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.)1 זײצ *דן (״•לוה
 אלגזע״ע צל פיעכלד גיט איו הױו, אפע-א

 ־4טיטד* אוגזעיע pc סף א מיטגרידע*.
 ליבראבער דיגען ניענער און פיױען רער,

 געװיס באזונע. ד• און מרזיין גיטער פון
 אין הױז אוערא נלעטראפאליטאן די

 װאי אבע־ כיזאן. אפערא םון צ״ט
 ״סטעד די געױ,ען רוב דאס }די ?יצען
 און פיס. רי א& זיך יצטעהן און דיגג״

 געיע״ א *כלאל יא יפױן יןדמען ז״ אז
ד״ פר**ו, דץ א באקוטע; צו געגה״ט

 גא״ לעצטעד דער *יוי ערגע״ו זיי צען
 דעש בייטאג, םדײטאג אבע־ יערי.

 פון כ״יטגי־ידעד די װעלע* ניאי, ערשגען
 רי דין 9 אדן 2 י־אקאלס, אוגזערע

 אריסטא־ די דין װעלען די פױחסיס.
״סאסײעטי׳/ די דין װעיען די קראטען,

 ארקעסטער די םארנעהטען װערען זיי
באיזסעס, אין יאדזשןס די ־און סיטס,

 יעװאנס רי געװעהנליך, זיצען, עס װאו
 אזעי־בע גאך און װאנדערבירטס רי און

 גע־ סאפיטאליסטײעער דער פון ״זײיען״
 “*c די און אפערייטארס די זעאשאפט.

 יאז״עעס די אין זיצען װעאען נישערס
 דאש אפי־ארירען באגײסטערונג כױט און

 סיטפאגיצ• פראנלאס נעהא פון שפילע;
 א פארבאר״טעד וזאט װאס ארקעסטער,
 א־• און פאי*ר,כ פון פראגראש סיעציעלע

כיא/ ער״שטען דעם לכבוד כילזיין בײטער
 און געזאנג זײן אױף דארט װעט עס

רעדעס.
 גראגדיעזען שעוזנעם, אזא אױף פונקט

 ער״עטען דעש פײערען, אױןי װעלען אוםן
 וױיםטסאכער און דרעס אונזעיע סאי,

 גענוכיען האט לאקאל דער .22 לאקאל
 דער האא, קארגעגיע כאװאיסטען דעם

 זאל קאנצעדט1 ׳עעהנסטער און גרעסטער
יארק. נױ אין

ך_ ױ */ וןארגעדע rw ד#וט, א  װעט ח
 כלאס״מי־ און קאנצערט א םארקוטען

 דער כלאי. ערשטען דעם לכבוד טינג
 םרײטאג אגהױבען דף װעט קאגצערט

 װעט קאנצערט אין כײטא;. אזײגער 2
̂יגען זיר  םידעל כאריהמטער דער באטײי

 בא־ די •יאסטרא, טיטמעיל ^•ייער,
 עסםצילא זינגערין, סאפראנא װאוסטע
 מודתאייאוע אגדעדע נאר און מרײנער

 געהאיטען אױף װעיען עס סרעםטען.
סאי. עחפטען דעם װעגען רעדעס װערען

 געזאגט םריהער האבען מיר װאס
 הױז, אפערא םעםראפאליטאן דער וועגען

up רועבען װערען געזאגט אויף םײאוױיז 
 אםם קוםען דוארט אױף זזאא, קארנעטע
 די צו דרעסםאמר, און װײסם אונזערע

 וחנרען װאס iwnjnuip םילהארסאנישע
 זײ דארםען אויף און נעגלנען, דןורט

 אויף בױדים, אויפ׳ן רוב דאס זײ צעז
 אמןר, םרײםאג כאל<}אני. צװײטעד דער
ם  ארבײסער־ די װע<ען מא/ ערעםען מ

 22 לאסאי םון םיטנציחנר די םײדלאף/
 די און סיטס ארקעסטער די םאמעהמען

 וױילע / א םאר וועילען זײ באקסע•.
*סאסײ* די פון •אאץ דעם םארנעחםעז

 נעװעהנאיר גאאגצעז װאס אײדיס/ עטי
 חארנעגיע אין • כאססעס n פון ארויס
 אין באמסעס די םון װי גוט אזױ האא,
הויז. אפערא מעראפאאיטאן דער

 דיםטריקט rm ®ײערוגג מאײ
קאונםיל.,

יאר^ נױ םון קאגסיא דיסטריסט דער
 ױניאנס אאקאא די םון באשטעוזם װאס •

 דער םון טרײדס דיסעאעגאוס די אזן
 םײ־ װעט אינדוםםריע, גארמעגם אײדיס

סענט־ דער אין מאי ערשטעז דעם ערען
 נעבען סטריט טע67 הױז, אפערא ראא

 געפײ־ וועט ױם־טוב דער עומגױ. טע3
 א און מאס־טיםינג א דורר װערען ערט

 אײטונג דער אונטער האגצערט קאאסי׳טען
 זאס־ ג. ל. מוזיהען, באװאוסטעז דעם םון

 איזראעל וױיס־פיעזידענט אאײססי.
 פעסט־רעדנער דער זײן װעט םײנבערג,

 ילעםהא־ סעםיועא װײס־פיעזידענט און
 דיסט־ דעש םון טענעדזשער דער וױט״ש,
 טשער־ דער זײן װעט קאנסיא, ריקט
̂ טאן.

ג5 לאקאי םון פײערונג מאי
ױניא; פרעסער דרעס און קאאוק די

 טאי טען1 דעם פ״ערען װעט &5 אאק.
 וועט דאס טאנץ. און קאגצעיט א דורך

 םאין טע|1 דעם ׳אװ. פרײטאג םארהומען ־
 נעבען סט., טע14 האא, טאמאגי יאיז

 נע־ װעט דארט אױך עווענױ. טע3
 און קאנצערט ׳שעהנע׳- א װערען געבען

טאגצען. עואם דער וועט דעם גאך

 ױניאן, װאירקיןרס גודס וױיט די
ל א ק א .62 ל

ױניא:, ײאירקערס נויס וױים די
o 1 סייעיזז וועם ,62 }אקאל nכ»ז 

ty r jv t  pm ,NT ,םארקפ »ם. חאל 
^ ײ  סאנץ. און סאנמרם m דורך י

n ם ר מ םוגנין דך ומם ^נ סריי* •נ
' .

 •m «וע|1 דעס נ״טאג, אוחי 1 טאג,
 IV'Kjmd רען uvv ראנאערט נאנ׳ן און
 האנען ;t״;•• ר• װעט אײענט »־ן און

_ iנאדזעט. א

 לא• *וניאן גי״לארפ לײריש
.38 ל,אל

 4יאמא־ ׳ױ;יאן טײאאיס רידיס די
 םרײ- טאי טען1 דעפ פ״ע-ען ױעט ,38

 אפערא פענטיאל אין ב״טאנ, טא*<
 יאתאיס אנדערע די ריט ציזאטען הויז,

 יא״ דעי שאונפיי*. דיפט-יי.ט רעם םון
 דא• באגקעט א האכען אבער װעט “יןא

 טאי, טען1 דעם ערב אוחנגט, געריעטאג
 חאריעם, אין האי*, שאריטאן דעם א*ן
סטריט. טע111 אין

אוג־ װעיען א^זא, זעהט, איהר וױ
 ׳טאי טען1 דעש פײערען יאאאייס זעלע

 באטערקט, םייהער *עױן האכען ריר וױ
פאר• די ^ין אופן, גיאגדיעזען א אױוי

 אין א-ן ״צטאדג/ פדן טײיען *עידעגע !
פ^עצעי. ״שעלנסטע און גיעסטע די ,

ױגיאן וואדקערס עמבראידעױ
• י א ן ל א .66 י

 ױניאן, װאילקע־ה עטב״וידע־י ד•
 דעש פון טײר א אײך איז ׳*it; יאחאי*

 לאקאי״ דער און ,‘לזאונישיי דישטייקט
 סענ־ א*ן טאי טען1 דעש שײערען װעט
 י־• כייט צלזאדען ׳ל'יז אפערא 1ט־־אי

 דיסטדיפט פינ׳ב יאיזאי*ה אגרערע
 װעש אװענט פלײטאג אבעי קאונסיי.

 דע־ באניזעט. א האבען ראהאיי דע־
 וױי םאיק אין כעגעבען װע־ט באגקעט

עװענױ. טע5 און סט. טע110 ,4האי
 פײ- צו געגעבען װעײט כאגהעט דער

 םיײ צו אױך אין טאי טען1 רעש עיען
 דורכ׳ן יאקאל דעש םון זיג דעש ערען

 טרײר. דעם אין סעטעי־טענט יעצטען
 אױ טאנצען פעז װעט באנקעט נאלן

סאױביעננען.

 שאפ זייעד פרעזענטידען
טשערמאן.

 קינז־ דזעלאם םון ארבײטער די ׳טיר
 בא־ האכען ׳עף עװענױ 305 יצאפ. אער

M אונזער ירעזענטירען צו ?זלאסען r* 
 אײן טיט יאבין, איזי כרוחגי טיצערםאן,

 גוטע זײן פאר סעט, פילײער שעהנעם
 ױניאן. דעי םאי און יעא■ אץ ארבייט

 אן םאםיליע, זייין און איהם וױנשען ־מיד
 און געזונטערהייד נוצען עס זאלען זײ

 ארביײ וױיטער װעט ער אז האפען, מיר
 אר״ די פאר כעסטען און וואחל צום טען

 יטא■. V* כײטעד
 : קאסיטע .חנזאלוציאגס

ר ע ט י ס, • י ד א ^ 
 ׳העדי סילװערסטײן

ז ײאסערסאן,
לאנץ,

 ־ מישה, <זילחאער •
קאחען.

ל א ק ן ס m ל ן ן ן ן ן ן ף ן ן י י ן

ם ע ן ד ע ט ש ד י ע א מ

 װעט סדאן גודס^ווארמעיפ װדוײט די
 טאי ער״עטען דעם פײערען יאהר ריעזען
 דעגס פלאוער און טאסטיטיגג א רורןי

 57 חאמ טעניצאן ״צעהנעם דעס אין
 האט ױדאן די פלײפ. טא-ין סעיגט

 םײע• די אז ארעגדז״עטענטס, געטאכט
 אינטערגא״ ״עעיזגהסען ועם פון רונ;

 דין זאר טונ ױפ א-כײטער ציאנאיען
 נאר וױ איעדדוקספוי, אלן יטעלן אזױ

 אייע אי*ף פאדערט ױגיאן די סעגליך.
 ניט ק״געד זאיען די אז טעמכערס,

 און ט»; דיזען אין איבײט רער צו געהן
 סעט״ רי דך זא"ען ב״טאג אדיגער 1 אז

 האי, טעדעאן ידן צוזאטענקוטען בערס
 און א:פא;;ען דך װעט טיטיגג דער װי

 באיואנ״ גוט םון װע־ען ארדעסירט װעט
 סא* און ארב״יטער דער פין רעדגער טע

 טי״ דעש נאך באװעגונג. ציאריפטי״עער
 אוג• עאמ דער אנהויבען זיך ױעט טי:;
 אד־ גיטעי א פון באגל״טונג דער טער

 כא־ װעלען טעטנערפ די ק. טוז קעסטער
 ױש דעי און ברוטען טיט וגערען זאיגט

 •4װעי •;עהנעי, אטת איין דין װעט טוב
 ^דענ־ איס פארבלײבען יא;ג װעט כער
 די א׳־נײטער. גודס װהײם די ייי קונג

 זאי־ען ישעפער אי־ע אז ערװארטעט ױ;יאן
 טעט־ די אז און סטאסען טאנ דיזעז אין

 זײערע טיטברײגגען אױך װעיען בעיפ
 טיקעטפ אײגטריטפ קײגע םרײנדע.

 איז אי*עס וױײ באדארפען, ניט טען װעט
ילניאן. דער פון טיטניידער די םאר םרײ
 ״שעה־ א אייך אראנדשירט ױגיאן די
 די פון ט״פערלײדיס די םון באגקעט נעש

 װעט װערנער ̂טענער, גודס װה״יט
 דיע־ אבענד. זערבען דעש יעטאטםינדען

 אים אראנזעירט װערט באגהעט זעד
 גו־ דער םאר אנעריןענוג; םל; אױפדױק

 טו־ טיעעררײדיס רי װאס איבײט, טער
 ‘אז גיױבט ױניאן די טעפער. די אין ען

 אנטײיצ זינער װעי־ען טעטבערס פיערע
 איז עס באנקעט. דיעזען אין נעהטען
 יע־ די אז געװארען באשלאסען דארוש

 באנ־ צום קלטען וױלען װעאכע ׳ניגע
 קױפען דורך טאן לאנען דאס זאאען רעט,

 2 גאנצעז אין קאסט װאלכער טיקעם, א
 אין באקוטעץ דאס קאן טען און דאיאר
 סעקרע־ דעם כײ ױניאז, דער םון אפיס
 *טאפ. םון ט״ןןערילײדי דע־ בײ אדעד טער
 אם וױ װערען נעטאן אבער טוז דאס

n איז צײט די וױיל ענעלסטען, ip און 
 נױ״ די וועדען געטאכם* נאף דאיפעץ עס

yro באנ״ דעם פאר פארכערײטונגען 
 רועיען תוםעז װעיען וועיכע די לעט.

 אבענד, אנגענעהטען אײן הא^ן זיכער
 וועט סאפער, גוטען דעם אױסער וױיא
 סאנ• טוזיקאאישער שעהנער א זײז אױך

 געזעא״ אײנגענעהמע גאנץ א און צערט
?אפט.

, א. ר ע ד י י .62 לאס. טענ. סנ

ש נ ע ו ד ע ו ן ו א נ ן ת ו ז

א נ א ה י ש

)0,'kr 1 זײ« ®לן(

יענ- פאױט״חממ די איןן הײטפ-קאט^
ר. ע ד

 יעדען ותיען רעדגעד באװאלפטע
 ער׳טטען לעם םון באדײטוגג די װענען
 נע- ראט ער ראריע װעיכע און טא/

 h פון באפרײאוגגס״קאטפ(י אין ׳עפייט
ױעיט. גאגצע די איבער פראלעטאריער

 ״פיקאנא פון לרײזען ארבײטער די אין
 אונטערנעח־ דער פון גערעדט פיל װערט
 עס איגטערגיײצאנאל. אונזער םרן טוגג

 אונטערנעהטלנגס־ דער ;עלױבט װערט
 װעם עס אמאניזאציע. דער פון דיסמ

 כדט״ די םאר אײנסריט פרײער זײן
 און איגטעתע״עאנאל דער םלן גלידער

 םארברענ״ תרטען צו גע^אדען זײגען ךײ
 דערכײ אבענד, אגגענעהטען אן געהן

 היס- דעם אין אנטײל אן נעהטענדע
 װאס ױם־טוב, אדבײטער כארייצען

̂ע םלז םארכרידערוגג די אליש דריקט  א
ולעיט. גאגצע די איבער פראיעטאריעד
 נאך אפ פאהרט זיגטאן פרעדדענט

 דארט װעט ער און *צבת דעש ״טיקאגא
 זײן װעט עי .,טא טעז1 איבעי׳ז זײן

b אויף רעדנער די פון אײגער n טאס־ 
 טען1 דעם ריבלד קאנצע־ט אלן טיטינ;

טאי.
 אהין פארט זיגטאן #רעזידענט

 אײנ- בעסער העלפען צו הױפטזעכאיך
 אגריטענט נײעם דעש לעבען אין יפטערען

 ניט דארט איז װאס סרײד קי׳אוק אין
 עס געװארען. אנגענומען צוריה יאנ;
 דער װעיען איינגע^עלט דארט דאיף

 דארט דארף טען יײבעא, ,סאניםא*
 מאנ־ סאניטארי אול באארד א גרינדען

 דארט דארױ עד וױיטער. אזוי און טראל
 ד/נר פיז אינטעיעסען די אין אויך זײן

 עס וױ זעהן און ױניאן דרעסטאכער
 קאטפײן ארגאניזאציאנס דעם טיט האלט
 אין געװארעז באנײט דארט איז װאס
ה דרעס ,פון אױפדבט די אוגטזנר טי״ , 

םרידמאן. טאילי שװעסטער
 איהם װעט ׳אלזא ׳זעהט איהר װי

 די םאר ארבײט, קײן אױססעהלען ניט
זייין. דארט װעט ער װאס צייט קורצע

 אינטער- פרידכיאז, ,מאל ישװעסטער
 איו ׳שיהאגא, םרן אמאנײזער געישאנאל

 *׳ נױ אין טעג אײנינע געװעז ײ*ר יי
 האט איבער, אונז גיט זי וױ און יארק,

 ; ^עצ־ יג״יקאגא פון װניאן דרעסמאכער די
 ארגאני״ די אױסגעלעבט, ״טטארה טענם
 w געקרעפטיגט און גצשטארקט איז זאציע

 דך ערײבען פ־־םניידער נײע געװארעז.
 רײ- די אין און טאנ.־ כמעטייעדען אײן
 ילעבעדי• אלץ ווערט ױניאן דער םון העז
גער.

 די אנטווימלם ײד חןום עס װי אײזר. װ״סט
 צםעריסאז ייז בארוענוננ *רבײסער אידיעע

̂דס גארםצגם לײדים אינםערנײמטנאל רער םה נעעיכםע די לצזם  דר. םון ײניאז, ורארק
 אלץ םיפ וחנם איחר און לעוײז״ לואיס

װערצז. באקאנם

The Women’s
Garm ent W orkers
A  H i s t o r y  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  L a d i e s  G a r m e n t  W o r k e r s  U n i o n

ױניאן װאירקערם גארמענט לײדיס אינטערנעשאנאל דער םון געשיכטע די

געבונדען שעהן אץ פארםאש נרויסער זײטען, הונדערט 6 איבער פץ בוך א
«דן גדיריבען
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ען צזם ם ש ר י8מ ע

י א*
 ערשטזיר דער קומם וױדער און

ן וױפיל אז יאונז פון אײנע יעדע ,

זיגמאן. םאריים פון

 װאר־ גארטענט לײדיס אינםערגעעאנעל דער פדן שװעסםער און ברידער
ױניאן! קערט

 פאר צותף םעכםייגען זיין םיט םאי ערשטער דער קוםם װידער אין
 כרידערליכקײט אםת׳ער פאר כרידערליכקײט, םאר אחדות, פאר א״נינקײט,

ארבײטער. און ארנײטער צװישען
 יענינע, די אז אונז דערמאנט און םאי ערשטער דער קלמם וױדער און
 אונ־ אין שםאלטדנג םון אונאײניגקײט, פון םט דעש זעען צו זוכען ױעליע

 פאר־ כיט זיך זאלען זײ נאםען וועלכען אונםער ארבײטער־ױניאנם^ זערע
 .פון טױט־שונאים זײנען געברוינען, גיט זאלען זײ פראזען װעלכע שטעלען,

 אגענ־ די זײ זײנען ניט, צי עם, װײסען זײ צי און, ארבײטער־קלאט. דעט
 און געבויט איז םאכט גאנצע װעםעם קאפיטאליםטען־קלאם, דעם פון םען

קלאם. ארכ״טער דעם פון אונאײניגקײט דער אויף זיך האלט
אײנעם יעדען דערםאנענדיג טאיי, ערשםער ־ער קומם

 דער צו געהאלםען ניט ־אבען מיר
 מיר װיפיל אויף און ױניאנס, אונזערע אין אײניגקײט גויטיגער דאזיגער

 האלטען צו קלאם ארגײטער דעם פון שונאיט די געשטערט נים האנ^ן
 פאר־ געזינדינט, םיר האבען אזדיפיל אױף צושפאלםען, און צוטײלט איהש

 צו־ דער פרן אידעאל !רויםען אונזער און קלאט ארכייטער דעט ראםען
 װײדזש־שקלא־ זײן מעהר ניט זאלען ארבײטער די װעלבער אין קונםט,

 צו ארכײטם־קראםט זייער פארקױפען לעבען, צו אום מוזען, װאס פען,
אנדערע.

ױם־טוב, ארבײטער גרויםען דעם םאי, ערשטען דעם דארום לאפיר
 אויך לאמיר אטױזםענםם. אלערלײ פאר טאג א אלס בלויז באראכטען ניט
 האבען מיר װאם אלץ, װעגען חשבון קלארען א אפגעבען זיך טאנ דעם אין

 אלץ אײניגער, אלץ פעםםער, אל*ן מאבען צו אוש געטאן, ניט אדער נעטאן,
רײהען. ארכײטער די כעשלאסענער

 נרויטער אונזער פון ברידער און שװעפער אײך, פון איםיצער אױב און
 איהר מוזט םליכט, איהר אדעד זײן טאן צו פארםעלט האט אינםערנעשאנאל,

 צו ניט נדר א זין־ טאן טוב, ױם ארבײטער גרויםען דעם אין חײנט, גראדןו
 קוםענדען דעם אין כוחוח אײערע אלע אנשטרעננע; און אזוי מעהר האנדלען

 פאר־ דער אין פארגרײזמ האט איךזר װאס דאט, םאבען צו גוט יאהר
גאנגענהײט.

