די וחנאכע וחנגען םוובער האאוק
 געמאכט האבען *ײםונגען n *ח בתים
nm .די אז סאאר, איז איצם מארןןיאם 

 — םאכער, קלאוק םאיאריטעם נחיסע
רי ארבײםעז וחנאמנ וזײא  גרוײ איז.

מן 40 האבען אוז מעומר םע  אר־ װא
 א װירהליד וײנען יאהר, דורך׳ן בײם
 פארדינען — םינאריםעם, האײגע נאגץ
 «ו rut עס װי אום מגונ׳ קױם תוים,

n גווי. אין נמםה די־ דצרחאלםאז r* 
 די דינעז אס הויד װי וזײס ווסוס חנר,

 און איצם יאומן נױ אין לאבענס־קאסמעז
m< די אאר t f וועם יאהר, עםאיכע 

דעכד צו תומז אתז כדם נ»זאז
מז cn מי Vריגצ־ זאגאנאנםע די אז ״•

 יאדקער v: דעב סין יױידז׳עעכ י*יכע
הונדנױ״ 2פאיזט״ ז״גען ^אויומאכעי ןןן• «י• יךז̂י

A
־  לןלאילן״ די אז נעזאגט, -אנען ד
 גרויסע ,ד אין ארבײטען ״אכ דאכע-,
 די דאיאר [־:8 פארדינען און י״.*עיע•

 גאנץ א אין דינען ׳לי־:׳ט;*ט*־יך װאןי
וױי״ פין דינא״יטעט. קיײגער

 רעיאײס׳ דעם pc טאקע ? עכ כייל ̂עז
 דרײ״ אז קלאד, גאנץ טאנט ױעינעד
 ?'איגדוסטליע’קרא דעל פון פערטעי*

 קאײגע די אין פאלסעעעמאכט װערט
 גלױסע די אין אז כי״נט, לאס יטעפע־.
 אײן כילויז אױס מען ארנײם •טע»על

 דאיאר טיאיאן 370 רי פין פעיטע^
 כיױז עס זײנען נאפירליך, קיאוקס.

put פע־טעא pc װאס ל,אאוקטאנעל, די 
 MW גלױסע די אין בא*עעפטינט זײנמן
 צו טזלדיג אזױ ?ײ:ען װאס א-ן ■ער,

 38 םון עס2ך?׳זװי גרײס׳; די םאידינען
 מאיא״ גלױסע די װאך. ®ער דאלאד
 באנוגע״ דןי סוזען סאאוקםאכעד ליטעט

 סוז דען װאןי• ®עד דאי*אל 3? מיט נעז
 און דא זײגען עס אז םאלמטעהן, אבעל

עינו ק^אוקדאנער, זײן םוזען עס  װ
ײיי װלנינע• ?v נאד פאל^נצז  ז

 הא- צו כאריהסעז זיןי הענעז אלע ניט
 װאכא?. 32 יאהד דורכ׳ז געארבײט בעז
 ױי״ עס אז פיר, וױיהען עד^אהדוננ םון
 װאס קלאוקמאכער, פיאע פיאע, דא :ען

 דורכ׳ז װאמן װענינ גאר אלבײטען
 אן ־ױרקאיך איז לאנע זײעל און יאלל•
יעלעקאיכע. אכית

A
 % דעם אין ׳ט״לדיג ױעל״זיטע^איז

 סאב״ און יןאנטלאקטארס די עס זײגען
 אװעק רױנען װאס םאגופעיוט׳שורעלס,

 אױף ff ק׳זאוקטאכער דמם פון ■לאצע די
 קיארע א רעיאיט דעל ;יט דעם

יעדען אז איז, פאקט דעל :ת׳טובל
 אלום ביזנעס pc אדױס געדזען יאהר
n לריטעי אײן  pc סאכ״סאנוסעקםמױ 
 איז פאקט דאזינעל דער צעסער.’ ריננ
 ער׳עטמנס באדי׳&ו;;, גלעפטעל רעל פון

 עס אז יןלאל, טאכט על *ואס דעלכיימ׳
ר קאנט״אקטאי דער :יט איז ̂ונ״ או̂י  ס

 pc לײןי װערט װאס טאנדםעקט״טודעד,
 וױיזט עס וױ פ-אצע. ארבײםעלס יעפ
 -פאל דאזיגער דעד מאבט אלױס זיך

 ױארים, ־•זנעס. צ*־׳די;ע זעהל יטוין
 װאיט סאר^טעלז, עס קען יעלע־ *וי
 זײן ב״ פעסט ;אר געלאלטען זיך ער

 רןלאוירטאגוסעקטיפוליגנ די װען •צאפ׳
 גאידענעל א:א ;עװען איהם פא־ *ואלט

 םאקט דעל טא:ט צוױיטענס, ;עיעעפט.
 באצאהיט על לױ ישלעכט, אז קיאי־,
 פון אנעד ער וועלט אלבײטעל׳ זײ;ע

 עקסײואטירט, עלגעל נאיי איטיצען
 זײנע אױפנעבען טיז ער דאס אזױ,

 ווער דער, עס איז װער״זמע ביזנעס.
ov סאב״מאנופעק־ דעם עקספלואטידט 

 אנדעחןר״ קיץ ניט איז דאס ט״שורעד?
 יןלאױד דעד אין הױפט־פאקםאד דעל װי

 עטייכע יעצטע די אח אינדוסטריע
 עס ברענגט עד דז^אבער. דעל יאהר,

 הא• סאב די pc דליםעל א אז דערצו,
 יאחר יעדען זאל ישע*עד נוםעאנמומננ

 נעוזעז *שעיער דיזמ ;ביזנעס פיז ארױס
 נאטירליך, וועלכ̂ע הענט, גײע אין ארײז
 ער״ וחןנעער װאס זײנען, זײ נרינעד װאס

 לײכ״ איץ ױעדען זײנעז• זײ םאהדען
 פלינקע אונזעיע pc סרבנות די טעד

דזישאבערס.
A

 ציהען כיוז א״נעד װאס ״שלוס, דעל
 םוז עס ללאר. איז פאקט׳ דעם םון

 םון םענליכקײט צוײדאד םוןי א :עסען
 סאכ״ אײן אױסצו^י״לעז דז״שאבער דעט׳

 איץ צ״ױיטעז, א גענעז מאנוסעקםמודעד
 עס צוױיטען. א נענען קאנטראקםאר

 גאנץ דאדגעד דעד צו סווי א געסעז טוז
 מיר וחנלכע ,rאנקויענr געװיסענלאזעל

 טנ״פילדערם וױדעלהאלט ״שוין האבעז
 רואין דעם צו געםיהדם האט וועלכע און
o סאב־סאנופעק^ודעד, דעם םון rr pc 

 ארבײטער דעם pc פיאגוסעהכדשידער״ ׳
 תלאױן״איגדוסםוײע, נאגצעד דעד pc און
 דזמא״ דעד כדי דעם, צוליב בלויז אוז

 אוגגעחײע״ ז״נע מאכען קענעז זאל בעד
 קלאר, םאכם פאקם דער •ראסיםעז• רע
 קעגזח ױם זאל דז״שאכעד דעד כדי *ז

 אוכב^ננם טוז האגדלען״ אזױ םעהר
 n וראס מאדעררגג די וועדען באוױליגס

בוד די :ארױסגזדשםעלט האם ײגיאן
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נ1«ו ד«רסאנ«ן, נןוױס זיו  די ןןאס י
 ייחר «ew«0 ה*ט נאװן-נאי־קאס־סין

o» »ן סאד וס1נא׳* i n w» דער סון 
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 ציױי- אידודא ognyi יןאטיסימ די האט
n די אײנממחן דס האט ד פעל. o 

 pc נדטוחנגדינק^ס און געחןנסיגק^ס
i דעד m r i ,̂וט ד ױדאךפ^דצלומ  ה

o וחןגען אז נא׳סיאסמן, דארוס n זאל 
 אונםעד״ ;ריגדייכע א װערצן געמאכט

n װ״ט וױ זעהן, צו א*ם זוגונג, $ c״ 
mm רוגג  pc ד גױטיג, איז יודאן, 

מ׳ אוגזעד יױט אוגטע-זיגומ, ד  און די
 אוניאד- יעחון pc ט״גוגג דער לױט

 סרױס־ ?לאר האט טענ״מען טײאי״שעז
ר קיץ אז געבדאכט, ץ ײ  ניט קען זאןי *

fyofrn, די נאד וױ o rדyנגoדורכ״ טע 
i דסד pc סילדונג i jn n f r i F ’iP אז 

 נאנלע־ זאל לאנטראיןטאדס צאלי די
*i װערען נעצט c לױט דז׳שאכער, יעדעז 

 זאל על א? האט, ער װאס אלכ״ט, דער
 יןאנטראלוטארס גײע סײגע נא״שאסעז גיט

 ,ד ס״ועט״^איקעס. קלײגע ;ײע מיט
 אי גאטאכט, ?ואד חאט אונטע״זדנדנ;

 אױנ ניטא, איז אויסוועג אנדער קײז
ױי טען  אוק״אינדלס-‘?־ די אױסחוימן ו

 אינדוס־ אז ®דן מדדגה דעל צו טליע
 איז װאס יעדעל, װעלכער אין טליע,

 כיא״ יזעגען זאי איד.ר, נײ בא׳שעפטיגט
לענען. אדצטענדיגען אן כע;

A
 ביד די געפיהדט האט עס װאס צו

 אין אופסאדאגסװארםייכקײט איצטיגע
 זעהען דאס אינדוסטריע, קלאוק תר
 רעסארט דער לאוט דעם װעגמן ;מיר
o איכער גיט n לא״ ססק, פיגתסטמן 
ו װײ<ס א אױזי מיר י  אח אס^םעלען ו

 1סיד»דע וחנט עס וואס צו !אטראכטעז,
pc :;n געיעכטע רי n o o ױניאן. רער 

iv רער i tu v n גע״ א כלױז האט 
 װעסעז צו מאנסראקטאדס, צאהל וױסע

 קאנ- דאס אדבייט. זײן נמבמן קען ער
nכא׳ דין אלזא, װעט, קורענ״דסעילד Bנpט 

 ניט דארום ווצט קאנטראסםאר ־rn און
 •לרי opv צו ערגער וואס געצװאנוגצן זײן

 ניכער ווצט אר ארכײםער. די אטירען
w יילע ,י :אביןוסצז קעגצז r i r i v־r״ 

 סאר־ ?יר האט עד דועילבע צו גוגנען,
 געצװאונ״ זיץ ניט ותט ער פליכטעט.

' אסצונטיצ? גצן j י r i v אדום אזױ את 
 אדנ״נ^״װאכען צאהל די כסילא וועלען

in סאר^סצרט yri, ס אח ױ ײ נ  אױך ו
 po סאדדינסט דוד^ניטליכצר דעד
o n .מוז צרסםאגד אזא חלאװןמאכעד 

מן צוסד^נהייט א צו סיז
 צוגע- סעחר צו ארבײטעד, די צוױיסעז

i צו בוגחתחײט n ,סון אינדוטםדיצ 
 און, לעכעז׳ א םאכעז ?ײ רועאכעד
n^סאד א צו £אאנליך nבאװאוסט* ז 

 ךn צז פאלאנטזואדטליכקײט pc זײן
איגדוסםדיע.

• A
 םאדוױריד װעט אח פוז אלעס דאס

 ס$דצדמנ*ז יוגיאן ,ד ווען וחןדען, איכם
pc קאנםדאקטארס״ אװ ״ייםיטי^סאן 
 אדכײםס״ווא״ צאהל גאראנםיממ א און
n דורכ׳ז כען n r יײלצז i n n אקם. א€ 
ע אח דז׳סאמדס די אבעד םאל אין ר ת » 

i ^ ’o n ^ j ’inoc אױס- זאלען סציזאנצז 
 אנ־ דאזיגע n חדך אז נוואלד, א חױמנז

w jn n? סחעז וועס n « w r גצחצמרס

r;p

_________ _ w j r m ' m  i f f  m i
m ד  i f n  m

• m׳ ו ײ  /frifu  i i^ im  im g i
jm  i n  nun u w i
i f i i i F חון  * r $י i f i  o r w n  

n n  » i$ ip  o n
i n ,01 ואסס« r o r ^ ig  i n^

•m m i po im  i n r  p גילז 
fn •ראצע;ט 14 m i pu p t .ז - •י

diyoiyp n n m  po י ii rP iw 
itijmi ,לט׳טלו סילמױוט loo i0 i

104; 0,f310 P» 000$ ♦1 P0 ן י _ י
i r  inm  onyonoo ;10**114 m.♦

0$••• 0181 00101$ |10 1$0M$ iy i 
12*11 i y i  iw  ^yiyn

lypip ,com 0ד סאד א סיט-
po n *אל w  1*11 n ״0 נאך-yo j 

o א;טע-01ח * i ,t*o 0 יױס i*o y i oyi 
n  iyj^f 1 א-נ״טעײןאסטסן pcס$10ל 

a1W דדעדיגעל/ גאל איצט 4 po til 
i ?אגט רעןאדט וע- װאס אט, y 0iyn 
 iyoi$yroc 0 איז oy ״כעת ;ליןי

 ז״ט jjnyoypurti^n y; o;yp גאדו
 צו y*vi*ooio iy״i לyאנ איז ,1914
oyi איכען 0io סון diyn גע̂נ  oyi• 

 iy■ 17.6 lie jylocyi ױר$ײף1 ח$ט
0;yo 0■ 14.9 צוjyo iy. רײנטו דאס 
oy0H ד» כאט׳א אז ^ n -W ’2i ײ• 0  ו

jyj גvyארyאביסעיל ן ;yj^f ^yoyi| 
*iy P0ii /inoon h קאסטסן די 2  pc 

iyimi פאד ®אלנלױנט h 1א ,$0$*אי| 
Bj o• די iy 2 g n i h  pc fyu«O0i 

ly הרyס פ*ל i^ ry i, דסדוס און ip 
o 0>1•לא■ארציאנ או אויס, n  iy ŷ 
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 פארװאל־ וױס^אפטליכע ױסלסטוה

 סאני־ דס,1־סםאנרא10?צי1101■ טונגי
אינישױ ארבײטסי*זעז ס,11באא טסדי
o :y i• ״*־M,H^py״׳i0i" אר איז: y iy i:o 

iyo:yo’iy«opy. דאס אפילד lypm 
pc איז, י1 װי געיטיסטע, א D0ii 
 נים איו po אלעז£2111 די צײכ^ט1סא

o 0 כלויז ry m P:  ס איז זיף׳ םסר :
:n^ icoiyn iyo ’ i i .בײטראנ

 בא־ יעטסר? אזוי ניט ?אן זסך ?ײז
n  \yyovvr פסיכא־ צוײישען ׳מ״בות 

^30'y סיז o0: 0py״Dp איז oyi צױא־ 
0i :y^:  וױ קרעפטען, צױײ י1 צװײעען :

oy סט סוס iy i 1ביל *tyyjyo n  I’B 
lycna םסכענדיג iyo:yo’ iyfiopy מיט 

ytp,oo:0py n .פחות
C’y: iy’2 פארװאדט חןם אין i  iv־ 

yo גיט n* ע1נרינ י1 *ז אעױיז loc 
iy 0 אט i2• *וײ :ס^הסרציג?ײטyo 
yn דער pc אײגססכיױיט yגיש o o n :’o 
ym אורזאןי הוי»ס יlyiiy 1: איז 'o pc 

lyirPp’inoc yy te ivo״ iy i  po דב־. 
 W':*2Vo yo2yo0B םיז גהײטyזyװ

po y^ 0p ;o :i0 pc fyioopoc 
 lyiiy: דארט איז סטיג?ײט,0גדר.0שט

myo ,א וױ גוט אזױ פלאץ :y iyo y i 
אלײנכדשעז זיך זאל עס גױטיג?ײט

p :o iy : iy 2'* r :y o  iy i. די o iiro- 
iŷ יבעז1צוגעצ זיך צו האט טריע :y 1סי 

 po :גס־?ר»פט1שטעל1סא א םיט םתיען
 װיזיאן״ iy40'Y0o גתיסער א םיט

y2*yii אױספרובײ געקאנט א1 האבען 
iy i כיאנכע iy y i'0 y im r pc בא־ סין 
 אט .iy2yP אינדוסטריעלעז oyi 1צ צוג
 -iyo ^זײםיגע pc צױאםענקזנפט רי

iv כײט שעז״ i וױרלוליכ־ קאנקלעטער 
 סויס־ האט אינדוסטריס דער pc סײט

 בוך, oyi סון :עשיכטע י1 טyברײטyג
 אין ?ספיטעל ס פאל געטאכט עס ארן

i n רעפארםען סאציאלע פון געיסיכטע 
 ליב־ שטאאטען... פאלאײניגטע לי איז

 דא?םוירים, איגזשעניחחי לאיערס, טעל,
o yo u iy ir:io ,כלל פראפעסארען ^iy< 

 טעיארס> גאװסרנארם, םינאנסירען,
 oyrnop סענסטארען, סטײטס ŷנײט1י

ŷ o — oiyDO':'o געוױסע א שיילען 
i »'ז ראלע y i ה סון געשיכטמyלםyז 
iV2jn'0 לאס ir דער אין yn:op פח 

.M|y2y? א^ריקאנער
 איז ױניאן לי ארן אינלוסטליע לי

 ojyonytopy״ אז 11ארז1געו נאר גיט
 רזy1זאנ אידעען׳ V:" פסר סטײשאז״

 זסלבסכדאױסה־ץ? םאר טpונBל•yמיט ס
 ע?א־ פאליטישע, ,tyPon'o v"2 םאר

 לײהיס די סאציסלע. . po נאפישע
o נטyרמ0נ iyp i'0 ii אנ־ געורען זייינען 

tn y i װי n n :o  y^'t ,װאס אלבײםער 
o :’ i :y : iy :'U 1צ lypip אױוי iy^r 

y די אױוי װי מניאן iy i:o א'נסטיטוציyם 
 בײם פלאץ א םארנעמט װאס «iy2yP אין

m קלוב, ס לאדזש, א pc זײט o א 
 ארבײטסל די אתסניזסציע. יאליטישע

iy i  po לײדיס :y 'io o n :'o  o;yDio 
ooiry: m on פח מאכען 1צ iy i מניאן 

0 no 2iip 0 ,PmpD םיײנט. ס lio 
n^': נאןי י1אז  iy םון רעסארלס iy i 

געזעלשאםםליפע בײט^גע די מניאן
oc0r זyײטpםיגyם i n ’P:o'D i n  pc.

 n 1צ opy: pro גיט צײמ אײן אין
p0Dr־nyp''ioo צײט צוױיטער א אין 

fP.iipo iy 0 1צ :iy i0 o 1*צ ער1א n 
yovruono איז ארהײטער y in :o 

po .iynyp זיך פאמעסעז צײט אײן 
iy ?10 ער1םיה די i םיט׳ז װניאז *dop 
iy ײן1 i  pc טײ,10■ סאציאליסטישער 

po םאא צװײםען א ooynoc יף־ םעז? 
ioc iy םיט :y*c n לייבסר־יאר- ס* 

n' .1̂ט y 1לע0צי0ס םדז באװענוגנ 
 po ::o*Pi0 סז געםינם װיפטיגקײם

i n •עניאז
 1צ געשיפםע רי לײענעז rip םעןי .

 האם מניאן n סיוי װי אפשאצעז קאגען
o ננעז11ײננעד1א n  po לצבען pc די

iyo ’’2io, װען coiroim o iy i האט 
1 n o cy : po opyory:אס pc W21TV2 

iyi0iiy: iyooro2 r*o iyo**3i0 n 
i n חשאינט no03 ססניטסמ אװ 

 י10ססדס lyoou׳ iv סום ?אנטראל,
ן 01101:000 י y’lo י o iii’o i n, צו־ 

oyi lyiyoynioc ססניטסרי i:oor*;Y 
jyo iyn .lycy^ n  po 02 האט- 

,ou0Pipiy3io pc inocy: n  opiyo 
y20^c ,־סײלעפדיגס סיס po lyiyoPir 

ioo iy iy30i 0011 o*np:oip y iy i:o 
ii’ocyron iy מיט i, :  lyco^oa איז :

i n  m 0iiv: מגיאן iyo:yo ,ioPyi' 
 10D- י1 זיו אויף גמנוטען האט װאס

 יpc orry 1: םסד׳ן סנטװארסליכ^יט
ly r^ ^ ’o•

iy20i i רי װעז y i ’P:o’o אויסגע־ 
 ״רעהדי־ ססר םסרלס:; iyi0*P ס הייקטי
o: סיז אײשא̂ן :ycyy !י1 געדוארע 
 פעג־ פארק, oonoc po הויז װניטי

 גאלײ יװיטא ״װילס י1 און סילױײניא,
 • װען po .1אײלא: lyovoo po י״1בסל

iy י1 i0ny: jy ru  iy i^ :o ’o פאראי:״ 
o i’oyiyo 1בלױ נישט in n  po אײגע־ 

yo יר1א :אר '1ניא1י נער n i: po סא־ 
y*o’v כחות o*yn iy i  pc׳ pyn po• 

iyc 0 1סי iiy : o i'720oy ro  ,lycys־
iy רען i טט^ט1עיא1 ™יוקײשאנאל 
i איז y i מניאן׳ iyo po האס y ::o־ 

po o iic w y 7 ,iyoo*p iycy: iy;:0D 
o:0^^pviy^ ^;טאם־טיטינ

r oy:  iyn lyDנyמ0ם פארסן iy״
iy:0ioy:pyno lŷ רי iyn  iy ry בלייז pc 
iyoטיש0ראט1 די :y i,Y :,o y וױג־ װאס 

 oyi o:y^> iyo iyn .Diyi?"&ry: רען
oyi iy:yn ^yo’ *op פון ״אױסשטסנד׳

oyi m יזע:ט,1ס צװסגציג י1 in i no 
:O*0iiyi lyo’i i' זיד בס?ומט i n 

 אוכד io r»o ױגיאן י1 אס1 אײגדח?,
pc >onp ly iy 'i iy: טיש0אט1דyטס״ ז 

1 *.o^iyoאס :I 'c y : yv:o,*. װאס :-y 
 po oiyn מ^», oyi po זיך פינט

ytr’OD*^on yo^ia 0 ^2שטלי: :y- 
iyc i0 ii אױוי לימושנט אויס׳ז U73ryii 

i: י1 n  pc yo2'^y מניאן -y : o iyn 
n  •iy20o. האט לעװין o:ypiy:o* 

pc voyrv2 1 דאס  hי :yom 
 iy20i 1910 po 1909 po ײקס1סט
^o אלײן זיך iyviyi. זײ :m 'D 'i דך 
 באלסנ־ די באייצוגגעז, V2"? po ניט
r בעז :y ?  oiv1 רײך pcהעל- גרױפע י 

iyooo:yi•
i חאטפעז n יג1־'באשרײבענ n  pc 

iy א האבען צו יװיאז i עקא• י1 איז 
i נאטיקס n  pc ^01װײ אינתסטרי 

i אז i. א סויױ לעעין yrD2Pi y .T 'i 
pc y ססקטעז. :''o 011 די yoony* 

^po fyoy דעם ̂iy i  pc iy2y װגיאן 
 יpc 1 צושפליטעמ:: די jyny: איז

yr'10 אס1 ער*פאבריקעז,1תלײ 'iyB 
jy2n 2 i0 זײ און שעפער גרויסע פון 

^yr םאמוסנדלען p po •שאפקעס
y קלײדעד י1 כאטש i y’lo o iij'o*

:o אלס זיך כע:ט l.iw יpc y 1״ iy c 
 א מיט לסנה pc הויפט־אינדוסטדיעז

 בי־ א איבער סוץ אבאלאט יעהרליכעז
 ניט אףiy20 oy 1 1אי אלאד,1 ליאז
m קײן o o n :'o  y^'OO'*0B0:0o

y י1 :’ ’*p ט1י1סק po שעפער קלאוק 
pc די iyo’ ’Y*yr^0oo, האט סען װאס 

:lycny ,פלעגט ״סילב^שאי^ש״ iyo 
 איסט און סט• דיװיזשאז po םעץ1טח

 V2V' האבען 1900 יאהר אין בראדװײ.
 ״־1ע1״די י1 מיט קאנ^דירט שסיקעס

 גע־ האבען yלבyו1 בראתױי, pc שעיער
 ״סײלס y^y'vyio ,lyrtpoo סך ס האט

 pc iyoor:yn סם ^yoo 0 און רומס״
iyo. 1 50 1בי 40 ''2 io״מילב^־ י 

 יס־1א yקלײנ yiy^r מיט שסיקעס״,
:oo:yoDoyii:'ow po m o,1 ״״ O0iiײ  י

iyo 1: ינ1ש^נ נען :io  iynyאויפ־ י 
 *y: אבער ען2הא ס>02לע0ב pc ט2זי

 יף1 האבען ז,yםםyשy: yט1נ טאכט
iy״ ru  po *'o', 2 ioy:c’ iio נעװארען 
r י1 :y n y  iyo 5 iy i  pc iycytr*iyr'i. 