זיגמאן, מאריס
ױניאן. װארקערס גארמענט לײדים אינטערנעשאנאל פרעזידענט

 רעחשיפטרי־ זיד דארפעז קלאוקמאכער
בענעפיט ארבײטםלאזעז קױגען צו רעז

!מאי ערשטען צום אויו» ארנײטער,
אנגעוױזען שוין האבען טיר װי האבע
 ̂אקאילס איצע כמעט װעלען װאןי, ^עצטע

 נױ אין אינסערנעשאנאיצ אונזער פון
 אי;״ דעם מאי, טען1 דעם פײערען יארק

 םוב, .יום ארבײטער טערנאציאנאלען
 אײניגקײט ארבײטער pc טוב ױם דער
 לאסאלם די פעלקער־םארברידערוננ. און

 מאס־ ?אנצערטען, אדאנזשירט האבען
 גרעסטע די איז באנקעטען אס מיטינגען

 יארק. נױ םון יאעצער שעהנסטע און
 םאר איבער עס באײבט איצטער אבעי

 י3 םון םיטנאידער די ארבײטעד, די
 טאנ דעם ארבײםען צו ניט לאתאלס,

 דעם אין באטײאיגען זיך קוכיען און
 ארבײטער־ אינטערנאציאנאצעז נרױסען

 די אין ארבײםער די זאיצען טוב. ױם
 אצע די אנםיאען םזיזענדע צעהנדאיגער

 גע־ װעט ױם־טוב דער װאו פאעצער,
װערעז. פײערט

,%מא טען1 דעם בײטאג, פרײטאג
 קאנ־ שעהנע האבען ױניאן־ אונזער װעט

 אײנעע אין מאס־מיטינגען אלן צערטעז
 די דאס האםעז, צו איז עס און פ^עצער,

 איבערםיאט זײן װעאען פאעצער אאע
 װעלען װעאכע םיטגאידער, אונזערע מיט

.יום׳־טוב. ארבײטער דעם םײערען קוכיען
 די צו םיר אפעאירען באזונדערם

 שטע־ װאם אאקאאם, די פון מיטגאידער
 םון דיסםריסנדקאונסיא דעם צונויןי אען
 איײ דער אין םריידס םיסעאײנאוס די

דיזע אינדו^ריע. גארמענט דיס
 םיםגאיח^ר סך א דא זײנען אאקאאס

 אונזער אין אאנג גים נאד זײנען װאס
 זײ וױנמעז, װאאטעז סיר את ױניאז,
 יחום אין באםייציגען זיך אאע זאאעז

ױבדטוב. ארבײמער גרויסעז
םית־ וחנם קאוגסיצ דיסטריקט חןר

 m>p מעחנצם, » םים יונדסוב חנם רעז
אץ מארזאמצוגנ, אח סאנצערט סישעז

 םטריט, טע67 האוז, אפערא סענטראא
 װײכדפרעזידענט עװענױ. דריטע 1נעבע

 גענעראא,מענעדזשער דער םײנבערג, י.
 קאאוק־ דער םון באארד דזשאינט םון
 דער זײן װעט ױניאן, דרעס־מאכער און

 סע־ װײס־פרעזידענט םעסט־רעדנער.
 םיץ מענעדדטער דער אעםקאװיץ, סױעא

 דער זײן װעט דיםטריקט־קאונסיא, דעם
טשערמאז.

 באטײאיגען אונטערנעמונג דער אין
 רײנסאוט :אאקאאס םאאגענדע די זיף

 טיײ אײדיס ; 20 אאקאא ױניאז* םאכער
 םאײ טאקערס, ; 38 אאקאא ױניאן, אארס
 אא״ ױניאן, העמסטיטשערס און טערם

 ױניאן, עמבראידערערס באנאז ;41 קאא
).16 זײם אױף (שיוס

גע־ *טױן איז ״געדעבטיגהײט n אין
 די ב^אים, איע די פארעפענטאיכט װעז

 אױ־ דעם םלן רעגוליײשאנס א*ן רולס
 דער אין סא;ד אינשורעגס בײטסלאזען

 װעאכע יארת, ;ױ פון הלאוק־אינדוסטריע
 כדי װיסען, דארפען קלאוקמאכער די
 באקוכלען צי בארעכטיגט זײנען װאס די

 אינ־ דעם םון בענעפיט ארבײטםאאזען
 קײגע האבען ניס זאאען שורענס־פאנד,

 ״פײגט, עס װי אבער שװעריגקײטעז.
 דעכיאאט קאאול,םאנ% א^ע ניט האבען

 דעם װעגען האבען כליר װאס געאײעגט
 װי־ אונז אאזט טען װי װײא געשריבען,

 קױ ױניאן, דער םון אפיסעס די םון םען
 :אכפרעגען זיף קאאוקםאבער סך א מען

 ניט דעריבער װעט עס דעם. װעגען
 װעיטער פאר א נאף ״טדײבען צו שאדען
1 דעם. ײעגען

 קאאותםאשער אאע דאו־פען צגערשט
 געהז דאו־פעז זײ רעדזשיסטרירען. ןיר
 אלן יאקאל זײער םון סעקרעטער צום

 איז אדרעס. און נאםען זײער אנגעבען
 אינשז־ ארבײטסאאזער דער װעט גיכעז

 ספעציעאען א אײנ״שטעאען רענס־פאנד
 דער־ דעפארטטענט. רעחשיסטרײשאן

 װאס ?אאוסמאכער, די זאסגן אבער װײל
צו בארעבטיגט זײ אז דענסעז,

םארשרײ־ זיך ארבײטסאאזעךבענעםיט,

ױניאן. יאלאי״ זײעי פון אפיס איןבעז
 װערען יטורלת די װען צײט דמר אין

 יע־ א באקוײען מיר האבען געיטריבען,
 דער דז״שײקאבסאן, ברודעױ פיז פארט

 אי;־ און אײבעא דעם פון דמנערדטער
 דדטאיגט דעם פלן יצורענס־דעפאדטםענט

 די ערקאעדס ער װעאכען איז באארד,
 דעם פין רעגואײישאגס און רואס אייע

 אינשורענס־םאנד,
 אױפטערקזאטקײט

 רעפארט. דעם צו
 און פונהטען, אאע
 ארוכיגעהן ךען

נאכםרעגען.
 דער דעש אין

צו אפיא באזונדער א

די ציהען טיר איז
:עי רדאלקניא די פון

די ! י״ענע] זײ זאאען
פא- םאדש װעיען זיי ;
זיף אפיסעס די ־בער

־סגr־ איז רעפארט ונטעז
ב״יז טשערלײט י ד צו
טיט ליסטען די װעגען

 איביײ די פון אדרעסען אלן נעמען די
 דארפעז זײ װאס שעפער, די אין םער

 באארר, דדפאינט פון אפיס אץ 11נרע;גי
 עװענױ, אעתסיננטאז אלן סטריט טע25

 טשער־ די זאאען פאאד. טעז6 אויפ׳ן
 ברעננעץ און פאיכט דיער סאן אײט
 דער כדי איסטעץ, די אפיסי דעם אין

א דעפארטמענט אינשורענס  קענען ̂ז
 דאס אז םארבארײטען, אאעס באצײטענס

 ארבײטםאאזעךבענע־ צאחאעז אנםאנגען
 תר אין אנהױבען הענען זיך זאא פיט

צײט. באיטטיכיטער

 באקומט װאנדער װײס־פרעזױענט
■ פאהרגעזונט ׳ ברידערלכען

א
 דער מאנדער, ה. װײס־םרעזיחננט

 דעפארט־ דזשאבינג דעם פון מענעדזשער
 אפ פאהרם באארד, דזשאינט פון מענט
 הויפט־ ױראפ, אין צ^יט תורצע א םאר

 זיך װעט ער װאו ענגלאנד, איז זעכאיך
 שװעסטער, אוץ מוטער זײן מיט זעייז

 יאהר א געזעהן ניט האט ער װעלכע
 אאט *טריז איז סוטער זײן צװאנציג.

 זיך בעט זי און יאהר, אכציג איבער
 ער װאס בריױ יעדען איז איהם, בײ

 איהם װיא זי אז אייהר, םון באקוטט
 שרײבט בריף אײן אין זעהן. זעהר

מײז אנקוהעז, ידיר װעל איך ״װען :זי
 שטאר־ קאנען א'ך װעיל זוהן, איבער

 ער און געכייט׳/ אײכטערען א מיט בען
 נאכצוגעבען באשלאסען ענדאיך האט
 אפ םאהרט ער פאראאננ. מוטער׳ם זײן
 ״װײט די פיז ״מאדז^גסטיק״, דער מיט

 צװײטען דעם שבת, דעם אײץ׳/ סטאר
 װעסט םיץ אפנעהץ װעט שיף די מאי.

 צײט םיטאנ ׳אזײנער 1 סטריט, טע17
 זאגען איהם װיאען װאם םרײנד אאע און

 אחין. קומען ר.אנעז םאהר-געזונד א
 שױן װאנדעד ברודער װעט 12:30 אום
די אויםנעהמעז צו םיער בײם זײן

2 ע 5 ג ױ ע ס י ו א ע ל י נ ו ױ א ש נ ע װ נ ן מ ו ר פ ע ס י י ם פ ע  ה

ן א י נ ט ז נ ק פ ך ע י ס ז ע ן ד ע ט י ז « ט

 עם װעאכע דורך סאנווענשאן, די
 יעדר 25 דער װערען געםײערט װעט

 אוין קעפ דער םח ױבעאעאום ריגער
 זיך װעט אינטערנעשאנאא, מילינערי

 יױ דער אין מאי ערשטען דעם עםענען
 בעטהאװען אין חײם, אײגענער ניאג׳ס

יאדק. דו #סטרי־ט מע5 איסט 210 הא^
 קא• אראנדזשםענטס מאנװענשאן די
 םארפארײטונגען גרזיסע סאכם םיטע
 זײן וועט אלעס ערעםענונג.״ ו*עד םאר

 די אויםער ױם״טוב״דיג. און סרעחאיך
 קאנ- די באגריסעז וועאעז וואס רעמער

 נרויסער א צוגעגרײט וופרס וחננשאז;
 װעאבצ מעמבעדס, די אר1נ קאנצערם

 ארבײט דער po סטאפען םאג ojrt וחנאען
. ערעםמנתג חנר צו קוםעז און

 סעהרעטערי־טרע־ צוקערטאן, מאקס
 וועט אינטערנעשאנאל, דער םון זשורער

 דעם איבערגעבען ערעפענונג דער אויױ
 עקזעקױ דדטעגעראל יי דער פון באריכט

 באריכט דער קאנװעגשאז. דער צו מיװ
 לעצטע די איבער איבערבליק אן גיט

 אי• ;ארגאניזאציע דער אין פאסירונגען
 םי־ און קעפ פון צושטאנד דעם בער

 חד געװיסע *מאכט און טרײד, לינערי
 םרא- דיזע צו באצוג אין ?אמענדאציעם

נען.׳
 עתזע• דזשענעראל -דער האט מאנטאג

p באארך ?וטיװ t םיליגערי און קעפ די 
 זיינע אנגעםאנגען ױניאז, וואירקערס

דעש אױו• זיצדנגעז. ערב־סאנװענשאן
ײם אויו• (מלום ).7 ו

 נעזע־ זיך הומען ײעלען װאס פרײנד
א*הם. מיט גענעז

 םרײנד זײנע האבען אבענד מאנטאנ
̂ובעז איהם ױניאן דער אין  האר־ א גענ

 באנ־ שעהנעם א דורך ״סענד־אף״, צינען
 האי, תאסינא ראיאל דעם אין ׳העס
 באנקעט דער און גאס. טער4 דער אאױ
 אין אויסנאהם־באנקעט אן געװען איז
 ױניאךבאנקעמע?; די םון געשיכטע רער
 אפיציע־ קײן געײעז ניט איז דאס וױיל
 נע־ װע^ט װאס באנקעט, ױניאן לער

 לאכדיאלל, » פוז אראנזשירט װעהנטליך,
ברודער באארד. דזשאינט פיז אדער

.)10 זייט אויוי (ש^וכ

אינהאלט־םארצײכוים

H18 נומער ,גערעכטעקײט׳/ס.

 אוז הראויו באא־ד דזשאינט םוז כ״טיננ .2 זײט
 פיש. דזשאזעף — ױניאז דרעססאכער

גריגבערג. די - 01 י*ק*ה איז ■אסירוננעז וױכםינע
 יאתאי םוז םיטינגעז כאארד עיןזעקוםיװ .a !ייט

פארטנאי. דזשולױס - צ3
 נאװער־ םאדערוננעז"פ*ר׳ ױניאנ׳ס דער .4 זײט

 נאםימז. עדיױן״שאנאל קאםישאן. נאר׳ס
יא־ יוניאז, בושיזןרס אוז עקזאמינערס ח. ?ײט

אשפיז. י. ם. 82 ?*ר
 י. — ריננ ארבײטער םון סאכם די ».זײט

םארשײדענעס. באסקין.
 מאקסים—(ערמהלונג) גלויבענם צוױי .7 זײט

 דע• אינשורענס אוז גײבעי דער גארקי.
 טש. -- באארד רזשאינם םוז סארטנעכיט^

דזשײקאבסאן.
ײט  נאטיצעז. רעדאזציאגערע .8 ז
ײט  באדאף. הויז-אב. ױניםי באג״טע די .9 ז
יאנאװסקי/ ש. — םאי ערשטער .to זיימ

נ. ב. י. — •טארף און ?ורץ
 כאזאנא־ לעאז — נעא־האביוניזם .11 ?ייט

— <נעדיבם) רוה םון נעזאנג דאס װיטש. גראס. נפתלי
 ימננעדזג איז םטרייס קראויזםאכער רער .12 זײט

 חיגדענבוךנ־ רעם ארום שובערט. ױסף —
לעבעריגער. דער — (שעריעטאס ם#עקטאהר

 אינטערנײשאנאל . שםועםעז. לורצע .is זײט
סקולםאן. ה. — קאיענראר

 םארשירענעס. אדװערסײזפענטס. ir. אוז 14 ױיט
נײ«ס. 1ױכיא פארטער. ר< סט<ף א ~ טאהר־נעזונט הארצינעז .א באחוםט ױאנר־ןר רעזידעגם1װײס־ »ו, ױיט
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באאיד דושאיגט דעם פון טיטעג •
 /2H ,22 ,21 ,lo ,9 ,3 ;2 יאהאיס וײ פון
v 89 און 82 ,04 ,48 ,45 ,35 m  vn* 

inR האילטצן iiy i ,24 פרײטאג o nטען 
 27 ניצדעג, srpri 9 אין 1925 איריר,

עװעדו. יעקהיגגטאן
וױיספאן. נמדער — ט^ערטאן

 8א סינעז חדעגאטען פאמעגדע די
- - :װעזעגד

 װערטהײפעד און יעװאלץ
גןופעי.

און אנסעי* זאפ^אװכק♦, -
 -3 יאיזאל
 9 לאיזאי
 10 4ראיןאי

םאדער.
 21 יאהאי*
45 ‘יאחאי

דאקס.
 4רוני און םארעפ -

 מײ יעצטען דעם םון פראטאיואי דער
 דער און באארד, משאיגט דעם פון טינג

 דירעקט#רם, אװ באארד רי םון באליכט
̂ורגעלעזען װערען  נוטגעהײסען. און פ

—:צושריפטען
 האבען זײ אז ט,1אי:םאלכיי 2 י:א?איל

 oyi םון ולאטאקאי דעם ;וטגעהײטען
 אוליצ טעןoyi 17 םון באארד רז״עאינט

—:אױסנאמען פאמענדע די נדיט
 דושאינט דעם םון באשיוס דעם -1
 חתס oyi אין געהכען צו א:טײי 1:אאל

דיגער.
דא־ 10 םון בײשםײערונגען רי — 2
 פא• נרעגטיט, סיאומסאכעי דעם צו יאר

י §ארטײ. ציאליסטײפע
 דזשאינט oyi פיז ?ןטערוגג די -3

iy אין באארד i סטיג• כרודער םון יוײס 
ריץ.

 אינפ*רפירט צאק»צ זעיכער רער
 ערװענזילם איז סאיאװ א. כרודער אז אױך,

באאלו/ דזיצאינט צום חןלעגאם געױארען
וזען./װגעלן oijm וווצאװ ברוחנר
הא״ ױי אז ט,1אינפאדמי 3 יאקאי

o אראסאקאיען וײ גוטנעהײסען בען n  ?ic 
o 20 סין כאארד דזשאינט nאון טעז 

o 13 און rtnwo םען27 nטקן17 און טצן 
o אױך וױ יר,1א« n די םון באריכט 

 טעןoyi 18 םון דיחויןטארש אװ כאארד
םארט^

 שסע- h זװריק וױיזט 9 צא?אצ •
 איו װעינע תאםיט^ m םון יונג

o אויסאונעהםע! נע<ואר*ן אפױנטער n 
 ׳סטיג• ברודער \vm אבדד&ועהמאן

 די אז כאהוייסעם, צאקאצ דער ציץ׳ן.
 נים ,ooyi קײן האם באארד דזשאיגט

o צום ברודער דעם צוצויאזען r® rn 
 גע־ קװאליםיצירט איו ער װען באארד
 םעםבער באארד עקזעפוסױו איס װאדען

 װעיכמ קאמיטע, אןrואמינײpע דער פון
 םון אױםזיכט דעג־ אונטער יעװעז איז
באארד. צקזעקוםידו דדפע:ערא< דער

 בײ די צוריס זוויך וױיזט 9 יאיזאר
 נרעגטס׳ קלאוקמאכער דעם צו יטטײערוננ

■ארטײ. סאציאריםטימע
 ;א זײ אז אעםארסירט, 22 יאקאיל

o גוטגעהײסען בען n פו פי־אטאקאל 
o n 3 פי} באארד דזישאינט o nא• טען 
 או,׳ באארד די םון באריכט דעם און ר*י

o 1 םיז דירעקטאיס nאאריי. טמן
 צו אױך װײזט ילאקא< זעלכער דער

n דאס ריס iy :^ c פראטאקא{ דעם םון 
o 17 באארד'פון דזעאינצן רעם םרן nטע 

— : א&ריל
 צוצויאזען ניט בא^אוס דעם — נ

װזו• כאארד דזמאינט צום סטיגייץ׳ן נו
o צו כײשטײערתג די ־־ - 2 n קלאוק־ 

יאר־ םאצ'א^יסטי^ע בו^נטש, מאבער
.,טי

 םײ רער פון רעקאםענדאציע די — 3
 טיקעס אײן פויסעז צו קאםיטע גא:ץ
o א םאר tc tfn םון 'v iv\ צו לאליאיצ 
דינער. oon דעם
 הא־ זײ אז אמסארטירט, 48 לאקאל ,
 פון יראמאפאלען די גוטגצהײנאן כען
o 3 םון באארד דזשאינם דעם nטצז# 

אסריל. טעז17 איז ?טען3
באריכט ^ןנזײםע פינמנץ

D תאסיכת סינאגץ די v iip i^ n,
o אז n םו? נוםער מאי ערמטען n•> 

 גאגעבאן זא< אסיסא״ ארבייסצר ״פרײע
 דא״ 25 םאר אתוארםייזמנט אן װערען

יאר.
o אז אויך, n סא״ וויליאטסבורנער 

 װצ־ גאנאמון זאל כאזאד, ציאליסטימען
m דאיאר 16 סאד אתחןרםײזםאנט אן 

׳ומיו־נאל. סאוחנניר זײער םאר
 סינאנץ רער סז? רזמאנמגדאציעס די

נוםנעהײסעז. ווארען האםיטע
באריכמ םענעדזשערס דזשענעחול

 דאט באריכםעס סײג^נת במדיר
ח סארלאנג דמם יױס  פון קאםיסע דיד י

m אײ איז פראנצ דחנימ 
r בזרנזעממו w r n\ די בײ איחם *ו 

אױיג־ ער חאס jDrv$Bpnn אוי באארד
in םצד iu אױוי אױסצואאסע, סראװיץ 

»r דר«ם די  umyr ח<ס op’TBon. ער 
 װעם ע»«ירא נרידעד «וו *ײד, כ»ריכנ»ט
דזמאינם מם איז *י«ץ זייז פאדנעחנאן

 אויך באריככמט
אאחרם

 סיממרג כרוח^
וױ אזז' דאס

 באזונען צו װאכען fr4 םאר »ודא«
 פאינעת מרמץ גװדער סנס1 פומימ יןי?

טעגע צ-טוױיליגעד ארס ייאץ ויץ פען

 װעד« נטיכא* םײגבערלס כרודער
דטנעחײסען.

 דירערןטארס, א־ו נאארד
קאטיטעס

 טעכד־ ס״לעו, סאניא און פאי גאכי
 אין ארנ״טען װעדכע ,22 י־אקאר פון בערס

 ®אחאסצחער » אז פאריאמען בראנזוױר,
 דז״עאינט דעם סון וחנרען נע*עיקט זאר

mw די אױף אױםצויאסען נאארד  o n i 
 םאר״ זעוזר איו קעסטען גתרעד וױיי «ער,

 איהש םאר אונטעגליר איז עס און נומען
טאן. צו דאס

 איבעיגעגענען װערט פאריאנג דעד
דענעדײעער. דדעענעראל צום

j ,מעמכער ,3010 לעדז״צער גארבער 
o םון מאטיטע א איס ,2 לאקאי פון n 

 טע38 ײ^סט 229 סײפאן, י, םון יעא•
 דדטאיגט דעם איגפאדכױרט סטדיט,
 איגפארמירט האט םירטא די אז באאדד,

 כיד פון ארױס ;עהן וײ אז ארנ^טער, די
״אכערס. ײערען איז גצס  גאר- ברודער ד̂ז
 כאארד דדצאינט דער אז םאריאמט, כער
 םיר• דער \vm יצטעיוג; א נעהמען זאי
כיא.

 צום איבעמע׳עילט װעיט קײס די
אפיס.
מעם״ ,11218 יעדז״-ער ׳&יטאנסקי, ם.