ii0 זyלע:D oypeor :ײע 2  iy20 יס-1א
lyopon, 1 איב^הױיס iyn o^0onי 

o:yonס0שלyנ האם ױניאז :o  10 ly 
oinnropycuoo i מיט n ססאסיאיײ 

oyi o שאן. rr י1 האט 1919 יאהר 
h צאהל  pc סלימע. i 'r  oypior 1פא- 

:o iy o n אף: n y o 1 װי poי ly i ' ic* 
1 iy i0 i oypior y r 'i .iy ii0 ' y r iי 

iyr*0oo o אימענשאפטעז n  pc 
 nv oy :יס יתיאז •i ױו ^סװעט־שאפ״,

iy n r  n y r oy r'o 01הא:ט צו זײ- 
4’*iy i

 ^ט11סט 1?סיסטישע1םא o סלס
 pc yn0m די לעװיז *n אנ^קע:ט

 o סלס ?סייםסל lie ק^צענטרסציאז
o 1ססקטא n  po סספיטסליסטישעז 

i סיסםעם n *  .yutpno ii pc ,םאקט 
p i איז אם1 n״ *i n • אמתססייצ 

r*^2. oiyn ט1י1ת$גצ$:ם op i n-*■ 
 pc nooyo n :ים אנער טסל

nyr n y r D im  ,m rpnoic? סנסיײ I

t ד1 •

o n  po ifcooioo o n  pc o rr 
yo’i:* י ײ : ^y’ lo c n ro

y’YOio.״ yר iy i  o n  #oiy>Piy 
םןנד r»M ■or oyr^p oyi pc פאי:

nociy: ליןי i 10: iyny, םיצ• י1 װײל 
ץ :יק u י *o -in M>p i n־r»o y’ioo i 

o lys^sy: חמטסדססעלע סף i n  lut 
i א:סוױקלו:ג n  •o vpiiio  o n  pc 

y r 'n iiy r i:y n o n : no pioo m M■< 
iy*yo r:yn c?Y לס::עז10ס די po 

iy r:yo, װאס n 0 B  0 iy20.i״o y :n 
o: pc iy 1״ r:yo  , i  ,oc: ipי moo-  ״

oy .ocorMrry: i n  po iyo2’r  y :y i 
no צוy^ncשט:yלyי1 ז o0יrאל: *n :y 

pc iy ::n די iv :’ *r oy po .oyioo 
iyoipy:cno ;״קאטישאךהײ^״ myipM 

iy יט1 i’o :y:o׳״ :y i'o ioo ’i i ״סײלס־ 
oon/׳ y :n y r ̂0̂,טy"יס iro po’ 

n״•iyo
ly s o n i iy i ארײ:גע?ומען סיז 

oypioo oyi po, 0 האם: :h  iyc i0 iiy 
 פרא• דער פאר ?ײט2וסרטלי1פארא:ט
y'YPii סאב־טאנופעקטשור י1 אויןיyרס 

1 poי lie y’Y o r^ o io m n 011 דער*
r̂ תקציאן o נאזי :iy: iyo y i־.iy i0 i

 סינ־ די האם oyi צ־ רפואה ס סלס און
y :iyo7״o :0t װאיר־ :סרמ^ט יס1י,,ל 
 וסטריע״1סינ אן אבגענוכיען ױניאן קערס

 קײן זיף צו ניט האט װאס א:ראם1פ לע
iy גלײכ^ i  po װעלט. ױניאז ס*ײר
n די y ^ r: p0ii ,y,s0 םון : i i v i 

i n ט האט טרײד״אגרימ^ט ל ^י  נ
pc lyay  ̂ oyi po ױגיאז״ דער r’O 

pc yo2 סז :אף 'ry : yo:ooyiyoro 
y 0 סלס לווטענדיג ױגיאן־קאנטלאל. i* 

y: םון דלטאט o 'ii ,00 נאך סטלײקס* 
yo’i: סון :סטעז i ,!זײנען ליידע yr, i 

inyo DD:yon:o קאמפראמיס־ א װי 
:r זײ אימסך, o טשסלטערם iy״ n  pc 

«iyo**3i׳yoyo oyi pc •iyo2yi o ̂
1 oyi pc o;yoסטרײ? ראטסטישען 

1890 po 1909 פון סטרײקם די ביז» 
1910, 1916 T'O ,1923 po באשסםלז 

»: 0 געװארען :iyY ױ:יאך סון ?אדעקס 
 ,myo םאר שרײבט װאס זŷצyT:ע

 17יס1א סציעסרעגול און רולס מ^_שליכע
o’2y: iy r ’»0:0py. זײ צמישען :y* 

iy :’c ייך: *:’’yo :ד$ר פון פארטײלװ 
 באאידס טרײעל װאך־ארבײט, סדבייט׳

o o n o 'T C o r jy:yn, אפשססתנ די 
y2:oo pc טראקםיננ0ב־ה0ס: f i v w 

 po נאד און 01אר1סטאג סאניטײשאן
:אך•

iy i ״o :y i’i c /ד פיאטאלאל׳yי 
iy: געשאפעז איז װאס ס:ריטענט i0 iiy 

 pc סטדײק רyב0מp10לp oyi :אך
 האט ער סט,1בסװא נעװעארען איז 1910

t 0 אין נעהסט t 1ערװארם#סר,^ :: 
po די pc iy ::i :c o i אינתסםריע אז 

 װא■ װאינדער א עפעס :אך גארט װאס
ly פסמיכערען אל1 fm o o n ro פריז 

iy i. סמת> איז עס iy i סנריטענט 
̂וא1אר האט  ק1קלא דער אויף זyנג1יפנעצ

 פראגיזך פאר פראנראם א אינתסטריע
yivo ,!ס'ן דזאבען װאס םארבעסערװנע 

 7װ? סײגגעפיהרט געקאגט ניט :א:צען
 באדס ע?זיסטירענ^ז דעם אױןי רען
אױך אבער איז oy ביעעס״. ״טאן פון

iy אס1 אטת, i האט״פלאטאיאי
 פדויעך פון טרײד oyi ארױסגעהויבען

 םסײ א פיז שמסנד דעם pc קלײדער
no y 'io D n :'K *iyo :o i:,D,K yoyo2o 

lynym  oy אינ^רעןן ״נאציאנאלע! א 
po .וױכטיגקײט״ po הײנםי:ען ביז׳ז 

 yyvא די ױניאז די אויף הסלט טאג
 פאראנטװארפך iy2'*DDor:''oy: םון

iy םון ?אנטראל po ליכ?ײט i אעדוס־ 
 אײננע־ *(ערשבז איז דאס װי טריע׳

 באריהכד oy:y' תרן געורארעז שטעאט
. פראטאקאל־סגריטענט. טען

1 pc yorcry: vv iער־אךך1חיײ י 
 Ijb( ױערק טאנוטענטאיע א איז בײט

 נעשיכ־ א איז עס .o:y2ŷ נשליכעyט
 *y' pc װערעז געלעזעז ארף1 װאס מע,
iy i מyנשyזי סינטערעסירט װאס ז} 
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 עחדססענץ טאגאטעז 4 ע־שטע די
 דע־ איגשוחונס און ל״נןנא אוגזעי פון

 םארציי־ רעכט נױט מעגען §*רטנרע;ט
 גרױסע םון מאנאטען אאס װערען מנט

 אייג־ םון געביט דעם אױוי #ױפטיאינגעז
 ״סאגיטןןרי דעם פרן געניױך דעם סיחנן

 װי שעפער׳ ױדאן אונמרע אץ לײבעל״
 בײישםייערונ״ *יע אױפטאנעז אין אויף

 איגשורענס ״אטנטפאאיטעגט דעש צו גען
פאגד*.

 כאארד דזשאיגט אוגזעױ אײדע-
 דעיארט־ גייעם דיזען א״גגעפירט ראט

 בארעבאטים, אונזע־ע האבען צ*ענט,
 אונזערע םון צאר גרױסע א וױ נוט אזוי

 דעם ערנסט גענודעז דט טיטיאידער,
 פיײנע א זעהר אייבעל״. ^סאדטארי

 און ערנסט האנען באאעבאטים צאא
 םארםייכ* דיזע דורכגעפירט אױפריכטיג

 אונזער םון טייא א איז װעאמנ טוגנ,
 בא־ צאר א״היבשע װערעגד אגריסענט,

 און לײבעאס געקױםט האכען למבאטים
 גאר א און געברױכט, גיט זײ ראכען
 גע־ ;יט איגגאצעז האבע; צאל גרױסע
 דיאבען געכױינט לייבעלס• ק״ן וןױםט

 די דף װעט עס אז װאר״עיעליף, ?״,
 נאכקוםען םון ארױסצודרעהען אײנכעבען

 ארבײטער די װײר פאיפליכטונג* דיזע
 דעם װעגען זײ האבען שעפער דיע־־ע אין
געבאדעדט. ניט

ײערען, באטאנט נאייף דא טוז עס
 באלעבאטים סאיט דיזער װעדעגד אז

 געהאנ־ ניט הינזינט דיזעי אין האבען
 אבער זיי פאררינען עיזרעגהאפט, דעאט

 כיאנ־ װי וועדען׳ צו נעטאדעיט וױיניגעד
 טיטגלידער, אייגענע אונזע־ע מין כע

̂ידער אונזצי־מ ז*ך זעםיווא וױ*ל  טיטג
 אהן ארבייט די טאבען צו ענטזאגט
 באיעבאטים ז״ערע װאאטען קײבעאס,

 און ברירה אנדער היין נ/ןהאט גיט
 נאף לייבעאם. לױםעז געטוזט װאאטען
 אונזערע םון םאיבט די עס אי? איעסען

 טיט זיך איגטערעסירעז צו צױטגאדיער
 זײ האבען טיר אגנעאעגענהײט. דער

 בא־ װיכטיגע און גרויסע די אננעודזען
 םון אײגער אאס אײבעא דעם פון דײטונג

 די אפצױטאשען מיטאע; װיכטיגסטע די
שעפער׳ מאדערנע  אונ־ װעאכע םין סװע̂נ

 און שטארק, אזוי אײרם אינדוסםדיע זער
 םארשײ בײ אפעאירט די צי האבען םיר

 דער דורןי און םארזאטאונגען חגנע
 קײן טאבען :יט זאאען זײ אז פרעס,

 האבען מיר אײבעא• דעם אהן גארטענם
 אז טיטנאידער, אונזערע ערהאעהרט אױך
 גע־ װערען ײאס גארטענטס, אאע רחנן

 הא־ װעאען װניאךשעפער, די אין טאכט
 ליימגא. סאגיטארי דעם זיך אויוי בען

 צו געצײאונגען זײן דזשאבערס די וועאן
 ג«י* זײערע אי*ע קײפען אדעד טאכען
װײא שעפע-# ױניאן אין באױז טענטה

 אײבעא ױגיאן דעם אהן גארטענט יעדעד
ױ גיט א אאס װערען באטראכט װעט  י
 גע• װעט מען װען און !ראדוהט. ניאן

 אחן גארפענטס דז״פאכער א בײ םינען
 אאם װערען באטראכט עס װעט אייבעאס,

 אגריםעגט, אונזער םון םאראעצוננ א
 נױטיגע די נעטען װעט ױניאן די און

 דאס ;אפצױטאםען איכעא דיזען שריט
 גע״ דער אז ווערטעד, אנדעיע אץ טײנט
 געכען װעט א״בעא דיזען םון ברױף

 צו טענאיכקײט נױטיגע די ױניאן דער
רזשאכעדס די לואנטראאירעז

 אױבען דא איז עס װאס דעם, טיט
 ארונ־ ניט טיר כױינען געװאדען, געזאכט

 די באאעבאטים די פון טערצונעטען
 אויס־ ניט םאר םאראנטװארטאיכקײט

 אגרײ אוגזער פון פונקט דיזען םאיגען
 אזא א-ן אז אבעי־, זאגען טיי טעגט.

 זיך האגדעאט עס װאו פונקט, װיכטיגען
 אונזערע םון ברויט דאס באשיצען װעגען

ר עס א*ז טיטגאידער, ע ײ  פאיכט׳ ז
 זאא פונקט דיזעד אז אויפצופאסען,

 צו אדער װערען׳ אױםגעםאאגט שטרענג
 װעז ׳םאא יעדעץ ױניאן דער אין טעאדען

 אויס־ דיזעס דף ענטזאגט באאעבאס א
 ױניאן דער געבען דערטיט און צופאאגען,

 נויטיגע די אנצונעטען טעגאיכקײט די
 אזא אין דף פאדעיט עס װעאכע שדיט׳
 געי געטאן ניט אבער איז דאס פאא.

 גאנץ א האבען דעם צואיב און װארען,
 פאר־ איננאנצען באייעבאטים צאא גרױסע

ײ־ דעם םין תברױך דעס !אכאעסיגט  י
בעי•

 אונזער וױ נאכדעם, צײט קורצע א
עי*ן  אײבעא דעם אײגגעפידט האט י

 האבען דעפארטטענם, אינשורענס און
̂טען מיר  די־ אײבעא דעם פון ערהא

 אװ באארד דדטאינט דעם פון רעהטאר
 982 םון איסט א האנטראא סאניטארי

 ניט אינגאנצען האבען װעאכע פירטעס,
 האבען טיר אײבעאס. הײן נעהױפט

 און ארבײט, דער צו נענוםען נאײף דך
 גע״ אונז איז שװעריגקײטען, פיעאע נאך

 אין אײבעא דעם אײנצוםירען אונגען
 האט דערטיט אבער שעפער. דיזע אאע
 ניט וױיט נאר אױפנאנע אונזער דף

 סיאע ערהאאטען וזאבען מיר געענדעם.
 נע״ האבען װעאכע יטעפער פון מעאדוננען

 ווערען אײבעאס די אז אײבעאס, קויםט
 װאס כאאים, די אױט געברויכם ניט

 אײ־ דעם םון געװארען באשטיטט זײנען
 מעאדונגען אזוינע דעפאדטםענט• בער

̂טען טיר האבעז  יטע־ 442 װעגען ערהא
 אונטער־ איז ״קעיס״ יעדע און ;פער
 הא־ באאעבאטים די און נעװארען זוכט
 אינםטראס־ נױטיגע די געסראגען בען

 די װענן װאדנונגען אױך װי שאנס,
פאא איז נאכקומען װעאען װאס פאאגען,
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 __ װעט נאטיס
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1^ אײנעא צום רען iiw n פון o n 
 ?אמו׳ סאדטי״י אװ נאארד דדצאיגט

מ דער ראא. ן מי ר יױסח*- ד
 ״WMiM n און קאאגען די הערעגדיג

̂רטעס 2 אז איבערצײג^ דף האט  I"4 פ
ן דואט עס אוט^ואדמ. געװען נען  ד

 פון אנגע׳צטעאטע אז ארויסגע״צטעאט/
 וױסען דעס אחן האבען פירטעס דיזע

 עט״ אװעקגענוטען כאאעכאטים די םון
m ?ײ און אײגעאס אינע m m n\ « 

 דיגען די װאו ,ivijntr ניט־ױדאן די
 דיגען םירטעס די געװארעןי געםוגען
 זא• ױ' w געװארען, געוואחנגט דארום

 צױ חנל אין זײן םארדכטיג טעהר אען
 "1 האט דירעלןטאר דער און קונפט,

 ‘אי זײ זאאען אן יעצט md אז אמעזאגט׳
א־ אײכעא ז״עיע צו בערגעכען ט ס א  לן

 יזא־ אײבעא די און אײנעאס, אאע דיענס
 א״נעיס די האאטען ׳זאאעז סטאדיענס

 אױסמר קײנער אז אזױ פאריעאאסען,
זי/ כיט באגוצן קענען ;יט דך זאא אים

t דריטע;- דער אגבא^אנגט װאס d- 
 באוױזען קאאר ׳פואד איהר איז ׳טע

 איױסנעוױזען זיך האט עס געװאחנן.
״  אױטארײ א; אז אוגטערזוכונג׳ דעד נ

 םירטע דיזעד םון פ״ארטי־עטער זירטער
 גאדטענטס 4צאי א ארויסגעגעבען האט
 אין שא• גיט-יוגיאן א צו אײבעאס טיט

אן דיזער און אאגג־אייאאנד, ט״ױני  ני
 צו אריבעמעאניקט זעאכע די האט שאפ

 בראגד אין ׳שא# גיט־ױגיאן צוױיטען א
 די טיט צוזאטען ארבײט די װאו ׳וײא

 םיז געװארען געפונען זײנען אײבעאס
 דאס פאריעטעהער. אונזע־ע פון א-ינעם

 !*צרועי דעט טיט געװאדען געטאן איז
 אױסגע־ קעגען גיט זאא ױניאן די אז

 טײא א ארױס גיט פיימע דיזע אז םי:ען,
 ;יט־עגי^ צז אדבייט איהר פון

 זײגען ביכער םידטע׳ס דער אױו• וױיא
 םון נעטען די םא־שדיבען געװען ניט
 און *צעפעד, גינרױגיאז אנגעגעבענע די

 װאאט אייבעא׳ סאגיטארי דעד ניט װען
 יוגיאן דער פאר אוטטעגאיך געווען עס

 םידמע די טסחד• דיזען אויסצוגעפינען
 טיט געװארעז באשםראפט דערםאר איז

 די קאאר באוױיזט דאס דאאאר. 260
 סאניטארי דעם םון באדײטוגג ווצכטיגע
 אויסצױ אום פאסטאד, א אאס אײבעא,

 אונזעדע שעפער װעאכע טיט געםינען,
 גע״ פידען דזשאכערס און באאעבאטים

שעפטעז•
 מ־־א״ל אז באמערקען׳ דא וױאען טיר

 געטאאדען אונז האט מען װאס ׳דעם
ײ יזעיסעס, אזעאכע דדײ וועגען באױז  זי

 בא־ צאא די אז אבער־דכעד, ירפ נעז
 *זױ־ מיט :יך באגוצען װעאכע אעבאטים,

 פיעא א איז טיטאען, אומעראיכע :ע
 אויס״ אײכט זעהר קען דאס גדעסערע.

 דעם םון היאזי דער טיט ווערען געפינען
םאדערט דעם צו אייבעא• סאניטארי
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i חןר a r * עיטט  ער mi סוחןר ט̂י
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 דעם אץ פטר*״נעגען <at סט*די«ן)
נ מי׳ ס11( ני מ  גמגענמן איהס װערט ׳ד

u נזעד1א |io אפיס ד*ס אץ i’ a m 
 trtyn אס11 (יינערס, *אי רי נאארד)

 םאר־ וחנרען עס ?y’B'n און געיןױפט,
ך, יעדע נמינט מן ראס, און װן א  *וז

 •a זיד ׳פטעיט װאס נאיאגס, דעס ר׳ט
עי אין סעידעו 1« ׳אןי11 ענדע  ייניאז• י

 אױף װעט ןעדפפן“׳»וא«״ט יעדער װען
 עט11 ט<ון «ו דאס פריכט די ;עדען זץי
 אױס«ו• איטשטאנד זיין דאן ױדאן ד>

 װעיען עס 1ךא )םא? יעדען א*ן נעפ־נען
 זײ־ רײבעיס דיזע ױאו יײב<יס> פעימן

»ra ;ען w׳ ip y|םאר־ 1* נרײננען און ׳ 
 נאיענטטים, יענע אכטײארטרינק״ט

 פיע<ע •*סידען. *i$t זאןי אזא װאו
 דיזע ■•נקטאיך ערפיי׳ען ׳פאפ״טיפערא״ט

 1פואע a can ױניאן רי און פא׳כט,
א  יענע אין רײנעאס ד• נערי« קאנט̂י

iy »>ז עס ^עפער. :a דa a •;כאדייטע 
a דו װעאנע אין •עעפ׳ןר, ־•a* דע a r• 

 םאיכט. דיזע םארנאנאעס־געז ט־צעיאייט
t o ה תם8ד וױאעןa,!דיזע אויך אז פע 

 גוטען דעם נאכס^נען וועאען ט־עערא״ט
 װעאען זיי און עד׳שטע די םון נײעפ־א
 אוסאננענעסאיכקײ־ פארס״רזזז דערס־ט

טען•
 אינשױ אנעמפאילמענט דעך

פאנד. רענס
 אינ׳פורענס־ דעם אננאיאננט װאס

 כסעט אאנע אלגעמײנע די איז םא;ד,
ײ״ םאניטארי דעם טיט וױ זעאנע, די  י

 אנ־ זײנען אומעטענדען די ב^ויז בע?.
 אר־ די האבען סאצ ד־זען אין דערע.

 דיטבען זײ פאיכט, זייע,־ :עט^ נײטעד
W 1 יעיע פינקט*יד באצאי׳ט i ר«ד» 

 a n»aa םארדינסטעז• זייערע םון *ענט
 אנ׳טטאט האנעז, כאאענאט־ם

 ןױזאסען נערדער דיזע ?עזי»װעה*וזו
 2( בײ׳פטײערוננ אײנענער זייער כ״ם

^ו.)  בא־ דף ^,ac אי^ורעכם *ום «י
 דיעיע םאד נעאדער דיזע ס׳ט נו«ט

אװעקען• ■ערזענאיכע אײנענע,
 און אייב׳וי אוגזער װי ׳פגעא, אזוי

 אייננע־ איז דעפארטמענט אינ׳ןװדענס
jria ׳ןוטעאט iW J, םיר האבעז a u n a tv j 

 א דעפארטםענם אינשורענם דעם םון
 האבען װעאכע םירדעם, אאע םון איסט

 איםט אזא אינ׳טורענס• די נאצאאט ניט
 יאנואר, טען1 דעם נעיןראנען סיר האבען
 ארויסנעצײנט, זיף האט עם און ,1925

 אײנ• יט1 נאר' jsoan רמעםים 797 אז
 םיר צייט. נאנצעד דער דורך נעצ*אט

jpoan םיר־ דיזע צו נענופען נאאד זיר 
 אנ׳שטחנננוננען, פיעאע נאך און מעס,

 *אע ?אאעקטען צו נעאוננען אונז איז
 ־,pa יכע5וז?כ?נט די אױך ױ1 ׳סואדען,

צײט. נ»:צ?ר דער פ»ר t^aapn אaר
ipoa פיט can o n ניט זיר עס 
o: h : ppj. צ אaא opon'D זיך האבעו 
צאאעז 1צ ניט װאהנהייטpנ א נטריארם

V
 םים פור צײטונגעו רי זייגעז װ*ך גאנצע די

 װעהמל םשעיםאז. געװיםעז » םוז ■־אצעס דעפ
 פאייסםאז. א ע־כיארדעט ו*ש *דעד האנען ן>ר
 םארכ״* איך װאים מ*רר-«־»צעס דאזיגען דעם

 אזעי־ אנדערע פירע וױ צ״טוג:, דןר אין מנאנגעז
 פון נעםא:ט נים װארמעז צײםוננעז די ױעז ׳מ

 סענסאציע די אוז םענםאציע. נעװארדינע א דעם
 ראזיגעי דער װאס דעם, אין כאשםא:ע( זי«

 אױסנמהם־םער־ אז ע*<ס נאר זאליזײ; נמעפםאז
 ת־ צײמונגזוז די האכעז ׳נןע;יש א איו דאס רער.

 אז םיט אוז כאי־םעכש, געװפלדעע* א עריבעז,
v האב איך םים. אומגעהויעיען o םאײ וױרהליד 
 און םארברעכןר, דאזינעז דעם םים איגנתדעסירמ

 דא־ דעל אז איבערצײגוננ, רעד ןװ מקוםעז 1ני
 בא* א נאנווזןו אין איז ח«[?ד*«ארברעכעי ועזןר

 א פנאמאזיע. ארכמד׳ם1רע דעם םין ?ןןפענ״ש
 די פון n פאד^רעננזז נעםוזם האם װאס מנש״
 אלעײיי איז מבעו זײז םוז יאחי is $נ*םע

D:*n*vfc, נא־ •שום׳עד א אוינעז םײנע א*ז איז 
 פוזעו װעם װאם מע:ש, א םאדביזגכער. רי׳פזגי

v ?עבזנז «י*ז ןןגריגעז im םשעד, עלעקטרי? דעם 
ם ניט, אוז  יע* ■שום׳ער א איז אױל־סאגנאכ, •י

 *םאס־ אםת׳ע םים •#רנחנמר אםת׳ע די קימ.
ױ כאזעז די מײסייגדם**, קײגעם םוז ז

 אוז צעהנדלינע נאגעהז נתגעז די כאפזנז. נימ
 םא- ךײ װערעז דאןי אוז פאידזוז, וזונדע־נת

 ביר• באליבםםע אוז ומוב׳סנת די ארס חנמנש,
 נחנרדער אוז פ«יברעמר נאריזחני דע־ גער.

 ?אםזנ* דאזמער דער *ו גים נזגהזןרם סעעודאז
ניריזנ•

א־ אס אין געחאיםעז װאד די ראם סענ
 זעהר אײ;ינע ײעיכער פו? .snjr. * ביירזשפט־־ס

ת א;-זז גונ עד ס זעהד jjrr’t ג י ת  :ןויםײעז «ו י
ײ׳ ראבעו עילרעדס, עד וזאם גיט, ?»:לז *סיר  פר

i n. :;י אגם״אפכו חן  ביז צו״שטענדע, ג«*פארע א
לאנעו װי ;ערייזס איז •יאברזגם רום״שכד ןער

140 אי װזןז ׳ױי י א-ז דעז פ־י יי-־־עז עסאבי דיר
;׳ k איז גענופעו נאדגים ;ז װער; ipr: רע: םיריאז

ריכטיג. פאלשסע;דינ איז דאס ״ ?כאט־אכס
ייווז סי 140 די אז ראבעז״ מ?; לאז װי אבעי־,
ניט וױלעז זײ ױעז ־ויסעו, ד בלייבע; ם זאיעז ני
איז אדייננעהן, ״ תז ו ױ ו * י   * WP 

m t י A איז אדײננעדז״
דאם תז. דאס נ ײננו ־ע א ב ♦P * r ' * דול,א נאר
־D'njrc קיאד sD ר־;דע זי*ן i * n r : : ‘בענאטא

טאכען. צו

איז עד צי ׳י:ער אי יעדע־ כוז ׳־ אבע אד דע־ס
ם צי יע,  באישעװיםסישער דער םה פדײגד א ני

שנתנדיג רוס^אנד, א־ן איבערהערעניש  אײנ־ םאר
 עי װעז בארא׳ סעגאטאר טים זײז םארשטאנען

א־ :זןרקלעיט האט ם רעװאיוציזנ דוכ*שער דזני ,
ע האבעז  זײערע אדײננערענט אפעייהאנער פיי

 כאישע־ די אײנעגטים. רוסישעז איז לאפיטאיעז
o האט רעגירוננ װיםםי׳בע n לאנםים׳ אײנענטום 

אי איז רוסראנד קירם. פ עי  נעװא־ םאיראםם ד
i n ם־ זיןי האבעז םיד און נאציאכעז, פילזג םוז:* 

 א־ינצינעז דזנם צוליב איהד »:צוער?ע:עז זאנם
ד, ם האם זי ױאס ניונ בליי פי אנ  װאס אײנענםום. ל

 אנדע• אז צוױשעז או:סערש-יד דע־ אבער איז
 רוס־ איז נזגרט זייז אינװזןסטעט דאס ריקאגעי,

 א און קאנפיסי־ירמ, דא־ם װערם ױאס לא:ד,
ה. ײנ ״ז אינװעסטעם װאס ד  *טזןריהא איז נעים ז

 םאד א*ינז;טום? זײז ?אגפיםײרם אבתיילא אוז
ס האגדלוגנ, ריזע פיר םא־דאפעז רוסלאנד  קא׳ אי

 האנדלוננ זעיבע די אוז באלטעוױזם, אוז םוגיזם
 םארטײדינעז ד״נדפעז די צי ב;*נע •כזערייא םוז

 אוז ״בטאטסםאגשאםפ פ*ז ;אדעז err א•; םיר
״ חכםר״.

םכ ײ;ס*יעד דעי א*ז סארדאם א ״ ם  ארכיײ ס
ען וויו  םארמפרײםען א•; שורדיג נצײאדעו מפוג

 םאראוד• איז ער און .9■ר««אגטנד ק*סד;יםםיפע
ם ײי ײגכ א פוז נעדוארעז ס ו נעדיכס ק י«הד 40 ז

 נאזי אויםײל. גיױזאםער א איז ראס פייזאז.
ע צר בארעכםינס סאידאט א איז ארעפע;,  זײ:

ױ םײ;ו;נען, r אגדער יעדער ו : r oראננ אזױ אוז ׳ 
א1 קאטוגיםםישע װי ײ׳ לי איו איז א:א:דע9י  ױנ

׳n שװזגי איז עדלויבט, געזעצריך םט״םס טער )  ״
 סא־* זײז כאידאט דעם עס זא• װאױם צוזעחן,
 איז״ אורםײל דעד װי נרויזאט, אבער כאטען.

 1’א נעפט פעז װעז נענוג, מי?ר »?ץ נאר עד א*ז
 סארדאט אזא םים װאיט עס װאב אנבאטראכס,

 אויפ״ נעםינט פעז װעז רוסלאנד, איז פאסידמ
*דאואנאנדע. אנםי־סאותט םאכט ער ראס

ם גאױערנאי ציש בריף זײן אין  װענדעם ספי
עי פון ■־עזידעגט גרין, וױליאש טי. זיד  אפע* ד

ף א םיט לײבאר אװ פעדערײשאן רילא; ײ  אין ׳כ
ל דעם אונםעישדײבעז איהם כעט עד ותלכעז י  נ

 די םוז נעהאלמעז די םוז העכעױגנ דער םא־
תז עפעגםייכע די איז יעהרער ױ איז שי  יארה. נ

ף זײז איז גיט ע־ ײ  דאס נעדאנק, ציס אױסדדוק ב
ם קאז מעז תז ני אינ װ אד הויכעז א ער  לעה־ער, ני

עי באלױגם. דיכטינ ;ימ װעדעז זיי אויב  *rJ ד
ם ריכםינ א*ז דאנק אי ני זז נ נ ן ו אי לעהדעי, ו  נ

ײם. םאיםעז אלע װענעז תז איב  עױיאר״ פענ נ
ס גאװערגאר אז סעז, פי  ביל״ ד?ם פאכעז װעם ס
עד די םון נזןהאלמעז ד• םאדגדעסעדט ױאם  יעהי
ם, 20 אױן• מנ א ר געתת. צום פ

 עפענט־ די איז לעהרער װ?מז ניאדע דאד, אזז
ױ איז •שירעז לי:ז ; ,?*  זײ פא-־ניז vא כאטש יי
c n גנב׳עם נעיזאים, הענעיעז v t כײ א־ייז 
 חעמ* דאזית די אײב .‘צוױישז א קא■ איז פ•־
 גראד לזכעײעז דעם ב־ע::עז טאלע ותם רוננ

 נאי איז לעהיעי ניןןד דעכזיע־ דעי לןה־ע*.
 פלם דעם וזאס אוז םאישטעהם װאס יזןהיער, אזא

 איז איפאפרזננג•: זייז צי לינדזןי די לעינעז צי
 >ב*ד א*ז ם״היזגז. אין דענקעז זייער איז ם־י•

 נעתןןים העכע־־עי דעד דוקא אז נעפאהר, א דא
 שלעכט זזהי װירשעז איײז לעהי־ע• דעם אײוי “זא

 איםאפהעגכינזןו פ־־ײעז פרז הינזיכט דעי איז
 איז יזהיער . » ז א און חא;דלע;. אוז דעגתעז
ז[י• נ״הטינזן די פאי ;לצייןי וײ •שעדייד. נ*כזןי

היגדעי•. די םון **זזו;ג
*

 די דאס ׳סםק םינדסטער דעד ניטא איז עס
c םון עיעםענוננ n אין אוגיווזןרזיםעס אידיפעז 

 שטויס נעלואלדיגםטען דעם נענעכען האט ירושלים
 םילע״ באװעגו;נ. צױגיססי׳ניתר דער «ו םא־װערטס

 םילדע נעװארעז אפאל פיט זײנעז נעננער םילע
 זײנען צװײפלער םילזנ פירע, אוז צוױיפרזןד;

 זײן. האן עס און נלויבינע. עטארהע גזגװארען
 אוכד װי כסעט אויםגעזעהו האט װאס ׳דאה אז

 ענוטזיפסכתז דױיפעלע א כלויז װעז נלױביױ,
ir ם»ר חײם נײע א װענעז נע׳חלום׳ם האבען rw 

 ותז םעמיד׳ נאנץ װעיעז זאל ■אלעסםינא, אין
 אויפנעװזגקט זײנעז םאסעז אידישע נרױםע די

 אונטער נזןדאנק. צױגיסטישען דעם צו נעײאיעו
ר, שײנט אום׳פםענדעו די  זעהר נעװען װ«לם מ'

 צװײפ״ און נעננער אפאלינע די פאר ריכטי; נימ
 •אזיציעם ?ײערע אױןי םעסט כל״בען צו תר
 גרױםע א אפט איז חאלסוננ קאנזעקװענטע אזא

 רע־ זיר און מהן ניט וױל ותלכע נארישלײם,
 זאד אײז אוםישטענדען. נײע נאנץ די םים בעגען

 רוםיאנד. איז אידעז םילע םאר דאס זיכעי, איו
 טזוי אוז עסםלייד איז אוננארן, איז ■וילעז, איז

 האפנוננס אײנצינער דער יאלעסםיגא איז װײםןר,
 כוח גויםינעז דעם נעבעז זײ imp װאס עםראהל,

קעסםעז. צו אוו לענעז צו פום און

 העגנם םראנקרײו איז העריא־חאבינעט דעי
 װונלעו שויות די װעו אז מענליך, האי. א אויף

 חעריודבױניט• דעי שויז ווזנם ולזרעז, נעייתנמ
 פר«נקרײו געשיכטע. דעי צי נעהעיעז םזןדױם

 םלחסח די װ*ס הריויס׳ םינאנציעלעז א םיז ?יידס
v םים נעב־אכט האט i, דער״ װונלמז םאר און 
 ח»ם ■ו»נק«רע נימ*. םיטזןר קײז איז עס וױיל

o נעק*יםעם n »או חאפנוננעז, םים פר*;*וי 
 םים םאדז«רמו איזזם שױן װעם דײגזשל«;ד

v ח*ם עס אז נױםיג. איז װ*ס איץ׳ t ר מ * 
o םוו חיום א אויסגעיאזזנז n, וז *ואנמרע איז« 

 »«ר־ ח*ם חערי« אוז נעפילעז םיניסנתדױם זיי!
 אײןי איז ארײו. הזןייא אבער ■ל«ץ. זײו נופעו

צזגז איז  !רײ•* נעװ«רט װ>לט ׳ער הירפליז. נ̂ו
מ׳ די אױי נת?ם נרײסעז א מנעז  *ו אוז רײ
 m»»D די h« ערםוםעם שם*ר? ותים על יז»ס

 מאודס ?••יספליטנתו די׳ •בעי זײנעו ליםםעו,
ו צי ז«ל ;דצמנעז מ מ י י m ױ  a n,

I

I

I

םעסיג ז 1»נ רעג̂ע י כמור י  -jri ̂י
דיזער ױ'* , בײ צו ^װאומען
שוחנרמק״טעז, סר א אוגו דט צויצטאנד

 צו גזנצװווונגען געװען דיגען סיר און
 אױכ »ז נאיענטט^ דיזע װארעגען

yo צומיקען דט װעיען ױי v tfvu n 
jm n r'0 V "a - jn 9 " f,| ײו מיר וועיען  ו

jr• זײערע ערקילערען צו געצװאונגען r 
 סאנען װעיען טיר און סטר״ק, אין ■ער
ט ארבײטער רי םאר  דער סטר נ»צ*י
 צוייב םירייחנן רועילען די װאס #צײט

̂וט טיטעיצ דיזער סטרײקס♦ אזויגע  ,ה
 מיט טיי, יעדמז איז כמעט געוױרקט

 וואו ^ועיעד, עטיליכע טון אױסנטם דער
jro נסוואוגגע געװעו ױינען מיר nvM- 
 #צײט קורצער א *ױוי טרנײט די ינען
 כאילעבטטים n געצװאונגען דערמיט און
 •*ottp ל** די חוב. וײער באצאילען צו

 גע־י געקראגען האבען םיר װאס לײנטס,
 גע• ניט ה*בען װאס כא^עבאטים, גען

 די דעמרײכט חאט רעג^מעסיג׳ צאיט
 דארום איז עס און ,1131 פון סומע
 ענער- װיפיעיל םארצױטטעילען, זיך *״כט

 געפאדערט זיף חאט עס ציים און גיע
̂יז די םון  דײ בריעגען צו באאמטע ױני
 קאנט־ פעסטען א אוגםער סיטואציע זע

ראל•
 בײ היבש א יעצט נאך האבען מיר

 קריגען דעם מיט מװעריגקײטען סעא
 «עײ די םון יעיארםס װעכענטאיכע די

 מיר װעילען ביס^עכוױיז אבער ראאס׳
 ‘װערט עס איבעיקומען. לאגע דיזע אױף
 אינ^ורענס־ אין םארעפענט^כט יעצט

 כוף, יעי״רא< ױניםארם א דעפארםמענט
 זײז ירעילעז באיצעבאטים איצע װעלכען

 זײעדע םאר ברויכען צו םארפאיכםעם
 בײ דיזע אין בלאט יעדער פעי־ראאס.

 װעילכע קאייעס, 3 האבען װעט כער
 בוןי םון אויסרײסען װעט םירמע יעדע

 געמאכט, וועיט •עײראי דער װי באילר,
 מיט צוזאמען קאפיעס דיזע צו^יקמן און

 אינישורענס־דע״ דעם צו טשעס דעם
 אינישורענס־דע־ דמר און פארטםענט,
 די סיז אײגע צושיליעץ װעט פארטמענט

ױניאז. דער פון אםיס אין קאייעס
 אויםגעמאנט מיר האבען יעצט ביז

 איבער באילעבאטים רי^טעהמנחג םון
̂אר״ 100,000  קומען טאג יעדען און דא

i נייע צו n v e n t,* א! ־טרעפען װאס 
םומען״ היבשע

 וועט אינשודענס־םאנד דער וױ אזוי
 דזמון׳ םאנאט דעם איז עפענען דך

 אי^ורענס־ חןר יעצט רעדז^יסטרירט
 םיטנ<ידער, אונזערע *אע דעםארטמענט

 עס ווער אויסצוגעפיגעז, דעם דורף אום
 אר״ קרינען צו בארעכטיגט זײן װעט

 רעדזשיי־ די בײטסאאזעךאידפורענס.
 די^וחד םזן געמאכט װערט םטרײמאז
 ■עײראאס, די פון רעיארטס כענטאיכע

 די םיז נעװארעז צוגע^קט ?ײנען ײאס
ײ צו אבער אום שעיער. םאחמידענע  װ

 ריכטינ זײנעז רעיארמם די אויב סען,
 איד^ורענס־ דעד האם טע^ט,rאויסגע

 יעדען צר ארויסגעמיקם דמפארטםענם
 יליסט יעדער איסטען״ ^אודכדפערםטז

 װײדזשעס די און נעםעז די ענטהט^ט
 אג־ ווערעז װ*ס טרבײםצר, םון

 יעדעד אוז יעײראאס, די אין געגעבעז
 דורכצו- געבעטעז װערט ^אפ־נדמערמאן

̂ע אויב זעהן, און ̂יסט זײן תומעז  א
 און םאר״שריבעז׳ דארט זײנען ארבײטער

 רע־ ריכטיג װײדזיןתס זײערע זײנען צי
 געסיגט, ער אויב געװארעז• קארדעד

 נע־ אויסגעיצאזעז איז ארבייטער «ז אז
 צושטעלען נדטערמטן דער ז*א װארעז,

 אר־ באטרעפענדען □in םון נאמעז דעם
 די. קארעגירען אױך דארף ער בײםער.

 װעלכע אדבײטער^ לעדען םון װײדזשעם
 ריכטינ גיט איז עס אז געםינט, ער

 דער דארזי דעם, חוץ א פארשריבען.
 אי• יעדען נעבעז אויפמרײבען נדטערמאז
̂ן־ און לא<ן*ל זײז נאמען בײטער׳ס  ל

̂ןמבער. דזשער  איז אלעס דאס וועז נ
אישיקעז םשערמטז דער םטרטיס

 אנעםפאאימענט צום דירעסט איסט דעם
 עװענױ, םינםטע 195 םאנד, אינ״טורצנס

 דדטאינט אונזער פון אםים אין אדער
 האבען װאם מטי־ם׳צעיאײמ^ באארד.

 גע־ זײנען ערהאלטעז, ניט ליהטען דיזע
 םון אםיס אין םצלדצז צו זיןי בעטען
באארד• דז^זאינט אינזער

בערלין.
גע־ װארט זײן האט אטסטערדאם

 ״אויסטײ• דײטליף. און קלאר זאנט
 דא זײנען פארדרעהוגגען און טשונגעד

 כא־ אםסטערדאםער דער טעגאיף־. ניט
 װי אזוי כערף יױסגעפאלען איז עיום

 צוי און ערװארטען געקענם האם םען
 רױ די :םאראויסנעזאגט חאבען מיר

 וועה״ צו האבעז געחערקיעאפטען סימע
 מאסקװע. און אססטערדאבו צװישען לען

 םיט פארביגדוגגען האבען זײ װילען
 צענםער גרויסען סיט׳ן אמסטערדאם,

 נעװערק־ אינםערגאציאגאלער דער. םון
 אפזא־ זיך זײ מוזען שאםטס־באװעגונס

 שפאמ דעם ״פראםיטערן׳״, פולם נעז
 געװערק־ דער םונגס־אעטערנאציאגאל,

 ״קאם־ דעם םון אכםײלונג ישאםטליכער
 געהעדען וױיטער זײ װילען אינטערך.

 פאר ניטא איז טא ״יראפיטערן/ צום
 אםסטערדאטער אינ׳ם פלאץ ק״ז זײ

 זיך װעט אופן משום אינםערנאציאנאל.
 געװערקשאםםס״צענטער גרױסער דער
 מיסברוײ לאזען ניט אמסטערדאם אין
 באלשעװיס־ םאר נריקעי א אילס כען

׳ שםאילטונגס-םאליכיק. טי״עער
 װײסען דא, געהט עס װאס װעגען

 ארטיקלעץ םריהערדיגע םון לעזער די
 האט םריההינגס־טעג זײנע אין םיינע.

 םאסק־ איז :עשאפען באלשעװיזם דער
 װעיט־ פאר׳ן •פפאלטונגס־צענטעד א װע

 דעם קאמאיגטעח׳ דעם :פראאעטאריאם
 דער אינטערנאציאנאל. סאסוניםםישעז

 באלד האט זײט זײן פון קאםאינטעח
 שטערונג גרויסע א אז אויסגעפונען,

 די איז שפאלטוננס־ארבײט זײן םאר
 דעם םון אײנהײם נעװערהישאפטליכע

 אי; באזונדערם װעאט־םראאעטאריאט.
 קײן ניט און לעגדער, אײראםעאישע די

 ברכה דער מיט ער האט קלערענדיג סף
 באשיאסען חברים און זינאװיעװ םון
 ?»יאל־* מאטוניטמיממן א נוײנז־עז זױ

 אלוועלמליםגר דער םאר טונגס״צענםער
 ̂פרא• דעם געװערקימופטס־באײעגוננ,

 אינטער״ ״רויטעך דעם ״אדער פיםעח
 געװצרקשאםטעז. די םון גאציאנאל

 קאפצ םיט׳ן חאט באליפעוױזם דער אויב
 הצלחה, סןי קײן געהאט ניט אינמערן

 גאר א געװעז פראםיםעח דער איז
 פאר־ יאליטיעע דורכםאל. ״שװערער

 אהן אויף עקזיסטירען קענען טײען
 זיןי הינטער מיטנלידער־םאסען גרויסע

 עגער• ריהרעװדיג, נאר זײנעז זײ ײעז
 האבען זײ װמן איז ‘קאספם־לוסטינ :יש,

 פרא־ אויח םיםלעז פינאנציעלע גענוג
 פונקם לעצםעז דעם איז פאגאנדא.

 פארטײען קאםוניסטישע די זיף האבען
 גע־ א באקלאגען. צו ניט ערגעץ אין

 סיט אבער קעז װערק״שאםטס־באוועגונג
סים פראטעסםעז, מיט ליארנדסאבעז,

באשלוס אםסםערדאםער
 אינטעד״ אמסטערדאמער דער

 באלשע־ די געגען נאציאנאל
מאנעװרעס. וױסטישע

ק^רעסיאנדענש אײרן^פעאישען אינוער ®ון
כמזאגארױמש. לעאן

 סאציארים- די םוז ע1שטי ג«נומ די ער פאדלירט
ױי צוױ״מז *רז*, איו, העריפ טעז.  םײערעז, זו
 געצעהי• םענ ויינע זיינעז רזגכענ̂ג םען וױ אוז,
 זײ« נ«בפײגןר ?ײו וחנם פזױ ווי אבעה טע

f םוז לײזוננ דער א׳ין עדפפינרײ* םעהר in 
 די אײנזעחז. ניט קיינמר tap ד«ס ■ראנלעם,
 פראגקרײו ד«ס »יז, לײזוננ ר*דימ«י« אײנזינע

מז זאל  םילי- געװפידימ איחרמ «ו סווי א ם*
 דיינמר פאר םורא די *בער אויסנאבעז, טערישע

 *ז בײנער, די איז י1םי אווי איחי ויצם יאנד
דעם. וחןגען םר«כםע? נאדנים ראז זי

 נײע א דא שויז איז רוסלאני אין אלזא,
ז •אליםית. עלאנאםי׳מ  ערלױבעו מויז ותם מ

 וועם תאפיסאי ■יױואם אח חאנדפל, ■רױי»ס
n a n? ארעײיי ^ מו װי רי  נאר זאי ער אגי פ
ח nnpt קלמנם Dan קוםזוו rrrro v י a i יןןמפי־ 

F ja » * ^ n n^ , נצר• n  «na' דו״ איצםינע די
m ra דײזםaםaייבעד ?״נ?מ רס n r? מנזעץ׳ 

§י njn?!B*a.ta סוח^ קײו ג*פ וי• האגעז  .?י• ז
vnnmt \tm אױסעוי זױ אי? אפוםיל »ום 

tna די jn ih 9a^ n  -arjron m  na n fo m a a

 עקזיםטירעז. ניט אלײן פיאפאגאנרא
 וועלכע םאסען, נתיםע האבעז םוז זי.

 זי םיהרען. איהר םון לאזען זיןי זאלען
 גרוי־ דורכצוםיהרען אילײז בכח זײז פוז
 װירקליכע א זײן מוז ?י קעםפע. סע

 אנים אינדוסטריע. דער איז מאכט
 אניט בילוט־אריסקײט׳ פון זי שטארבט
 אנוזענ״ ביסעל דאס אויד זיד צולויפט

 געלונגען לכתחילה איהר איז װאס נער
ביטצורײסען.

אוגטער־ םונדאסענמאלעז דעם אט
 נעװערת״ און פאלייםישע צװישעז שײר

 די האבמז ארגאניזאציעס שאפטליכע
 צו אבער באמערקט, באלשעײיקעס

 שווע• םון אויסצוהיטעז זיך כדי שםעט,
 דעם איבערטאנצ^נדיג םעהלערען. רע
 ?ײ האבען םיטלען, מעכאנישע םון כח

 םאר־ זיר איז ארבעל די פארקאט׳טעט
 איײ אז שאפעז צו קינסטליף פאסםעז

 אין באװענוננ ־־ געװערקשאםטם נעגע
 אריבערצוצי־ גענויער װעלט״מאסשמאב,

 אינטעתאציא־ זײ זײט זײצר אויןי העז
 די סיט נעווערקשאםטס-באװעגונג גאלע

 געװןןרק״ איינענעם אן םון פיט-עז
 לענ־ אײניגע איז ״פאשטס־איאראם.

 ארײנ- איז בא^זעװיזם דער װאו דער,
 געװערק־ אלנמ די איז אױןי נעדרדגנעז
 געוױסע? א נמהאט זײ האבען ׳צאםטען,
 זיןי זײ האבעז גענומען בכלל ערסאלג.