 האט ער אז ערלןרעהרט ,2 י^ןאל סון כער
 טארקס״ ״מעני בײ געארנײט סדיהצר
 ביזגעס. זײנע אויםגענעבען האט וועלבער

 בא ארבײטער די האבע; צײט יצנער איז
 געמאכס איז ארבייט זײער אז הױיטצט,

o םון ןnנעװא n טארקס סעגי סון זותן 
 בא^עפטיגם דאריבער זײנען ארכײטצר די

 ד וױל איצט זוהן. םין-דעם געװארען
 שי כרודער דזמאבער. א װערען פירמא

 סמע א א? דווממר, גט3#סאדל מנסמי
ווע• גענוסען םייפא דעד בעכען זאל לונג
n.?

 קאגטראיצירט װעיכער סלוצשי, רnברו
o n ,■אי סטרײש א אז באריכטעט שא 

 סירש דער גענען ןnנעװא ערשלעהרט
 דעס צו גמװאדען איבערנעלזיקט איז און

l אמאגיוי^אן nארכt.יענט:
צושריםטען

 א. ברודער אז אינםארםירט 2 יאחאי
 צײםוױילי- געװארען ערוועהלט איז בלאק

 אין לאקאל זײער פון סעסרעםער גער
* טארקס. ברודער םון פיאץ דעם

כאײכסען םעגעדזשערש׳
^ רו  םון םענעדדטעי פערלמוטער, ב
 זדעם ■אר באריכטעט אםיס, י־אונטאון
 ענ־ ביז סעפמעביבער םון אםיס דאונטאון

n .באריכם דעם פון האפיע א פעבדואר 
 יעדעז צו געװאדעז אדויסלע^יקט איז

• אפיס. יאסא^
 פוו כיענעדדעעד פעײעטיין, רױדער

 ,1 נומער אפיס דױױז^אן, דע^״אפטאון
קײסעס- פאלנענדע די אויוי כאריכםעט
 װעסט 240 קא\/ 1אי יעײיו ״םאקס

 אינ״ האט פירפע די — כטריט טע38
o פארטירט n ,ארויס געהען זײ אז אםיס 

 און ביזנעס פאנופצסטשורינג די סון
 איצםיגער דער װען דזשאבעחס, ורערען

 אפיס דער אױסנעהן. וועם אגרימענט
 אויב אז אינםארמירמ, פירמע דער האט

 ױניאז די bjm טאן, דאס ײעלעז זיי
 א און יאקאוט א אלס באטראכבמן דאס

 ווע־ ערקלעהרם זײ נענען ורעס סמר״ק
רען.

 איסם 104 ראספאן׳/ און .הארנשטײן
 דיס־ האט םירמע די — סטדיט: טע32

o טמארדדפט n ,די םארםאכט פארפאז 
 װערען זײ אז באהוייטעט און סעקטארי

 ער־ תױבער איז סםדיײן א דדאאבערס.
 אוז פירמע דער געגען ןnגעויא קלעהרם

 .איבעדגעאאועו זײנעז ארבײםער צוױי
o פיקעטעז צי געװארען n ■אוגטער &א 

i n די פאזער. ברודער םון אױפזיכט 
 גע־ אנגעזאגט זײגעז ארבײטער אנחדע
p^ זוכעז צו ײארצז in צו ®אעצער 

 דאלאר 500 האט םירפע די ארבײט. רזר
i טיט יטי1סעסײ n ,וועט װעאכע ױניאז 

jn '^ i^ B .געהץ
/1ס«עדבע ״י. סט: טע35 ורעסט 48 ׳

m סאר p,ן im p  i n ?ט יי ר ח  ^ין
i 4אי נוװאחןן n  |1M i^ io o 

ם vn 1מא ^ ם ס נ ^  - מווסחון. ר
i iftt^ iiM  n״m אמM m n*

m, חאנען in tm y i o ijfo n t n 
i y«i נײס1א *op’pviomim v -נ*װא 

n ^ודאן דט אין רען r®  n  , im p 
iy האט o n n צו 1דאלא 30 נאצאחיט 

o iy o n  ,i ר 1•א ״ן ! coifnufi
ױ 1אי ױ י ו ותסס 247 #י

bmp o ?1» 1ג״טע1א n ססד ט*37 n
m דינון i? אץ p^ ioo טאג
o צוי^נ n אמיס- חאס סע1סי י1 .ױאס 

ײ נע״עיחט  *yp דט-ױדאן צו נײט1א אי
iv i , iy i אי? סנסוף ovoo^pyi גע״ 

mvD און צן1װא  n חאס ^iip im d 
o כען tm *  iy i  pm צו גיט דאס 1פעה 

 גע״ כאצאחיט דעען נײטצר1א ךי טאן,
 םאײארע״ 1דיע פון חאלכ 1פא ען1װא
in .צײט

 טע3̂3 װ» 220 קא.׳/ און םײמאן י.
 פון 1פעפכע א איז פע1פי די ססו־יט:״

 ער1 אסאסיאי״-אן. טױו8אטע11 רעס
 עם1 םון 1אעטע א ער׳יזאאטען האט אפיס

 םיר־ י1 או אפאסיאײ״צאן תיעאכעדס
 פעפבעמ א דיערער געװארען איז פע

i n אברדטעקטעד ;אײך אס1 האט אפיס 
 מ.ע1םי י1 אז עױצטענס, ינ1כאהױוטענ

 אטעק״1י ovi םון פעפבער א נאך ?,א
 אז צװײטעגס, און אסאסיאײ׳צאן, טיװ
 זײ־ דשעז1עארייסט1 צו ײגקען1 זײ אױכ
yiy ת^אבינג, אגפאנגען אלן 1ארבײטע 
 יאק־ א אלס ען1װע כאטריאכט אס1 װעט
 ער״ זײ געגעז װעט סטר״ח א און אוט

oiny^p .װעייעז
 ־1א1ב 1372 אינק.״ סאדאװסלן/ ״א.
 צװײ פאכט1פא האט פע1םי די וױי:״

ג1אינפא ױגיטס, y1איה פון ^י ו  די פי
 אײ י1 אין בײטען1א געחן צו%כײט^1א

 םון אמױיטען צו איז ױניטס ינע1בע
 װאה די שיםט אײן הײסט אס1 ̂״יפטס,

 א. װאך, צוױיטע רי שיפט צוױיטע רי
 יפטעט1בא ■^א׳עטײן 1בתדע װ. ז.

אוגטעתוכט האט אהאונטענט אן אז אױך

iy i♦ ! n .פון j rn n  i n חאס אמר 
 M'3 גױטינע די נאקוסען געיזאנט ניט
oy יא 18^נ *רו ffiw ioMM -ניװפתן 
ו  ירױס ^קט m® די י

 א) און ׳*ע»ער נ׳ט״ױגי*( זױ נארט׳ןנטס
tm ױני«ן די פון אײני;ע m  m iv גא־ 

evu די *ו ארנ״ט די ארױס׳ןויקמן כדי 
 •יריאטײן נרודער ער.9׳»« ניט־יוני*ן

onn נים ח*ט אנער נאזוכט, סירטע די 
 ןר פאחןטענױנוננ. א w הונ׳עז

onn רער *ו תטער א נע־פיסט דןרינער 
 זײ אז זײ, פון פאריאננענריג שיררע,
 די םארריבטען. איניען די אט זןרען
o דך חאט פ־רניע n  no און ענטואנם 

 נע- נענראכס איחר נעגען איז סראגע די
 ט׳פערמאן. אופפארט״אי׳פען «ום װ*ו־ען

 עטייכע • איז אויפסומן װעט קײס די
אװס. טענ

 טע7'500 פא.״, און נער׳טעל ״נען
 ארבײט די ארוי׳ם oP'v פירטע ד• עװ.:־

 גפהפן ארנײסער אינס״ד די װעהרעגר
 ־פאר׳שטאנען דאן איז עס ליידינ. ארום

 מעהר דאס װעט םירכיע רי אז נעװארען
 פירמע די טאן. ניט צוהונפט דעד א־ן

 םאר׳פטענדינונג. די נאך נ־ט אנער קיטט
 דע־־נע־ װערען י׳זעפער אױטס־יד די

אונטערזוכט.
in n o װײטער יכטעט1בא •עלאיצטײן 

 יס•1 22 גע^יכטעט האט אפיס דין אז
- װעלכע םון קײסעס, ט^ארדזש -

 צ• געוואר־ען געשריכטעט זײנ^ 15
i גונפטען n .ױגיאן

ען.1געװא צוריקגעצויגען זײגען 4
 אבער עז,1געװא געיצאיכטעם זײנען 3

 יאינסטײםעט1 ניט זײנען 1בײטע1א די
ט11יסטשא1 ?ײנען זײ וױיא געװארעז, ^ 

יאד.1וע ײעא1ט דעם אין ען1געװא
iy i קאא אױן האט אפיסpyטעט 

ײ בעק אין 1דאאא 729,61  א״1־■ סט ו
טעקטיװ

iy in o װעיט באריכט •ערליצטײן׳ס 
גוטגעהײסען.

פיש, דזשאזעןש
1עזשורע1־ט1עםע1סעה

װאזי) לוסעגדיגע (מיוס

9i לאקאא איז פאסיתנכעז ודכםיגע
פענרםעקרעטאר. גריגכעת, ה. פון

 זינט צײט ע1אענגע א שױן איז עס
D זיך האב^ 1מי in y in n אונ־ מיט

?oiy2oyo y iy, טעטיגקײטען י1 וועגען 
 זײנען 1מי אמאניזאציע. 1אונזע םון

 מיט׳ן פאמומען זעחר נעמען 1יהע1פ
o ייטען1בע1•פא n אין ײק1סט אא1גענע 

 ״yאנג איז װאס ŷאיגדוסט^י 1אונזע
ן םיהרט ^ װ ע  םון אויפזיכט י11אונטע ;

 ושוט איז עס און קאונסיא יקט1יסט1
 אװעקצוזע־ זיף געװען ניט צײם קײן
שרײבען, צען

 ײק1סט פון צײט אין ארבײס 1רע פיט
 באקאנט. נוט ס1מעפמן אונזערע זײנען

1הונ nטy ייזוײ1ם נאנץ האבעז זײ פון 
iy אין םיטנעהאאםען סך א אע i בײט״1א 

 זײ האבען איבע-גמבענהײט םימא פיט
 ענעײ און צײט גאנצע 1זײע אפגעגעבען

 אתאנײ דעם אין פריהער העאפען צו גיע
iy אין עם1נאכ און סאמוײן זאציאנס i 

סטרײק. פון צײט
 1אונזע אין ססר־ײק גענעראא ער1
o 17 ען,1געײא געחםען איז ׳פאף nטען 

ם װאכען צוױי .1925 פעכמאה ^ א  נ
i ־װי n געװא־ געתםען איז ײק1סט 

:r רעז,  »אע םון 1בײטע1א די שוין jy״
 צר געװען םאד, דעם אין ױניאן־שעאער

i בײ יס1 n ,א באקופענדיג ארבײט. 
 צװײ פון וױידזשעם די אין העכעתננ

 -1א שטיס די װאך. « דאיאר דרײ ביז
 םון וע1העכע א באקומעז האבען 1בײטע

אצענט.1פ 10
ארױסח־ דאס אז ה,1פו זייגען םיר

 גע־ ניט מאא דאס איז ײק1סט אין פען
 וױיט איז עם םאאגרײף.1ע גאגץ װען

 עס חאבען פיר װי אזײ געײעז נישם
.1טע1װא1ע

 א oyi 1פא א1 זײנען עס איך,1נאטי
n: כך n. אבמי i n 1ינ1ג הױטפ 

 ניט די פון בעאי־בתים די װאס איז.
 ״yנאכגעג סך א האבען שעומוי, ײניאן

 גע־ האבען זײ גײטער.1א ny"T בען
 ע1ײטענ1בא א 1בײטע1א ע1זייע געבען

צוגע״ און װײדזשעם די אױף העכעתגנ
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 םאדבעסערוננען געװיסע מאכען צו זאגט
ינגו:נעז.1בײטס*בא1א י1 אין

 ניט״ י1 םון 1בײטע1א די איןי,1נאטי
iv ױגיאן iy p װי״ געפענט שגזן האבען 
 -1פא דאס װערטח איז עס װיפיא סען,

 iy ווען באס, א םון שורעכען
 ביײ1א טע1ארגאניזי ניט צו עס מאכט

iyo. ^ען1ויע1גע עכונגען1שפ1ם» אזעלכ 
i אן האאט עס אאננ װי באויז, n ײק.1סט 

 יגט,1ענ1פא איז סטרײק 1דע ניד װי
i זײ פוזען n n די 1אונטע ארבײטען 
 נע־ האבען זײ װי יאליננוננעז, זעלבע

 אבער, לאך סטלײק. פאל׳ן אלבײט
 שעפער גיט־ױגיאן לי פון ארבײטער די

 זײ״ פון פאלביהרען כסלר זיך לאזען
 װייטעך באײכען און בעאי״בתים ערע
׳טקאאםערײ. זערבעל רעד אין

i אם װעגען אין n אנגעאעגענהײט 
 אכטען.1םארט צו זיף נויטינ 1ױירע איז
i אין n יהד צוקונםט נאהענטער 1ו.א 
 אונזערע טיט דורכרעוען זיןי ייינ לען

 אט אײזען צו אטבעסטען װי טיטגאיי־ער,
 םאו־ כסהו* שטעהט װאס פלאבאעם, דעפ

 גע־ מוזען וועט מעז ױגיאן. אונזעל
 םיטאע;, דײ שאפען און ײעג א פינען
 ארגאניזאציאנס״ אן מיט אגציג׳׳זהן אױף

 געוױסעל א 1םא נול ניט קאטפײן,
 ביז יאהו/ גאנצען מרכ׳ן זאנלעדען צײט

o אץ אלכײטער אמאניזילםע ניט די n 
tn אמאניזילט דאך וועאען פאף im•

 אויםמצל^זאפמײט לי ציהען 1מי
o צו םיטגא^ר ון.די n אסעסמענט 

 אעצ־ האט אינטמלנעשאגאא אוגזעל ואס
 איז געאט דאס אחיפגעאײנט. טענס

 אונזעל םיז מעםבצלם לי און נויטינ
 םיט־ אאיאצע אאס געוױס, װעאען ױניאן

1נאי n מא| אינטעמעשאנאא, אונזעל צו 
o אײגצאהצען און פציכט םוצע זײעל n 

אםעסםענט.
 1מי ר»אובע? אצעם, oyi חוץ א
 אב״1א װיכטיגען 1זעה א זיך םאל איצט
 געצײזמ 1באצ פוזען ומ?ט װאם צעם,

װעד־ען.
1 o nגעהט ,1925 אױגוסט, טען 
i אויס n איז אט־ימענט i n אב״1*בעט־ 

 א זײנע? 1בײטע1א די אוץ ימ1אינדוסט
 ־1א די אח ױגיאן. אונזצי פון םײצ

 גאנץ א זײנאן iy®yp יענע .פון1בײטע
 אר־ םעחרססו רי עצןןםעגמ. 11מױח8א

o אח בייטער n איםאציעני• זײנו? ם»ד 
i די P* ע.ע m r בײם1גאא וחוים 
 אר־ די און שםײו fie אי ײאר, 1טי אי

 דאם שצוס, צום געקומען זײנען בײכמר
תן אײנגעםיחרט דאחי עס מ  דורכאױס ו

 באצד .װאט סראנע די ײאף״ארבײם,
 מי^מצז ױ יויר*ן אויםגענוכמנן

n ®אר jn vo 'ro n ^נמיױיחג® ,
o די inoyo ױײ יתיאן אוגזעד ®ח

o צז סוטצן צו אויפײםאחנוים נון n

*

 כאארו. עקזעקוטיװ g נוטעגען צודי
22 ממאל זניאן רחןססאכמר וער ה2

 וון ד1נאא iroipyipy םון זיצוגג א
 vn 22 יאקאא יודאן, תסמאכער1 1ד^

yl |yo**nyiipװאnן A m *  iModin 
i® ®,א® PR ,nvo ?®OSI, דעם n  P 

 אוד ,onoo טע21 וףןסס 16 ױדאן,
 צד אב״ נרותר פון ?מ1פא oyi &ער

 פאד- חאט 11נאא ivoipyrpy 1דע•1פי
 נא- די iyo*N y^oipon די נעזעצט
פון ד^מטארס אװ י1באא םון ריכטען

m דעם rs  |yol8 דושאעט פון און 
nyo iyo20 o פון 1באל n. דיסקד די 
i 8אױ באצױגען אױף זיד האט פיע n 

 איז־ oy און -^כודדאוס oyi פון פלאגע
 םון lyimiiMo צו ?yi^nya ב^ש^סע\

 אונז ,lyonpyo 11באא דדטאינט דעם
o פון חאויע א ״פיקען צו n נאשיוס 

oyrm י1 װאס o אויסג האט קאטיטעy״ 
 זיף 1פא יג1האנענ אז אזױ, איבײט

 עק• די װעט אײנצעיהײטען םוצע די
 די אױפנעהמען קאנעז באאײ זעיזוטיװ

 איד/ך ממציכקײט א האבעז און פיאגע
אכסען.1באט צו אינטעצעענט

m םארטיג :y iyn םיט o n חאט iy i 
iy צוײקצואװײזען i ׳ס1אםיכ^8 םינאנץ 
 אנןגס אן ײגצוגעבען1א רעקארענראציע,

״־.1״װעקע רעש א־;
i׳*y3 אויפגענומען איז גאבלעם y i r 

 oyi פון באריכט באאײ דדשאינט דער
i און דערץ טען27 n כאאײ עהזעקוטױו 

 oyi אכטוננ,1באט י;ע1געהע א נאד האט
̂וט iy ;וטנעחײסעז, באריכט  iyDR ה

oy סון האגדצדמ די צודימעװיזעז i 
 די אגצונעהמ^ ניט באא>יל, דדטאינט

 אוױץ,1הא 1^לורע פון רעדגנאציע
 -דע אהןוסיאײ״שאז דעם פון ק1קצוי ט־טיף

פארטטענט.
 צד אױף הןט 11באא עקזעקוטױו דער

iy ריקנעװיזען i בא־ זאמיטע׳ס פינאנץ 
 אב־ דעם 1פא טייזעטס קויפען צו יטצוס,

 1םא געגעכען װערט װאס ^יעדס־אבענד
ן.?אבראמאוױטש

 זיף האבען iy«ys•״ פון ־ קאמיטעס
 פארצאננען ענע1פאר״פײ טיט געװענדט

 נאןי הא^ 1באאר עקזעחוםױו דער און
 •y; זײ 1איבצ נאטראכטונג נעהעריגע א

ט. יאנדע̂י
o טיט ינ1װערענ םארםיג n האט i n 
o אײםגענומען •יבאא״ל עקזעקוטײו n 

 מיטיננ, 1םעםבע גענערא̂י םון באריכט
 oyi געװאויען אפכעהאאטען איז װאס

מערץ. טען27
 אז איבערגענעבעז, ט1װע באריכט אין
 עם1נאכ םיםיגנ, םון אנהויב אין נאײןי

in און שוצכיאן 1ישװעסטע װי n n סעיןס 
i אין ?nRiiy3 עתועהצט זײנען n 

 מיטנצי־ צװײ י1 צו סאמיטע, עייעקשאן
i n װאס i n האם 11באא עקזעתוםױו 
 אויוי אויםצזפאםען אויסנעקציבען זיף פון
 11ב»א עקזעסוםיװ 1םיע 1םא ןyװאהצ די

 בא־ אויסנעטײצט מען האט מעמבערס,
 צוגע־ זײנען ס1םעםבע י1 און יאטס

שםימען. צו טדאטען
in ii3 האס ,1עטא1סעק טנאי,1פא 

o פוז באוײכט א אפגעגעבען נאבדעם n 
iy» םון צושטאנד פינאנציערען i i i צא״ 

 אײגצעצ־ מיט אננעװיזען האט iy צ.5ק
 1םא חאם, ױניאן 1אונזע װיפיצ הייט*ן

 םאגאטען, חײי צמצטע די םון םיטד דעם
 יטס•1אײגס און דיוס פזן אײנגענומען

 אפנעשמעצט אויף זיף האט iy נעלד.
 1אי און צאחאצ פון אויסגאבען רי אױף

o מיט ישײכות n וױב־ אכם1ויסגמב1א 
 אינטזד1פא האבען װאס פאקטען טי:ע

^ די רעסירט צי טג מי
o פון יכם1בא איז n בענע״ ?ראנחען 

i װאס פאגה פיט n האט 1עטא1סעט 
o נאן גצײף אפגעגעבען n םינאנצי^ס 

װיםיצ אגגעװיזען iy האט נאריכט,

o 1 1צכבו ט1קאנצע און מיטינג nטען 
 ך1דו הױז. א1אפע אצ1סענט אין מאי,

o 1 םון פײעתנג די nווע־ סאי טען 
 א־1סאצי אונזער אויסדו־יקען 1מי לען

 די 1איבע פוז 1בײטע1א די מיט ריטעט
וועצט. נאנצע

 בא־ האט ד1באא עקזעקוטיװ 1אונזע
 1אונזע זאצ 1לאד« oyi דאס *טצאסען,

o 1 עז1פײע ױניאן nאנ םאי טעןp ^ n 
 אני&טאט ע?1יאה דיגע1יהע1ם די אין װי

on םייעמן ?8פצעג 1מי וראס o n אר־י 
 אצײן, ט,1אוגעזונת ױבדםיכ בײטער
o םאצ דאס 1מי װעעצן n  in r 'o ױם 

o םון צאואצס די םיט צוזאסען טוב n 
 עקזע־ אונזצר ׳ או? קאמסיצ דיסםײקט

i ^אס איז באאדד קוטיװ n  ?yiiyi ו^יניל 
o םון 1ציאטא n ,ואצען םיר נעדאנמ ?T 

o* באםײצינען n  pa צזזאכמע טוב ױם 
 <א• אנדערו די ®ון 1םיםנצידצ די מיט

האונסייל. bp^ioon פון קאצס
o איז n נעתסטון o ig m וועצ *V 

3»in in נאזי ®n m װיכטמע׳פו^ױ 
 אי̂י אױך זמצ און אןוואל אתזצר איז געז

 אונזןרע pe ofro^tyi*-Dn בעמעבען
; ו . ־f‘ וואחצען.