 גענוצט. אײדער געמאדם סעחר סך א
 גע־ אז געלערענט, זײ האט לעבען דאם

 ״מאכעז״״, ניט סעז \v? זאבעז װיסע
 א אויף — װאקסען מוזען זײ אז נאר

 דאזיגע די צו אז איז אום?« נאטירליכען
 םרײד־ױניא• דער אױןי געהערט זאכעז
 אנ־ פון דער װי *רויםער״ דער ניזם,
 קאםוניס־ די וואלטען םארבען. דערע

 אלטע די איז געבליבען אוםעםום םעז
 גע־ זיןי זײ װאלמען געװערקשאםטעז,

 א אדער גרעםערען א זיבעחנן קענט
 זײער םים אבער אײנםלוםי סלענערעז

 גע״ אלגעמײנע די םון ארויסםרעטעז
 זײ םיז זיד זײ האבען װערסמאםםעז

 | לעצמצן דעם םארלאחגן איז אײאאירם
 בצת ״יי1 אויוי אײנםלום םון רעשט
 סאנקד נרינדען צז םארזוןי זיתד דורד

 ג?ד זיך זײ חאנען רעדדאדנאניזאציעס
 אונפאפר און פארהאסט שםארס םאבם

 גענוסעז בכלל אלזא האבעז זײ לעד.
 די וראס רצ^ ®ח חיו דצם ממרױכם

גצוועחד זײן תרןי גצװןולס. תאמז
■  ■

 באלשעװיזם דער איז יצאפטכ־סאקטיק
 מאס• זוטפ. טיפען » אין פאדתראבען

 מאס־ אבער אײן, איצט דאס :ע־ט קװע
 זיין צו סודה םוט דעב ;״ט האט קװע
 גע־ מען אי? פעהיער. געסאכטען דעם

 קאפי־ שלאגען צו שכל אוים׳ן פאלען
 און דורכםאל אײגענעם דעם פון טאל
 פון ״םאראײגיגוננ יאזוננעז די טיט
 געװערק־ אינסערנאציאגאלער דער

 ״אינטערנא־ אן םרן שאםטס־באװעמנג״
 פאראײ־ געװערקשאפםליכען ציאגאלען

 ארױםצױ במיז גיט ;יגיגגס־קאגגרעס״
 בא־ צו אויף ;אר זוכיפ, פונ׳ם חייכען
 איס פאפולאריטעט גרויסע א לווכיען

 פראלעםא״ דער פיז רעטער כרוםר׳שטע
אײנהײט. רישער
 געקענט װאלט טאקטיק נײע די

 זי װען געינ&יקט׳ און קיצוג זעהר זײן
 גאריש ״טטארק . , . געײעז ניט ױאלט

 פו; לאזונג דער אופגעיוטפערט. און
 גע־ דעד םון װידער־םאראײניגוגנ דער

 ניט אםילױ װען װערקמאםטם־באוועגונג,
 געםײנט, עהרליןי און ערנסט נאנץ

 איע אויף ־געפונען ספק א אהן װאילט
 װען אפקיאנג, גדעסטען רעם זײטען
 נע־ ניט ײאלטען א-ניציאטארען ױיגע
 דערםון רײרען צו נויטיג פאר פונען
 לשון אײז אייוי לשונות, צװײערלײ :<ייף

 אן אויף און װעיט גרויסער דער צו
 לײט. אײנענע די צו לימון אנדעדען

 פאנײ און תאמוגיענטע^ n 1אי בעת
 הא־ װע״ט־פראלעטאריאט צום פעסטען

 ;־,באגײסט געקיגצעלטער סיט ?ײ בעז
 לעבעגס־וײכט״ג־ דער םון גערעדט רונג
 :ע- פראנט אײנהײטליכען אז םיז קײט

 קאפיטאל אינטערנאציאגאלעז דעם געז
 ׳פאשי?פ אינטערנאציאנאלען דעט און

 און קאנגרעסען רוסישע אויוי זײ האבען
 נענעבען פרעסע רוס״שער דעד אין

 לאזונ נײע זײערע צו פרױטים אזעלכע
 איבערגעילאזט ניט האבען װעאמו גען׳
 הוי־ ?ײ »ז דעם, אין סםק ברעקעל הײז
 א ווענעז קלערמן צו אז נארניט בען

 אלץ אז געװעדקשאםטס־פאליטית, גײער
 ז־טאק־“;קאם נײע א װי םעהר נים איז
 פאר• דאס מאנעװר. נײער א און םיק

 װי נאםען אנדערען קײן :יט דינט
 באל־ די מײנען כיטראסט. פויערשע

 אז געויתרקשאפטס־פיהחןר, שעװיסםישע
 סוד א בלײבעז \v? װעלט דער פאר

 איך שרײבען און רײדען זײ װאם דאס,
 שפראף? ער6רוסײ דער *יז איז רוסלאנד

 האם לשונות צוױי אוי,־י רײדען דאם
 ^טארג לאזתג םאסקוועד נײעם דעם

 אונםארמײד־ דער און קאטפראמיםירט,
 געװען איז דערםון רעזולטאט ל״יבער

באשלוס. אםסמערדאמער דער
 אינ־ אםסמערדא׳מער דעם צװישעז

 ״פראםימערן׳״ דעם און טערנאציאנאל
 םארהאנד־ דירעקםע קײז אז נימ נעהעז

 גע־ װערען םארהאנדלוגגעז די לונגען.
 דעם און ערשמעז דעם צוױעען פיהרט

 געווערק־ רוסישע די םרן צענטראל־ראט
 רוסישע די װי אזוי אבער שאםמען.

 װיכטיג־ דער זיינעז געװערהשאםטעז
 בײ און פראםיטערן םונ׳ם טײל סטער

 מיליטערײ מאסקווער באקאגטער דער
 ברע• הײן זײן ניט העז דיסציפליז שער
 שריט יעדעז הינטער אז סםקי קעא

 נענוערק־ צענטראלעז רוסישעז םונ׳ם
 פראםיטערן דער שטעהעז שאפטם־ראט

 צענ־ רוסימער דער קאםאינטעח. און
 םארלאנגט לכתחילה האט םראא־ראט
 אםסטערדא־ צום װערמז צו צוגעאאזען

 איז בלײבענדיג אינטערנאציאגאל, מער
 פראםימערן. אינ׳ם צײם ?עאבער דער

 קאטע־ דערםיז זיד האט אמםטערדאם
 ווארים רעכט, םיט אפנעזאגט. גאריש

 גרעם־ דעם ארײגגעבראכט װאאם דאס
 אינטערנאציאנא־ דער איז כאאם םען
 סען מען געװערקשאםטס־באוועגונג. לער
 געוחגרקשאםט צװײ צו אנגעהערען נים

 דאס אםאל. אויח ריכםונגעז איכע
 נײע די אין נעזאגט בםרױפ אויןי װערט

 אינ־ אמסטערדאםער םונ׳ם סטאםוםעז
 אםסםערדא• דעם נאד פערנאציאנאא.

 ארױםנעלאזט מאםקווע האט אפזאנ מער
 םאראײנעונגס־קאנ־ א םון לאזוננ דעם

 די ®ח םאדערונג דער צוליב נרעס.
 םארט- םארהאנדלונגען די ענגאענדמר

 םאר׳טאאג דאזיגער Mn האם צוזעצען
 אױפ וועיען פארהאנדעלם געדארםט

 ברײמער דער םון זיצונג אעצטער דער
 צוליב צסזעסוםיװע. . אמםטערדאםער

 םרא־ דעד פיז וױכםינקײם נרױסער ךער
 tnaor נצוחגן זיצוננ דאזינע די איז :ע

 מאמענט לעצטען איז כםעט נאזוכט.
 םעאעגראםע א אננזמוםעז אבער אי?
 געווערס״ צצנםראלען רוםישצז דעם ®ח

 נעמנסעז האם וחזלכעד *אפמדדאם,
פטױ־ דעם ®ון פראמ די אפצולענעז

 טסכים דערװײא און אײניגונכס־קאנגרעס
 אם־ דעם םון קאנפערעמ * צו זײן

 דעם און אינטערנאציאנאל סטערדאמער
קאנפערענץ, א צענטראר־ראט, רוסישען

 פאראיײ דער םון פראגע די זאל װאס
 אינטערגאציאנאאען בײרע םון ניגונג

 געזאגט װערט עס וױ אדער׳ צוגרייטען
 ״װאס טעיעגראסע, רוסישער דער אין
 צו װענען און מיטאען געפינען זאל

 און אײגשטימיגקײט פואע די זיכערען
 א סון גריגדונג די פאכען םעגאיך אזױ

 גע• אינטערנאציאנאלער פאראײגיגטער
 גועלכער צו זאציע, װערקשאםטס־ארגאני

 ארגא־ אאע צושטעחן קענען זארען עס
 צום איצט געהערען װעאכע ניזאציעס,

געװערקשאםטס־ איגטערנאציאנאיען
 רויטען דעם און (אםסטערדאם) בונד

געװער^טאםםס־אינטערנאציאנאל״.
 האט צענטיאל־ראט רוסישער דער

 דעבאטען די טוט. ער װאס געװאוסט
 געװערק־ אינטערנאציאנאאער דעי אין

 קײן געראזט נים האבען שאפטס־פרעסע
 איצסיגען אינ׳ם אז #דעם אין ספק שום

̂ולשעװיסטישער דער װ$אט סאטענט  ב
 פאראײניגוננס־קאנ־ דעם זועגען פיאן
 אונטער־ קײן צד אנדעיעז בײם גרעס

 יעדען אין ז0 געפונען, ניט שטיצונג
 מעהרהײט גמװאאטיגע די װאאט פאא

 פאר־ נײער דער איהם. געגען נעװען
 אונ־ מאס געװיסער א ביז איז שיא:

 ענגאישען דעם פרן געװארעז טערשטיצט
 האם װעאכער ראט׳ ־ געװערקשאפטס

 מיט אפהאיםען זא? מען אז פאראאנגט,
̂יע די  קאנםע־ א געװערקשאפטען רוסי

 טעג צװײ □. י א נ ת ן ה א רענץ
 דיס־ פאר׳טאאג ענגאיישער דער איז יצאבג

געז$גט, װערם עס װי געװארע^ קיוטירט
̂ןמוניקאט, אםיציעאען אן איז  ״אילם ק

 סאאידארי־ פאאשטענדיגער םין גײסט
 ם$רשא#ג ךער .,אטעגקײם״ אין טעט
גע־ 14 סיט געװארען א£געװ$ורםען איז
 קאמפראםיס־רעזא״ א שטימעץ. 6 גען

 האאענדער םונ׳ם םארגעיצאאגען אוציע,
 מיט געײארעז אנגענומען איז סטעגהויז

 רעזא־ דעד אין שםימען. 5 גענעז 14
:געזאגט װערט אוציע
 אינ״ אמסטערדאמער דער אז )1

 רוסײ דעם צולאזען װעט טערנאציאנאא
 • װי ניןי אזוי־ נעװערקשאפטס־ראט׳ שען
 װעט געװערקשאפטם־ראט רוסישער דער

 צו צזנעאאזען װאונש דעם אויםדריקען
;װערען
 געװערת״ רוסישער דעי אױב )2

 גרײט דעדקאערעז זיןי רועט שאםטס־ראט
 םאראאנכ זײן אויט װעט צוצזטרעםזש,
 קאנ־ א איהם םיט װערען אפגעהאאטען

 מיט אױסבייטען פון צװעק צום פערענ״?
געדאנהעץ. איהם

װיג־ צו נארניס אאזט רעזאאוציע די
 ‘אעצ דער װי אזוי קאארקײם. איז שעז
 אמסטערדאסער םונ׳ם קאנגרעס טער

א? באשטימט, האט אינטערנאציאנאא
 אאנד־ארנאניזא־ סײן צו ניט אאזט ער

 אנדערען אן צו געהערט װעאכע ציע,
 אינטערנאציאנאא, נעװערקשאפטאיכען

 געװערקשאפטס־ רוסישער דער װאאט
 אינ׳ם ארײנטרעטען קענען היינט ראט

 נאר, אינםערנאציאנאא אמסטערדאמער
jjm פראםינטעח. דעם פאראאזט ער 
 אויפ־ פאקטײטע די באדײט ײאאט דאס

 װעאבער פראםינטערן׳ םונ׳ם אײזונג
 גע־ רוסישע די מיט פאאט און שטעהט

 די געװען זואלט דאס ווערקשאםטען.
 דער פון װידער־אויםריכטונג פאקטישע

 געװערסשאפמאיכער אינטערנאציאנאאער
 פון אײגהײט דער םון ה. ד. אײנהײט,

 שםעהען װעאכע נעװערקשאםםען, יענע
 סלאםעך סולם שטאגדפרנתמ דעם אויױ
 קאא• djh םיהרעז װעאכע אדער קאם̂ו

 םאר זױרקאיכקײט. דער אין סעךקאמח
 ניט םריהער האט אמסטמרדאם װאם

 נעװערק־ תסישעז דעם צואאזען געװאאט
 דערקאערט יא, הײגט און שאםםס־בונד

 רײך איז םריהער װאם דמדמיט, זיך
 צו אננעהעדען פיז פראגע די םארםעל

 געװען ניט אינטערנאציאנאלען צװײ
באשסיטט.

 איז מאן איצט װעט פאססװע װאס
 צו נים וױיסען םיר באקאנם. ניט נאך

 באשאום אמסטערראמער רעצטען סיט׳ז־
 הויבט אדער געענדמם דעבאטע די איז
 ניט איז עס אן. דיכםיג ערשם זיך

 פראשאינטערן דער אז װאהרשײנליף,
 נעװערקשאפ־ רוסישע די הײםעז װעט
 אמםטערדאמער אינ׳ם ארײנטרעטען סען

 דער פון סכיד אויס׳ן אינםעדנאציאנאא
 ביז װי תאנםטיםוציע. אמסטערדאםער

 אויף טסתטא זיןי םאסקײע ורעט אהער׳
 מען איאוזיעם. מיט אפגעבען וױיטער

 היאזי דער אויף גערצכענט דארט האט
 םיהחנר םרײד־ױניאז בריםישע די םון
 װײםצר אויך םסתמא װעט מען און

 לוםט־ בויעז הילוי דאזינער דער אױ,*
 ארבײטער־םיה־ בריםישע די שאעםער.

 זייערע ז%א םעםינער זײנעז װעלכע ^ד,
 זײ- קאנסינענםאלע, די װי אנשױאתמץ

 ם״ט שלום א צו געגויגם גיםנר נעז
 איז זײ וױיל יצחואר, oiwm םאסקווא

. ; חגר ®ה לײדיז צו וחוגמ אדיםמקוכתז
a אויוי-זײמ יייטס a.
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?bjb פומגיני׳ם װע־על m® am־ודימי
1.

 די םמיען װעט אזױ וױ און ״װען
 דער ארום — ,רעדרוגגד פאשיסםישע

 ד*ס חײגט דף דרעהט םראגע סוזינער
איטאליע. אין לעבען •*איםישע גאגצע
in וחנגען ru n כסעט טען ירעדט זאכען 

;o r1, גישט. כמעט מען שרײבט
#דבען /ןגטםער אײגפאכסטען רעם

ו" קאטוניסטען. די נעװעהגאיןי, וױ
דער :יצאכ^ן םארטיגעז א האבען

נורדעואדע; די איז דאס — םאשיזם
 די איז דאס ♦— ארבייטער־גלאס דער

 ®איטיזם דער ■ארטײ. האכױניסטײצע
ז ,  ױ3<ן* דעם אי־ט ?ײן אפטרעטען םו

 י םיהרען םען דארף חןריבער אין י ניזם.
♦ . . געגען קארוי ענערגישסטען דעם
*פ*זיציע# םאשיסטישעו ** אגטי דער
̂' װאס  םון װעג אױם׳ן כלוררשט שטעחנ

רעװאלוציע. סאםוניסם״פעד דער פון זיג
שאביאן, באקאנטער דער 1אי דאס

 די אז ׳דערצו, גפוחנחנאיף ברעננט װאס
̂יטישע גאנצע  די םון טעטיגקייט םא

 פונקט איטאליע, איז — קאםוניסטען
 םארשטארקט — דײם״טאאנד אין וױ
 פאזיציעס די דוקא ו ו י ט ת ע י ב א

 זץי האט לעצטענס רעאסציע. דער םון
 די װאס דעם אין אױסגערריסט דאס

 אין אוםגערערט זיף האבען פאםוניטטען
 װערט װאס פארלאכיעגט, איטאליענישען

 יױיט־גדעםטער דער םון באיקאטירט
דע״ אנטי־שאשיסטישע די פון כתרהײט

 זײ האבעז םאשיסטעז די פוטאטען.
 איראנ״טע כױט באשאנחען דערםאר

קאםפאיטענטען.
 א ערב געי׳עטאגען איטאאיע װאאט

 װאים איבערקערעניש/ רעװאיוציאנערער
דא־ די סאריטטעהן געקענט נאף טען
 די איז אבער םאקטײש טאקטײן. ?ינע

אי־ אין חיינט באװעגונג •ראאעםאדישע
m מאציע u .אתטױת ותטמ ׳פמאך 
 סען טראכט ארויסטרעטוגגעז םאםען
 די איטאאיע. אין נישט אפיאו הײנט

באויז, האפען אפטיםיסטען גרויסע גאר
דײןטא״ םאשיסטישער דער אנ׳טטאט אז

Tb קאנ־ א װערען אױסגעביאדעט װעט 
 װעט װאס רענירוננ, פםיטוציאנעאע

פרײח״טען. יאאיטישע די שאנעװען
הויפט־ די ביײבט אבער דערװײצ

םוסאאיני׳ז. אראפװארםעז — פדאגע
 זיף האט םאטעאטי םיז מארד נאכ׳ן

בא־ דער םון עמפערונג די אז געראכט,
מער* די אראפשװעגקען װעט םעאקערוננ

 פען ארענע. פאאיטישער דער םון דער
 םריהער רןאטוי אין ארויסגערוקט חאט
 טאראאײע־עז דעם — אאץ םאר

םאר־ .וןרימינעאע ממרדער, :מאמענט
דע־ בײ ישטעהן ניעט טארען ברעכער
סאציאאיס־ — אפאזיציע די כיאכט.

 (אין יןאטוניעטעז רעפארמיסטען׳ טען,
(קא־ רעפובאיפאנער-פאפאאארי אנהויב),
 אװעק זײנעז — םרפארםײ) טױאישע

 קא:־ זיד האבען און פאראאטענט םח *
קעי־ באזוגדערע א אאס םטיטואידט
געװא־ אנגערוםען איז זואס סערשאםט,

אפ־ האט ױ װאו אדט, דעם (פון רמן
 די *ג- זיצונגעז) איהרע געחאאמען

םאאיטי־ דעד אפאזיציע״. ״אװענטינער
 ״טוסאאיני׳ס :געװען איז אאזוננ מער

דעטיסיע. אין אנגעבעז זיך טיז רעגירוננ
‘,װאהאען! נײע איז רעגידונג נייע א

— געװארען איז דערצו טיטעא דעי און ^
פא^יזם. םון איזאאאציע םאדאאײשע ױ

װ ױ נ ) מון ( ^ י ײ ט י י

ג פץ «יטער. ו

 די חד^ים. •אר א אױנער ס׳איו
 געװארען. אפגע^װאכט איז אױפרעגונג

 זיד• צו געקוטען וײגען םא^סטען די
p רען ?אן חײנט ir אונטארציחען.רעם 

 פון פעױאד עױפטען דעם םין םךחכא
?אמוי•

 דף האט רעגירונג ד אראוװארםען
 די• דערםאר אב*ר אײגגעגאכען׳ ני^ט

 םאאיצטענ• געװארען פא״פיסטען רי גען
 אװעד די נאר נייפט איזאאירט. דיג

 גאף די אפיאו נאר אואזיציע, טינער
ע די און פעסיגערע  גאציאגאאיסט̂י

 אפגע״ די סון זיך 'האבען עאעטצנטען
 א אײסנעכיאדעט דף ס׳האט רוחט.

 דעפוטאטען, די צוױ^״ען אפאדציע נײע
 פאריא״ אין פארבאיכען זײגען װאס

טענט.
 כאיצטעהט אםאזיציע נײע דאזיגע די

 די — דיט אײן סון טי^ען. צװײ פון
 אנגעזעהעגסטע דויי ׳די םון אנהענגער

 דזיעיאאײ — םאאיטיקעי בירגעראיכע
 דאס סאאאנדרא. און אראאנדא ׳טי

 ״די פרעםיערען, געןועזענע דרײ זײנען
 אײ אין די רוםט טען וױ אאטע״, דרײ

 םון סײ םארטרויאונגס־מענער די טאאיע,
 סײ און בורדשואדע איטאאיענ״עער רצר
קע;ינ. םון

 דער םון טײא צוױיטער דער אין
 אכגאניזא־ ד• זײנען אפאזיציע נײער
 כאחפה־אניוײאנעמער, די םון ציעס

 ראס ״יןאכימ/טענטי׳/ גערופענע אזױ די
 נא• מיט אמאניזא/ײע מעכטינע א איז

 האט װאס 'צטימונכען, ציאנאאיסטײצע
 םון זיג דם1 מיטגעהאאפען באדײטענד

̂ז  p* אמ*יאעס3 דך חאט און ס,פאש
̂ע אאע  חיינט רעגירונגע(, שאישיסטי

 גאנצער דעא כיט צוזאטען ד פאדערט
 אײנ/עםיחרט צוריח ס׳זאאען איאדציע,

 םריידײטען, דעמאיןראטײטע די װע־ען
 די ני/ט אונטעגאיןי ס׳איז װעאכע אהז

 ןקאנא/זיישע די נ״צט און פאאיטייטע
אאנד. םון אנטװיקאוגג

 אי געבאיבען איז פאיטיזם דער
 ם̂א אהן סיטפאטיסער״ אהן אאײן.

 געפרואװט האט םוסאאיני בינדעטע.
 ס׳האט האנט/ ״יצטארקע א וױיזען

 פאאיטײ סדרה נײע א אנגעהױבעז זיף
̂גאיף :רעסרעסיעם שע  קאנםיס־ טאג־ט

 םארמאכט צײטוגנען, עראײ4א קױ־ט
̂״ע,  קאאפערא- * פדאפעסיאנעיע, פאאיטי

 ארגאניזאציעס, קויטורעאע און טױוע
 אר״ דעד כ״דןדדז ה״יאיגע א דערחאערט
 איז איץ — סאםאנע! גאניזאציע

 אויסער־ גאנג. אין געװאדען געאאזט
 כ̂ח שון אײנדרו^ דעם דאס טאבט איף

 אי״ אן וױ מעהר ד*טט איז דאס אבעד
ער דער אודע.  דער פון באדס סאצי̂א

 דער עטעאער. אאץ װעדט רעגי-ו;;
 ־־- אוישהעד אן שא״ט איהד צו צוטרוי

 און אױסאאנד. אין סײ אאנד׳ אי] סײ
 אי־ רי אז ׳איז דערסון רעזואטאט דער

 אגגעהױנען האט װאאוטע טאאיענײטע
 אפ זיף רושם דאט אזוי װי פארען.
 די אױזי אוז אעבען ע־אגאני״טען אויפ׳ן

 כאשעא־ דער םון יטטימונגעז פאאיט״צע
באװאוסט. גוט אונז איז דאס — קע־ונג

געםוזס נױסאי״עי טאהע זיך ראט

mcaKGCtaaseco;:• •ז•ז ין■t■נ■i■י■נ ■Iי:י1; װיםען און עדפאלנ
)1ריעם«10(
ורה־דער ז. םו;

 אידיעע די איצט נמז ̂ייענט
ona׳j זי־ האט י־טראל םאלק דאס װי 

 דע־ מיט כדשסח זיך איו או; *עהויציעט
 אי;■־ העברץא־עען דעם םון ערעפענוננ
 אעד־ יעדער װי ירו׳אליס, אין מערזיטעט

 אזױ, עם קיאפט סינםד דרדקי און לער
nxrro איינ־ אראסעםאר בראט׳׳, ״■אני 

 ־באםת מען קאן —*ילייצע אין מטײנען
 אטאא מיט איז אונז בײ או םײנען,

 אז רעיואאוציע. נאנזוע א סארנעהונזע!
 נעװארען ■אוצאונכ א׳ונ) בײ א*ז םען

 קייז אז נײסט. לויםער פון ניעגשען
 אקא־ אוניײערזיםעט, וױ זאכען אנופגרע
jpbti, ,איכטערעםירט םאראמן וייםען 

 מענ׳שעז אז און ניט, קײגעם איצם נאר
 גײםטיכע מיט זיך באשעםםיגען וו*ם

 ערשםע די אזנז בײ דינען ארבייםען
אויבער׳אהג״ די אןן

 ווען סײנען, אזוי נעפאנט 6וואי נתז
 םון נמיממם די דרוקען נ<ם א-צט זאאען *ייטוגנע מ5ת ווען-די —

 לזנבעגם־ רי ;ערפאאנרייכע אונזערע
 איצט פיזזרען וואם די פון סרארײבוננען

 op דארסינן והדכע און וומאם אתזער
 באגייססערוננ א און םוסטער א «יין

jm■ היםאנדיגק ךי ■אר n
 אעבקנס־בא־ רי אם איהר ציימנם

nr Dew ,אט אז או־ס

ifrt , 
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1W אױף א;»׳»איסען W  jpue-m  g 
tp יזארף no נאויימימן w כדי  opi‘ 

IW^rgo ip ראאי׳אען  egn ,* m v o 
 n װרגוופידורון ן י י ( »

f mngopi ipsgn'e״Pi 
n>gt״op »o( די i i n p p ? p o « a  

 ײסדייסן- p״j iPDingo fgr מאוט׳ן.
vwpgfi איז ogi ײן g nw יי

1p .p'PgPWggP P'BIP#׳fflPg D'O g
f'g rm חר׳צים p »אויסנ?ו^חא *gupj 

 סיט Bjpsg^ig■ א-צטינער ועך רען
ip זיין reP g iw פĝוי pיDO׳ rר iPD* 

‘pg egn egii ואריארענט g הייט.
 IP1P' D?gflgrgB dip׳ אחן *עוטירט
jg 'r ig o, וואו;׳* יערען »P i ip i |i־

נ נמיז אוז דרונג.  g װסס ,opi «ויי
 *gn iPBgBi»n p-pjg’p'tggg ח׳יםעא

י Bgfl ,BgP'g8 g BipPpipi נען  י
 *pgj רענירונג פא׳ציםט״צע “ppigBP״׳

 IPJ'fgi דעם נא^אםען א-ן נעגעבען
g זעי׳טענעם lim pijg jgc Bjpagpigg• 

 װאס ,P’pgPiB’ggp g t׳g ד*ס זעז.
ל»ע. p״*BV'g« רי gP'oo ענדערט
ng דערניי Bgn גע־ מוסאא׳ד נ*ןי

”dp צוױיטע g טאן J ,igr נ*ר Bgi 
 ער *igj ,iPMgn נייע ב^טירט ער

 אייגענעס זיין BogK'vwg אױןי ד.אט
P’v?־pgii די — ^ישטו g r iigױט ׳> 

 •gvpr דורננעפיהרט זײנען עם װעיכער
T האט ער .tpppgn vbpvP די רען t 

Bipppjaig איטע* דעו «ו opbd'D 1םי 
j” g־Bgugo1׳pgn pj״ip״ivr. נער* 

 1PJ”! עס :עגדערוננ j״g סיט נאױז
BDgrp:»g ׳ די נעװארעןBB״8׳P?ngii|(

 gp■ װעט Dlpyiipjo'ig igo tg .ה. ד
B־Bag ד«ר װערען Dgmogp, וי*ס 

 ׳טט•• irgv גדעסטע די jpoipga װעמ
 yDi'noag די gpn ני׳עט ?גנער פען,

ד אינד־װידועאער דער םערהייט.  א׳י
 g וױדער װע-ט ל**:ד׳־«ט םון פלום

 ®מ אזיסגאגג נײס igapgp חינטינעד
.IP>ng״ די

 די נעעגרערט דעד״• נאך האט דאס
 rg זאגעז, נזוז tva און pjgi ■אאיטייטע

g pg נעוױסע־ DgB םו«אי־;ו האט 
 ׳*וין אענט היינט דעמריינט. ציא זײן >

g־go׳?p ״נ פין צ״כען דעם ^נטערV 
pPngn. דער giga׳>ip r טאמ?נט 

isgp pg* נענען gB׳g Dr>c׳r ואוגע־ 
 וזי״ נ״אט װיאענרי: נעװארען. D3gre׳

«ן אענדינ ^'p זיי; igg p?g; נעצװיוג־ 
 ׳טטעאו;נען זײעױע רעוױר־־ען צו נען
pg נ נייע די צו זיי׳ צופאםעןgדי;״ 

ניגנען.