FPiRiP ױן o iy^yo  yroom ®30iu, 
i n  ir ® iv i14? oV ג צײטryטיצט m

iy  ,jyi®n אי״ קודצ^ אין אױף האט 
jyoyiyiJiya, א יאױ וױ iyw yo ף,1דא 

 זײן גוחג זיןי אנקהײט,1ק סון ®אי אין
iy צו  .o’cyiyo jypiRip |y rip האם 

o n  oim yiRfi סננ^יג יכט,1כא  אג
 אױסנ^ אי? oy נעצד װיםיצ יכות,1נא

 איז עס וױפיצ און גערוןירע? צאהיט
*אגה אין ^*yi א1 איצט
o״n געוטגעוזײסען זײג^ נאריכסען 

^ן װ צ oyipyo iy™ וױ• cno$i ג i 
 א־1א:פ א״נעע אױןי ט1געענטפע חאט

yj? געשטעצט האבען מעטנערס װאס 
y יR|' 1 ױנקטען ג^דסע בנוגע r ^ i 
יכט»ן.1בא צוױי

 א-1 י1 װי איגטצ־־עסאנט און וױכטיג
?y r מעטבערס י1 1םא זימען כאדיכטען 

 פון יכט1בא דער אבעל חאט געױען,
iy i פון טעטעיוײט i n אד- איצטיגער 

iy םאר אציע1מידסם i זי װאס צײט 
 פיצ אזוי אחיסגעמפען ארט אין איז

D^WRtpiyoB'iN פאר ׳שױן איז דדאס 
 געװא־ כעזעהן ניט צײט צאמע נאנז א

y i? מיטינגען, ע1אונזע אױף
 א געחדאנען האט פעכיבער 1ע1יע

 צע-1פא בײם און ינט1בא פון קא»יע
 אױ־ י1 סיט ס1סעסנע אלע האבען זען,
 פױס״ זיף אין שםיצ און גאכגעפאצגט גען

באריכט. דעם נטyצײyנ
1 i nבאשטאנען איז יכט1בא 1אזיגע 
yorm; 7 םון y און וײטען ’n y; ?צ4מ 

iy װען i האט סעק׳תטאר »iy :n iy ii 
 'ן1איבע זיף האט ניײכצאם א צייעגען
 פון ;ערױש א ןyסראגyכג1דו האצ גאגצען
 מעס־ י1 זyהאב אס1 .1בצעםע כישען

 בא- י1 םון בצאט א איכעמעפי״טט ס1כע
 אין ;yoiRiy: האבען זײ װאס יכטען1
i י1 i y i נאכ־ עמסםקײט אזא מיט און 

i אױף 1לײענע1פא oyi געםאצגט n 
 פלן ;עוועןאײנע איז עם פלאטזאלמע.

 איעדדוקססדצסטע את העדליבססע די
 זי־ ם1טעסכע י1 װי זעחענדינ סצענעס,

 אבען1אײנגענ טױי אוינען רי שטיצ, צען
 פאחיכםיג Iyפאצג און 1yבצעט די אין

 היטען און 1אוגמבע יכט1בא דעם נאר
ט.1װא א חציצה תרכצוצאזען ניט זיןי,

 ס1םעמבע י1 האכען צײענען נאכ׳ן
 אײנמטימינסײט 1זײע - וקט11אױסגע
 אפצא- ים1װא איהם און יכט1בא מים׳ז
iy אין דירט• i דעד װאס דיסקוסיע 

 םי־ זyהאב זyופ1יסגעnא האם באוײכט
 הא־ זײ גענוכיען. אגטײצ ס1סעםבע צע
yo| אנגעוױזyז ̂ז» iy i:iK עקזעקוטיװ 

 אויס־ און וןאנזעקװענט עצט1האנ 11באא
 צו ניט עחפוטיגט איהם »יז געהאצטען

 שטע־ yiyT>tn*D רי אכט אין נצהםצן
 בײם,1א זײן מיט אנגעהן און תנסח
 י1 איצט. ביז רוי װעג זעצבען אוים׳ן
 גצײכצײסיכ האבען ^:אטאנטעז yדאזיג

 װאס שטעצונג די ט1יטיקי1ק שםאחן
i n נענומען האט ד1באא דזשאינט 

.22 צאקאצ חנם בנוגע
 װעזyג איז באריכט 1y^םאנטn 1(דע

 ^נערעכטיגקײט״ אין ם^םענטציכט
יק).1צו װאכן צװײ מיט

iy פון טשערטאן דעל סעקס, 1yברוד i 
 ־1איבע עם1נאכ האט קאמיטע עצעקשאן
 װאהצען די פוז זוצט»טy1 דעם געגעבען

 מעמבעחש. באארד ii'oipytpy פיער 1פא
iy האט n y ip iy^ סאנ־ פינף רי םון »ז 
 ״iy 1פיע םאצגע^ די ךײגע\ אטען1י1

ם. טיס,1װאי ר. :ען1געװא װעהצט
 כײ- ב. און זיכדערטאן ס. מאתענשטעח,

.1צע
i n בא־ דעם האט באארד עקזעסוטיװ 

 lyooyiio׳ די און iyo^ny30i3 ריכט
: און טיס1װאי ^pyosriy י-1ב די און 
i n 1סיצ און זימ^מאןy ^צוגע־ זײנ 

nvny צאזע; i? םאמומען און i״n y 
iyvp?E איז on 11באא עמזעהוטײו.

oy זײגען i ^ i y : . boRnyi װאהצ/מ 
i*c א n11באא דזשאינט צום צענאט 
o אויוי n גאצאם, 1שװעםטע פון וצאץ 

 ער1במ און ט1עזינני1 האט ותצכע
עז.1װאyג הצטyרװy איז םאן1זיםע ס.

ii'o 1דע האט םnנאכ w ip y באארד 
oyi iy דיססוסיע די סגעזעצט1פא rn 
 סא־ אתאניזאציאנס דער פזן יכם1בא

pyi n^ ןyצװיש האט און מיטע n ̂
o rtR iiyo נוסגעהײסען אויר iy i -קא 

 אוצושאפען ,ynrai:ynRrn מינתס
20 b n אמיםצײגען אין טעתס 1ראצא 
in' אוױ» 1דאצא 10 םון טעאס א y 

 נאדזאציאגס1א פאר 1מעםבע נייעם
צזוזמע?.
i m .האט ,1גאנײ?צ1א בער,1פא ס 

**v iv m\ פון באויכט א i n בײט1א
 האט חא^ײטצ אתאניזןציאנס די װאס

 ווא־ 7 י1 םון צלטך פאר׳ן אויפגעטאן
^ האם סאטוײן דער װאס כען ג  ^־1אנ

i וײ? אין מען. n r : n חאס יכס1בא 
iy אויוי אוגעשטואט זחי b n ,?אופ 
 tm קאכױטע אתאגיזאןױאנס די אזױ וױ

i צו צוגעטר־אטען n די איז אושײם 
o 1םא ײטקײט1בא1פא גיט n !סאמויי

 ??סטוא סןי » וסואויואגט חאט װאס
iw w n m תאסיס® ר> װוינו 

o- ױ גןהאט דןי חאט o n n i x m v r 
y;yn,| יואט iy איז אכט,1ױסגצנ1א n 

m iPW 'i yu^o®p די *ט ?®-y iir  y 
 fiiy•;?® און lyimyotf* |1א ײגקייטען

 iy ארנײט. איהד טיט נגעןRגyאמ ו״ןי
 אד יכט1נא דין סוז ®®ײױןי אין האט

^i, טיט ג^ױזצז o y o  ynyv די m'm 
®:y נתים i| נאגוצט דף ns צו דט 

p nyni® iid c iyo ry ; jyiynאטיטyס 
y אגהאצטען iyiRP און r ’DRlPtt• h -בא 

iy ; ii; r i אין iy#yiM y iy^ i,
yiiooym איז lyDy^R oyi אץ1ט i־ 

v:\ או;ז -^m iy iiy iy u n אין
iy א*ען 328 סטרײק iv r, און -iy i 

 אומשט^ די אכט1אנבאט איז יג1נ*עג
 קאסיטע 1אונזע װ^כע לyאו;ט ען1

om האט yi8, 1דכע 1איה קורט yip־ 
i םאי דיט n ,האט זי וױיצ אדבײט yi- 
y*8 צױט כעכטע אס1 טאן n •פעחיגקײ 
טען.

y 328 פוז i’?®i n הא- ״שעפער אוען 
 א;־ 1יכע1אי;טעמעיס oy^i'c 109 בען

דינען 16 ;ױניאן לŷ בי*ט ריט^-טס
 אין נאך דינען 12 כיזנעס; פרן ארױס

 ײ•1סט 131 איבעײגע לי א*ז פטיײת
 ■y; ןyבy;yאויםג ז״נען lyeyt* הענדע

 ״1פא זyהא: 1ײקע1כט די וױיצ ^,1װא
.iyvŷ« די ראזעז
 ױניאן ניט צאהצ ראזיגע די חוץ א

iysyr צײט דער םאר האכען היד װאס 
 האבען סטרײק, אין אתנטעדגענופיען

 94 אין op'nuo oirroy*;; אױף מיר
, yn ױגיאן iy iy r״oy האבען בעלײבתים 

y״i באנײעז צו Dwoiy דר iy אנ־ 
om; 89 האב^ די פרן רימעגטס. yoy 

iy מיט i .,3 ױדאז i״y j| אין נאך 
 ״1פא iy;Mt iysyi״ צװ״ און סטרײק
ען•1בעריאו דאבט
o פון כי״טף אין y r'sy tf* cyT סטא־ 

c*nyi אונ־ האט יע1וסט1אי: דער אין 
 אינ״ 200 1איכע באזוכם yאם'טp זער

yBy1נדyױניאן ;ט iy iy r ־1א1פא און 
o :y i א 1בײטצ1א עי1זײעBצושטyצyי1 ן 

 סyיvוק1אינסט וז1א טען1װא און ארבײט
iy פון i אין און ױגיאן iy^y? iy i צײט 

 דא־ י1 םון טשיללצײט 2•טא די געתפען
 תאסיטע י1 כימינ^ א צו שעפעד זינע
i דזיר אױך האט n סטא־ םון צייט 

ernys אסאסיאײ״טאן די באזוכט y r־ 
ivm  ,iye עס וועצכצ V)2* i 2V) |yr'T 

 און ארבײטען זײ אז קצאדלז, ען1געזוא
j.iytyi, ניט 1.פעד זאצ אזוינס אז bא־ 

.jyi'D
 האט yאמיטp ארגאניזאציאנס רי
i פאר n 13,050 צײט. o i,opy"'®p דא־ 
 װאס צי־בתי̂יyב פון ״onvpyo אצס צאר

ט האבעז ^ ^ :^ o ג :y i:ysyirK. א 
 אונטעמזך זy^אב1 רyBy?} צאדזצ נרױסע
iy דורך oojyoniR שריבען i אסאסײ 

 אג־ זיר זyהאב זײ װעצכער אן אײשאן,
 דא־ די םון האבען םיר און עצאסעז3ט

i y n ג ניטpyראגyיטי.1סע?ױ קײז ז
 הא־ oiy2oyo 1פא אפציקאנטען 407

jyn 1זייע פזן סײצ א אײנגעצאהצט 
 און •22 צאקאצ פאל אײנטריטס־נעצד

.89 לאקאצ פאר 137
 נע־ זײנען *דעסערס און קאםזןלס

y צו געװאלצן ״טיקט iy 'n באטרyפyנדy 
fyi»Pip, רי טאכע; צו yDcny אײנ־ 
ביכצאד. ױניאן אױןי צאהצוגג

̂װא־ קטירטyאלp איז צוזאדילן אצץ  גי
6,660.00 iy i אײנטליט־ א^ס דאלאר 

:פאצגט װי צוטײצט איז װאם געצד
און דאצאר 4,270 — 22 אקאצ6♦

דאצאר. 2,390 — 89 צאקאל
mo־iy באריכ־ אױך האט ־פאדבער 

 אױס־ איז דאצאר 25,000 ום1א אז טעט,
 חאכייײן. איייי^עם זnנעװא גענעבעז

 אויסנאבן די ארײן iyry: ם(נ*ע רער אין
 און yקאמ'ט ארגאניזאציאנס די פאר
y! װאס ם,1אינװעסטיגייטא רי 1םא r1; 

 די זyרזוכyאונט אין גערוען באשעפמינס
iy אין .iysyo* ױניאן רי םון ביכ^ i 
 ארייננע־ אױף יטוין איז סיסיל רy^אזמ

 איז װאס yשמיצ Kioopy די :טyכyר
 iyp''iDD צו עז1געווא אױסגעצאהצט

^i אויף אוז n» אויסגעצאהצט איז וואס 
y^v,yi| װיכטיג איןy ״Dyo''P.״

 פון רyנyפצ צוקונפטיגע י1 באצוג אין
 iy האט נטyארממByד ארגאניזאציאנס

 דארף בײט1א י1 אזוי װי אנג^ױז&ן,
jy פיהרטyאגג iy ii, אז to קאנעז זאצען 

 אינ־ דדעס די זy1אדגא:יז' ײןי1פאצג1ע
̂ וס־סריע.1

iy כײט באײכט זײן ינט1לניפאר האט 
i n ,אתאניזאציאנס די װען אז האפנונג 

iy אין ודען בײט1,א i אננע־ צוקונפם 
 1נא אוםז זעצבעז אױפ׳ז miQi ם1סיד,
1מעה און בעםץרע םים

y in io iy װ 1ב^יטצ1אyצyעזוצ־1 רי ז 
 האס־1דויע און yiyoyi: פיצ זײן ŷטאט

nyi'D.
ivoipyipy i n באשצא־ האט 11באא 

yo| יקען11אויסצו iiypiyie:: די צו 
 אין באטײציגט ®קטמו דף האבמז װאס
o n אויף און קאםוײז ארגאניזאציאנס 

 םײ םועציעצעז א האבען צו משטיםט
o 4 טיננ, n  ,norיס-1 צו יצ1#א םען 

o n  in'O ip באריכט. דאזיגעז
m געקודען איז 2 צאקאצ םון חאםיםע 

.־־y איז 11באא עקזעסוטיװ 1אינזצ צי

oiiy?»p, 1 ח ®ז® P1M1MM| י®״
 צום oonim א OWPW ה®® 2 י08

iw iP ח• דזמסינס  םאר- נדטיגג ניי
ם*י צסנמ;ױנ n ?װ ג*ני  jyoo®io®o

y«m t iR ii? די o n  ojpo GO. וױיי 
iy i צtyטiy i orii o y rn n  1y

 אױסמארבײט, האט 11באא דזשאינט
 אײנײ און 2 צאקסי ®סו מווגציו טאכט

n n i*  yi צאקסצןן v iv m  i t\ כצויז 
o װאןי א סענט 40 n פאל״ ?ײ |1א 

jynyor ײ 9®»װוא אוחיך די ניט? 
p^niזיין ן w v iv i i t  ly iiw n ty i ױײ 
yiy ״:nyo  oiyooy וױ vס *v אכסא־ 
i גױטי*, צוט n האט 11ב»א חשאיגט 
iysnynt®n« fio י1 אנטזאגט זיו io 

 האב^ מאס זyצRצאק אײגצעע די |1א
 נ^צטיפט סיטיננ ד1נאא ?שאיגס1 כײם
i 1 געגען nזיייגעז האנדצװנ, 1אזיגע yi- 
 פא־ זײ .9 צאקאי און 22 צאקאצ דחנן
in כע? ^ it i^ R  lyoR^reo i y r m 

1 nא צו צא?אצ^ צוױי אזיגע yD^p- 
r*jn, בײטען1אױסצוא ^ ענ  אזוי װי יי

 באאלד זשאינטoyi 1 אױןי |ypTii צו
באשצוס. זיץ אכטען10בו| צו נאכאטאצ

iroipyipy i n נאשיא- האט 11באא 
yo| א:* און אײגצאדונג י1 אנצוגעהכ^גן 

;*ו.yדyDאנp oyi אץ jyoiy: טײצ
in n o ,האכטאז yrnyiyoםון ר cyi 
 טטע:ט,Ksyi 1 לעס1 1באאר תשאיגט

 קולצע״ לyד פאר אז ,oyozriRo האט
 לy האט אפט אין איז iy װאס צײט

fiyryi, װאס קאםיציינםס י1 אז fyo*i 
 אזוי זאיען, אננע?ציבען אסיס איז זיר

o<״iy גציףyט װי ש:([ל r i כדי ויערעז 
iy i מ די האבילן זאצ אפיסyיטיגציכק 

i טיט אנצונעהן n אל- געוועהנציכער 
iy אױןי האט iy כײט. ip iv^ אז 

iy געטאבט קזאם11אויםטז האט oyi 
 oy װאס on אױוי 1באאל תשאינט

lyf’iyo אײחשענטס. ביזג^ש 'iy iy ביז״ 
:oy אױפ־ זײז 1אונםע האס איידדעענט 

 די אין ער8שע טצהרי ^nא 60 זיכט
^ivi יסטרי?ען1 ״אאוטצײאיגד i יט; 

 -yT nvi פון אײדושענט ov:v2 <זײ\
 פון DORByiB'iK jyiyn און נט1טמ1א6

 lyopopiHip ?ic אי^זשענטס ביזנעס
 געזרגד *אזוי ניט איז װאס ראקאצעז,

iy י1 פאד iy r  o m. דא- האט ער 
 באארד עקזעתוםױו דעם געז־אטען ריבער

 אײדז״טענט ביזנעס » נאף אנצושטעצען
 די אױף זyאסBאױפצו 22 צאקאצ םון
n1^טאנט yיקטען.1יסט

 oyi lyjjm ט1גערע iy האט 1וױיטע
 און 1פאנ פאמיכעתנגס בײםסצאזעז1א

 די ווען איצם ײט01א oy װי אמעוױז^
נײ. נאף איז זאך

iy א אויך זיף האטBגyס^yאױף ^ט 
iy i אג1פy םון y iy iםBצאימyבױרא, נט 
 lyT'iiyi^ און איצט אועײט זי װי

y אויף ii'K פyהצn yמיט שײכות אין ז 
iy i םון ג^ואהנוזײט ciyooyo yiyiiiK 

 אדווערםייזניעגטס דורף ארבײט זוכען צו
 צ• נױטינ איז oy צײטוננען. י1 אין

ly ^ 'o די iyo ''o in איז o n ,די אז זין 
 באנוצען צו אזױ װי שםעהן1םא זאאע?

y i מיט זיך nטBבױרא. צאימענט
iy נאך באמכטעט שצוס צומ האט 

yi':^K אג1פyא:־ און אבצע^ן11 און ז 
 װעלען נעטאז דאחי עס װאס געוױזען

ז.yצײז צו זײ
r'Dipyipy i n פלא־ די האט באארד

 אײדזשענט ביזנעס א נאך \viv^ vנ
yoy;y;iyosK| צו i n אמאניזאציאנס 

סאמיטע.
 י:ר.ע-י1א האט האטיטע פינאנץ י1

 yovyP yאיהר פון באריכטען י1 בראנט
^y^ 'o| ד אוןyר iroipyipy באאלד 

y א נאןי האט n y iy i ,ד באטראכסוגנ 
yo "iy ;o ii.|

 באאלד ע?זעחוטיװ דער האט צם1נאכ
 זא^ן cy 1מיטגצידצ yצכyװ באשטימט, י

ro י1 בײ זײז iy io ^אנעריט־1 םיטינג 
 ז״ אז זעהן, צו יצ16א iyo2 ovi מאנ,

o: זאאען ii'c y ארדנוננ. אין ווערען
.pyo ארטנאי,5 דזעוצױס

 עקזעהוטײו םיז זייציננ yצyציyספ א
m פון 11באא  iy iסDאכyײניאן, ר 

 inonyi |1אפגעהאצטן איז ,22 צאקאצ
yo4 o שבת, n| &פון אםיס »ין יצ,1א 
i n ,ותסם 16 ױנאן yo2l ,סטריט 

onאונט  1y אב. 1בדודע פון םאמיץ 
צווין.

oy יסקוטירט1 איז אױפנענו^ו איז 
 אלכא־ זyDצyצ םון םראגע די ען1געװא

i סאמוײן. ניזאציאנס n ,ארנאנײזער 
 האבעז וואס ׳די את םאריבעה כחדער

טג^במט איהם מיט  א־1 דעם איז מי
 רסyמעמב י1 װי נוט אזױ ,p'fiopp זיגעץ

 זיד האבעז ד,1באא iroipyipy Dn םון
i אין באטײציגט n .צ ט א ^

cnyoTto in n o נע־ איז סײנוגנ
 זײז מיר װעצען םאצסn 1נא אז װעז,
 ארנאניזי־ אין םאצנ1ע דזאבע? און בכח

 װעט oy in יע,1וםט1אינ oyn די זyר
 yo'no יylnp| 1 צו זyציננyנ אונז

 ארגאניזא־ םאן צו םיטגציחס־שאפט
i אייר האט iy ארבײס. ציאנס t• 

pצy,פון אז רט n® tiy« האט iy אויס־. 
iy אז געםוגען, i ג1דזשאבי *D iB in 

 גיט האט און ניט ,זיך אײצט מע:ם
y נױםינע די ױסנעװיוען1א n ry iy 

ײ װאס איניציאטױוע, האנדצונג

i
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4® V®«®*P D ir m w r*®
Vtngrnv tfl,®*> פון ועפט
0<W v w p ii fv p t tv jw m  n® 

MW Tf tvaijM *tnfnVi*
 אײ pa וױנטעיז^ם דער אוץי שטציט

o ױרף ״MVir די ג*גידחנן n  iif^ n 
•®רד ,44f גט4נ^עעוט oyii רזישאבעו,

ivrivav:4 א ן4י rf 14מ נױטיופן איו
דעפאי־טטענט. דד״צאביגג
n v™ ^איןיפגענראנט, חאנ W

n w  i n פממוישפד w jvn 
 *וגטצר אינדוסטריע ררעס ד» מטפרפן

 די אמטדויחנן iv vn ?אנטראל ױניאן
 נאיפר^ד אמנ אזױ און ׳עעפער אפען

 ׳עעפער, גיט-יודאן pc פעאד ד*ט הען
O אפען דעפן װאם ut ,דדצאבער 

 מעהרסטע די האנען ®יגצט״ן אין
 עסד4א טעטנערס באארד עקזעתוטױו

o סון ײוי־זײד רױפט די אז *שטימט, n 
 יואד tvanv.״44 #ון צו״עטאגד כאאטישען

V* vn® דער אין טראא u o n r «דע״ ד 
 (10 ען41סטי44צ דער און אציע1טאראיץ
 בא'ע&פען איו װאס טעטבערס, אוגזערע
o דאנש * געװארען n, װאס '  ודאן4 י

 םאר• דיעוע צו צוגעחערט גיט זיך האט
 אוט;ע*ענטען אזא אױוי האט און י״אגגען

 פלױ רעכטען. ז״ע־ע איגנארירט אופן
 עקזעדטיװ פילע האבען דעסטװענען

 פאר^אגג, דעם אױסגעדריחט רעמבערס
 באגײטער טיט זא̂י ױניאן אוגזער אז

 נא־ דע• פאר צהרײטען זיך ענערגיע
 די אמאגידרען צו צוקונפט לענטער

אינדוסטריע.
 צום האט באארד עהזעקוטיװ דעד

 פראגע רי איבערגעבען באישאאסען ס-יוי
 ױ אז קאשיטע, אמאגיאזציאנס דער צו

 אזױ וױ פי*אן, א אױסארבײטען זאל
 אר־ אגנעטערקטער דעד טיט אגצוגעהן

בייט.
.pvd צייטוױיאיגער דעקס, עד.

_____________________• _________ _____

י ע ד ם ל ה ע װ ר ע ע פ ם מ  נ

ן ו ס פ ו ע ק װ ן װ , ר ױ י ד  ע

ן א ש י י א ק ו ו י נ

 ״װאיר־ דער pc ?אגװענשאן די
 אמעריקא/ אװ בױרא עדי'ו?ײשאן ל,ערס
 אין ;עװאדען א§;עהאיטען איז װאס

 און טען18 טעז,17 דעם םדאדעאםיע
 £*ל- די ערװעהיט האט איריא, טען11ו

:באאמםע ;ענדע
 סעק־ דזעענערמא ,nvjvp טהאמאס

 װאירקערס שײן ױגײטעד די םון רעטמרי
 פרעזי• ?בױדס טהאטאס אניערײזא; אװ

 אסס׳ן אינטערנעיצאנאי דער םון דע:ט
 ; סטינרפיטערס עגד • פלאמבערס אװ

 ױנײ״ פא., קאירסיאר, בראפ/ דז׳עאהן
 דיס״ אמעריקא אװ װאירקערס םײן טעד

 נױ חאהן, מ. םאדא ; 2 נוסער טריקט
 דע־ ערױקײיפטגאל פון סעקרעטער יארק,

 אינטערגע״עאנאל ־דער פון ״ארטסענט
 ;ױניאן װאירקערס גארמענט אייד־יס
 יארק, גױ קאטאנא, שון סא«אס, דײװיר

 ;קארעדזיש כדוקרואוד איז אינסטראקטאר
 כעדפאדד, ודערענוױק, װעז דזלזאהן

 מאסאטשױ פון װײס־ירעדדעכט ׳טאס.
 אדעייקען דער פין סטײם־ברענטיט זעטס

יײבאר״ אװ םעדערײשאן
 בא־ װעאען מיטגאידער דרײ גאף
 קא״ עתזעקוטיװ דער מו, װערען שטימט

 מעדעריײצאן אטעריהעז דער פון דיטע
אײבאר. אװ

קאםיסיע פארדעםגאווערנאר׳פ פאדערונגען ימיאס דער

 פױױען האלבע צו טיקעטם
 סימפאנ״ טשײטבער א &אר

קאנצערט.
 ארקעסטער, םיסםאניע טשײםמר די

 טוזי״ נעקאיבענע 32 מו? באשטעהענד
 ?אנ־ אאס דדסײקאבס םאחס םיט קער,

 אץ קאגצעיט א געבעז וועט דאיזטאר,
 טען8 דעם אװענט, םרײטאנ האא עאאיען

 סאפיאנא, מארני, םראנסיסקא כאי.
סאאיסטען. די זײן װעט

 םיט אראנזעכיענטס סיעציעאע דורך
 *yp דעיאדטדענט עדױ?ײטאנאא אונזער

 אינטער־ אונזער םון םעסבערס די נען
 ,דעם פאר טי?עטס בא?וםעז געשאנאא

Pאנצvזײ װען •רײזען, חאאכע צו רם 
 בײם ױניא^יכעא זײער װײזען וועאעז

D'crcp«n זאאען האא. עאאיעז םרן 
 דער כייט באנוצעז זיך םעםבערס די

. געאעגענהײט.

משעדטאן שאפ פרעזענטירען
 םירמא .טאאו? מון ארבײטער די םיה

 וועסם 40־42 נינמגער און ,,סארקאװיץ
 אונ״ רעזענה?רט0 חאמן סמריט, מע17

 גאאדשמײן ברודער סמערםאן, amr זער
 אנער?ענונג ®אס מאיגאען,, v;nvr םיט
מ. טטאר \ײ\ םואר ב'י פוי י^ן,

 ביזגעס אמזקר אויז*. ־דאנאעז סיר
 פאר נערשאוױץ, בךאחט״ אײךז^זענם,

שאי. נזער1א ור« ®רבײם זייז
:ס<וגױטע

. בײם.6»בם.4'־?:5'.. 32ג
iJ יוחאד, JV • ... «».••׳» .J i

. . י . - «1יי8ס י י t «־

ױודגג דער  ipw  en«c עדרו?«ער »•( פאמענר^נט;
(oi?r)

ט ױ ײ מ אר דג ח פי כ ■לאן דעם §ון חר
*רנימוס* יןר*נט׳יטעfie 1 נייניטוס » iv*»on״n ר«וס

 דעס mo «י«ונאעניע; כיווונרערע דך כ־־־נגט «ו״ט
iir*pyB ד• mo im ׳»«• ס׳נסײד i;iira»o» ׳*עסעי. ׳
r: יטיט ססקוטען ׳־.■ע«ע־, סיגסייר די

 •0וי <«io ס«ר«מ uumoyroo דורג׳אדט יוין טרנ״ט«י ר•
 ד«ס |1ס 75 «ײט « טסנ«<« «ימט »זו• י«י*. דורנ׳ן נ«ן

 מ«חר וו*נ«ן 8 מײנט יסס טונטערזונונג. ד«י פון ועססדט
 10(י1י די װסס סינ״טס*««די#ד, טידמם ד«י וױ *רנ״ט,

 סיס־ 8 װי מ«חר דטס ייױף, ווײזט ר«««ולט דער *ד«־ט.8
 נ*׳»«סטי־ גיבען iy»y׳» )!•ננייד <8« ;»נ«ע* ד«י פון ««נט

 1חרנ׳ װסנ«ן סילע a2 װי )מ«הר טרנײטער ז״ערע 1« דנ<
 ניכען nyoy׳* טיגסײד די פון פ*א«ענט 18 נ<ױז יטיןר.

*o r פין, גס^גפטיגוגג וױידג«ר סרנייט«ו די o n םטר״ 
טי־ו נטס;ד**ד, לסכנטען  די םון ײט««;ט 18 ניױז :נן
 31 פון װ״נינער ovay נון׳עעפטינוננ דנעז ״.׳עפער ד<וזי;ע

 וױיגינער ג*ט גינען ׳ט«סער די םון היינע *יין ײאנעו, םולע
 אינ* רער אץ אוינ טז טיינט, דטס װןינען. 2H שויע פון

 נפראנט-דטןר ד־ניד־ם א זוערען גנע־טטעיט”*• *W דיהט־־ע
 נטיפעפ• ־טהר דורנ׳! װוןוכען 32 פי*ע פון סרנ״טפ־פפריטד

t־:h די נלויו םון נטיעןטטיס די ײןולטפן ט־נוננ, *d יטעסער 
 עפעס : ר’נעס< טרנ״טס״ספריטד, דעם פטרלענןעחנן ;עדטרפט

 םטר״ דטרםען װטיטען ׳פע««ר די פון פרט«ע;ט 2 םין טעחר
 און פיגף םיעי, דרײ, «װײ, ט*ט טרנײטס״«ייט ד• לענוערען

opyt ,ביויז—יטעסער סרטטענט 5 םון רעהר עפעס און װ«ונען 
 איין םון וױיניגער װערטער, אנדערע אין װאך. א״ן מ־ט

 דארפען װעלען מאנוםעקט׳פורערם, אינסײד די פון פינפטעי
 װא״ דריי מיט דור^גיט אין ארנ״טס־«ייט די פארלעמע־ען

 נרױסק אתן װערען נעטאן שאן דאס און יאחר. דורנ׳ן כען
׳עװעדיגחייטען.

 די אנװ״זען זאל ױגיאן ד־ גױטינ, נ*ט .־,אפ״. איז עס
 זאלען זיי אזוי ײי מעטאדען, נ«’ריבט די טאנופעקטעורערס

 גא־ זאלען ד• אזױ װי ;נעיעעפטען זײערע אנפיהרע; נעסער
 לאננע די זיך ט־ט נריינגעז עס 3װא םאדיוסט, דעם זייטיגען

 עקספערטען, רי פון רעפאדט ךעד טדייד. איז סאעק־סעריאדען
 אינםערע״ אן ענטחאילט ׳אנ:ע׳פט«?ט ה*ט קטסיסיע די װ<וס

 «אר ׳אראגט און •ראב^טט דעם װעגען דיסהוס־ע טא;טע
 די רוערען. אױסנעכעסערט חאן דאס אאי וױ זאכען, אייניגע

 אונזער פון נאלענאט־ם רי דאס כאטאנע[, אנע״ וױל ױ:*אן
 ײענען נעקיםערט װײנינ ז׳ר איצט ניז ראנען אינדוסטריע

o n ; סטאכי• *ו עטעס טאן צו נעטראכט גארניט האכען זיי 
o פארל«נ;ערען צו ארנייט, די יידרען n .ארכײטס־כעזאן 

 אךבייטם־ איצטינע די אונטעד װײ< דערפאי, אסטר א*ז דאם
 איצטינען דעם םון נאציהוננען די אונטעד און נאדיננוננען

 אנ• ז״ ?אי װאס אזעאכעס, נ־טא נאר איז טר״ד״אנדיםענט,
 כאדגיט דעם װענען זיי האבען דעדפאר טאן. «ו עס רענען

נעטראכט.
כא־ •טעפעױ, סאכ״מאנופעהט׳פורינ; די אנכאאאננט װאס

 א םון טעאען2אייני דאס נ*אד. אנדעי גאניז א זיך קוטט
 א 1װאכ« 32 פיאע פון ארני־םס־צ״ט נאראגטירטע טינימום ,ן

 סאג־ די םון פראצענט אכצינ דאס :עד־ינט, װאאט יאלזר,
 זײערע ענדערען ראד־מאא נעםוזט װאאטען מאנופעקט־טודער

^ן ט ע  אבסאאוט איז ענדעדוננ אזא א:עי ארב״ט. םון ט
 דאס א׳נדוסטריע. ד«ר פון פראגדעס נעזונטען א םא־ נױטינ
 װאם ארב־יטעד, די pc טא׳אריטעט די פאדזיכערט װאלם
 מעהר־ײייניגער א מיט ׳ןועפער, יענע אין נאיטעפטינט ז״נען

 װאאט דאס כאמעפטינוננ. אח פארדינסט רענעאמעסיגען
 קאנ־ רוא־נ־דענדע די ארכײטעד די צװי׳פען בטזײטיגט אויר

 יא־ אױך װאאט דאס ארבייט. ניעוזר אב־סעא פאר סורענץ
 םאכ־םאנופעקט׳פױ צרה׳דיגצ די פון צאהא גיױסע א זייטינט

 אינדוסטריע דער אין אריין נעװעהנא־ד, סומען, װאס רער,
 איידער נאר אונטער נעהען אח סעזאן יעדןן פה אגםאכנ ביים
 געאט, נ*סעא דאם םאראירען ייי זיר־ ענדינט םעזאן דער
 נאך אאזען און שאפ דעם אין אריימעטאן האבען זײ װאס
y דיסאועאניזאציע א זיו ^ * t^ ir# 2n  » pat ט,־ייד. אין 

 די בא׳פטענדינ, ׳ניעהר נעסאכט םטאגיאיוירט, װאאט דאס
 קאנען ויאאטען זײ םאב־מאגופעסט׳פוױע■־. איבערכאייבצנדע

 זי-עדע צו באהאנדאו;נ בעםערע א נןבען און אעבען א דאכען
 װירהוננ נוטע א האכען אויך װאאט דאס און ארבײטער. |

 די זיי ציײ׳יזעז פא־קיענעיט וואאט עס :דז׳פטבערם די אױוי
 צו טענאיך זיי םאר נעטאגט װאאט און קאנסורענץ ״.•עדײכע
סאב־טאנופעהםעמר. סאראכםװארטאיכק םיט הא;דא«ן
 איינצױ נכח גיט זייגען אאײן סאנ־טאנופעקס־טורער די
^ כאדיננוננעז בעסערע יסטעאען y» א in ארכייטס־מעטא־ 

 זײנןן זײ ארבייםם־פעריאד. רעם םאדלעגגערע;. צו דעז,
 פאר׳ן ניט רעןי«ראדוצ זיי אוטאפהיימי:, עקאנאסי^ ניט

 ארכײם וױפיא פריהזר, וױסען ניט קאנען זיי און סארקעט
 און באסוםען, זײ װאס ארביימ, Dtp די האבען. װעאען זיי
 נעמאכט, םארטינ ײערען דארוי עס װעאכער אין צייט, די

on:jm זיראיננאנצעז pc ם, די  די םון 1«ב»קוס זײ װאט א^ר
tנארגעא רער אונטער איצם, דזיטאבערם. rנ”nנnימונסירענץ, ר 

 סאכ־ די ראם סאםירען, טוז רענוא־רש, קיינעם פון ווערם ײאס
 זיך נצהמען וועאכצ םארט, ערנסםעז דעם פון םאניפעקמזזזרער

 נאחוםען זאלצן וואם.ביאיגער, *רביים די מאכען צו אונטער
 סאיינער in אין אויםמאנען «ס קטנען זײ װי ארנײט, ניעחר

 ניעסמרע די פון «טרסאנוט«קט׳פור«ר די «חמד1ו ’•*סאיאע,
c ׳פעסעד, n  po נקסערן אױוי חאאמען ויטס םארם, נעסערען 

 װי ארבייס, וױעינמר באסוםעז זאאעז ארביײםם־םםאנרארדס,
»«n נא׳טעםטינען צו דארםען, זיי י i .ארבייסער

o םון הוםען װאם איבאען, דאזינע די n ;אח צנט׳סטעה 
 טננע־ ותרט דאט װי סאביםאגוםעקטע^ר, די םון סאתעהן

io»n 38 זיים •יוי״נן!וױ^  o n  ptf^ נעחערינ וױ ניט״־ פסנ«ז 
n מוזייםינט איז״ jn l( • אהן in דדמד די מוז םיםוױרקתנ 
i' .6־1מ n אר• אז איז סאב־םא*»«שטעוײננ םיםטעם׳םנן 

on טייא נאגײמר  pc ,אהן איינם אין דזשאבינדםיסמפם
V4t + »״ • -

r דעד סון ^ P, 1926 ,16 אסריי ןוועגט, סי«װו*ו.
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w  jv iv ii•  ovi רעגואירט נ>ס ivivu אפיאו ארעו nwa• 
n יטvy!rvננ44א  dinvii )כראני• פון •ראנאעם ד*ס ל״ו/ו 

w ^וםוואגדא• דט״ג^רמיאיר ךער און ®4ארנ^אסא^דנ* 
iv פון רופנ i ®̂ונ-סאנוסע?טשוריננ ױ גער4* אונ״  vp• ס

— v n ןיי ז*א װ®® #פאאן א אױסאוארנײטען
finv94fii0 מיט « mvo באשעפםיגוננ, כאשטפנדיגער old א 

®inv דזשא- די מצד ארנײט דער פון פארטייאוגג נא״פפר 
 זײ אין דאם גאד חאנאגדיג חנרפאר, נאד טאחע און נערס,

VJ|# דאס וד^י^4 רי פאראאנגט n נעהמען זאאען דזשאנערס 
 כאשטעגדײ מעחר א פאר פאראגטװארטאיכ^יט h ױך אױף
unirsm די אץ נאשעפטיממ נעד 'W Q 'avo .שעפער

H סארמױ האט ױניאן די װאס פאדערונגען, ספעציםישע 
 נאר געװארען געשאםען זײגען מעמאראנדום^ דעס אין אירט
 אעבען אין דורכצוסיהרעז רעאאיזירען, צו צוועח רעם פאר
 בא״ מעהר א ארבײטער די גמנען צו ־— ואך אײנע n גאד

 א —־ םארשטענדאץי, אנץ איז עס נאשעסטיגוגג. שטעגדיגע
 סאת־ א נאראנטירען צו אונטערגעמען דט דר תאן דזטטכמר

 אזוי בא״פעפטיגונג פון נעריאד ריגיםום א טאנוט^טשורער
 פאר כאױז גיט ארנײט סאנ״מאנופעפטשוחןר דער וױ ׳אאנ;

 דער ןוין ארבײט סאב״מאגופע?טשורער דער אאגג וױ איזזם;
 דעסאיט, נאר דדעאכערס. אנדערע םאר נאך צײט זעאנער

 באיצטימטע פאר ארכײטען װעט סאנ״טאגוםעקט״ױרער א װען
 נעמען צו דדעאבערס די םאר כיע^יך דין עס װעט דזשאבערס,

 ארכײטער די אז פאראגטװארטאיכקײט, געוױסע א דך אױןי
 סיט גאראנטירט דין זאאען באב-מאנופעקט״צורער דעם םון
יאחר. חרכ׳ן ארבײט װאכען צאהא געוױסער א

 באיעעפטיגען זאא רזשאנער יעדער אז פאריעאא;, דער
 סאב־מאנופעחט^ורערס׳/ ״כאיטטענדיגע צאא כאיעטיטטע א

 אינדוסטריע״, דעי אין וציע4רעװא ״א ניט אוםן כ״עום מײנט
 װען אנגערופען, עס האבען דדשאבערס די פון םארשטעהער די װי

 פאד״ די און זיי. פאר פארגעבראכפ צועדשט עס האבעז כייר
 דער םון רעפארט דעם אין ציפער צונויםגעשטעאטע ויכטיג

 גראד געװיסען א מז דאס װײזען, אונטערזוכוגנ ספעציעאער
 בא״ זײערע דדצאבערס די םון מאגכע איצטעד שוין האבען

 די זײ פאר טאכען װעאכע סאב״מאנופעחטשורערס, ?טעגדיגע
 אאײן, זיך םון אױסגעארכײט טײאװײז זץ־ האט דאס ארכייט.

נײטיג. ^עװעז איז דאס וױיא
 םון טײא כאאערענדסטער און איגטעדעסאגטפטער דער
מו vw דעפארם  כאשמפטי־ די״ אנאאידיט װמיט עס ז

ישעפער. סאכ־מאגופע?טיעוריג; די אין גוגג
 דז״שאבערכו 35 אונטערזוכט האכעז אינװעססיגײטארס די

 האגדאען זײ װי מעטאדען, די מיט באהענט זיד האבען און
 םאי זיך טיט עטעאט דאס סאכ־םא;ופע?טשורערס. די מיט

 יארק. נױ אין געיטעפט דז׳שאבער דעם פון פראצענט 25 ארום
 םאב־מאנוםע?טשורערס 142 באזוכט ױי האכען גאייכצ״טיג

 דיזע דזשאבערס. די כײט האנדאונגען זײערע אוגטערזוכט און
 פראצענט 15 צוזאטען באשעםטינעז סאב״טאגופעקטשורערס

 און עעפער. סאכ־טאגוםעקטשורינ; אאע איז ארבײטער די פון
 סײ דאס געזעהן, אינװעסטיגײטארס די האבען פאא דעם אין

 און אונסערזוכט, חאבען זײ װאס דזישאבערס, צאא דער צוױשען
 געפינען זיך זאא סאב־טאנוםעקטשורערס צאא דער צוױשען סײ
 סארט יעדער דאס טיפען, ארע פון זײז זאא סארםען, אאע פון

 פארשטעחער א אאס װערען באטראבט ?אנען זאא טיפ אדער
טיפ. דעם פון אדער ?אאס זײער סון

 סאב־מאנוםע?• די אײנגעטײאט האבען ע?ספערםען די
 באשטענדיגמ אין ?עזשועא׳/ און ״פרינסיפאא אין טשורערס

 זײ װעאכע םאר דזיטאבערס, די באצוג אין צופעאיגע, און
 װערט סאנופעהטשורער ־ סאב באשטענדיגער א ארבײטען.
 און דזיטאבער געוױטעז א םאר ארבײט װאס אזא, נערעכענט

 אםװײניגסטענם םין װערם אין סחורה איהם פאר פדאדוצירט
 סאב־מאנופ??• אנדערע אאע יאהר. א דאאאר טױזענט 25

 צופאאיגע. אאפ ״?עזשועא׳/ אאס פאררעכענט ווערען טשודערס
 רי צוױשען געמאבט זײ האכען קאאסיםיקאציע עהנאיכע אן

 באשסיםטע םימ האנדאונגעז זײערע צו שײכות אין דזשאכערס,
 גע־ װערט דדטאבער ״פרינסיפער״ א סאב־ניאנוםע^שורערס.