<>0»00<OC‘<X><0000000׳»to06WO<><><H 
ערפאאנ־ :עדואיען דינקן מעניצען די

א רייך igcnp דוי i דינען זײ ױאס 
r אין  p*p״ "U יין א•; נענאכנעז, ניט? 

או; ־.עיצטוד־רט ניט א־ג״־ע־ײכעטעז
 עס כאזובט• ניט DP'opigpg ה־ין

 װען אז א״גררוק, אז אײ׳ר אױוי ניאכט
 זיך געװעז חלילה, זאלען, טענ׳טען די אט

 •טטורירען, און .אערנען מיט אפנעבע;
 ענםװערער נעוועז איצט זיי װאלםע•
 «רא* אין rprp סראפעםארלאך ארעמע

 נאך װאם ארער, סאלעדז׳שעס וױנציעלע
 אימגרעםיאניסטישע, מאדערנע ערנער,

 װאימען זײ דיכטער. אינזיכיםטײשע
 r-n הונרערט p'p געהאם ניט זיכער

 איז באריהטשקייט ריינטום דעם פון
ט.rא האבעז די מאם כבוד

 ניט נאך מען האס א**ט ביז װארום
 אונזערע סון אײנעם p'p כאשרינעז

 אונוערע פון אײנעם קײן און דיכטער
ראם, הײםם וײנ?|, די ?ינססצער.

 סיגע6«וטונ די פאד םוםטער הײן נים
 יואט ומכ*נ ויר tgp זיי סיט רורות.

 האם װאם םאטער א באנײםםערען
אײמן..״ «ו היגמר אחימוםיהרען
 Igp וױ ניט, ppgB איך םארשםעה

 יים1 חןרזינצמר און אײן אין עם מען
 אר אן םאר mTpgnn אין ארייגפאלען
v ■אר אמיסמסעײון• איז ניותרויסמם

 א;• «ז געדען 4בכילי טען ד^יף צי
 — װאהיען¥ קוסענריגע די אין טײצ
 װעיכע ם־אגע׳ עחטטע די איז דאס

̂ט  ^זיציאגעי*ע1א די פאד זיך ׳צטעי
 איץ נןוד האט אײצט ביז פארטײעץ.

 פײנונג. איהד שארעפענ^יכט פאדטײ
 ה< זײ ק^כיוניסטען. די זײנען דאס
 פא׳־ייוטענט א*ן באטײאמט זץי בען
 װאהי״ דעי ארום דיםסוסיע דער אין

̂רען, דערבײ ה*בעז און דעפארם  געטא
 כיי װא־י־ען די צו נע־זן װעאען ז־י אז

̂־ע באדינגוגנען. א
-8 אפ^ױציאנעלע א-נעייגע ד•  א
ר זײנען טײען  אנטיט^אפען. דיצט ̂נ

 דן א האבען װאוײען אז הא־לטען, זײ
עיע־ אן םאיאז ס׳איז װען ׳דאן ברױז

 דער״ האכען ױאס טעניעען כױססער
 געיגימױ האכענדיג :יט עדפאיג, גדײכט

אונ״װע־דטעטען. קײן אין דיךט
 ױױשלים א*ן אוניױערזיטעט דער

 היכ־ נאך מסתמא א-ין דעדװײי, װעט
w מע;־ קײן עפעטער״ יאהר עטריכע 

 א־ויס״ ניט ;4ערםאי טאכען װאש שען
H T ערעפענעז דערוױיר ברענגען. L 

 תירה י־ערגעז װעט נ־עז װאו פאתוילטעטן
 ׳ארײן ױעי־ט דע־ א־ן גי׳אכ חכסה און
 ערשאמ־ײכע קײן ■־אפעסיעס. אהן

 אשיאו און דענטיססעז, און דאקטויריס
 דאר״ םון ותיען ראיערס, ריעיל*עסטײט

 אמיסשומעז... ניט גיך אזוי נאך טעז
 אזא ■יוצצוגנ װאס־ז״שע שאר הײגט

 »ז פאי באגײסטערינג און התפערות
 טענ־ ארו״&געכען װעט װאס אקאדעטיע

w\ ״ער- הײן מאכען ניט וועיען זואס 
\ פאיד

 די פון אײגע םאי צו ניט עס איז
 וױיזם צעבען דאס װאס וױדער׳שפרוכען

 tv מיינצן, ניט זאצען סיר כדי אונז
 מױן םאחשטזנהזןן אח ש('\ װײסען םיר
מ 1 א

 P'P נאמ־ם דאם איז אם׳טר און
 די o«p איז אגדפר װידערמימר.
 נאנריםען *וו״ די פון פאראײניגוננ

 אניק״ טיר ג װעלט־טיילען «װוײ פין
 יחוס סיס ppgD אײיחמ60׳ ריהאגער

 םיןף, tpd .סעלוי p't םיט ««ם/
 g pg בארסענדער א םון ווערען נייט

נו «ן דיחנסס*ר רער םאלין ״  די pe י
 חנר pg און — אינחסטריעם נרעםטע

 גאנוג נאו סיר זײנעז «יימ אײנענער
 אזיאטקן, נאר אפ׳אר און א״ראאיתר,

אר יז סח \W3roan באטראכטען זז
.jgjfe•״ g M̂־ ״־» aka j« ik jv&JfejA,

t t ײ■  מ ״ ר •  piggjps
m  * i n .  ,F irg •
j ד> r p n  fm 
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pn» ייד מ-סאל׳ני ipnpeog ipna 
ige w די j״>innm  p

d p'h'o •ii >iP3g רי איז ׳»ס1א 
oninjgp p jp i jjijggn ppfgi, ייין 

IP01P p ir d p i bp ;pp ײסחי׳נן, «ו 
bpp די װאהראיעיױ P'P'lgtg m u 
inpj די *י p ir iim ,ippngn חיינס 

IPJPi |P״tng• pig pg jp8 ?ל»רט
itg *ii ,dpi* ײ v די i די VP’fggg 

גוסא. |p>n*p די נעת ה*־:טען
י r ו jg j g pg pjgi ,ייינסנארםיגע

 ,IPDD'rgo די ipr'f ססניס, pfg לױט
»ן «א,־ט״, אלם  .אפ׳אר ,piguip גענונ ;

pg o ׳צטארקער r'i p^pn g lyv'g 
Dig* nvi;g״ pg .אנער איטאליע 

 איירעד ivogw נלי״םסש זיינען ז״
Dig« .pr'DO'rgB*’Dig y*g״gti» iP* 

 giB* די זיך עטמיט דערינער p,g טען.
 װאהל״נעזעץ נ״עם דעס ניי :אזוי נע

;*  נ»ר װערען נעיטלאנען סאיטיזם דע־ י
 ארזיסטרע־ װעט p'P'tggg די װ»ן דאן,
 ?gipo'g ruvo'Bi׳! אײנחײטייך, טען
,tpoginjgp נעד״גזארע ם«ר

pg'o ,פא-׳«טענדייך Tg דא־ דער 
P וינער ig iv i ארוים ט6ח g װירער־ 

 נירנערליכע חורטע די pg סיי ׳עטאנד
ippnp p y jg 'P 'ig ig, סיי p g די 

• די פראלעסאײ׳סע הז ,*nerg iD 
)p r’ >'iogp ,(האט ׳<נד»ל *ארטיי ?vp* 

 סען tg כאמלוס, g אנגענוסען טענס
 װאס רעגירוגנ, g צו ׳טםרענען דאדן•

ip זיו זאל p 'bip די אויף g'PiB'DBigp* 
* אױוי.די — ה, ד. פאדטײען׳ ;עלע ;* 

 די אויף איטע״, ״דריי די פון ךןעסגעד
p ..ואואלארי״ g די רעםארםיסטען די ; 

 *g'tgo פאראײנינטע גערופענע אזד
d םיט וארםיי). טוראטי׳ס ליםטען, p 

 אויםנע־ האאליציע רזר פון ןײנען אליין
 -go'opgo סאציאליסטען די *שאאסען׳

 רןיונלי״ נירגערלימ די pg איםםען
 האט נא׳פאס דאוינער דער סאנע־.

 אײפנטינער די צוב־אכען נ״טט ׳ט־עד
 זיר האט ,פאפאלאיי״ די אפאז־ציע.

 ס׳האנדעלם tg םא־ענטםעיעי, נענימן
 • רענײ צו?ינםםיגער g װענעז בלו־ז זיןי

 א־צטינע־ דער װעגען ני׳צט און רונ;,
de” i  pg rv tg tg נאהענ״ די װע*.ען 

 ־igp דער t'g דעדזוײי ״יא־יעז. טע
i: או־םנעד־טע; פל״יט p  .ipg itp 

 די אכער כאדא?טעייו'דט *אינצידעגט
רײהען. כ׳לנעילינע ידי pg מטיסונכען

 סא?סיסאליסטעז די צוי־׳צעז אייד
tvtgl עטיסען, הע־ען ׳טו־ן ו־ף tg סען 
 בא־ יף1 װאהלען די נעת נ״»ט טאר

 אנטי״ ארנעסײנעם דעש אין ט׳ילינען
 ם־ז אנהעננער די כ*א*. סאעיסט־׳עעז

 o׳ng נעהען ׳טטעלוננ דאז־;ע■־ דער
 נעװען װאלט דאס tg הנחה, דע־ פון

g װעלכע ?אאל׳צ־ע־פאי־ט•?, ט׳ן pg

 פאר געכ־ידעטען, דעפ ניוועיזיטעט,
p ראע דעם e rn.

,tg םארגעסען נ־ט דא־,« מעץ װ״ל
 אונױועמיטעט א( א*ן נערזז רוב, •B על

 פין סימן א נעלוען pra* דאי־טע! א־ו
 ״ע־שאינרײכער״ ?־ין נ*ט ע־םא־;.

 חלומ׳ן צו אפילו נעװאגט גארנ־ט ױאלט
o i"t tg א־בע־טרעטעז װעט ק״ד א 

 ווי־ םון ער3טעם דעט פוז ע־ועי די
 pg ,KP'ivog pg דא pg כענצאפט.

 ענין, װאכעדינער אוז ■׳•••וט׳ער אזא עש
d םיהלען ניט [gp איד דער 1א p 

 חןר דארטען ;עהם רערפין. תנז*־ת
 pg נו, —קאיעחע איו זיינע־ נאי

 דערםים ער איז וואס סים i דאס
 אכער ? באיעס אנחןרע םיז אנדעי׳ט

 אױ אן ײענען ייך עם האנדעלם א״*ט
 פון יןלאננען אלע מים ! ניױערױטעט

ו׳לבע;.״ פינוי די
 p'p נאך האט אנזי רערװ״ל

 ־Bg ניס םיליאן״ שיער די פון ,א״גער
 באריי־ g ״עיםאמ״ ײןP0 1 מריספז

pi;w ום אוועסנע׳מנקם 1אי סונמ« 
 ojn אויוי שט״ער *ו איינטטײן, הבי

 וחנ־ O'lpo >gt עם כדי אונױופרויםסט
pteo m  in זוורה־. ת*א נמױן ,כי

— ואך גרויסע g »pgo איו תורח
 ער- נאר — ן תורח ?לײנינקײט איין

n אימרינע קײז ניט אויר איו םאינ r.־ 
 תורח אחן טאמן pra igp ערםאיג און

אויך.
 לעמנס־כא־ די יײענט ? םימן «־

 eon צײמתנסז, איגאנרע pg שרײבוממ!
jpo'ii pg t איהר ig e v  id  Iran, ־  ויי

>W ײיי* tam  tig preagDĝ y n o n e
J 0Dg»1» DDg D'J* ־ '
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P'ifOOgp• petr ipt'tir in■ די  fio ip »pi 
gi tg ,pjgipj on  o*ng ippii muזיו האנואלט jpjpii Dr'J נארסאיע

*go D'o »iogp • |ipti נאי װאחיצן,
 DP3 1אפי< tg ,1« |Pt*'t1 ״t ,at'B׳

v דער i  |P3gn p*»i>giin ivr'on 
 ■pp ig )Pog>rp»g opp*n«ng3 די

Poitn׳'o רסייחמ׳ op nps האט I't 
 pgipipj o'o nogp jpjpii גסחסנתלט

pg ttgVjigp דאו איז סוסאייגי B>' 
gp igo ipS'MnpBpi1מייgו׳I, נ״ 

D נאדיננוננען אורנארסאיע r'i |p:gp 
inpii opiipnptig סיטיען נארדסלע pg .װןנען

pr'Bjngi® ogi, |Pi” t V 'm n 
 ptr pg >gc p'g pg *ip3g ו׳נוחיס,

ipnign t* r'opgio jpoippto'ig,
g«p; pg דארס׳גדרי *ipigo iPD 

 opgo*' די ײאחחון. p>grogp סעו
it'Dpg o װילסן ראליסטעז r'i r t בא״ 

 אנםי• opi״opilg opi t'g ט״יימן
ipr'OO'rgB .ניאה tvigp ,,t אנער 

 <יס* אי־גענע p'p |p?poro'ng ד׳ןוט
 דעש יכערט1פאר װאים ogi װײ< םע,

jib i’t פאאיסטען, די t |P3gnבא־ ״ 
?pogli( י נאיחאטירען *ו ,אפי*יעל 

 ;־Po P'P gotr'i t’H'o װײ< וואהלסן,
 װאהל״חאספאניע. די פ־חרען *ו ליכקײם
r'DPge אלע ססתמא ײעיען אנער 

 דעם פאר ׳טטיסען אגהעננפר דיערע
נלאק. אנטי־פס׳ןויסט׳׳סקז
 »; pg דאם tg ויו, • ס׳פארשטעהט
 רעריבער אויסװענ. אומעלוכיוערטער

fpigp ppgo נא־ סאססיסאלישטעז די 
 iv טצי. נאהענטער דעו pg ׳פיאסען
 םאנ־ארד־ דער אויןי םראנע די ״׳!טעאען

- .p .V ip״t פון ;ונג
צװיי* g את׳ס אנער i׳t רוקט דא

פאר• ויף לאסיר פראנע, װיגטינע מע
י נעת •« ״.•טעיען, ’Uta יחט ױארזל׳ע י i 1װע צי נלאק. ינטי־קא׳סיסטי־־ער חןד 

 מםאליירע! װעלנע פא׳ןיסטען, די לעז
 Tt ט,”ק6סא?דאט״1ימטי*ח זייער סיט

 דער סון pi-pos דעם אונטסרװארפען
}'כאפעלטערוננ

 דער- װאלט P'rv •אהר g םיט נאד
 ן< י י j — pngivogp נעװען ע:טפער

 .pto”v אנדערע ז״נען איצט אבער
pk פון ניאגץ דער  ot'rgc װאונ-6םאד 
 p't — איהם טיס צהאסען און דען,

 מר אנ^לאםענהייט. און דדײסםס״ם
 אנם־ tg נום, זעד,ר פאר־׳״׳טעהט סאליני

 דער םון װילען דעם Tt קענענשטעלען
Jinyp1pcg2 װעט װאס tvotp ום» 

 װאהלען, די מון אויםנאננ אין אויסדדופ
 נײער א- חרך גאר געקא;ט ער וואלם

 דע־ pie׳ װאלם ogii ,רעװאלוױיע״,
 ענםוזיאס־ p'p ptotppi נימט טאלס
 דער ב־י אפילו אוכםערזוםיצוננ ט״טע

 םאל דאם .p'tgirnts איטאלת;ײ*ער
p זי װאאם ir ווע• נעווענדעט געדארפט 

 איםאליענימע די נענעז נאר ניט רען
 דער נענען אויף אפ״טר נאר איבייטער,

 לויט ײייל מאנארכיע, א־טאליענימער
 אי־ אין ארום נקהען װאס קאאמקן, די

 אונםער j'jpp דער ייד נעפינט מאליע,
g ״דרײ די םיז א'ינםלום ׳שטארקקן 

 און ארלאנדא ד^יאליטי, טון אלטע׳,
 ט•1נעלא !יך״האבען זאל ער *נדרא. ע,

 סרסוניםםישעgp קיין tg אי-וערציינקן׳
 Tt •tiD סען tg און ניישםא איז פאהר

 לע־ דער זו אוםקערזן ■וייז יעדען אום
ם.1קאנסםיםו«'אנאלי דעם *ו נאליטעט,
 אל־ז דאם זיינען to כל סווי אכער

 מר זיד וועט ה־ןערות. װי מפהר נ״טם
 ircg ער וועט כנח, פיהלעז סאליגי
 םיט tn'P't'i iv דרײסטקײט די האנעז

 אסמר pg ״רעװאלוציע׳,- *װײטער א
מאנארכיע. דער גענען — אפילו

 *Bg נע׳סיכטע די װאלם יעדענפאלם
םוםאליני :יטפאם נוטמז g נעישפילם

 סאנארכיע... תר פון צו׳פםןדער אלם
 אינםעחג־ אן בעווען 'כער1 װאלם דאם

'»*יי!ס-*״סוננ). בילד... טאנט

IS

מ װ ן ק ע ס ע ו מ ש
ען  רעדאקטמר דעס *וו״י

מ:: יעזער די יסדן «
;יט

< ל

. כאשלוס אםססערדאםערדעו
U פון (מלדס  D'M.(

 פאיליטיה. ־ ״שיאצםונגס חאםוניסטישער
 םאר נעשאםען וױ זײ זייגען דערפאד

 איז עס אבער פארמיטצונגס־ראצע. א
 כיעז רועז זעצכסנדנארערײ, נרעססע די

 בריטישע די אז מאסיןװע, איז גלויבט
 םעהיג זײן וועידען אדבײםעד־פיהרער

 סאסי צוציב *םסםערדאם זײן צו מקדיב
 האנט זײער נעבעז ודעלען זײ אז קווע,

 ארבײ״ אאגעםײגעם דעם צונױפצורופען
 »ם- פוג׳ם קע■ די איבאר סער״קאננרעס
 אויב אינםעתאציאנאצ. ססעהדאמער

 דאר אויא וועצען פיהרער םאסקווער די
 װיי־ דיעד אײגריכטעז איצוזיע ^דגער
 וחד געווערקמאפסס־םאקטיק, טערדיגע

iir עגםוײ גרעסם רי דערצעבזנן זײ 
j j » r

v ייי #רײגואפפט ימן׳ןר — k איז 
no ער ך זײט. א̂י  »ג;

ע $ז  ניט 1געי«טע א״ו סיר װיימעו ׳*gBnyi ם
׳אײר 1י!ענו םיר יױס om firsjm טר*נסעו צו

B’M מי, ייחר גי ״  »וגע»«סט װעי/ יירנצגד װ♦ װ
v' ד^ר צו lr t 'i, הטנען. דטרט ?•:ט איחר ױטפ
̂נגראו יעס׳ חח • י »ז גים, סיר י  ז«ןי ג*נצע ו

o>gii ogi .dvp g oifgg fts«« >giנע* ׳
ty3go v אוטזיסס ®*י י יתו 'm* i  V i׳ bin 
ס רוארט, ^רער Jg נענרױנעז ווו נים  רינם װי

r יױפ׳ו ײוגו « r .ס יינרינענס, *ונג ^  •g װ
g ס מםיקער  זיוי ײעס ריס וױ זזןהס׳ *ון ׳ז״

r יוומט ^טוױקי*!. n g  ?g^g 1»י r c g, דעי» 
• ױיפ׳ו «י ױנז קייננט

 nn*N tg זײז, ר#ס לעז — קאהען. אנ.
ט ױז ״נערעכטינלײס״ רי י"«נ pH ig ני o  p ’ g 

g נוסערעז עטויכע רעיטע די איז ? ׳*טיםה gn*
v די נעעגסםערם טיד נעו v t, װעיכע tj'H jjrsgn 

iw n r jt j דעם װענעו jtP^g*tgo"n?׳ tg רי 
g jrtJgJמעלgנgנחMט p rjg j pgיgר uDgoyj •נע 

ךײ• לועיכע בליף, עריצםע צוױי די דורו װ*רעו
̂רעז, סטרעסענטייכם גאז װענע: כיעהד און גערר

 •*in בעזgה ריר נויטיג. ניט pg ישר״נעז דעם
nptjtg □igt;*jo’ng ,;;פײנו tg גמגצע די g-,e*

ד 1»י ניט ד§רף נע ײי דיו  װעודעז טרוםגער*דט נ
 זעהעז נייד ל.g^gי דעש שוז כייכענעז די י1יירי

r אירר װארום ׳j״g ניט רוםgד t  ogn םטדיח 
 דע־ װענען נעיטריבעז אונז וױדער אוז געװעז

 אייער זארען סיר װארוס או? סעמה, זערנינער
tysgn v װעהרענד ׳ע;ט?ינעז1מטרע ימ כריף o 

ynpijg, י נעקוסעז ^ינעז װערכע  ■*g א**ך, »
usgtvi ני^ץ. נויטינעז דעם ױי געכעו צו :*g 
,n װ*רס טירלױ׳ g*» אידנענד נעב־אנט g נ״עם 

tpig ,orgc• אינוטעגט גײעם א אירנענד pg 
 •טויז גערוזש נרייר װ^טעז ינגערענענהײם, דעי

V איהם. ,־go rg■? נעפינעז 2g וױ אזרי ogi 
pg בריף אייער פיט סיר כיוזען ש■?, דער ניט 

 g יעצט *ו ■;דערע.. r?g סיט וױ ה#גדלעז,
אייער ״געדעכםינקײט*׳, די יײעגם :עצה קרײנע

מ ׳«ײסונג ד ע , י ך ו  אײם־ םעהד םיט אוז װ
 לטנם איהר װ»ט דעם׳ חוץ g T'g •נתרקזיסקײם.

 אױו זיו איהר ?■נם נײעס׳ ע»עס יעומעז אינזער
דכ'יט.g איכערינע םארישאארעז

 Tg םוז נמערםאז g סוז — סטײגזאר. א.
 װי יאי•■?, װיכסינ׳נז gtg שוז באארד עקזעיזוטױו

׳כימ'נ1סאר כיעהר זײז צו זיוי םאדעיס ב ליק■?
 ער װאס דעם, ?go vm?*tto}g?go םערר אוז

osgt, שריהער מרייבם. אדער o” t נעװען איחר 
 אייערע זײגעז סענ׳ש, ■ריװאט g זןו־אױזאנעז

 װיכ* נ^נדערער קײז סוז נעװצו נים םימונגעז
 g no סאדטרעםער g *).vg D"t איצט טינקײם.
ארוםװאר• ניט o?go איחר אוז ױני•?׳ נרױכער

 אײער נעגעז אסילו נאמורדינונגעז סיס זיו סעז
 ניי געכםעו איז ״װ*ם tg ׳רזוד«קס«ר אײגצנעם

 גום״. הײנט אײר בײ איז ׳טיעכם, נעײעז אײו
gB??g׳ t"g^J3P?a שtw?ytg ?gמיר אוז ׳ gt*

 אײער שארע»ע:ם?יכען צו בסרהסיא צו אײך געז
 םיט באװײזעז דאס D?gr איהר װעיכעז איו נריף,

 עדיט#ריע?ס. iny?iTtgi אוגזעדע סיז *יטיםעז
,g דאס װעז א״ד, םערקט S?'cg  D?gtt נעװען 

 שאר ogv,oy ערקמרם װ#?םזןז טיר אח ?,go דזןד
 ?go tj«:?g?yi סריהע? TF2gn םיר Dgp נום,

 אונז. נענעז נזג?עדם נים אײד דאס װאיט ׳שרןכם.
 זיו ח»יטזא םיר Tg נעװיזעז, נא? װאים דאס
 דעם בעזgה םי? og? אוז עד.יבאר,8אום סא? נים
 g נעםאכם *האבצז םיר דאס אנצוערקענעז, סום

 TV?:yoroig די tg ,p't אויזי י,אז עס םעות.
iy?gT ןיך .?tyag ׳געמ:דע?ם tig םי? װי <זוי 

 אויד םי? tpng?. אםת׳ז אײבינע pg ניט ניויכעז
 װאיט dv װעז דע?סא?, T»g געע?יבעז. אנדע??*

rog? נעװעז, יסת tg האבעז םיר no צו ציים 
 געיױסע װעגעז סײנוננ אוגזע? נעע:?ע?ם «ײם

i^ gr, םיר האבעז t,:’ שאר׳• גא?ניט םיט אויד 
 םעג׳שעז, דעגקעגדע no אויגעז די זיגדיגמ^ןוין

v סיד אבע? t  tp:"T נאדראוסם ניט וזירקייך 
 או:זע? נעביטעז האבעז מי? Tg דזגם״ װעגעז

 דע? סוז ■אליםי דע? צו nvgn T'g *שםעיוננ
 ט-שײ TintPT װאלטען סיר איז אינטערנײ*ש*ני?,

yttgp צו tp>t, וױ PTg גום קא:ט איהר Trsgo 
 T״T נעםחט איהר חאם אויו ב^זיסםוננ. א'יע?

rטgװען היעסערינ, ?̂ר i'g eg.? ?.?'g עדי• דעם 
u? באנײמע? g״ טא?יער p g rt באארד״ irytirt 

g גע׳אננ לויב. go? סהעב• ?ויםע נעכםינע ד'״
 c:gn דע? *ו האבען םיר נים״ װאס אוי

 נומ, נאנץ געדענקעז ם•? אבע? עדיטא?יעל, דעם
 נעדע;??ז םי? Tig נ^?יבעז, חאנעז מיר ויאש
 חבדה דעי װענעז ug jy3g.? fy?gf מיר אז ניט,
f"g װאיס נוט Tio g? .DigTy3 ײן? 