 סױזענט 25 פאר אסװײניגסטענס גיט װאס אזא, רעכענט
 סטב־םטנוםעקטשד באישטימטעז א צו ארכײט יאהר א דאאאר

 סאכ־מאנופע?טשורערם זײערע גיבען• װאס דזשאבערס, רער.
 אאס גערעכענט ווערען סוסע, דער םאר װי ווײניגעה ארנײט

 די באריכטען באזיס, דעם אױט צוםעאיגע. אאס ״?עזשועאס/
פאאנט: װי עקספעיטען,

 א• ר פ סאב־טאנוםעקטיצורערס •רינפיפאא ״די
ן ע ר י צ ו ם ד ע  םון א• ײ ט • ז ע ט ס ע ר נ ד

 אײז די פוז כיאכען. דזישאבערס די װאס קאײדער, די
אונטער• האבען מיר װאס דדטאבערס, )31( דרײסיג און

 בא?ומען םאא־סעזאן דורכ׳ן זײ פון )9( נײן האבען ׳?יכט
די־ פיז פראצענט הונדערמ איז נײנציג צװישען געטאכט

 סאב־סאנופעחפשױ פרינסיפאא ביי ארב״ט גאנצער ער
 נײגצינ און אכציג צוױשעז — פון )12( צוועאף ;רערס

 אכציג און זיבעצינ צוױשען — זײ םון )4( םיד ;פראצענם
 זעכצינ איז םופציג צװײטען —זײ סון )2(צוױי ;פראצצנט
 זיײ ביידע איז — דזשאבערס )2( צוױי באויז ;פראצענם

דזשא־ ״סױרטשענםס״ דער פון מעמבערס קײן גים נעז
 זײערע םון בא?וםען האבען — אסאסיאײשאז, בערס

 םוםציג וױ וױיניגער, סאב־מאנוםע?טשורערס פרינסיפאא
 פון אימער פראדו?ציע. גאנצער זײער םון פראצעגם

 דזשאביננ ס*[ צו אנגעםאננעז האט ,26 נוםער צודײ די
 גער גי< נאך װארש^נליך, חאט, סעיאו״איז יעגעם אין

 סאב־ ■רינסיפאא פון םואצ׳צאא א איינגעשאשט זיד האם
 סעזאז, שוױיטפן פיז םאראױא איז מאנוסע?םשודזןרס.

 אזױ מאא באטראפעז.ברײ מוין חאט יראדוקציע וחנן״וײן
 בא״ שוין צר חאט סמואן, פדיהמרזײגצן דעם אין וױ םיא, -

 נטרמענטס ?ײגצ םון ■ראצפגס אכציג אוז צויײ הוסען
סאב״גמוגומאאטשוחנרם• פדינפיטאא בײ גצסאכט

 פון דזשט^ר^־ )35( דדױסינ יייז פינזי די ״פון ־י
ס^ריננ .פאר׳ן אינפאדסאצי? באקומען חאט םעז ״וחדבע

׳1 a tav r'׳'. i *י ־• י 'י> : • ' v

כושאערס כאגראדערס, עקזאמינערס,
מו לאקאל וניאז,

 פון חירענס די בימעװאחגט האכ איך
 זאגט, סעז װײס־<יט, איר ?אםישאן. דער
-אזוי רײדען בעאי־בתים אאע אז  איך ;

 געחערט ניט נאך באסעס אנדמרע האב
 געהצרט חאכ איך װאס אבער רײדען,
 אינ״ דצר םון דזשאכערס די ויידען

 שי^כ־ inv? א מיר אויןי מאכט דוםטריע,
 די םון ניט שױן רײד איך אײנדרוק. סען

 אזױ ניט אויך האבען זײ _פראםע?םיװ״.
 םיעא אזוי אױף אבער גע׳דרש׳נט. שעהן

ivp זא־ באסעס אז םארשטעאען, זיך סען 
 װעניגס״ #ע?ס«לואטאטארס וױ רײדען אען

 כײ אז רעפארט, דער כאטש צײגט טענם
 ארכײטער די האבען שעפער די אין זײ

 איז װאכעז• 40 םון דורכשניט א נעכיאכט
 זײערע איז זײנען זײ כאטש דאריבער,

 האט היא?וױם נ.0ג װי אומגערעכט, טענות
 רעדע זײז אין באוױזעז גיענצענד אזוי עס

 גע־ דאך מיר א«ריא,^וײנען ט^15 דעם
אױסצוחע־ זײ געצװאוגגען װיםערכיאסען

רעז•
 באג־ ניט אוםן בשום אבער הען איך
 די גיבען זײ, דז<שאבערס. די רײפען

 אעבען סײ\ אויף ניט אםיאו ?לאוקםאכער
 'W דער םון באריכט דער כיאכען. צו

 מען מאכט ־סך־הכי! אז באוױיזט, מײשאן
 דורכשניט א מאנוםעקטשורער סאב א בײ
 איײנ ״שױן איז דערײן ;װאכען 31 פון

 פיאײכם (און אװערםײם די ;ערעכעגט
 אוים אוגטערטײם). אונגעזעצאיכע די אןיך

 אר־ די מאכעז ײאך, םער פאידינסטעז די
ױיז ער6בײ  ײאס דיעזע, װען ניט. יעבען י

 ״.ונגער א אױף ארבײטער זײערע האיטען
 און טענות םיט ?אבײשאז א צו סומעז ױיז,

 אריבער ישוין עס געהס דאן םאדעדונגען,
 זײ װי אויס זעהט עס גרענעצעץ. איע

 םון עהזיסטירט אינדוסטריע די אז כיײנען
 כיאכען קענעז זאאען זײ ווענען, זייערט

 ״די גארניט. די ארט װײטער פיאיאנען,
 אנגעהן װײטער אױך זאי אינדוסטדיע

 די .ײסט1 דאם ײ1 זאגעז יעצם^ ניז וױ
 םארדינען װײםער אױך זאאעז ארבײטער

 סאב־םאנוםעהטשורעדס די אױן. הוגגער א
 יעדצ םיז אײנער •וױיטער, אויך זאלען
 •vp זײערע םאראירצז יאהד יעדעז ררײ
 אינ־ דער אין געבראכעז. ;עהז אוז

 א הערשען וױיטער אויך זאא דוםטריע
 װערען געםיהרט זאא ביזנעס איז סדום
אזוי װי אוםן. ״שינדערײ הויט א אױו*

 ?אמי״ דעד פון דער וױ באריכט, אזא נאו
 פיעוט דזשאכערס די נאגעאט װאס שאן,
 האכן:אך ®ושאמורס די ״עאגד״?יאץ, צום

 YVP רײדעז, צו אינגאנזיען כיוט געהאט
 פאר״עטײן. ניט ח־ם, בשר פשוטמר א איו,

 די פון נודא דעם אױף ®ז זעהט
Pאאורiהאבמן צו אױסגעפאאעז איז מאכער 

 גע־ די אסעריקא, אין באסעס עדגסטע די
 יעצט דיגען װאס *שג^דער װעזענע

דשאבער־פיריאנערען.
 בא־ נעװען ניט זײגען טענות זײערע

 אפירו אאגיה שום ?ײן אויוי גרינדעט
 אויסער, שטאנדױנחט, דז״שאבערס פוז.

 הא־ זײ װעיכען נער#נ?, דעם םיאײכט,
 פאױצטעיט, אביסעאע ארױסגעזאגט בען
 מען און איז עס וױ גוט איז עס אז

 איז זי• סאר ענדעיען. גארניט דארף
 וױ באײבעז זאי עס גוט טאקע םירײכט
 װאס אבער, אױבײכער די םאד נעװען.
 דזישא־ די װעיכע פון סחורה די *טאפען
 איבערנאכט, סיאיאנערען װערען בערס
 זאא עס ניט גאר ישױן טױג זײ פאר

 סי־ קורצע די טיט געװען, װי באײבען
 װע־ %זי הוגנער־פארדינסמעןא און זאנס

 םון אינדוסטריע אן אז ־דואדען, ניט ״יען
 גאענ־ האט היאקוױט נענ. וױ װעאכער,

 ניאכען בעאײבתים די באוױזען, צענדיג
 סאר זאא יעהראיך, מיאיאנען צעהנדאיגע

 דיונמד־ א אפ״עטעאען דך ארבײטער די
!אוין

טענה, זײער איז כארא?טעריסטיש
 גאיאנטיע ?ײז געבען ניט ?ענען זײ אז

 דער םון רעםאדט דער װאכען. 32 אויף
 ״אינסײד״ די אין אז ווײזט, קאטײפאן

 40 ארום ארבײטער רי כיאכען *טעפער,
 אז װייפען ״אלע דורכישניט. אין װאבען

 װערט ♦שעפעד, אינסײד אאע כמעס איז
 די װאו ארבײט, בעסערע די געכיאכט

 א /יפיעאט םטײי־ענדערוגג און סטײא
 ביי*גערע די בײ װי ראיע, גרעםעדע םיא

 דדמד דורמניסייסנ רי װעאנע ארבײט
 בא־ די אויב םאנוםעהטיטורען. בערס
 גו־ א כיאכענדיג אינסײדערס, די סעס,

 טאג צו הײנט םא?טיש קעגען אײן, טע
 דאר״ װאכען, 40 פון דורכשגיט א געבען

 די פראדוצירען װאם דז״טאבערס, די פעז
 געבען ?ענעז אודאי אײז, אײנםאכערע

װאכען, 32 םון גאראנטיע םינימום א

 פאר חאבען טורא װעדגעױ דארפען וײ
 -®1 ?אגען און ?,סטי אין ע;דעחמען

 1» אגצוגר״טעז אפאידעז גיכער ויבער
שטאח. ריט

תירוצים, אאע טויגען וואס אכעד
 א״- יעדען םאר ?אאוזד איז ארת דער
זײן גיט און טיאיאגען סאכען : נעם
 א*ז פאראגטװאדטיץ־* ovj״p טאר

 פאראגטװא-טאיך ז״ן יא װי אײכטער
 ניט דזשאבערס די װיאען דארינער און

 פאדערונ״ נײע ^וגיאנס דער םיז חערען
צען.

 ״MP דער םון באריכט דעד װי פונ?ט
 און כיאס?ע די ארא* רייסט סישאן,
 בעאײ ,ד םון פארעקײט די אױןי וױיזט

 פראגען אאגעםײנע איז טעגות בית׳יעע
 דער איז אזוי טי״ד, ^אוק דעם בנוגע

 עקזאםינערס, די בעצוג באריכט עלןסטרא
 אגקיאצע ״שארםע א םײגוננ טײז ;אך

 טעטא״ דיערע און בעאײבתיב די גענען
 אז קאאהד, װײזט באריכט דער דען.
 פער :אך און פראטע?טיװז״ n נײ םײ
 זיי־ אסאשיאי׳ישאז, דדצאבעדס די בײ
 בעאי־ צאהא גיױסע א פאיאן :ען

 אר־ װאס פאך שניידער pc טייאנות
 טוען זײ עקזאמינערס. אאס כײטען

 ’;ארמענטס, די אױוי ארכײט פאר״שידפנפ
 דער װי — עתזאטינעיס זײנען זײ

 אין געברױכט װעדט עפזאםינער װארט
 ניט דינען זײ איגדוסטריע. אונזער

 ״םראטע?טיװ" די אין םאראײטע ייייז
 אײ״ ״קאנפידענשעא״ ?ײנע און ״עעפער

 חאיטען דאך דזשאבערס. די בײ טע
p זיך באסעס די h די זײערס. בײ 

 פ<ור־ זיינען ױי זאגעז עקזאטינעדס,
 אז אױן־, וױיזט באריכט דער ! יײטע

 אין טען פאדדינט ״פראטעקטיװ״ די ביי
 «ער וױיניגער דאאאר 4 ארום דורכישניט

 מאנוםע^ט״שורערס. סאב די בײ װי װאך
 אז םא?ט, דעם צולריגען גאד םען זאא
 פעיל/ג, טעהרסטע די אין זייענדינ, ניט
 ״פראטעקטיװ״ די איז אײטע ױניאן קײז

 אעננערע אויך זײ ארבײטען *שענעיי,
 ווע־ ײאך א דא^אר 4 די םאר *שטונדעז

 םאר־ אורזאכע די װעט ״טבירות, ניגער
 שט»רס אזוי קעמםעז באסעם די װאס

 ־nrpy די פון ױניאגיזירונג די דאגעגען
 איײ יצדעז פאד קאאהד זײן טינערס,

v נעם.
 אין װערעז גענומעז .דארןי דערצו

 האט ע?זאכ!ינעןס די באצונ אז ׳אכט
ײז אלייז ?אמישאז די  אונטערזוכתג ס

 ארויסגע׳ןןיסט האבען זײ געמאכט. ניט
 (א בעאי־בתים די צו פראגען רײהע א

ענטםערם, די אויט און קװעסטשיאניער)

 בײ דירכאױס ארבײט זײץ ;עכיאכם אײגער האט סעזאן,
הא־ )13( דרײצעהן ;סאב־יטאנופערוט״שורערס םדינסיסאל

 םון פראצעגט הונדערט און גײנציג צווײשען נעטאכט בען
;סאב־מאנוםעחט^ורער פרינסיפאא נ־•• ארבײט זײער
 סאב־סאנױ פרינסיפאי בײ נעכיאבט האבעז )11; עאף

 זײ ;םראצענט גײנצינ און אכציג צװי״שען פעקטשורערס
 אײנעי ;פראצענט אכצינ אייז זיכציג צוױ״שעז )7( בען

 בלויז אין פראצעגש 54 >1( אײגזד ; פדאצענס 69 )1(
 דזשאבער א^ן דער פראצענט. 50 םון וועניגער )1( אײנער

אסאשיאײ־ דז״שאבערס דער פדץ מעטבעי p'p ניפ א'ז
. שאז•

 זײ כאט״צ האכ־םאנוםעקמשורלרס, פרינסיפאל ״די
 פיאצענט 18 װי מעהר, עפעס ברױז םארכע״טטעלט האכען

 װעיעז װאס סאב־מאנוםע?טשורערם, צאל נאנצער דער פון
 אוגטערזוכט דינען װאס דזיטא^זרס, די פיז נאיטעםטיגט

 פראצענט 86 װי מעהר, פראדוצירט האבען נעװארען,
 ז’מר: האבעז דזשאבערס דיזע װאס נארמענטס, די םין

 זײמעז די םון ציטירט איז (דאס געהאנדצאט.״ יאהר
 רעפארט). רעם םון 101-100

װע־ װאס סאב־םאנופעקטישורערס, די צאל.םון די באטיט
 גאנץ געװעהנאיך איז דזשאבער, יעדען םון בא*שעםטי:ט ־ען

 ̂ובער איז זיבעז, אין הונדערט צװײ ביז דרײצעהן פין ׳רויס
i דז״שא־ יעד׳גז םון נארמענטס צ^א גרעסטע די דאס ׳פאקט 

 צא^ קאיינער א בײ םארהעלטניססעסיג נעמאבט װערען :ער
 זעהן ד^ב האז כע• װי סאב*טאנופע?טיטורערס, :איטםענדינע

ט יעטײגעי, א ,4 :וכי. רדטאבעד רעפארט. דעם װן : טי כ « : 
 טאכעז זיי םון 21 באױז אבער האב־טאנופעחטיטורערס, 20'
ארבײט. גאנצער זי'ז םוז פראצענט 7)

 סאביטא;דפע*,טשײ 6נ; מיט האגדעאט 6 גומ. דדטאבעד
 םיז פ־יאצענט 9G ככיעט טאכען זײ נען 9 כלויז אבער ־ערס,

 ^דב־־ט ײיי פו; פראצעגט ,5 איבריגע די ווערענד ארבייט, ײן
 ״העדצועא״ צוםעאיגע, זײנע םון 54 צוױשען פארטײאט ועיט

]אב־דאנופע?ט״שורערס.
 פראצעגט 99 ארום :עסאכט באקומט 9 נום. דז״טאבער

 סאײםאנופעקטשױ פרינסיפאא צוועאו״ כײ• ארבײט זײץ £רן
 װערט פראצעגט אײן איבערגעבאיבענער דער װערענד ־ערס,

סאב־מאנוםעהטשורערם. ״?עזשועא״ 15 צוױשען :ארטײלט
 סאב־ניאנופעקט^שו־ 87 סיט האנדעאט 14 גוט. דזיטאבער

 סאב־מאנוםעח־ נרינסיפאא זײנע םון אכט באױז אבער ־עדס.
 ארבײט, גאנצעד זײן םח פראצענט ).Y7 אײ״עף מאכען דטורערס

 bנעמאכ װערט ארבײט זױן פון• ־כיסעא איבריגע דאכ וערענד
 סאב־ די.צנםעאיגיג פוך^ט יעדער און ;קעזשועאפי, 79 £ין

 אײן םון װײנמער דזרנשגיט אין :יאנוםע?ט*צורערס^באהיטט
מ׳3וו׳ דיז םון •ראצענט אײן םיז ־ריטעא ̂.ן־ ייײ

 •יט4^סאביכ#נוםע?ט ג24־ גאשעפטיגט* * 34 1נופי דזשאבער
^ 4באויז« אבעד תןרס;  פון *ראצזןנט )X( כמעט טאכען די פ

ד / ^״•,ארב^ט^ גאנצער י׳ין • > ו
̂ף װייזם פחי^אציע זפאלל די אוין  װען םא?טי?:.ארױם, ז

 סאב־ און דזשאבעךס ךי צוױשפן שײכות ךו אונטפרזוכט ̂עז
^̂^5>cעpנH•יצטאגד־ זורערס5סאב״מאנומעחנד רפם סודערס•םח MPMI kIM Ikk 1AA _ ״״״

 אר־ סאב*פיאנופעקטש:רערס די פון פראצע;ט אכט איבער ד׳זס
 אױ דזיטאבערס, פרינסי״אה די םאר טי*יבייךיא*יכ ב*יטען
 פאר פראדוצירען צאהא גאנצער דער פון דריטעא צװײ כםעט

 פרא־ הונרגרט p» אנציג צװײטען דז^אבערס פרינסיכאא די
 ן,יע: ד<ם װעגען שרײבענדיג מאכען. זײ ױאפ אדו, םון צענט
:ישלזה פאאגעגדען דעם צו אינװעפטיגײטארס ר• ליטען

 סאכ־מאנופעקטשױ די דאס ארויס, זיך שטעאט עס׳׳
אבערכ,1ז*.׳ פרינכיפאל זײערע םון אפהײנייג זײגען רערכ

 װאכי ארבײט, טײל ;רעסטען דעם באקומען זײ װעאלע פון
בא־ צו אפשר זוכט סאב־מאנוםעקטשורער א מאכעז. ױי

 םון צאא די אבער דדשאבעדס, םך א pc ארבײט תיםעז
 איז ארכײכ, ער װעלכע פאד דזיטאבערס, ני־ינכיפא; די

 72 ראבען פאא־סעזאן אין יזאײן. פארהעיסניסטעסיג
 ע,4אי םיז פראצענט 76 ספרינג־סעזאז yh> און כדאצענט

;עװא־ אונטערזונט זײנען װאס כאב־מאנופעקטיטורערס,
דזיטא־ רינסי*״אא2 צװײ אדער אײנעם פאר געארבײט ׳רען

 סאב־טאנופעקט׳טורערס די םרן םערטעא אי־ין בלויז בערם.
 צװײ אדער אײנעם װי ׳מעהר פאר געארבײט האבעז

 רעפארט). דעם פון 103 (זײט דזיטאבערס.״ פרינסיפאל
אױפקלערוננ. מעהר נאך גיט ,103« זײט אויף ,7 טאבעלע

 סאב* די פס פראצענט 42 איבער אז געװיזען, װערט דארט
 פרינסיפאא אײן פאר דורכשניט אין 6ארבײ מאנוםע?טיטורערס

 םאר רורכשניט אין ארבײט פראצ. 30 איבער דאס pא דזשאבער,
 pc פערםעא דרײ ככיעט װערטער, אנדערע אין דדשאבערס. 2

 צוױי אדער אײנעם פאד ארבײט סאב־מאנוםעקט״טודער איע
דדטאבערט. פריגסיפאא

סאב־מאנופעקטיטורערם, די באיטרענסען םאר באדס דער
 םא?טײש ארוס אזוי װערט םאר, עס ״טלאנט ױניאן די װי• אױט

 באשרענ־ די פרינציפ אין אננעהכיעז םורע דאס עטאבאירט.
 מיט דאריבער, ׳•:יט ברײננט סאב־טאנוםעקטיטורער פיז קונ
 אײ־ םאבען דאדנשן בלויז װעט מען ;שוועריג?ײטען קײנע זי־ך

 צױ עקזיסטירענדע יצייז די אין טאדיםיקאציעס רײבטע :ינע
:דוכטרי•;.:א דער אין ״טטאנדען
pc דאס אז נויטינ, זעהר א'ז אבער זײט אנדערער דער 

 אײננע־ זאא עס אז :ױטיג, זעהר איז עס ווערעץ. געטאן זאא
 סאב-םאנוםעיד פון באיטרענחוגג באיטטימטע ־א װערען שטעאט

 יעניגע, די באזײטינען צו י1כ קאנטראקטארס, און םהורערס
 די םאר ?אאה א זײגען און ארבײט גענוג ניט האבען װאם

 הױפטזצכאיר אינדוסטריע^בכאא. דער םאד איז ארבײםער
 םאר באזים א שאםעז צו כדי װערען, נעטאן עס מוז אבער
 זוארהעאט־ םאךאגטװארטאיכע םעהר און ארעגטאיכע סעד״ר
 /ףי^סאבזמאנוםעהטשוחגרס. דזשאבערם.אח די.:צוױשען גיסע

 די םאר עקזיסטענץ ^כערמ מעהר א •טאםען װעט דאס ׳און
 ויי PD שעפער די «pn בא״טעםטינט ־זײנען וואס ארבײטער,

זי סאב־מאנופעקט״טורערסי
דרױארץ, כייט

ז,3װני װ^רקערם ג»דמ. לײיד. אינטערנײישאנ«ל *
פרעזידעגט. זיגמאן, טאריס ■ ■ ■ ל .