T'g T'g ^'n:ycr?g® o'o g עם? D?gn ?go 
v באנונשנט א'?.? וד;ז גום, זעהד tguyj איהר t 

 -jy? g *שדייבט ?g: ■אכםעל*ה#?ד, g םיש נים
 o:gpyi לטgןו איה? װעלכעז t'g ב?'וי, נע??ז

Dpno?;gor ?y"g lypgo ?g? '.
H״K. -.שרידמאן ' ^ ב #  y־'?i'g אין םו:נ8ד
 ifg tynya' נים ?go:"p T'g .עם Dg? גריזי,
 ײגיא? ?y? no ערלויבנ^ tg ??מעז «ו רײכם

n מעג 7 ארנײםען y? pg? /װי װאו ny? pg 
igT'oאיז ״״ ?Dg די* ?■oyrTnyviv װע?עו ’Vi 
iro װאו ?,ygyr די «ו נא? נעבצו ^ ?g  oy אין־ 
םקסבערם״. כאאר? *קזעקוטיװ ^וניאדיײנ^ סיװע

• ,T'g י ר ױי ר •ילעו איו וױיסיו, •י רו ^ צ ד ײי

tyno t o  n f  ^iroptfi ״ו  eg? ,tyigt א
nrr ̂ס ײייס j'T# נ

פ י די •
ױנ ס װילס איזזד א ל g ןyDכgט?oי1וי ד לני  אוי,י נ

•!, אײ«ר ני ו ר ?yag ?n'g פאכט י מ י  Vi g ז
' .►jpyo זואלדינעז tg' י 'ii סיה?ט ?g?i איצט 

•1 g גרויסעז p ’iogp, די *שטע?עו צו אים g•? 
טT ארבײםעז צו נײטע? טyt ג.gוג  אוישרוף oy? ר

MB נ?ו?מר o״no ? y r n y jy o  j? y o j דוישיעט 
ro, נוסער fyצטyר »יו נאארד, " V v \3i w i 

on vi. הייםאנ׳ס נרודע? אויןי yp’D?g,? איה? און 
, oy Tg װעט t y r ' n y v g  vt וע?ט? ,oy?g tgoya 
טאד די jyogoo צו אום סענליןי, גא? T'g װאס  זונ

p א?כײט g די ygyr.? ?ט — װײסש איה ײכ  פר
 tgo?yro ישא■ *דער tg ,opgo g no — איה?

, gt ?y באס צום אװעק איז t w o? איהם W2Vi 
g זונטאג go? די y ig m v w  ,D?gD"?ygg*? 
?r ' » ' i דעד םוז t'g  Tgnv געװעז עד y v t.׳׳? 

ם איהר גיט ?yog װא?ום p ני g  tg ?ב?יזי אײע 
?igo?yro  ■gr no iyog: oy ױ אוז  *g: ny? או

no iyo אי ם איה? og? סייזס, ?y? אוז ? זז  סו
oy ,ם נים ק t;ig םאנ ? א ט  אייע? איז iy?o"iiv ז

og? ,?yo't jy מיר נייז, ״סאאם״. r 't אז די װי ' 
Dig oy?g did ט•: goJit p'p iytg??y? w־; 

og? ,opgo ?yj'?y'i?o g p א?כ״ם. g  oy ?yag 
y ioyo  y v e  ?gj-׳yor?go tg'Ji' ?ytjig no D•

"T ip y?a?go  g ?go ogii j ' j " i i  'itg  ty? 
ty?gj?ygg ?y"?o "t tyn ,jynyjgD י? ,tg 'jp 

tig ארגייםעז ?g tg ,ojgojit ?g:  Dir■ tgp ?y״
iy?yn »?איכע? ;יט,ייס11שא '? o " P J 'j'tio io r 

y?'c ?gj no .ײגיאז־ל״ם gt?g׳ ?v t  o?y ניט 
yj?'g tg ,p 'g?: 1װא o?yn נעא?כ"ט jgDJit 

ז ny? םיט מ י ig. װ 'j r  ?y? no «r':o'i??y ?ik 
 y?ytjig יף1א jji?o’i״?a<c y'oig'o g pm עס

no DyivoipyTpy די tg ,o?gpg? y:y?” r ig c 
yo 'ry j v t  ?go tyoyj "t .דאס ■?יװילעניעס 

 yj• װאלט Dg? .ty?g?jgpo באטת irnyj װאלט
ם,  no iyDg?jyj?yo:ig ױע?ט ױניאז די tg ם״נ
yogD די tyr*:yo׳ yn־״t y j:  •yj טי*ויט1יא:ג iy״

ty?gn מיט ?y? איה? פא?היטעז 1צ 'שנאב•;1א 
Dy tyv און קאנעז כ״? גאנצקײט. rn גיט ?א?ום 

ז ,1יבע1גל י  y׳nog מיט iyoip?gc oyn איכיצע? נ
iytg??y? ogii ,;yopgD מי:?עסטעז ?עם :יט 

y o " in.? ב1א o? א*הד י g םאחט אזא איײעם כאט*ט 
gj .oy? lyjyn tyD'ii Tjig o tg?▼ ,?בעסע tyn 

Mfiayn v איהר i  o y u 1«י*ס-#?עייד«1 ציס» "■*j 
D ?ג,1נ* j'grt?  no ?yrt?yjyo ,ד אי א  ?y oyii ב

D'liyj 1*נ?י:?ליכ א דאכעז j jo it? y o ;ig א*ז oyn 
id typ??ga g lyogo? אײב צױטםאנד, אזא צו 

T'g ?y איז ניט װ'?קליך tyv:gj ענ ?י  p,o ?ם1נ
y'TgDJgD. אייע?
ר. ש. ע נ ז א t'g ?אכט t:ig — פ  Dg? ,v t 

n s ?yp'D?g oy:y' .?? '?דובאװס t:  *jg יע iy״
ipoyjyj די נעװאדען *p:g?p ?y? no fyogDBO'o 

y ״הי' הייסט Dgn ׳הײט iro.״? yog’j? ,ניט 
 איהם *ש?'יבט םארזעהז. g נעױעז D'vyj oy איז•

 11א ״,D"prooy?yj״ ?y? nc oy??g oy? י1י1א
iy?yco:y T 'g  oyn ?y דו?ך ?y? ״j'DDy?yj• 

 ■•?ישיאנ. ?y*'g אנבאטרעסט ogii )2 קייט״
ytjig Tg? ?נ1ביל: ?gt D:yoD?g§y? אויך j" g* 

 yD?yii ,iyjJiD*g yr»'no hk אטלעטי׳עע שיהרען
 ogii ^?yDoyo y?yTjiK ?go מיכטינ ?nyr זי־ינעו

T iyin״o?g ?y״g 0 'iiyj oy T'g ,;'? j;?pt o 
rog ,jg?r?go ?you ?nyt? ?םי tyj"T ם  זײ ני

ד ׳רyכ ע ^ א  װערעז. דו?כנעם'ה?ט• ■ראקםײש igp ר
 ביל* פאר iPDyjyjig װעדם זואס ׳צ"מ רי װײל
yDxyjy?jg2 g ??yt p ?רננ g. איז ?y? טי  ױני

oy? ?yog Pin נאנצעז yoit,? *ס1װ? iv י? 
yr'oypog ננעז1איב r;g) g oyo?'iiyj היב׳שער 

"go "D igr? צײט ?y? no מ״ל p gn  ?y? no 
 *g? םי? .yjyDpgmy? ?י ?go סי' ?,y?J'P די

y?"P ,?yog iyo,? באטערקם׳ r״Dg יז1בל g גע־ 
no cjygg?■ ?yo'ii י? ddpj y?jyiyiug נעםם 

 go y?y?:g* ?י :נעז.1איס yj'Tg? די איז א:םײל
go dp iyoog?c? ט 0'1א זאד, איסע?ינע אז  ני

y? .o*'pr'?gj g ?go? אםת og? ,T'g גאר g 
yro'n? ל"  or?y דא?ף o?yooyo y?y?:iM no ם

y? ?yo'g iy?yii D?y?py»'ig? װיכט'נקי'ם Tic 
gc ipjjio' n yr'Dy^og? ?ןײע DJityS

ם. מאקס פני ט—קי ױ  האט םײנוננ, ?ytjig י
 *g? Dgn ם?אנעז, צמײ Di*Byo*oyjjyDgt^ איה?

ת זוײגינ ?gj בעז ?. og? ogi.i צװיעעז עײנו , T 
tgo iv די Tin yjg?o• םיט דױס ?yjg?o ?y םה 

y?? ס?"ל go D y rt?" ii ng? די ?D ?yr'j'o 
v t  iPJgp ? ,d סא?׳פנמלעז, נים tg ?איריצע no 

iyog? ?gt 9 Pgpg? ,א?נוםע;טי?ט ?Dg ל1י " ?oy 
 ii' הלעכעד׳ pg הײדזטעס ng סקײל ם'ניעע?׳ס

?y? םקײל go"?yog cy? pd  D y rt?" ii ng- 
11 g DJPD 15 D'O p't o r ?  '?  »J?g? D1?g?או 

oy .? y j ' j" i i יס,1א יױמט tg 15 די כייט oiyD 
y j ' j" i i  ?gn g? ױאלט v t  ? y r ' j 'o  ?y? p ' r 

y יף1א ;עיטםעלט t io r  ?yo "?i g םים ?•yog dp 
 פא? םארניטיגט א'?.ם װאיט Dg? אח ײמא?,?

 א ?איא? 9 נאנצע מים פארדעט ע? ogii ?אס,
gDJ"P og? og? ,t"J װאך  .? y j ' j" i i? ניט 

Djgpyj זײז pg tig גיט ךי1א y? tpiipj? א?גױ 
no djpd דעם ?D'j ?go ? y r ' j ' c  iy?jyp jy חע־ 

iy?yo די ?g oy p k  ?gu?y? .d p צו yD'i?j 
g־:j ’0?g t iv D"t ?y "g  po j:u :y ?D c׳?? ' i i 
0? "tyjg?o y. אױס ?oy?go pg ? y r ' j 'o  ?y־ 

 y,??yjg איע מים באלײמננ ?yo"?j g iv םינט
 ע? י1?א? ,1אינ?וסט?'* pig?p ?y? איו א?סי'טע?

 D'j טאכט ,tyj'?p *;ס ?א?«י t'g ,ty?y?go עס
o יס,1א r ?  '1 iy j" t  oy D 'i?j 'ii, ע? ױעיכע 

"gpg? i צאהים t  iv.? דױם ?י 0'1א אח lytio 
ii ,?y?yn D?yoy.?yj?  ?gpg? no rjyoD'tpy ׳די "

lytio  tg? ,oy o?y?go די '?'*iu " g  c?yooyo 
iv? גען ?y, יס1א t" מילעו iyo?g??y ר זײער  י

tig uog?p ?yvjg j ?p "t T'g ig 'j םא#ט ng 
"י oy? iy?yoy.? no yjg?o ?y? tpjpii איצם  ס־

T .DjyDgo TProv'g oy? pg D y rt?" ii ng*' 
 tyr'oy?gjra oy?' mb ig איתר, מײסם כע?

r ׳•םאגדאומם m נרוגד, כױנדעםםע? דזנד ניסא

1״’J'B ?י מאדוס 1 ?y j ' j" i i  t f l'ip  iy?«T o?yt 
? אסע?"טאר^ ?י ♦n צאהלט, •P? ײ j*?jroy?B 

n a  og? t'g sropg?■ ?g? n.g איצט n tg  lynyj, 
y די r ' j ’D mb oMa?g? איז ?oy םדייד ײאית 

y צולינ איז i?'g? מ : עי  װײגינצר tyogt?ig װ
yj Dvyryjog׳gi־ii ,tv, רי g־djt?  no o "o 

g D "?y ig.? צי ?go?y? pm  og,? װײל ?o 
 ■רןך ?y?g ?ycgP ,?gO"?PBg oy? no א?נײט

o?yn ?yo כאטראכט pd g ?go?  *סקילד״ ?
ly די וױיל צי א?כיים, r ' iiv  rjy?ip :gp י;י• ?י■ 

^ ii איז ׳שזי ?yoy?!' g lynyj ?yo'g' איז jg• 
tyogc y?y?, מיט ga v t  Dg? Dga ?y ? ogn- 

ovu; די וױיל צי D ?yr'J 'c אלײז ?V t  jyag 
c ?y o ry jjy ? '? t iv 3 םים ?y?yjy?p^g1אל^ נו;  י

igoipogo pm ם  g pg oy ?yog װיכםינ. ;י
t'3  og? ,opgo א'צם pg  ? y r ' j 'o  ?y? t'g 

?dp געמעז ם?"ד וק1קל ?y? ?9 ע?נססע?gvgo־ 
ipjgt .?yo "a?g  ? fd נים, טיר Dg? tg םוז 

p i r אייכינ Dg? ,i"J  .iyo"?o 'itg דאחי pg 
oy ?yog ,iy?yn o ?y?jyy j tio א?,י? ?g?p p 't 

ײ ױ׳ ם  tysrjyo ty?Jt*p:p? »P?y' ?go m, אי
ig? Dg? tg יט; iy?yii *goyj ?נאכט איסע: tg 

y? ?go? אייסנלייכוננ tic י? V t  oyii o y r :? " i i 
D"t ?y? no j ju jy ? o r jg  p^?gcr g ty?v?go 

typjy? ? g :g r" j? y o :'g  ?yvjg j ?p? no םיר 
tg ,?yog איצט d ' j gpi? pm ?־y,־ ?go ojyogo 

?op. ?םי ?gj iyog? ים; o?goy? oy? v t  ?go 
no די tio iyo?yBDPV עי ? g j?yiig j? ,אםיסיע? 

yog? ר t'g yjg-o d די b ' i ?  '?  tg ,tyD"n איצט 
iy??'tiV? שא? D 'ig  ig'JV ?y 0״?' ?י'|g r " D

o?gopg?ojgp iig,״ iim י? g 110 JJ1?'DJg?gJ 
yoo'rgo? א?כייטס צאהי TPOgn. די -go " iiv 

iy j" t  iy j:i? y? י? yogo װיכטינסטע gc? דעם 
pig?? ir*Jg i ?ר ט' ?yvjgj ?y tjig  ?go iim 

o ; " r  .?g jgr"j?yt> pg /«אז או ov'g p k  dv 
y"g? ■אסע:?ער ?y? ניט  tyJjy?oiv?go Djyogo 

״j g םאר ?ונג1פא?* ?tyo סקייל y r t ? " i i  ng£ 
 םעג JJi?y?go ?y"g װי גערעכט iim װיכטי;

i" t, י( װאים yog? נאר איצט o?y?j?i?go םים 
 ?ער־ ?י םיז ;ױטיגקייט ?י tig ױיכטיגח״ט ?י זיד

yo?yn ,ty הוישט צװיי סאנםע ::i?y?g s װעלען ?*? 
:ly j'D 'i איז ?y? ?גאנצע y ;J?y:y איז אוז ?oy 

iyv:gJ םאלם g ,tig״r»? נאנצע? ?עד זיא אויד 
?vag םמהיגהײט no איהד, ז?!?ס ױניאז. אונזער 

iv ?yoyor, י װעז? iyjg?o ?p'y םאר״ װעלעז 
g p't jji?y?g o  ?y ” g oyn ,iy?yn D?ycojy 

 װײסט, איח? מי סאטיט׳ ,yoj'Doy?go נדינ1פולעםי
"oogoyj tyjgp dp ,tpd ױי אוז ii o ?y r 'j 'o  y?g 

iy?yn׳ i ik מיט p ' r  g שוז ?ooy, "איע?ל j" g- 
?yog t'g Dg? .jji?y ?$ c  ?y ? iv ip jjn jy n 

yeyor ?go r?g.? ,אינז װי איצם pg ,D J"r 
̂ל עפ iyv;g איז ?yo"?j ש j pg ,?yo j'ty j ראזען 

y? די צו?וה r'j'D  y?y'vyBo rv tg־?yjg?e.

 אונזע?ע פא? טיקעטס ביליגע
 קאנצע?טען ?י צו מיטגלידע?

או־קעסטער פילהארט^ניק פון
ע ער ר אונז ג ח צי מ הר קאנען מי א  ב

ל דעם םי?. מעז א אנ ש ײ ק ױ ד ט־ ע אר  דעפ
ט ע קארסלאך, מענ עלכ ײ װעאען װ  בא־ ז

טיגען ע צו רעכ נ לי אנצערטען, בי  געגע־ ק
ק דעם פדן בען אני מ אר ה א. פיד סר ם קע *ר

ע פאר ס פ קינ ס ך מע; אוי עג־ זי װ
ל םון אםיס אין דען א אנ ש קיי ױ  דע־ עד

ט, טמענ אר ט 3 פ ס 1 װע ט. טע6 םרי ס

קאלענדא!־* אינטע?נעשאנאל
»r .םקולםאן. ה
צוריק יאהר 12 סיט װאך הײנטיגע

d? סארויסט דאסעז ועיכע ,D'ojj ?י p 
ggo o סטריט ציעהנטעז j'g rt?  no D'Eg,? ? 

Tyjioyj ty?yn לדינ1ש tyo'?? " ?y o 'i?  t'g 
" אוז נראי ?i i,? ?ע o ?י; V 'D ?ig?g c o?yn 

3 iv ?יאה tgt'?B. י? y"o  ," iiv  y?y?jg*? 
tgo ע?יסאן, אוז? ?tyjg?pyj iyog נים "*ii 
y j'j? אוז 1א" װי yo d ' j? יאה?. "iiv װ' ?

A
in ללאוק g rt? no ? y ? " j r ױאגאם״קעײם 

Ig 'jp  ?go P " ? do pg D'i?g ty?yj ?goo* 
tyjJU j'?go. די iv ipoo'TD'm נעװינזגז " •T 

p. געז j 'd d j'j ?.?yr
A

 קאנט* j'?jyjgp ניט ??,ggo דזיטאיגט די
no e ?עם ?«ל'?עז g r ?;*? מניידיקיאוק gp״ 

13» tic װעםט yo2i ,סט?'ם t'g נע־ ע;?ליך 
g■ :געז1צװא r  typ? iy?y?p?y iv u*?gi',pj 

ע0 סט?"ק. איז י ' no די niog?D*'?yo, •װעל 
P"?dd op? tyj?go iv DjgtDjg vt iyog? yo 

?Tjr?yn ,ig 'jv  ?y? tio «n *נט1נעװאר div 
1 iyovy?,י«ל ?t o' ik  o g" װעיעז go?  :ים '

ojyay??go "t tp?yii > g r  oy? iytg??gc 
D ױעיעז ng coypo ?gc װע?עז -gcgt אויס־ 

Trog'ryT װערעז tg 'jp  ?y? no.
A

 oy? nc o:y?'ty■? אייסערמאז, ה. ;יימהעז
 סאריכמעט א?העםטי;י, םימשאנ' ?'אזהמאכע?

yti'g? ״,ddms ״נייע? ?y? א;ז  eg? סאסײםי 
 מיר סאדעז. g vim ויך שטעלעז iv tg הויבט

?iyjg??yj iyog י? go iv v t  y'jy?'ip?B* 
ty tu י מיט? p'^og* tic iy?po'v ל1םה 

T*r"j'bgtpy ?g?yjyj g .03 ?you אינ״ 
y? ?yo? ל"טו:נ ?*y ?gopg?igp ?fjjik no 

gj? .ס ng Tpoipyj?go p g  ,?rgoo קלאבעז 
t*?o ?go iy?<nyj D?yorpjj"g iyj"t און 

עז. סט?ת■ מ מג ?ו ם ס אינ



**$» m m * %&,

ם א ז ק ד ע מ פ ױ !א

םאבעז אין טט

Utttti **"•ײײ
י7נ1 A-

 יואג״ ױבי״עאום יאהי־יגע 20 די *פעגען
ס ארבייטער pc ןועגישאן  װעט רי;:*װא

̂יערט  דעם ב^טאנ, זונטא; װערען, געפ
גאד״ סיןװער כיעדיסאן אין דאי, טען3

 רעבסיעס ;עגאבע װעגען :ייעס רי.דעז•
 טימ איז ערעפעגוננ, דער צו קוניען
 נע• אױםנענוביען באגייםטערוגג גרױס

ירײ־ או־בײטעל״דיגג jJs* אין װארען
אי־טער אי;זע־ ןען. כאציאי-סט״צער . ״ . ..
 כייט באקאנט איז װעי־בעי ׳סער8סעם
 באװענונג, ארבייטעי אידי״שער דעי
 פין ױבירעאופ טעז2ס דעם צו װעט

 סך א האבען אדבײטער־ארדען, אונזער
 װעגען דעדצעהרעז צו ענטדױזיאסטיישעס

 ארגאניזאציעפ ארבײטער די װאם רעם
 אין דורכגעיעבט האבען אטעריהא אין
 דעבה׳עס נענאסע יאהד. 20 לעצטע די

 דעם דעטאנסטרירען װעם אגװעזענרױיט,
 װעיכען כייט גייסט, סאציאריסטי״עעץ

א־־כייטעױ דער דורבגעיועבט איז עס
רי:ג.

 I סאציאריסטײאען דעם טיט צוזאטען
r ריומער רער אץ װעלען װעטעראן f״ 

 גאר• סיןװער רעדיסאן אין טא:סטראצ*ע
 •yp 1000 איבער באםחײריגען זיך דען
 אין מורען ריגג ארבײטער די םון דער

ץ װ?נט דאס יאר?. דו גרײטער  א וי
 דעם צוױ״שען אייגיגקייט םון סיטבאי*

 דװ» צױוונפטמען ױנגען, און ארטען
ר א  קלא• םון פראגראם ספעציע̂י

 ארב״טער אידי׳עע און ניוזיין סייפער
 דורכגעםיהרט װעט םארקס־רידער, אס

 נע• ציוזיקער באריהכיטער דער ווערען.
 גרוײ ױין דירידרען װעט פיענלזא האן
 ארלועסטער. סימפאגי סען

 ערעםענוגג רע- צו ,טיהעטס פיייע
̂ג צו ארױםגמיפיקט זייגען  ארבײטאד אי

 2יארי ניו גדײטער אין ביעגט^עס רי;ג
 ױאס כייטגלידעיי ריגנ ארבייטער איע

 היסטא״ דיוען בײ זײן אנװעזעגד װירען
 ארנאניזאציע, זייער םיז טױב ױם ריעןןן
 טיהעטס כי־ט באזארגען זיך גריץ־ זארען

 די בײ םיײ באיזומען קען טען װערכע
סעקדעטערע. טיברע:ט

n טאנסילס
^ איחר ע י Dy 1ק ג ײ ען ל ײי ח סענטעי העלט ױניאן

»1 w n ע ט ו ט ז ױ # #

ױיגען.: עטונרען די
ג no ,jifu 5 און כ^נג̂ו irv n p נ־י 

 U ניז 10 פין w סאמאנט, 7
ם*־נ״ט*נ.

אן מ ד ל א אן און װ נ ר ע ב  לי
ם ער אי ל

W2 BBOADWAY, HEW YORK
W«Ml SMS Mil

vim  • ) * r n y iN  *,mb •סיי  I1M טיו;
iuH3mu m m  dtmjbim ר •י

MBiPMuijn יMC ד*ר״ an ס־נדער
im?»i  ao,

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

ען' ש ד ע( אלן פי &ז ת ׳ סױר
1910 Marrla A*?., Brornt, N. Y .

Tel. 0315

ו ע ם ײ נ ו i א n
דן  ראײקמיעך שטארקסטעי און גרע^מער דער ו

ם. דער אױןי »רדען ארכײטער אידימער . װעי

ט אג מ ר א * — $2,500 ,000 .00
ד ע ד לי ג ט 3 — סי ,0 0 0• 

ס ע ש ט ענ ר 740 — ב

• דיגג »רב. דןר נ ך *יי  י
 עקאגאסײ וױכ«ע*ן דען
קאמ״ •אליאי^ןן און אען

-קול דןר ריננ»יו #ר^ דעד
ז מג«וי «זי י איד«• מר י
נא׳ױזאומ. ארבײווער ייער

ר ע ר ד ע ט ײ ב ר ג א נ ר איז ױ ע ר ד ע נ צי נ ײ * • די  אי
ר ע ען, ש ד ר ס א א ט װ ם אן הא ע ענ אד־ אײג ט אני  ס

ם א־ יו ע ם ײנ װ ז טי פ ט א ס אנ ר. ק ע ד לי טג מי

i עימער אין ארײננענומעז װערען םעםכערס s  pe ביז 
46 v .יאחר

11* נ<ײד זיך טליסט םיםנציד, תײן ניט גאר וייט »יתר אוינ

:ײלנדןו >וויפקינ**ז.זיו נ«ך
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^  1

ט פ ױ ך ק לי ש לי ז ע ס י אן

םשאי צװעפאסשני פהעע ̂איאטכיא
םהעע רר ו״ײפ ,

ע רי ש י י ד ײ ס ל מןו ר נ א  
( אן ר » ש) נ ר ד ם ו ע ס״ א ם ■

«רים ם*ם ••יםעיס צופינםסינע «מ חעל#ם »וים־ ײו װי ױז ■•יסירײ ומגע: «  m r p  * ^ פוז והעתו קײםם ייחר װפז ״יוינײעי » !•יע ײ«ר
גיי»פ איחד «ײר*ר דעיאױםס קײנפ ניס אונו םים  . v t  •

ח ם י *•ײ «ב»יוש איז מ  wn ■״ תזער % W J r t  ooip vrm שיײנ■ 
* ביו  r ו»  — nar אײסעי גתײיד  ivtm # .־ אוחר  I גיו — ונםייו !

inn s■  AC1 ICULTURAL SOCIETY. INC. 
mi 2. i«th il . On

n  v t  own by ̂םם ו 1וײ אײור. ײ י אסיאסןד ן  u u ra ii ר פן רג״ מ־י יידי

ל א ק א ע ל ר ע ט ע ר מ מ
 דזמאינם דעס צו פער־קאייטא די דאם םאכען «ו אויםומערקזאם אײך נויטיג פאר האלטען םיר

ם פון ארויטגעלײגט לאקאיס די אוי,ז ווערען װעלבע אםעםטענטם, אנדערע אלערלײ און באארד  *יי
 דעם טון ביכער די אויף חאלם איהר וועיכע מיםנלידער צאהל די לוים באשםיםם ווערם צייט, צו

אן. װאירקערם גארםענם לײדים אינטערנעשאנאל דער פון ארטםענם8דע רעקארד  וועם עם ױני
 דע§ארטטענט דיזען צו אופן אן.אפיציעלעז אויןפ אינפארםירען צו טוכה אײער אין זייז דעריבער

ץ דאם םעכ שםרײכם. איהר װעלכען םעםבער יעדען ווענען ל דעם, צוליכ זי ױי  נעםט םיםגליד דער ו
 אנדער װעלכע אירגענד צוליב אדער )דיום אין ריקשטעהענד איז ער װל דערפאר, אדער םראנםפער א

או פעלע, פארםײחןן װעט דאם און אורזאך,  און פער־קאפיםא צאחלעז דארפען זאלען לאקאלם וו
 אונז זיכער זײט אתאניזאציע. דער אין מעחר נים כאםת זײנען וועלכע םעםבערם, פאר אםעסםענםס

 דעם אין שולדיג נעכליבען אײך איז סעםבער געשםראכענער דער דיום װאכען ײיפיל וױםען לאזען
איה^ שםרײכם איהר װאם טאג,

אייער ברידערליך

H .  A .  S C H O O L M A N ,

Director Record A Pub. Dept.y I. L  G. W. U•
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p* נ»יחר«ן» vim  ,tMBBMwjfj mxuiM
" »וגו«ר *I n v i m i v *  , m  w m 

»M’Dmom ד«ר צו נעװאחנן ״m״  פ«ר• |
r׳! u r w iim t די פזן ח«ך*«ר׳ןן|)»ט רי

hm oimbpmiujmp ו נרײמ׳ונדינ» X n i 
«t ס־ר iv w פון פיעל פ»רציחחןן •rM 

«״, bmm »>ינ#יוט זעד
סך• דעס nvMjiM *יח«ן סיר װען

 חאנען מיר ויפס סױױנמז די jib מנ'
 tie אין rny»w»o דורנ׳ו 1;עתר»נע

 *rp ,oנטyמrנדזMרM סקערױ«ל אונוער
 נ»ריח• ;יס זיו )נ»דױ^רען צוס סיר, ;«ן
אוג״ : ערפאמ גרױס«ן קיין נ״ט נ׳ען

 »יץ, נאך נאשעסט־נען רזיעיונערס זעיע
ן פר׳י ו  זעצנינע די b׳’dpmb .שען׳ .

>*• די .1פריעח ויי מעוער «ו»ען
 װי פ«רניײנט אינמכטריע דער א-ן נע

 די פון *קאסיליינטט״ די גע־ועהנליף.
ן רערנערס י i יונז^רע י v n v v, יייען* 

 אוגזערע חונדערטמ• פיעלע די אץ זיך
 און ;עערנערט זיך שיחי׳נן »ןרנ״טער

*נטמוטינם•
יוןנע, MTB *•« ױ;יאן אונז«ר אץ

 יאוז־ פו) סשו » םאר ניט, נ*וױנע ק״ן
 קריטי״ מעדנערס אונזערע האנען דען

p־,־d אונזער פון זײטען ׳}וװאכערע די 
̂יז  ■רע״ פארנימלאנען האנ«ן און *וני

איהרע פ*רנ«םקרען צי »זױ וױ נער,

f וק ק״ן דט איו יוויאן>
in־־־ ־: ־־׳־ ־־־

m*« מר •נטילוי• דט iijip יוי^נור w זי
bib. ר  נויטו״וגדינקייט •נסאיוטע »| נן
tit* טרײד. ejn פון ײרנייימב IB <וו
 ר«כ«דדיינמד B ivp אזױ זיו, ■ון »«|
 יויוי טאן ם#ר » גיט ודנייטפר, חור
ז  נעוזן יאזען |im חפנר דןר סיט יי׳

 פ«רנע• און «חורו«ען .bpw מס וױ
 ־mp און ויןרעז, געטפנט סוזען .סןרוניען

j|» ארנא־ דורו נאר דועחנז געמ»גט 
 אונזער איז עס נ«םיד.ונגןן, ניזירטע
 דער פיז ערוױיצונג פונזער tM גצוימן,

 *ו סעסנעוס׳ פונזערע סי) אױסדדופ
רעםאלסען. אזעלכע כיעגיױ טאנ«ן

 אײנצעלנעם Din פ*ו »יז עם װאס
 װע• נמטאן אבער imp ,imb צו אוטטענליך

 מוזען מיר צױאמען. »צע פונז פון ר«ז
 •פטיצע. אקטױוע אײער חאנען דוןרינער

 ארויס• לט1ז פיהר »ז וױנטינ, איז עס
 דער אין אינטעדפס וו?טױוען »ן וױיזען

 מוזט איהר און ױגיאן. דער םון וןרנייס
 :עהענ* און געהענטער ivoip ivobo אין

 נאזו־ מוזט איחר ױניאן. אייעי צו טער
 סײנוננען אײעדע אױ'סדרו?ען און כען
״  מעטנער ו״נען זיי צו טיטיננען. ד• נ

 דיסטריקט מ־טעגען, ׳שא• דיטיננען,
 איז טיטימען. טזוערסאן ש*» אדער
 הערען לאזזן *ו אוטעטום חזב א־יער
 זיין ׳זצזענרינ םוזט איהר ײארט. אייער

 צ״ט יעדער *ו און ײאןי דעד אויף
 יוניאן. ד«ר םון רווי דעם אױוי ענטםערען

 ־vmp אונזער נצױז ניט אז םאקם, דעד
 אוסצופרי־ ארױס וױיזט נאארד, פוטיװ

אינ־ דער א*ן לאנע דעד נייט דזנקייט

 דרעס אזן םקױרם קלאזק,
35 לאקאל ױדאן פרעסערס ,

ק או ^ תל ר ע ס ע ר ם פ א תז מער פ . !אױ

מיטינגען רענעלע
װערען אפנעהאלםען ױעלען אפריל פען13 *װע̂נ אוהד 8 ם»נס*נ,

פלעצער•: פאלגענדע די אין
ו ק ױ אר • כטריט. סםע איסט 210 האל, בעםהאװען אין — י

ס ק אנ באסםאן 1258 גארדען, סװער מעקיגלי אין — בר
סמ.) טע169 און טע168 (צוױמען ראוד

םען, װערען אויאגענומען װעלען עס װאו ^יכ  עקז. פץ כ
 דער װעגען באריכמ םעגעדז^רס אץ באארה דדאאיגם ארן

®או לעצטע די אץ לאגע, אלגעסײנער

1 1 I י 1
 pc כיעמכערס די אויו נאד דזסטד^

 ?ער• אין אזיס זיר ♦ דו*ק*ן ,2 יאקא<
 און מיטיגנען זייערע כײ #גײסט נען

 דורך אויסגעדרוקט אזוי אױף זיו חאכען
 אדטי- נײער זײער פון ערװעחלונג דער

 לאק>וי םיט צוזאטען גיסטראציע,
 עייש־ די אין געװען איםער איז װעלכער

 סארכע־ דער סאו קאסף איז רײהען טע
 מיד זײגען א^תסטריע, דער פון סמרוגנ

 דער אין מאיאריטעט כאדײטענדע א
 דעם פון מיטנאידערשאפט . גאנצער

 קײן גאר איז עס באארד, דזמאיגט
זעהר איז צײט די אז דט׳ צוױיםעל

i r ^ r
 וחן<ן טעםבעדס איגזערע װען גאדזענט
 האמןי״זײעד קאנען דירע^ט

 אונזעד פון םארװאיםוגג דער
 אן אױוי ױע־*;ז ;עטאז װעט אינײט די

 אײשדרילען װירקאיך װעט אס איפן,
 גוין טאסען גרויכע די װאס pא דאס

 הארצינ} ױיער קרינען א-ן ־,ז טיגען
 דא?, נא־• און גוט־ײסונג. און *צטיצע

מן צו בבח זײן יוני^ן אונזער װעט  א
 ריכממפ איהי אױױסוױיזען און ק<עןיװ

 יצװערינקיד די בײקוכיעז איז ״עטארקײט
 װאק •ראבייעטעז, די ילײזען און טען

םאר״ או:ז יצטעהן

ה ו א ל סק ר א ט
!אױפמעדקזאם ,2 לאר,אל פון טעטבערס

ע ט ש ד ע י ד

אן דעגעלע ש ק ע מיםינגען ם
י -5«/ 1

אונזער אץ ®אסירונגען
. r n e

 אטענדען זאל אײך פון יעדער אז וױכנױג, זעחר אמ עם
יונ\#ן* דער ^ין םאר קומם עם װאס וױסען אץ םיטעגען די

35 לאהאל באארד עקזעקוטיװ
ש. םענעחשער. ברעסלאװ, ח

םארקוםעז װעם טיטיננ בראנזוױלער דער ב. נ.
 בראנזוױל דעם אין אפריל, םען11 דעס אװענט, שנת רעם

י. נ. כרוקלין, םםריט, סעקםאן 21«לײםעאום, לײבאר

אפ מאנאט דעם אץ
װערען אפגעהאלטען װעלען

, נ א ט נ א ם מ ע 1 ד ן3 ע ל ט ־ ד פ א
שאר. אבענד 7.30

: הןולם פןואגענרע יי 1אי
> בראנקס

בולױארד בארטהערן אץ םט. &וטע3 פאלאש, פאינט האנטם .1
סט. צױישען םט., טע145 איסט 542 סענטער, רינג ארבײטער .2

עווענױס. ברוק און ענס
עױ. םע3 און פארקװײ קלערפאנט קאםינא, קלערםאנט .3

:האךלעם
פטריס טע10» איםט 62 םענטער, סאשעליםם .4

־ ־ ־ ־ ^ :דאוױיטאון י
בדאדװײ איםם 175 האל, .פארדוערטם״ .5
פטרים טע5 איםט 210 האל, בעםהאױען .6

:וױליאטםבורג
עדדענױ. סאנטרא־ז 105 האל, װיעננא .7

• :בראנזוױל
כמריט םער,טאן 219 לײסעאום, לײבאר .8

:יארק נױ אייסט
•־.ל דא הזװעלם .9

:פארה בארא
עױ. טע14 נעבען סמריט, טע43 1373 םענםער, רינג יארב. .10

:אײלענד קוני
עװענױ. םוירף 3109 סענטער, רינג ארבײםער .11

 אױסנעניטען םיםיגנען די בײ װעלען פראנען טרײד װיכםיגע זעהר
ווערען. םאר־אגדעלם אין

 יעדער טיז לאקאל פון באשלום א לױם דאם אויך געדענקם נרידער,
 ויעז סאנאט א טיטיננ סעקשאן 1 אםװײניגסםענם אםענדען מעםבער

שטראס. דאלאר א ער צאהלט ניט
נרום, ברורער ם־ט
 און סוט סלאור^ באארד, עהזעתוטיװ

2 לאהאל ױניאן אפעױיטארם ריםער
ױניאן, רוארקערם גארמענט לײדים אינטעתעשאנאל

ג מ מ ר ן ט י p«3 ױניאו א
ע ט פ ע ל פ עני ע2ו און עװ ט ט ױ ט ם

דעם ביז ווערען געםאכם װעלען װאם דעפאזיםם אלע

2 ן0 ע ^ פ ■ . ל י ר & ען א ל ע ען וו ג ױ ה

4
םפון אינטערעסט ע ען ד ט ל ו די פ א

 די נ״ט ד£נע אײער מרענספער־רען טיר בון־, נאנק אײער אוגז ביעננט
ציימ. 1קײ פארליחננדינ ניט א־נםערעסם

International Union Bank
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דאלאר 1
אקאונט אן עפענט

ד5 א ל א ד
אינטערעסט ציהט

 או̂י אפ ניט לעגם
!שפעטער

 נצרM צייט די איז איצט
 םיזאן דער װייצ םאננען,

 םצעפ רי 1אי .im נעהט
 צוני׳ו זעהר דאם װעט

?ומען•

ר ע לד ע ־ ג ר ע ב ױ  א
ט ת שי ע ץ נ ע א ל  א

ען ט ל ע ו ו ל היי  ט
ל,׳ ע מליו־ שנ ס ■ינ

ז און . ג ד י ב

פרעסערס
ן ו ם ם ה ו א ל ק

 בר*צד װײער די דןום װיסען זײמ
 מך און װעלװעט פרעסעז צו גאך

 איצם נח ה^כיז מיר װ^ם ליװיע,
 ליײ צוגעיעכנמ די מיט געסאכט

if^צוגעמל אדצר װענד i ̂לץ אויןי  די
אייז ערתלערט זײנען את״ «ח נ^ו

B אום״ פ*ר פעתטארי-ראסט^ר זער 
 פון גערוך חןר דען ױזען, צו געזרנד

 צו«א״ די איז ■עד צואװאריםטע די
 ״W צי ברענגעז קאן האלץ רעטע

סאםימ^ן.
 ■עםענם נײעם אונזער נאר ױזט

 וועלכק ליױוענד, הופצרנע די מיט
 מ ®ון געװאחנז אנערמענם איז

 װאמינד אין עקסיערטעז נרעסשע
 װיײ סאגיםארימע העכסט אצס טאן
ברעםאאך. ער

די בײ מקינמגז צו סאמפאני כאארו פרעס־ װעלװעם און ל»ש8 אמעריסאן
 יארק נװ עװענױ םינפמע 123

.2220 א״שלאנד טעלעםאז
 לײפמסט די אויד ®»רקוי*צן סיר
̂ע סטיםערס. כםײל e»o סםים ®רוק
̂בען םיר  כיןךיעש •ינמינג אויד ת

R - םיןרקעס• ײ| בעםםע די

\
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tift הממ ועו פװ נןואוו דזשןינס פװ גיטינג ױניאן דועסט«נפר "
>3 זײם re (שלוס הענד־ 587 ?א., ?י־אוק ס. ל. ס.

םטריט. ויקס
 געצװאונגען זײנען פירכיעס רי ארע
 שאםערסץועײ בא־צעפטיגען צו !?ווארען

 פון געװארען אױיסגעיעיתט זיינען כע
.10 יאקאי ױגיאן, ?אטעלס בער

װײטער, באריכטעט ?עסטין ברורער
 גע־ געמאכט זײנען סטאפעדדצעט אז

 םארשי־ צוליב שעםער סך א אין װארען
:בײשפיל צום אורזאכען, ךענע

 הענדריקס 588 בראדערס*, ״סטײז
 שאפ דעם םון פינישערס די — :םטריט
 פאר־ א צו קומען געקענט גיט האבעץ

 די אויף פירטע רער כייט שםענדיגונג
 דער גארפענטס. ;עוױסע אױף פרײזען

 אין ערםאמרייך געװעז אבער איז אםיס
 די גונסטען צו פ־ײזען די סעטלען

ארבײטער.
 אל אױך. באריכטעט קעסטין ברודער

ארגאניזיישא, דעם פין צײט דער אין
 אנגע־ האט אפיס זייז װעיכען האםפײן,

 שע דרמס און קיאוק 10 זײנעץ םירט,
 הא־ ווערכע געװארען, ארגאניזירט פער
 דע, מיט סעקױריטיס דעפאזיטעט בען

 ארױםגע זיינען ארבייטער און ױניאן,
אםיס. דעם פון געװארען שיהט

, א אױך, בארינטעט פעסטין ברודער
 אי סטאפעדזש דזשענעראל דעם אין

 אפי<- זיין האט אינדוסטריע דרעכ רער
 א פון רײז אל:עפײ;עם אן געקראגען

 פו ארבײטער יעדען םאר דאיר 8 ערך
 זייע באנײט האבען ײעיכע םירסעס, די
ױניאן. דער כויט אגדיםענטס רע

-931 קאיעהטעט האס אפיס זײן
 אנעט דעם פאר פענט 31 םיט דאאר

 5317 ארן פאנד אינשורענס פלויפיענט
בעקפעי. אין סענט 13 מיט ךאלר

o’rso בד*דעד yp װערט בארינט 
גוטגעהײסען.

 פון פעגעדזשער פארבער, בדודער
 בא־ לואמיטע, ארגאניזיישאז דרעס דער

 כצי רעזויטאטען םאלגענדע די ריכטעט
 האט קאמפײז דעד װאס װאבען, 7 די

״ : *ננעהאיטען
 ערקאערט זײנען שעפער אפען 828
— װעלכע פרן סטיײק, א־ן געװארען
 פיט נעסעטעלט האבען פירכיעס 169

;ױניאן רער
ביז־ םון אױיס זײ:ען םירםעס 16

נעס;
;סטרײק אין נאך זײנען 12

אױםגעגע־ זײנען סטרייקס 131
ײי ג^ײארען, בען  הא־ סמרײקערס די װ
פלעצעד. די םארראזט גען

 שעי ױניאז 94 זיינען צײט דער אין
 סטרײה, אין געװאיען ערהלערט פער

 ענט־ זיך האבעז זײ װאס דעם װ<יב1
 םון אכריםענטפ. זײעדע באנײען צו ואגט

 דער םיט געסעטעלט 89 האבען די
 און ׳סטיײה אין נאך זײנען 3 ױניאז,

געװארען. םארמאכט זײנען שעפער 2
 אין האט קאמיטע ארגאניזײשאן די•

 װעל־ עעפער, פון קאלעהטעט צײט ידער
 אינדעפענדענט, געסעטעלט האבען כע

 די םרן צאל גרויסע א דאלאר.־ 130^0
 אסא־ דעי דורך געסײנט האבעז עעפער

גאכיי־ אתאניזײשאן די אוץ סיאײשאז,
 געהראגען ניט דעריבער זײ םון האט טע *

סעקױריםי. קײן
א באצאילט האבען מעםבערס 407

 פאר פי אינישיאײשאן זײער םון 5<טײ
.89 ילאקאל םאר 137 און ,22 ןלאהאל

גע־ זײנעץ פרעסערס און האטערס
לאהאלען. זײערע צו נעװארען שיקט

 הן<״ דאלאר 6.660 איז צוזאמען אלץ
 אינײטיאיײטאז א%ן געװארען לעקטעט

םאלגט: װי צוטיילט פים,
דאלאר. 4,270 ־־־ 22 לאהאל
דאלאר. 2,390 — 89 לאקאל
 אלגעםײנעם דעם םיז םשך אילם

 איז אינדוסטריע דער איז סטאפעתש
בא־ געײעז קאפיטע ארנאניזײשאז די

 אינדעפענדענט אפסםאפען אין מעפםיגט
 זײ אז נעזעהן, האט איז שעפער ױניאז
 זײ ביז ארבײמען, אנםאננען ניט זאלען

דער םיז װערעז אינסמדואירט וועלען
ײניאן.

אױך, באריכטעם פארבער ברודער
 איז סענט 73 סיט דאלאד 25,077 אז

 ?אכײ דעם פאר נעװאדעז אויםנענעבעז
 אויס- די ענטהאלט סומע װעלכע פײן,

 קאםיטעס ארגאניזײשאז די םאר גאבען
ױ  אינװמסטינײטארס, די פאר װי נוט *ז

 פון געװארעז באשעםטיגט ז^נען וועלבע
 ביכער די אוגםערזוכען צו ײניאן דער
ע רי םון  ענט־ סומע די שעפעד. ײני

 וועל- רעליעף, ספעציעלע די אויר האלט
 סטרײ־ צו געורארען אויסגעצאלם איז כע

 באשלרס דעם כדם אײנקלאגג אין קערס
 װי דירעחםארס, אװ באארד דער םון

 אויסנעצאלם איז װעלמ חנלתוי, אױך
קייסעס. װיכםיגע איז געווארען

 ווערט באריכט םארבער׳ם כרודער
ניטגעהײסעז.

מז, במחנר  חנד םון כדצערםאז גוז
4 פ*ר באריכםמט קאצױט^

 טען10 דעם אנפאגגענדיג צײט, װאכען
םארט״ט. טען10 דעם ביז פעביואי

 *צעפעד, אי;רע*ע:דע:ט 444 די פון
 איד זײערע באגײט פירמעס 211 האבען

אגריםענטס. דעפע-דעגט
 אננעיצלאכען דך האבע; פירטעס 1״1

אסאסיאײיטאן. דער אז
ביזנעס. פון ארױס זײגען פירפעס 3
 א;רײ קי*אוק א געסײנט האט פי־טע 1

טע;ט.
ץ דדטאבער. א נעװארען איז פירמע 1

 זײערע באנײט האבען םירמעס 43
 האבען םירטעס 5 װעיכע םון אגריכיענטס

 אסא־ דער םון םעםבערס װערען געװארט
 סטרײק אין זײנען ׳טעפער 8 סיאײיטאן,

 30 יטטרייטיגחייםעז, םאר״טידענע צוליב
 צום געװארען איבעמעישיהט זײנען ׳שעפער

 אױםצופא־ דעפארטםענט ארגאניזײשאז
זײ. אויןי סעז

 אז װײטער, באריכטעט גוזםאן ברורער
 העכערוגגען געקראנען האט סאםיטע ןײז

 הא־ װעלכע םירמעס, םון ארבײטער פאר
 אז אוץ ׳ענםס6אגרי זײערע באנײט בען

 כאל יעדען כםעט אין דינען ^רבײטער
אפיס• רעם םון געװארען ארױפגעיטיסט

קארעק־ איז $59,500.00 םון סוםע די
 איג״ פון סעקױריטיס אלס געװארען טעט

םירמעס. עפענדענט
 סך א אין אז ערקלערט נוזטאז בדודער

 :עװען קאםיטע סעםעלמענט די איז ערע
 קאטיטעס ארױםצױטיקען עצװאועען

 פירטעפ די כדי שעםער די ;םצוסטאפען
סעטלען. לווםען ען אי

 ;וט־ װערט באריכמ גוזםאן׳ס ברודער
I•*4 .נלײסען.

 טענעדזיטער דדטײקאבסאז, ברודער
 דעפאים־ איניטורענס און לײבעל רעם פון

 םוץ ארבײט דער װעגען באריכטעס :־ענט,
 נאװעכד טען24 דעם םרץ דעפאיטםענט זײן

.1925 כיארטיט, טעןSin 21 ביז 1924 ־בער,
באריכ־ לײבעל, פאגיטארי דעם בנוגע

 די אין אז דזשײקאבפאן, ברודער טעט
 דעפארט״ דעם םון כיאנאטעז 4 ערשטע
 גע־ אפיס דער האס עקזיסםענץ, טענטס
—: םאלגט װי קאםפלײנטס 1424 קראגען

אײ־ דעם ניט נוצעז װעלכע םירפעס
.982 — בעל

 רעם באצו: שטרײטיגקײטען אנדערע
.442 — לײבעל
 געװארען באוױזען איז פעלע םך א אין

 אזוי ארבײטער די פון שולד די איז עם אז
 לײבעל דער װאם בתים בעלי די װי נוט

 די װי :אכדעם אבער באנוצט. ניט װערם
 אינ־ זײנעז בתים בעלי די און ארבײטער
 װארום געװארען ערקלערט און םטױאירט

 באנוצט זאל לײבעל דער נויטיג איז מס
 ;ע• דודכנעפיהרמ לײבעל דער איז װערען,
 אוץ אםע״יהאן די אין ערםאלנרײך װארען

שעפער. אינדעפענדעגט
̂, שעפעד פראטעקטיײ די אין  אכע

 אסאסיאײשאן די אז באװיזען זיך האט
קאנ־ א דעם. װעגען קלאהר זעהר ניט איז

ז םמרעגץ י ijra י n m |*ח#לוו*>•* I I‘
*ו ?is פאר^ח??ר h ציױשען װאדען  ד
o און מלאן n י־ אפאסיא פיאטעקטױו

 א 11? ג*ען1געי) איז טען װעיכען אויף שאן,
 דינ?נן דעטאלמן די םארשטענדעוגג.