 דײ אץ דרעס םקױרט, קלאוק״ באאךד דזשאינט ,
• ױניאזי מױקערפ פער :

מענעתיטעי. גענ. פײננטרג* י.

o נאדרס ?״ חאנען n ,נאייבט oV 
 ״um 4ד אז שגא, אויפן ו״ד נ®44י

 אײגזיי״ צעוױסעדלאפען זי״גען װארטען
vro דכעד װאיט נא״ינט דער או אין 

 V- רצר פאי vtioy: גאכטעהר געירען
 איגטער זונט צאז>4יזאט ױ װען 3ניא

 טיט צו״עטאנד דעס ועי־זען * און אל״ן
אױגען, אײגענע דיעיע

 פאקט, דעפ קענען41י ניט וױלען טיר
itm אין n פון שעפעד n ׳,^פדאטעקסיװ 

 זץי דבען בעלי״בתיס איע כמעט װאו
 אפ״ ביזנצס די טיט 1א הױוטועכייר

 הא- צו צאס פאר׳ן גױטיג א•? טײיוגג,
 נע־ אכטוגג זאל װאס םארטאן, אײן נען
 פאר םאראנטװאיטאיר דין זאא און נען
 װיא טען אנער װען #ראדולציע, די

 אנדערע די אױך אז אײגרײדע^ אונז
 דעיפאר ביױז אגגעיעטעאט װערען װאס
 ארבי״ט געװיכע דך פאדערט עס וױיר

 מען בעפאר גאדםעגט אױפ׳ן טאן צו
vp\ אז קאטםירער, צום *טי?ען איהם 

 פארלײסע, ?ײנען טעגשען דיזע אױך
 זאנען םיר באיטטרײטען. עס םיר טוזען
 פאױ זײנען ז״ :יט םענ״טען דיזע נײן,

 םאר־ זיײן דארםען זײ ניט און לײטע
 איז 07 און גױםי; גיט איז עס אײטע.

 פאריײטע עטליכע האכען צו אומגעזונד
 האבען וױ פזנ?ט איז דאס שא•, אין

 די (וױ ר,י:ד. א פאר עסpניאנ עטליכע
 טענח די זאגט) שפריכװארט רוסײטע

 כדי ״פאםאםראדזש״ סין א גאר איז
 םאחד ױניאן דער פון אויסדרעהען זץ־

 אדבײטען זאלען מעגשמן דיזע אז רונג,
אײס. ױניאן אלס

 *־P די אז דאריבער, ערװארטען מיר
 עננד ענדליר פראגע דיזע װעט מײפאז
 דער• און װניאן די גונסטע] צו שײדען

 ?אסף דער װערען געענדינט װעט כיט
pc ̂זאל אוגזער  עקדסטענץ; םאר יא

יאהר. 8אריבעיי' ישױן זיך ציהט װאס
* * ♦

 ער׳עטען װעגען װערםער פאר א
 דער האט צוריק יאחר 36 מיט כיאי.

 סאציאליסםישער אינטערנאציאנאלער
 עריש־ דעם אגגענוטען אםיציעא לאנרעס

 ױם־ ארבײטער״ס דעם אלס מאי טען
דעטאנסטרײ זאל ער װעאכען איז טוב,
in שטוגדי־ אכט א 1פי 331̂«תר.ו1..די
 וועאט א פאר pk טא; ארבײםס געז

 אינ־ איז שױן האבען םיר הנם פרידען.
 8' אן אויסנע?עפפט אינדוסטריע זער

 ם*ר דארפען טאג, ארבײטס שטונדיגען
 סין ארבײטעי די אז אגער?ענען, אבער

 פון ארבײטער די אםיאו ,נײן װעאס דער .
 ניט װײם נאך האבען אאנד, אונזער

 דיזע געװאוטןן pא אויסנע?עמםט אלע
 אר- די פאר איז נאכםעהר םאדערונג.

 דעמאנסטרירעז צו יעצט, נױטיג בײטער
 אירגענד װי פרידען, װעלט דעם סאר
 אוג־ אין םריש נאך איז עס פריהער. ווען

 געענדיגםע װאס נאר די טחות זערע
 װעלט די האם װעלכע מידוטה, װעאט

 װײםערע פון ינים זיכער, געטאכט ניט
דעמאקראםיע.... פאר ניט טלחטות,

יאת״ אעצטע די אז מיר, זעהן אײדער
̂שטע די װערען דען  ױם־־מובים מאי ער
 עס װאלטען מיר ווי נעפײעדט, גיט

 גע־ ווערען בײטאנ, אנשטאט װיטטען.
 טען אראנזשירט םארזאמלוננען, רוםען

 ״טוב ױם א בײנאכט, — ?אנצערטען,
 ארבייט מען װעלכען ןיא טאג א רײסט

 גאנ־ דעם אי ארבײט טעז אױב !ניט
 םארמאטערטער״ ?וטט טעז און טאנ צען

 טו^ ױם דעם פייערען ביעאכט הײד
 p'P םיד בײ עס האס קאנצעדט, א טיט
 װע- װאס מאנכע מיר זאלען ניט. טעם
 געטראפעץ, געםינען םילײכט זיך לען

 אײן, נימ אבער זעה איך אנטשולדיגען.
 פאר־‘ PP האבעז ניט קעז מעז װארום

 ? בײטאנ קאגצערטען און זאטי*ונגען
 אינ־ ?לאוק דער פון אנריטענט דער

 סון אנרימענט דער אפיאו דוסטריע,
 ארבײ־ די ערלויבט ״פראטעקטיװ״ דער
 3מא ערשטען רעם סטאםעץ צו טער

 ה. ד. סיזאן. איז ניט דאס איז דעיצו
 סטא&ען. מענ טעז אי יזעז, מען אי
 אר־ די ערציהען ניט טאחע װארום טא

 מאי ערשטעז דעם זאלען זײ אז בײטצר,
 שײד איהם pk ארבײט די אװעחלײגעז

 ױם אטת׳ז אן םײערט מעז װי רעז
 אויך באסעם די זאאען װארום ? טוב
 זײנען ארבײטער זײערע אז׳װיסען ניט

 ארבײטען זײ װען ? ?לאסענבאװאוםט
 םאי ערשטעז דעם זײ מענען בײטאנ,
 ד^ס באסעס די \v:vv בײנאכט, םײערעז

װיסען. ניט
 אונזערע אלע אוי^ םאדערען םיר

 די םאנ דעם אוועסצואײנעז מעםבמרם
 מאי ערשטען דעם םײערען און ארבײט
kw םאר פאסט עס װי ױם־טוב d k5p־ 
 אנגע־ זײנעז װאס ארבייםער, װאוםטע
 דער פון טײא א ןיינצץ און שלאסעז

 באװע־ ארבײטער אינםעתאציאנאאער
־ ; ן< גוננ.

 טאי עחשטען דעם פײערט ברידצר,
 באיטאאסןח איז עס ־װי נײםט דעם אין

!םײעחוז צו אװזם נצװארעך
* .PVD אשפיז, י. ם. . ./

די אנםװימלם vt תאס עס װי וויתר, וױיסמ
אסמיייקיו איז ב«וחמוננ *רבײםער אידימע ̂נאי דער םוז נעשיכמע רי יעזט איגמעינײיש
דר. #וז ׳ױני>ז ױ*רהערס גזןיסענט רײדים
וועריןז. ייאהאיײ יויץ דיט וחזט אייור אוז ,tMir? יואיס
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ױנג אדבײטער פון מאכט
כארארןט/ירישנױק א - זױרקוגג זיץ אץ גייסט דץ

נמסקץ. י. פון

 ױערט יוינזער r® ניענטיג און גרױכ
 רי זיינען געלײכגיסע נדט פול און

 םאר״ איהר אין זײגען װעיכע קרעפטע,
 גע״ די זײנען םאריטידענארטיג באלגען.

 באװענוגגען די רענויירען װעי־כע זעצען,
 װאונדעדכאיען * אױוי הרעפטען. די און

 לוםט״רױם דעם אין זץ־ טראגען אוםן
סיאגעטען, און ישטערען פארשידעגע

 װער באי״ויבטענע. אדער שטלאודעגרע.
 דער א״ן זיי הא־זט װעד ךײ) טרײבט
 װערכע חראפט, די איז װאו < רופטען

 אפ״ א-ן ארוגטערפאיען ;יט זײ יאזט
 ז^גען יןראפט, ־ צדציהוגנה גלונד׳

 װעל־ כח, דער איז ;עי־עהלטע, די אונז
הא״ כייר אז גיױבען, מיר זײ. רא"ט כער
 סער ׳צטעיעז כדר און צנטסער דעב ביען
ניט. פראגעס קײן

 syp אונזערע אינעל זיך ציהען עס
יענ״ גראבע, און דינע דראטען, יצקילע

. ;my באש^פעגישען, טױטזן קולצע, און 
 םראגען דאך און טעטאל, אײגפאכער אן

 מורא׳דיגע זיר אין דיאטען ריזע אט
 זיין jyp װעלנע עגערגיע, ?לעפטען,

jy צו נעגוג אכיאל iyorw ,הייזער 
 ?ראפט, די געגענדען. yגא:צ ארן שטעדט
 צאעהטדי• פען רופט• טראנען, זיי ומלכע
 געהיײ פארבאיגענע א איז דאס ציטעט.

 דיזעל פון אוי־זאכע קראפמ.'די סע
 אז וױיכ, טען אוגבא״שטיסט. איז קלאפט

 יואמ״ געוױסע דורן געשאפען װערט זי
 ן.yטyטאגנ איז דדאטען םון ביגאציעס

 מיר צ• אונטעלשיד רyד איז װאס אבער
 py ניט. צי ןyאורזאכ די גיענױ וױיסען

 איז ?ראפט די אז זיכער, אבעי דאך איז
 שאםט און וױריןט זי עקזיסטירט, זי דא,

װאונדער.
 יע־ געזעי׳שאפסאיכען אין אויך ארן

iy2 ער״שיײ פיט זיך מיר :אגעגענען 
 װעא- ?רעפטן, םיט מאטעז, פיט נוגגען,

 און ׳א<רערע ךי אוין• אימע ו\ידקאן בע
 ער־ ארױס זײ רוםע; םערע פאנכע אין

 זײ באײאמדערוגג און עםוינונג
 זײנען װאס געהײסניסםוי. אױס זעהן

 גע־ זyהאכ ווע^כע ׳טרײב״?רעפטע די
 עטא־ אויפ׳ן געהן צו םעניטען יטטויסעז

גןןמאטערט? א׳ון געפײניגט װערען פאט,
 װעי:ען פאר אי^yאיד אן אידעע, אן

 דאס אװעתגענעבען האבען פעניטען
 געבראכט יעבען, זײעד אין טהײערסטע

 איז ^KyTK רyד ?רבנות. yt^y^ די
 א בא״שטימטער, א אױגען זײערע אין

 און פילײש זיך אויף האט וועלכע זאך,
ivv, פון גאפעז אין און בייגער, i אײ 

ז,yעאפ איז וױרקען ך״ ארבײטעז
 אױב,חנד םראגען ?ײן ניט רטyטט̂ פיען

r«yTK פ אז װערטה, וױריזליך איזyז 
 צװייםעלט מעז ;לײדען איהם םאר זאיל

 ארײן ׳ניט געהט פען ; cyT אין גאתיט
 א גאי איז עס אײנצעלהײטען. קײן איז

 איז דאס זיך. גריביעז צו פאדבדעמז
 אי־ דעט פון כח דער רוםען פיר װאס

 װעיכע אידעע, א םון ?ראפט די ׳א^yד
 א ה^דענטאטען. צו מענישען טרײבט

 קדאםט, נעהײפניסםולע פארבארגעגע
 יצאפט . און ע?זיפטירט װעלכע אבער

וואונדער.
 ארי אונזער באטראכטען מיר װען
 אן ־ הויבען מיר װען ;רינג בײטער

 םון טיפעניש רyד אין ארײנצוקוקען
 מיטגלירער, רעyאונז פו; *נטפה דער

 די פאי װיםיעל אויר זיך פיר ישטעלען
באהאלטענע די איז װאו :פראגע

 צוזאםענגעשמאל־ האס װעלכע קראםט, •
 ע?ע״ פ$וריטידעגארםיגע אלע די צען

'̂  אר־ דעם אין דא איז װאס םענטען
 מאכען זאל װאס אזוינם, ריגג בײטער

 איהם, װענען דענ?ען םענשען פיל אזױ
 אפגעבען איז איהם װעגען מראכטען

 אפםערען עגערגיע, זײער ציים, זײ^י־
 זױרק־ נוצען די זייגען ־ i פיל אזוי כױנז
 דיזע זיך לױנט עס אז גרױס, אזוי ליך
ברײנגען? צו ^־בגות אלע

 מאג צו הײנט אונז פאר ׳טםעהמ אט
 װא־ פון סטײט דעס אין אידען. עדה אן

 זײ״ אלע זיך. זײ געפינען טיגגטאן
 *גקומען דארםען ניט זאלעז זײ אז גוג,
 די־ אין װאוינונגען האבעז לעבעז, נעם

 בע־ קיין .on*or פון טײלען מעהנסטע
 םאר־ ריגג ארבײםער דעם פון 'געסיטען
 גע־ רײך זײנען זײ ניט; זײ לאעען

לען זײ אז נוג,  ̂נקוסען דארםען ניט ̂ז
 כע־ קראנקען פאר ריננ ארבײמער צום

 ק*#־ איז ערצויגמן אינדער געפים,
 א צו זײ באלאמען ראך אח דזעעם

 1מיטיגנע ם׳האט רינג. אובײמער םה בר.
 פען דױצט״זיך, סען וואמז, צוױי אלע

 וחגגען דיסקוסירס. סע( דעבאסירט,
 קױ דארױ דאבס םען? האגדעלם רואס
 איהם םאי דארוי כמן עג^דט. איז םעז

 םיטיגנ. טאיז גרויסאן א אראנדעירעז
 אכיזד פ,ץ ייעםצראן דעם דאחי מן

 באיתטננ סאציאליםסי׳שצר רימנער
 ז*ל ײער אנים. פבלת מדזגצט H -נצגעז

 כאוועטנג אסעײת^נער ״די כ*ז? אס
אמריכאן פון דער טוימ. וןיז

 נכח ניט האט יצטאדט אין םעדערײיעאן
 גאר זײגען Mt אין דורנצוםיהרען דאט
 עס כלײבט דאפיר. כאנ־יכמערט דט

 אר- דעם :ין ברענט״ט דעס פאל איב;ר
̂?. גײטעד  פיט;לי• אונזעדן ױע״ען י־

 םליהט. רען ׳יױפט פען טעטיג. דער
 אטא• אײגענעם ין אין סעקרעטמרין די

 #ארוטפאחרען א״ן אין האלט מאביר
 זאכען גױטיגע די צו גרײט אין אגיטירמ

מאס״םיטיג;. דעם פא•
ארכײט? דיזער צו ױי טרײבט װאש

 זאכען1 ס1עאםטליכ?יגעפײנ א פאי װאס
 אידען רײכע דיזע טא; צו הייגט

 אנ־ די םון בדידער אדיפע yױyדי פיט
 פאר־ װאס יא:ד}׳ פון טײיען דע־־יע

 איז עגטפער י1יד צוזאפען זיי בינדט
ynya; אײנםאנע־ אן:
 דעם טדאגט װעלכער ׳כאטאז רyד

 איז cirJ ר ארב״טעד םון עפפרעם
 ?יבע די ; ראםטpי:י;ו;;ה-,םארא די
ר <ד,8מע דעש צו ע ^  אױןי טיאנט װ

 ר. א. בובישטאבען די אױסגעלןריצט דך
 אי״ הױמןן א פיט דך םאדיזעי־יערט און

 וױל פען אירעע. yײיכyב-יד א דעאל,
 פאטױוען. לעyא;ד ?ײן פון וױהען ניט
jro ספלות הײנע נריבל^ ניט ז״ר מיל 

ניט. פעהר ז״ םאר עחזיכט־דען
 ?:טאלזל״ארבײטער די סטרײתען עס

 עטאהל״ די סטײט. •ענסילוױיניא איז
 יע״ םון אלודעל׳שער די דינען ;זיפאגנאט

:cy ,פע־ פון פאנט די באזיצען נעגענד 
 ׳ל־אלטערyט,פ פונ״ם פריצים אדארע
די :אונטעלטעהנינ זײ צו יאיז אי*עס

 ׳שעליפס די און פאליצײ די ריכטער,
 און קאנטראי זײער אונטעל ׳עטעזזען

 דאס איז דינסט. זײער צו גרײם זייינען
 אוין• מען פאחגיט וועניג, נאך אבער

 אלס ענראלע; זיך זאלען זײ ,nyn^ די
 מלהומפפען צו ״אום יצעריםס, דעפיוטי

שפיאפצן, די :גקפזוהד״ די
 צובונ־ דך ןyהאנ אי^י-טעד, יפאם די

 מען געזעי־לטוופט yגאגצ די און טעװעט
 עקלא־ ד׳יזע אויב װערען, גע&ט'רצט

 פל^ליכע פאר העפפפען װז^כע םען,
 פון רעיז א םארלאנגען און באדיגגונגען

 קרי װעאעז ?ןטונדע, א אױזי םעגט םינױ
 זײגען בידגער די רעכטע. ?ײעײע נעז

 גרא־ און ביזנעס־לײט ?לײנע מײסםענס
 זעלבסם׳פוץ םון נעםיהל דער סערי־לײט.

 וײ. כײ ענטוױמעלט שטארק נאנץ א*ז
׳פעל אײגעגער דער םאר פורא האט מען

 און םאיױליע. די וחגנען אױך זארנט פען ״
 פאל״ צו ניט גזגםאהר גרױסע א ס׳איז

 פען װערט ׳ןyעםאהל־פא:גאט די גען
 אין זיך פען עטעלט עעײםס, .יױט5yד

 מען און פאבריתאנט?נן די פון דינסט
̂״טיקעז לפטyה  אבער סטרײק. םyד דעל

 אלע ניט פק;*ע*לן. יסט5 אויפ׳ן .ס׳פעיילן
 דעם נעענםפערט האבען ביזנעס־לײט

v 'ײ אט זײנעז װער אויפרוף. r r n,\ 
 בא־ דעם םאלכעז צו :יט װאנעז וומלכע

 ריזיקירט וחנר ? הערישער די פון פעהל
 ע?זיסטענץ זײער אײגצױשטעלען דאס
 זײ ראט װאס סyפאפילי זײעדע און

? האנדלען צו אזוי באװאויגען
אײנפא־ אן געװעז איז עגטםער דעל

:כער
ארבײ־ םין מיטגלידעד זײגען מיד

 ניט כײר טראנעז עפבלעם דין ריננ, טער
 האר- אין נאר בנד, אונזער אויף נאר
 אונזער איז אײגגעװאדצעלט טיוי צעז,

 אויף סוה א מיר-גינעז װעז און נשכיה
 גרױ־ די םיר ^רםיהלען עמבלעם, דיוען

 זיך אױח האבען מיר זועלכע פליכםן, סמ
לא־ ױך האבען מיר װעז גענוםען,  אגנע̂י

 אז װײסען, מיר רינג. ארבײטער אז סעז
 אלבײ- פון פרינציפען די אננעהפענדע

nyo ס האט ריננ ^י  צו גרײט זײן ^ינ
 קרבנות און הרבנות. אױך ברענגען
 איכער- זיײעז פיר װײל כייר, ברגנעז
 נעהםעז אונז פון װעט מעז אז ציעם,
זײנעץ םיר האנדלתט אונזער פאד ראכע

מ ט די »ון גי^ח מקני י  ױ•1 וח̂ו
 ױנג ארבײט^ר פון טיטגייומר או ס*ן,

 סטרי^ענחן, מ םארריו<מנן ניט חאגען
lin •ראחיאמירט דאש זאל n יע״ ®»ר• 
 ^י-אלט ניט ?ױ האנען ריר אז ׳מען
 די מיט און עיעריפס דעפױטי אלס

 אץ געבען אונו װאיט םען װאס #קלאנס
̂ולםמן גיט מיר האנען חענט, די  געה

סטרײק. דעה נרעכען
מר דער^סיכ^ל^ג, *יז װער מי  י

 כאגרײםען און ר>ן16פאר׳ש חעגען ואל
w\1 דיזע m אגאלידרען קען װער 

 די אין זיר םאנאגדערמיײבען און "1
̂יעחניעען און פאסירונכען אלע 1 גע

w ו^טינןן י דירקי*חחון סון tin 
ס g- דיומן ®ון נח חןר ו* i ojtosjr 

1wntw צוצמזוגגס״ ויץ ייו װיו 
פ̂י אזױ Dm װאװם 1 קראפם

tfv כ%יזעגדער n o ימכען יון ל״ב מיט 
 קײ״ f* עסכימ̂ס דיוען אינמתעגעכון

? *װער צו דט וײ םאר איו קרננות נע
 אין איײגצמעחן נױטינ דט איו מם
 פאקטען, w אײנצעלהײטען. מעחר
̂ן •אסירונגען נאר  ניט פראגע די װעל

tw יי,ע דורך פ»רצ;טפערצן, 'wnvtnn 
 אור״ אײן 1W רױטער א װי דך ̂יחט

 לי״ די — טרײב״מאיצין אײן ?ראפט,
ריגג״ ארכײטער צום בע

 און קלאוק ױ פאר נאאוד דזשאינט איץ
פילאדעלפיא פון דרסמאכערס

 עק־ נעראלyג דעם פון מיטינג א אויןי
 אינטילרנײ״ אונזער םח באארד זעקוטיװ
 ב«• איז צורי?, צײט א מיט נאך ׳עאגאל,
 איגטערנײ״ אלע דאס ̂זyװארyג ׳טלאס^
 זאאען לפיאyםילאד םון לא?אלס ׳שאנאי

 ׳בארד דזישאינט אײן אין םאראײניגט זײן
oy דר און קילארק א זיין זאלyסoאכyר 

 יארח. נױ אין וױ אזױ באאיד, רזיטא.י;ט
 זיך האט אורזאכען yD'iiy3 צוליב רyאב
 אםאל־■ די םארצױגען. ביסעל א זאך די

 פארגע״ ניט דערװײל נאך איז גאכײרונג
 DVi םאראײניגען צו בא״שלוס רער ?וסען.