 4א*ע1גע* אױסנעארנײט ניט גאך אבער
 קאגפמ״ א אױוי װע-ען ;עטאן װעט דאס

 װערען אנגעחאיטען חעט װעיכע רע:*ו,
צוקונפט, :אהעגטע- דעי אין

 פיי־פעס 1,דר האבען צ״ט דער אין
 די ;ל״בעל סאניטארי רעם פיכברױכט

 נ״ט געװאיען נאשוי״דעט וײגען םירמעס
 שעוע• ניט-ױגיאן צו י״בעל דעם געבע;
v: “*fi’o דינען ס״סעס די םון צװיי fin• 

ױיי װארעז  געװארען באוױזען איז עס ו
 ארױסנעדטען דיגען לײבעלס, עטליכע אז

 פירמעס די אהן שאפ דעם םון געחארעז
ױן, אהרן פירסע, דריטע די וױסען. עו  י

 געפוגען איז סטריט, טע26 װעשם 122
 געװא״ געפײנט איז און שורדי; געװארען

דארא• 250 רען
 אי;• אונעטו^אירענט דעם באצו; אין
 דזשײ• ברודער באריכטעט םאנד שורענס
 גע״ וזאט דע«א-טמע:ט דער אז אאכסאז
 זײנען װעלכע האםפי״נטס 1928 קראנען

נעװאיען. אטענדעט
 געװען יך1א א״ז דעפאיטכיענט דער

 $98,222.07 קא^עקטען אין ערםאלנרײך
 גע־ איבעמעשיקט גלײך איז סופע װעלכע
דעפארטכיענט. אינשורענס װארען

 כאריכטעט דזשײחאבסאן בױדער
 אינשױ, אנעמפיאימענט דער אז װײטער,

 רעדזשיס״ א צו איצט גױײט םא;ד הענפ
 יט1ל מעטבערס, אינזערע םון טרײשאן
 װעלכע װערען ערקלערט װעט עס װעלכען

 די הױיגעז רארפען כיעפבעיס אונזעיע פון
 װעיט רעדזשיסט־ײשאן די אינשורענס,

 כארינטען װעכעגטריכע די פון געטאכט
 די דעריבער איז עם בתים. בע"י די פון

 שעפע־, די אין ארבײטער די פון פליכט
 צו טשערלײטע, יצאפ די םון םפעציעל און

 װע״ באריכטען װעכענטליכע די ׳אז זעהן
ײ?ל דעז כז  אינ״ צום א^מגעשײןט ץסײ

דעפארטמעגט. שורענס
 בא״יבט דזשײקאבסאךפ ברודע^

גוטנעהײפען. װערט
בארינט. םענעדזשער׳ס ישענעראל ז

*־4י אז באייכטעט פײנבעיג ברודע־
 אז אםיס דעם אינפארכ-דט האט 45 לא־ל

 אפױנטעט איז כױטשעל טר. געוױפער א
ײ םון געװאױען  מעגע• איס דינעז צו ז

 סעקרעטאר־ fn ערקלערט ער דזשער.
 אז געענםפערט, זײ האט פײצ טרעדשורער

אנערקעגען. ניט פערזאן דעם װעי׳ען טיד
 אז אױך באריכטעט םײגבערג ברודער

 געװא־ע; אפײנטעט אי^ מאזער בױדער
 די- קלאוק דעם פאר אג״יזע־ אד אלס

 ארגא• |לס1 פארבער ברודער אר« װיזשאן
דױױזשאן. דרעס דעם פאר נײזער

 װע־ט באריבט פײגבערנ׳ס ברורער
;יטנעהײםעז.

 געשלא״ טיטיננ דע־ װערט דעם מיט
סעז.

םיש, דזשאזעף
סעהרעטאר־טדעזשורעד.
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 (10 ספיס יוין ױערמן געשוישט• «ויען1
 פיי•* , םט ט׳פערי 1018 ױניסן׳ דער

דעי׳פ•*.

 h באשליסט אינטערנעשאנאל
 ארגאנמא• נױטיגע פאר טעקס

ארנײט■ ציאנס
.41 9וײ ne (שלוס

̂וס ציעפ  טיט פארמטען זײנען ױ
לאקאוטע״. א-ן סטרײהס

 ראגאטען דרײ לעצטע די ״דורך
 אגגע״ אינטערנעשאנאל אונזער האט

̂וגסײןאמ״ אײגיגע פיהרט  ארגאגיואצי
 ח?ד װאס סטרײקס, עטליכע םיט פײנט

 סטרייחס דיזע געיט. סך א געקאסט בען
̂ובען ד רעגעלען דעם אױפנעגעסען ה י  ן
o פון לונפט n און ןשיש, דזשענזװשי 

 ה?וט נ?וארד עקזעקוטיװ גענעיאל דער
 ארױס• כיוו טעקס א דאס אײנגעזעהן/

̂עגט  כדי טעכינערס, די אויןי װערען ;עי
 די םאדעגדיגען ערם?ולג ריט יזאגעז צו

ארבײט/ ?ו:;עםא;;ע;ע
#געז?וגט װערט סטײטםענט דעם אין

 אין ארײן געהט אסעסמעגט דער דאס
.1926 ״טש׳ מא טען15 דעם קראפט
 עמזע- די דאס האםען, צו איז עפ
 םון לאחאלס אי׳ע םון באארדס קוטױו
 םאד• װעיען אינטערנעשאגאל אוגזער
 •00 װעיען און לאגע, די ריכטיג שסעהן

o קאלעקטען אגםאנגען נאלד קע n
o דורך אסעסמעגט n 10 ספעציעלען*

ר װאס סטעט• סענטיגען דזשעגעראל חן
 ארױסגעשיקס גלײכצײטיג האט אפיס

t נױםינ# איז עס לאקאלס* אלע צו i 
o |1פ געלס דאס n זאל אסעספעגט
 נױטיגמ H כמ ארײגפוםעז, גיכער װאס

 ױגי■? ךי װאס אמאגיוטציאנס״אדנײס
 1׳ער5אי שטעדט םארשײדעגע אין טוט

n נטערבראכען1א ניט זאל לאנד m♦?

ױן עז ש שינ ר ע
——ן  _—— —m*

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 isto ry of the International Ladies Garm ent W orkers Union

ע די ט כ שי ע ר פון ג ע ל ד א אנ ש ע ע־נ ט ם אינ ײדי ט ל ענ מ ר א ס ג ר ע ק ר אי אן וו ני ױ

םע;, הונדערט 6 איבער פץ בדך א נעכרנדען ?זעהן א*ן פארםאש גרויםער ױי
*ון גע׳זריבען לעווין לואי דר.

ם *ון סא־־סאסער אייז ^ ■•#בע?. ע^אנאסישע און סאציפלע איבער װעיק אנדערע נאך אין וי־אנקרײך״ אין ״סינדי
/

ב ױ הד א ט אי ל ױ ען ו ב א ען אן ה ת׳ מ אגדיו? א ען ב ג ע ר װ ע אן אונז ני ען און ױ ב א  ה
ען א ג טי ס ײ ען ג ענינ דנ א נ, ם די ענ עז ט טו ל הל םע ט פאר ען צו ני ענ ײ ם ל ע ך. ד בו

ד ע ײז ד ר ם פון פ ע ך ד ^ איז בו ר. םינ א ל א ד
ט פאר בוך א באקרםען קאנען אינםערנדטאנאל אונזער פר; פ־טגלידער• פ על ו ה י ױ »

S3'" ־ $2.50 פא״BT
כלויז בוך דעם באקוטען םען קא; פר**ז דעש פאר jso m 3 זדנפערנעשמאכ אונזער פון $פ־ס אין  Bosm י. נ.י

r» דער וועם דאנערעטאנ און םאנטאג t  r e ש  םיפמלידעד די בדי סארנא:&, 6^0 ביז יי״
ך דעם קרינעז קאנען זאלען ־־ . ארבײפ. דער פץ !עהענדע גו

4 • W

M 0

(JUSTICE)
 ir(0 11• אוג״•*(•

ײ• לענחנמ «  ••י
ץ/ דג•  n |1י יי

 ויין wm מעימ
ו נ ר נ ײ •

 חחזפתי כצדסתי
ארפח. ולא

.)6 כ״ז, (אמג,
ײן אן  גערעכטיג״ מ

 V? איך ח^ט קזיט
 װע׳ און «טאר?/

אול^זען. גיפ איחר

אינסערנעשאנאל וער #וו אומו אפיציעלער
p r ic k  a c K ir r •

New York, Friday, April 17, 19252. 1926 ,»*־)>» |yP17 ,3 R m aVol. VII. No. 16.

 i)f ?)f םמיטה׳ם גאװעדנאד פאר דדױנג
אינטעדעס גדויםען אדױם דופט קאמיםיע ■

 האלנ באארד דזשאינט — ױניאן. דער גענען טענות אלטע די מיט ארױס קוסען נאלעכאטים
שעל א אס  װעב ױניאן די—באלעבאטים. די צו פאדערוננען די נאטראכטען צו מיטינג סיע

 וױיכי און דדלקוױט טאריס זינטאן, ■רעדדענט — אװענם. מיטװאך •קײס איחר פארלײגען
שטאנדפונקט. ױניאנ־ס דער עזערקלעך װעלען פײנכערג י. •■רעדדענט

 »כנע זיד ה«נען ^װענד »נט»גס
 נסיתמסר ם*ר חיריננס די־ פ»ננ*ן
 די אין קאסיסיע, ס««*ימי«י סנ־יט׳ס

 •סססיאיי׳פאן, נ»ר רער םון רוניס ללןונ
 חיריננס די סטריט. ט׳נר43 דןר או-וי

o װענען זיינען n דער איז >ױ^ט*נר 
 ח*ט שסמיםין די א־נהפםריע. לל*וה .

 -yto דער םון רעיפרט דעם דך פ*ר
 :ע״ איז װסס אינםערױכוננ, *יעי׳ער

̂ורען נש»נט  װעיכע עשסוערטען, ן1£ נעװ
 און סננעעטעיט. ח*ט ?*טיסיע (ד<
 eyn drum קאסיסין די װעט גש י
 אינחסטריל שיסוה דער אין צדדיס ; ׳,

 און ivoPMD די װעגן ז*נען m ר^נען
o פון ;'פערען n .רעיסרט ■ 

די tw ערמטע . in דאט נספוסעז 
i סון םאר׳פטמתער די לט4א n ט־  יי

m זײ |1א טסטסיאײטא( טעשטיװ an 
 און מטנטאג סײענדען, *װ״ (!ארנוטען
 *רױבנעסו- ױידעד זייגמן די דינסטא;.

 די *ז טענות, «יטע זייערע טיט טען
 וורות, *לע די אין ׳טולדינ איז ױניטן
 אינ־ pib>p דעד אין ד«ו זיינען ײסס

 איז זיי, זסנען ױניסו, די דוסטרי^
 זײ־ מנוסיקטעורערס די oau דינ,1עו
in נקװןוחון ciyaw rn, זײנפן עס װ«ס 

 םפנופיקם׳ןוורערם ־ טטנ אויסנ׳דוטחספן
 װיינתר. *זוי אין ה«ונטר»פטסיס, או(

מן <טaײ יײ. ז*נמו דארינער,  די מו
 אױםתעחןן <a« 1¥יוני די זין־, נקסטע

 די םיט מ»נופ«הטמורערם די •*םערע(
ד jawafl זײ ביזנעס... יונישן פו  נו

םטנו־ V װיא :דעם tna אויסנעשומען
ז*א טרבײטעד, די חאיט׳ןן פעהםטורפר

 זיי ער װיל ח»יםען, די ער
IVP, >»אװעש-שיסען. זיי ער ז 

o אין זיר דסרוי n מי׳טען. ניט
 װענען אויר דאסנלײכען

דענסט םטאנדטררם. נייטס

 אװעקשי־
ױנ־אן די
 אר• די
מאנו־ 8

 איז נעמעםט זיין פ«ר 18 םעהט׳&ורער,
־8ײ בעסער  ביי מען ז?ל טא רבייט,8ו

 אבער דיינקט ר.8וי פיז רכײטען8 אים
 םאר אז מאנוםעשטמורעד, *וױיטער 8

ײם (׳כרוס ).7 אויף׳ז

נאארר דזשאינט קאנטראל סאניטארי א
*  ̂  ̂ ^ < 4. 1 4.4k k.4 I 4.איןטאראנטא

 »£ריל. טען25 דעם װערען אמגעהאלםען דועט קאנפערענ״ן ערשטע
זײן. אנװעזענד װעט זיגםאן •רעזידענט

 גע־ װערט ,npiyp טאראגטא, אץ
:o n in סא־ אװ באארד דזשאינט א 

 אויםיאסען זאי װאס קאגטראל, ניטארי
 זיצער?ײט ארן רײנליכקײט דער אויף

 װע״ שע*ער די שע*ער. קלאוק רי אץ
 באשטימען, צו װערען, אוגטערזוכט לען

 דארט װערען װאס גארםענטס, די אויכ
 אויף האבען y װערט וײנען געסאפט,

o זיך n לײבעל. סאניטארי
^ וױ רו  אינטער־ ■*ליאפאװ, ס. כ

 טאראנטא, אין *רנאנײזער נײשאנאל
 ־26 דעם שבת, וועט וױסען, אונז לאזט

 װע־ איגעחאלטען דארטעז ׳א*ריל טען
m דער וועניז ?אנםערענץ ערשטע די 

 וועם קאנפערעמ די אנגעיקגענהײט.
 הא̂־ עיװארד ״קינג דעם אין פארמומען

און םיטינג א ׳ ?ײן וועט דאס כתל״/

 זײן װעלען עס װעלכען אױף דינער, א
 ױניאן, דער םון פאדשטעהער אנװעזענד

 פוב־ םון און מאנוםעקטשורערס די םון
 דאר־ צוזאםענקונםט דער אויןי לי?ום.

 כללים די װערען אױסגעארבײט םען
 דער אין סטאנדא^ס סאניטארי די םאר

טאראנטא. פון אינדוםטריע ?לאוק
 דר. און זיגמאן׳, מאריס פרעזידענט,

 סעהרעטאר דער כיאס?אוױט־ש, הענרי
).5 זיים י1אוי (שיוס

העלפ_סענטןד ױניאן פון דינמר יעחרליכער
 םון דינער יערליכער םיגםטער דער

 פארסמען װעט סענטער העלס ױגיאן
i>u דעם אװענד, מאנםאנ jO ,אפריל 

 פרייס, מ. דזשארדזש דר. װעלכעז אויף
 װעט אינסטיטוציע, דער םון דירעקטאר

 גאנצזןר דער פון רעפארם א אינעבען
 אין ס-גנטער העלט ױניאן אין טעטיג?ײט

צײט. יאהר * פון םארלויף
 •גע־ איז סעגטער העלס ױניאן דער
 אויםימד װערט ארן געװארען גרינדעט
 אינט״ער־ צאל געוױסזנר א םון האלטען

און נ״ו אץ לאהאלס נײשאנאל  יאר?'
 באארר א פון םארווארטעט װערט ער
 דע־ פון באשטעהענד טארס,pדירע אװ

ױניאנס. לא?אל אלע די םון לענאטען
 געםינט סענטער העלט ױניאן דער

 און סטייט טע17 איסט 131 אין זיך
 און ?ליני?ס כיעדי?אל פארשײדענע האט

n אין חליניח. דמגצא»ל נרױסען א n 
 עקס־ גײעכטע די דא זײגען סענטער

 עלעלוטרישע בך א און אפאראטען רעי
 פארשידעגע הײלען צו איינריכטוננען
?ראנקהײטען.

 װעט אװענד םאנצדא; דינעד דער
 רעםטא־ ליכאורס אין װ^רען געגעבן
 װע־ עם און סםריט, טע14 אויױ ראגט,

 םארטרעטער דין אנװעזענד דארט לען
 האלטען װאס לאשאלס, אלע די םון

 צװי־ פענטער. העלט ױניאן דעם אויף
 ־ זיר געפינען געסט אײנגעלאדענע די שען

 באראף, סעסרעטאר זיגמאן, פרעזידענט
 אונזער םון פרעזידענטען װײס אײנינע

 םון באאמטע די און אינטערניישאנאל,
לאקאלס. די םון און כאארד תשאינט

 זועט יארק ניו פון קאונםיל רםטריטט
קאנצערט א חרו םאי וטען פײעךען :

םאסםיטינג א און

גרײם פאו? פארעסט אין אימעניע יזניטי
■ סיזאן m פאוז זז

פו לאקאלם זעקס כאטײליגען זיך וועלען םרכ ירם םאי טען1 דעם ^ין
־עםקאונסיל. דיספזריקט

\

 םי- די םון סאעסיל דיסטריקט דער
n איז םרײדס טעלענאוז n •לײדי^גאר 

 *ו בטשלאסען חאט אינדוסטריע סענט
o גוײערען n »ר־ ען5אינטעתאציאנ• 
o. טיכ ױס כײטער n מאי, ערשםען 

 און םארואםיונג םאסען גרויסער א ךזרך
 םריײ פארהוםען וועט דאס ̂אנצערט.

o בייטאג, טאג n אין מאי, ערשטען 
 ססריט, טע67 חױז, אפערא טענטיאל

עווענױ. ט?נר3 נעמנן
 וחד םאי טעז1 סזן נג1םײפר רעי אין

 לאסאצס די םון זעסס כאטײליגען זיך <ען
דיסטריקט רעס צונויף שטעאען וואס

 װעלען לאקאלס דיזע אלע חאונסיל.
o אין באטײליגען זיד n אינטערנאציא־ 

 װעלכען דורך ױם־טוב, ארבײטער נ^ען
dp אינטערנאציא־ אויסגעדריסט ווערט 

 ארבײטעד די םון סאלידארימעט נאלע
וועאט. תר איבער סאסעז
 נע: אגטײל װעאען םוב ױם תם אין

).7 זײם י1אױ (שלום

 ״נערעבטיג־ דער םון לעזער רי פאר
 װעגען רײדען צו פיל איברינ איז ?ייט״

 פארק, פארעסט אין הויד, ״ױניטי דער
 פעגסילװײ־ םון במרג, ״בלויע״ די אויף
 ״רעפריאײ־ און ״װא?ײשאן" דער ניא,

 אונ־ פון מיטגלירער די םאר םלאץ שאך
 געװא־ איז װאס אינטערנײשאגאל, זער
 פלאץ זומער בארימטעסטער דער רען
 םאר און ארבײטער די םאר לאנד איז
 אונ־ םון םערסטע די אינטעליגענץ. דער

 יארס נױ ארום און אין מיטגלידער זערע
 הענען זײ און <ארט געװען שוין זײגען

 נא־ דעם פון װייםען זײ םלאץ, דעם שוין
 םאר איז דאהט װאס רײכטום, טירליכען

 דעם דורך געניסען צו אגנענרײט זײ
 ארבײטער אן װאס װא?ײשאן, ?ורצען

 אבער האבען מיר םארגינען. זיך סאן
 װאס נײעסען, װיכטיגע אײניגע זײ םאר
װיסען. צו אינטערעםירען געװיס זײ װעט

 דער• נאכאמאי מיר װיילען ערשטענס,
איבער־ איז הויז ױניטי די דאם נואנען,

 נאנצער דער פון הענט די אין געגאנגען
 ?וםענדען דעם און אינטערנײשאנאל,

 אינ־ אלע פון םיטנלידער די וועאץ סיזאן
 םא־ זײערע און לא?אלס, טערנײשאנאל

 עס מױחסים. גלײכע זײן דארט מיליעס,
 םון מיטגליד א דאס זײן, ניט םער װעט

.)16 זײם אויןי (שלום

אעהאלט־סארצײכנים

.16 נוםער ״גערעבטיגדץימ״

 ®ת מוועאום אץ שיאציר *
געשיכטע. נאטוד

 געםאכפ וועפ א§ר< *ען25 דעס שבת,
 ?1• סוועאוס דעם אין vvnw » װ*רזנן
f ױן סארי• *זן77 גךפיכפע, נא*זר p 

 ותרעז געפאן יחן• דאס ציחנגױ. יאסברס
f סילװיי דד. •ון יוי«זיכ® די יןגשזני p 

nעי וחנ• װעלכצ •אלד׳ p V? י• • די •  מ
 דאר■ וואס דעס «ון מוךײאוגג די ווגע-

ו י און ?njn ױ דא י
י  אינ• נאנתר װילפן וואפ םיײגיידאר, י

ד זאלצז •ארסאצין, מז ײ מנ נ י י ••יס י
װצס■ 3 מפןראסןג* לדױקײעאגאל «ון

נ » « '■־ ------|

ד פון קאנװענשאן עהרליכע
m m  mm בױרא־ //

 םון קאנװענשסז יערליכע םערםע, די
י  װ8 8בױר עייױקימו*( .יואירקערם ת

ע,8רנאניז8 די אנמריהא״,  םירם ויסם יי
 אין םעטינקייט עדימיישאנאל די אן

 באװע־ *רבײטער אנמריהאנער דער
iw ומט נוננ, sinao ,שבת םרײטסנ 

[,17' דעס ווגםיז^ יית  און םעז18 «
19»jj .וחנרט קאנײענעאז י1 אסריל 

 האטעצ אין םילארערםיא, אין נעחאלםען
פרײנאלין. נ*נדד»אטין

 חר1נ8 ייילעז תאנימנשאן חד אױוי
 ארניײ םיז דעלענאםען םך א זיח מגד
o «נד r v v m ir iy ארבייםער־ סון אוןm, cm

T
 דערענאציע א זײן *ויו דארט װעט עס
ױניאן. אינטערגײשאנאל אונזער םון

 אין םארקומען עט1ו זיצונג ערשטע די
 בענדזשאמין דעם םון רום באל. דער

האטעל. םרײנהלין
 ױערען געעםענט װעט קאנװענשאן די

 םון פרעזי^ט הוירשבערג, אדאלוי םון
 ױניאן. לײבאר סענמראל םילאתלםיא די

 בײידער געםט געא^גע די נן4*וױש
roenyגילםארד זיר געפינם זיצונג, ר 

 ־5פענםי םון גאוועתאר רvר פיגםשאט,
n זײן ססט. װײניא n װערען װעט 

םי־ און ראדיא רpר םאר *בראדתעסם״
״־. י

׳׳ פארטנאי. ד. - 22 יאאקל בןואדר, עקזעלוטיװ םון סיםיננ .2 זײט
 קיאופ אונזערע פון סע:װז ■וססע די .3 זייט

. ל. — מןןגוםעקטשורער אן ם ײ  ארבײםצר ה
?*נםערענץ. הילפס גאציאנאיע רופעז םיהרער

 װײםגודם דער פיז לעבעז דעם אויס .4 זייט
ר. אב. — 62 ר*ק. ײגי«ז, װארלעהם ע ד ײ  סנ

ס?ולמאן. ה. —קאיענדאר איגטערנעשאנצל
ט ײ  יא־ ױניאז, טײלארס לײדים רער איז .5 ז

זין. ב. — 38 מאל ריי  ארבײטער• דעד צו ד
םײן. D — יארפ נױ נרײםזגר םון ש*פט

 פון באארר עקזעקוטױו םון בןןריכט .6 זייט
לא• ױניאז, אוצרײטאיס ריםער אוז ליאוק

ס.pמאר עליאס - 2 לאי
ט ײ אז — םזןנש דעי און םלאר דער .7 ז ש  דז

. טי ר או ס ל א ם — (נעריכםי טרײםט ג חו  י. נ
ט  נאטיצעז. רעדאלציאנערע .8 זיי
דײטשלאנר איז ענםעױװאהר1רעזי1 די «. ?ייט כאזאזנאװיטש. לעאן —
ט — שארף און קורץמיכאלעװיטש. —פיױעז־םאנ איגםערנאציאגא^ער דער .10 ?ײ ג. ב "ב.
ט ײ  איצםינמו דעם םון םעםינהײםעז די .11 ז

 — 2צ לןוקאר םוז באארד עקזעיןוםײו
לעבעדינער. דער - (פעליעםאןי i כעל שסײ- נעה אדרבה. םײנבערנ איזראעל

 רער װענעז מיעוננעז אינטערעםשנטע .12 זייט
איגםערנעשאנאל. אונזער פוז געשיכםע

ט ײ  שסועסעז לורצע .13 ז
ט  שלומו. אוז •דוחןרםײוםענםס 13 אוז 14 ?ײ
ט ם.י#וו )שלו«וו 16 ?יי •רוגניםץנםענ©^ .1וײ v • *׳ * ״ ̂ •y* ״
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