 מיט רyמאכpקלאו די םון כאאלד רזמאינט
oyi דר די םון באאדר דזשאינסyסמאכyר 
 געפאסט איז באאו־ו/ דדשאינט אײן אין

ijngiiya אויסנא״ די כדי
 זײן זאל עס אױך און ױניאן, דער פון

 y^g די צוױשען םארביגדונג נעהענטערע
 רyנyי םון לאלאלס אינטערנײ^אנאל

טסאדט.
 פתג״ האט אנגעלעגענהײט דער װענען

 צום צוג^שי?ט װאך די זיגמאן זיחגנט
 רyלפיyםילאד די םון באארד דזשאינט

 װאס צױשריםם, א ױניאן קלאו?מאכער
;פ^לגט וױ זיר צ^וט

ביידעד. ״ווערטע
 ראלyנyג רyאונז פון אננדטײדונג ״די

w ow ipy ,פילאד אין דאס באארדyלםיע 
 דזשאינט אײן ײערען םאכלירטy זאל

 איז רyסמאכyדר און קלאוק פון באארד
 צוליב געײארען, .דורכגעפיהרט נים נאך

 ־yג זyהאב װאס םראג^ שטרײם yװיםyג
 רי צװישען זyרvװ אויסגעגלײכט דארפס

צדדים. םאראיגטערעסירטע צוױי
 איך האב נהײטyגyלyאנג רyד ̂רועגעז

 לא״ כיון באארד עקזעקוטיװ □in באזוכט
 דיסקוטירט זײ כיט האב איך און ,50 קאל
 די אז איז, oy נויטיג װי אגגעוױזען, און

 גיך אזוי זאילען באארדס דז^אינט צװײ
 איך װערען. אמאלגאמירט מעגליך װי

 דזישאיגט אײער באזזכט אויך דאן האב
 ־ya האט איהר• װאס געהערט און באארד

 צום [v^?v: ביז אץ־ און זאגען, צו האט
:שלוס זyנדyםאלנ

 דיעסטאכער פון אמאלגאפיירונג ^די
 זאל באארד דזיטאינט חלאוקכיאכער און

̂כענדעז דעם אויף װערען נעמאכם  בא־ פאי
 פאראײניגטען דעם פון אפיסעס די :זיס

 אין געפײגען זיך זאלען באארד דדטאינט
 באארד דזשאינט רyאײ װאו בילדינג דער

 רומם אפיס די דאס און איצט, זיך פינטyג
 nyi פיז פארנומען איצט ווערעז װאס
 זאאען באארד דז^אינט ײײסט און ררעם
װערען. ןyגעבyאויפג

 פאראײניגטען דעם םון םטעף ^דער
 די םון באשטעהן זאל באארד דזעאינט

װײס*פחוזידענט :פערזאנען םאלגענתג
 ר,yנעדזשyמ רyד זײן זאל רײזבצרג ה.

 ער זאל צײט מאנאטען זעסס סאר און
 oyi םיז רyטyםארטר דירעקטער תני זײן

 yאיצםיג די אפיס. אינטערנײשאנאל
dvivz אײ םון אגענטעןyדזשאינט ר 
 רױ ברותגר און דאמסקי ברודער באארד,

 פאסטען .ny''t אױו* באײבעז זאאעז ביז,
ערוועהאט זײנען זײ װאס ^רטין, םארן

מענשען שוואכע
אבפיהר־םיטלע; שטארקע פון אפ זיר שרעקען וועיכע

געהםעז ז»לען

ם ק א ל ם־ ק ע
קאנפעקטור טדדיערער * מעם אץ געשםאלן
 קרעמיןןן אהן נאטירליך און געלאםען וױרקם עקס־לאקם

אלעמען, כײ כאלײבמ אזױ עס איז דערםאר מםערצען, >יז
גדױם. און קיײן

סטאד^ דראנ אאצ אץ סחס. א סענט 50 איז 25 ,10

 װערן ןyגעבyצוג זאל זײ צו און געױארען,
 כײם רyסמאכyדר א פערזאז, דריטצ »

 םאר׳ן ?לױרק קאטילײנט א א^ס טרײד,
y| '1 םיר די און אםיס. :*n y fצו״ מלען 

̂יז אםיס דעם נױפ״שטעלען  דעש פון סט
באארד. דזשאינס

צושריפ• אויך איך p״,״ ״גלײכצײטיג
 רײזכערג װײס׳פרצזידעגםען די צו טען
 אםאל״ די דורכצופיחגן גלײך אטדור, און

 באארדס דזשאינט צוױי די םון גאמירונג
םילארערפיא. אין

 בעס- אין וועט איהר דאס ״האפענדיג,
 דל דורכצוםיהתןן זyלםyכייטה גײסט טצן

 םאױי פאראײניגוגג, וױנימגסײערנמ זעהי
אײעל, בלידערליך ׳איך בלײב

ס י ר א , מ ן א מ ג י ז
״ װ. ג. ל. א. פ^זיד^ט י

 װערען שורות די װען צײט דעל אין
iv געשריבען, w םילאחןלפיא אין פאר 

 ןyגyװ צדרים 2 די ןyצװי^ כאראטונגען
 דאס האםען, צו איז oy און ׳פראגע דער

 מעגליך װי גיר אזױ וחגט םאראײניגונג די
4ומנדע מרכנעפיתרט

 אינמעדנא־ און מאי ערשטעד
 פראטעסט ציאנאלע

פאחאמלונג
 די נעגען םארזאמלוני סטyפראט א

 םאד־ די אין פאליטישע םון פארםאמונג
 ײעס װעלט, דער פון לענד^ר שידענע

ir ןyהאלטyאפנ w i אבענד דאנער׳לטאנ 
 כיאי, ערשטען ^y אפריל, ןyט30 דעם
נױ.yעװ דרימע און סטריט טע11 האי*, װעבסטער אין

^- װערען רעדנ^• פאמענדע ר ד  א
:רען

 וױינכערג. ה. יאנאװסקי, ״ע. : אידיש
קעלי. ה. :ענגליש

יאנוסא. :איטאליעניש
עסטעװא. :ספאניש

רעראקטאד לאהא;, ױסזי :ט״שערטאן
 ׳טטיכיע״. ארבײטער פר״ע״ די פון

 : רyד פון אראנדשירט
 פעתןראצי^ אנארכיסטישער
פאר סאסײעטי אײד אנאיביטטישע

ירטז.Dסyאר פאליטישע
ytf'on און שפאנישע ל:ישע,יאיטאל'

גרופען.
פרײ. אײנטריט

שול רינג ארבײטער ברײטאן
ז,yליטyג פיל זעהר האט שול די
 ניט־םא־ קלײנע א געהאט האט זי װאם

?yrc .אריב שול די םוםט איצט דירהyר 
 בריײ 215 העכער, הײזער פאר א טיט
 גרױסע yטליכy איז עװענױ, ביסש טקן

 באסװעטליכ־ אלע מיט רומס לירטיגע
"?W.} בר טשערניגאװער דערy,^נט 
 דער םיט מחותן שטיסעל א איז רyלכyוו

 אר^נגצ־• האט לר אאס רס'ט,yד שול.
vw א זעהר שיקט vo] ,םארוואלטער 
 באל א אײנצוארדענמז באשלאסעז האם
o 16 פאר nטyהאל. הלינטאן איז מאי, ז 

א^ yגאנצ די  װעט באל דעם םיז אײננ
שול. דער פאר

 צוױי די אויך ײי שיל« ברײטאנער רי
 גמ״ ,iyM^ רינג ארבײטער אײלאגד קוני

^י  פרױוי^ד זעהר א אין איצט זיד םינ
 אלע װאס צײט, תןר אין לאגע. רyנירט
 אין םיי הרyז לײדען שולען yרyאנד

 קינדער צאל די זyז^װyנאטvrכ זוכיזןר די
 שױ די זיינעז םאוײןלענערט, פיל רטyמ

 ים, ברעג בײם ^יך lyj'fcy: װאס ^ז,
 ♦וםער די .ז^ז ^קערומ,yבאם די וואו

 פארצענפאכג^ זyדארט ומגרט חדשים,
 זוםער יצדען נעװינער. שטצגדיגע די

 פארגויעסמרט, םיל קינדעי צאל די װעיט
 פארוואל״ די אז דך, הםyםאר^ט̂ס און

 נים: טלאםען שואען די םון טונגעז
װאם ני** יעחנ ימגוועסעז

אץ קיטלזןר האמן
איבאדצדפטיינען ציים דער םיט פעז
«ולע?. יארמר נױ אלמ סון צאי די
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u 1 גװ יױונלוינמס צװײ r n(*
גארק/ מקסים ®ץ

 #ח^ גלטנצט זון די ®ײחלינג. איז עס
 יייצמ זײנצז טאקע דאייבמד ריג,זרחבות
 נפמויער• אלטע די ®ון םעגסטמר אין־די

ווארים. [v9tvsv און הײזער טע
 שטעדטע^ ^ײנעם פון נאס איבער׳ן

 דער שטראם בונטער א װי זיך דסט
 איז דא—המון געקלײדטער ױם־טונ׳דיג

 זעלנער, ארבײטער, שטאדט yגא:צ די
 אלע —־ םישער פארװאלטמרס, ;יחינ^
 םון בארױשט אויפכעסונט^ זײגען

yפרירינגס rטוrנp חױה דעחנן זיי און 
 — איע זײנע? און זיגנע? סף, א יאבען

 גט,זעטyאנג קערפער, נעווג^ר אײן וױ
יעבענס־פרײד. כ־ם

 םרויעך שירעסס, פײפארביגע בונטע,
 די אין באלאנען בלאע און לויטע ׳ריט

 אויסטערלי^[ װי קינדער, די פון ה^ט
 םינק- און גלאנ^ן אומעטום און י־לוב״לן

 פלאכט־ אױפ׳ן דימאנטען yע^ט וױ יען
 רילה פאר׳כישום׳טעז פון מלבוש פולען

 די קיגרער, סרײדיגע און y3'iyrM<־ די
ערד. רער םון כיושליש י־וסטיגע

 קוי- די אויף בליהונג :לאס־גרינע ךי
 םאנאנדערגצ־ ניט נאר זיך האט דעי־

 D?yP’Viy:r'K :אך ליגט זי ;י־אזט
 דורשטיג םרינקט את זyבא^ פוניגע אין
 םון ?ון. רyד םון שסראהלען װאחוםע די

̂אחט און כיו?יק שפילט vvrv װײטען  י
זיך. צו צילם און

 סעג- די װי אײגדרוק, דעם מאבט עס
jy r איבערגעאעבט האבען שױן וואצטען 

yiy''T v'x .נעכטיג דער װי צרותyר 
 פון טאג לעצטער דער נעווען וואלט טאג

 רyװעלכ לעבן, שענדליכען יטודערען זיײלר
 און געװארען. נסאס אאעםען ״צוין איז
 • אויפגע־ yאל זיך ךײ האבען הײנט אט

 •oyD א כײט ?ינדער, וױ ^ויכםמע כאפט
 דך־-אין איז גלדבעז פרײליכען ׳טעז

 יגילעז, זײער םון אוםבאזיגבארקײם רyד
 — בױבעז זיך טוז אלץ ותלכען אונטער

 נעישיא־ אלע דאס די״י געהזןץ איצט אין
צוקונפט.... דער צו זינער און כען

 םאײ טאהנע געיועז DyBy איז ילס און
 צוױמעז תהן צו אומעטינ און דריסליך

cyi םאר־ א המון מונטערעז דאויגען 
 פרוי ױנגער « מיט ;פגים טרדעדםען

 א דורכגעגאנגעז איז האנט אונטילר׳ן
 נימ זיכער םענש, לודעפטיגער הויכער,
— נאד דרײסיג, יאדלר א וױ עלטילר

 ןyהאלטyג ער האט הוט ;םיד גראער. א
 סאפ רyקײלעכדיג רyד און האנט אין

 זיל־ א גילװען אינגאנצען איז ךײגער,
 מאנערע, א גילזיכט זײן ; רyרנyב

 רוחיג אויסגעזעדין האם געזונטע א אבער
 פון פארשםארמ וױ אזוי עפעס -*אח

או^ט.
 םאר־ אויגעז yלypםונ נרויסע, זײנע

opyT ג די מיטyוױעס, דיכטע ty ^n 
 זyאויג בלױז היהעז עס װי אזױ, נילסוחט

 פאר־ ניט קעז וועלביער מענשעז, א פון
vovi\ ניט 5קײגסא װעט װעלבער 

 װאס װעהטאג, מיםעז חגם — פארגעסילן
yאליבערגעטראגעז. האט ר

דא־ די אױוי קוק א גיב נאר, זעה —
חבר כױין מיר צו האט פאר־פאלק, זיגע

 האנ־ .ױבילעאום יאהױגע 25'
 װניאז קעפמײתער םון װענשאן

מאי וטען דעם דך עפענט
̂לוס •U וײם סוו (

 די ג^וארען כאשטיםט זײנען סיטינג
 סאמ״טעם, קאנוחנגשאז פארשידענע.

 געװיםע אױסארבײסען ןyלyװ װעלכע
 םאר פארשלאנען און Dגדאציעyאמpyר

 זײנעז האמיטעס די קאגװענשאן. רyד *
םאלג̂ט װי

—®אמיםע. נעםיטyב און באדזשעט
 פײ די באטראכטעז וועט ?אפיטע דיזע
 אוים־ און ארגאניזאציע דער םון זyגאנצ

 נוי־ די שאם<ח צו זyמיטל/ארבײטען
 ארגא־ גתיסע די jypjn צו געלד טיגע

 און fiyp דער םון אויסגאבעז ניזאציאנס
 טyװ זי אינטערנעשאנאל. מילינערי

 אינ־ םארשידענע די באטראכטען אויך
 דער׳ארגא־י םוז בענעםיטם און שורענם
 רעקא־ מאכ^ נויטיג, אויב און ניזאציע

םיטס.yבענ אזוינע ;ײע םאר פענדאציעס
בא־* איז װאם vo'vw צווײמו א
 תאנסטיסושאן די איז ,in^iiya שטיפט

 באטראכטעז װעט װעלכע קאמיטע,
̂ן עס ענדערומען אן םאר װאס  גע־ דארם

 קאנסטיטרשאן דער א̂י ױערעו טאכט
י i <■ יוני¥(» דער פון

 האםיטע, ^ײבעל ד• איו דריטע א
 םאד ®לענעך אויסארבײטען װעט װעלכע

 א יד»רען6אנ& אזוי קאנווענש^ן דער
 *1אוי לײבע^ם .יודאן םאר קאמפײן

•־. קעפס.
 ויינעז מאםיטמם דיזע אלע

 יזןימר^ •ful אויכײט חןך צו צונעטראטען
 אױפגעטםמז וחןלען ר^םענדאצ׳^ט

n זיצוננעז h ווערעז.אויוי t .יזאנ• י״י 
וועגשא!*

ער :איחס אױןי כ^אוytDBחוי געזאגט,
m איכמממלענט י-אט r  n® y iMn •דרא 
 וו^טמר װאס דך ש§"#\ װעלכצ ׳םאס
 ארכײטצר די אין ®•;אגדער iyuay אלץ

 צמוךאיטאליע. ®ון קרײזען
דערצעחלט: to חאט חכר סײן און

ערשט חאסט .דו װעלכ^ ׳מענש דער
m א ׳ט8

iy פון דאקסאר i אדנײמר״ ארטיגער
סאציאייו א איז —געז

 אדבײטער, אן—אלײן איו ער צײטוגנ,
y^ טאלער. א r סון vw ,גאטורען 

 פארװאנ װערט וױסען דאס וחנימנ נײ
 גלױנען רyד און גלויבען א אין דעלט

 דעם פאגאנחןר הרyס נאך בו^נט
 נטערyארברc א 4חיסען נאך דורשט

 טיט זעה, אט קאעריקאל, אגטי ?לוגער און
 שװאר די אױגען בײזע א פאר װאס

!אריין •י״צע איז איהם קזקען ;לחים צע
 ׳ער האט ,p*yw םינף יאהר א מיט

 (((צ:ט1ב* ילאפאגאנדיסט, א זײענדע
 ני״ א קרײזען זײגע פון אײנעם אױוי
ע רעל, ^  זיך צו צוגעצוינען האט װ
אױפמ^יײןזאכ^יט. זײן

 גוט צו זיך האכען פרױען היגע די
Dflhypy;DW און שטיל גילויבעז צו 

 דyהאכ דורות לאננע פון םשך אין סיןי\
 yדאזינ די זיי בײ אגסוױסעלם גלחים די

ryajî ױי ס׳איז און ya דער־ צו
 .Dװאלyג 1ד»אבע זײ װאס ?יך, שלאגען

 נעזאנט, אמאל רyטיצv האט ריכטיג און
 אויכגע־ איז ?ירכע ?אטוילישע די אז

 א םון ברוסט דער אױח געװארען בױט
 איז מאראנע דער פון קולט דער פרוי.

 איו רy י^^L‘^ריש־yנרינyגעצ בלויו ניט
 די ;^לט ?לוגער א אלץ פאר פדיהער

 קריסטוס׳ן; פאר פשוט׳ער איז כיאדאנע
 אין חארצען; צום נעה^טער איז זי

 זי ; סתירות טײן נישטא זײנען איהר
 זי — גהינום מיט׳ן ׳נישט דראהס

 —מוחל, איז רחמגות, האט בלויז, ליבט
vv >אפאג־ נעדזטצן צו לײכט א^חר אי! 
 זyגאנצ אוים׳ן פרוי א פ\ן■ הארץ * גען

לעב^
 מיידעל, א באגעגענט ער האט אם נאר
 אין איו פרעגעז קען חנדמן, \vp װעיכע

 המיד, ער פיחאט םראנען איהרע אלע
 התאע^מז נאאױוער חור סיט צוזאסען

 םארבאחאל־ גישט א אידעען, זײגע םאר
nyjyo אימה סין א אי*זם, צו אומצוטרוי 

םיהל.yעל•גpע אן אםילו טײלמאא און
 פראפאגאנדיסט רyנy׳יםאליM םyד

fr צו סך א הרyז אויס ?וסט iy i װענען 
ע,  זyטyארויסצוטר שארױ נאגץ ר^גי

y3yp| פויבסט pit אזן גלחים. די ?עגען 
 ות- אחגז Dגyפל ער װעז ״מאי סyדyי

 מיײ רyד אין tnimu ער האם nyT גען
 צו שנאה און םאדאכטונג אויגען Dילyד

 oyoy זי פלעגט טא^ר און —־ זיך
 וחנר־ איהרע זyד.אב— איהם ביי פרענען

 און םארביטערונג א םיט גע?אננען
 ןyװyג טBזאyאנג איז שטים וױיכע איהר
 זי אז ,invm האט סען גיפט. מיט
 רyרןאטויאיש רyד מיט בא?אנט גוט איז

 און ליטעראטור אנטי־סאציאליםטישער
 פארםאנט קרײז דאזיג^ דעם אין אז

 װאנ, זyרyלענp הײז נישט װארט איהר
זײגער. װי

 זיך מען באציהט איטאליען אין דא
 נרעכער און פשוטיער סך א םרויען צו
 לעצ״ דער ביז און רוסלאנד. אין װי

nyo איטאליענ די זיינעץ צײטyרינD 
 אין געירעז שולריג װײניג נישט אצײן
Din. חוץ א nvi ,זײ האבען ?לױסטער 
 אינםערעסירט. נישט ז»ר ?ײן מיט זיד
 די זײ ם«ר איז םאיל tyoojn אין אוץ

 לעײען רyענ,כ די פון ארבײט הולטורע^ע
 באדײםוננ איהר און םרעםדע םון זאך א

 •ly^KHKD ניט לנכירי זײ ה־אבען
 אײ־ םעגערשמ די איז םאל דעם איז

 רyד נ^ואחגן. רירטyאננ זײנע ^בליבע
 האט סרפאגאנדיסט געגיםעז א םין שטי

iyo^y3 םיט צוזאמענשםױסזנן די אין 
 דך םלעגם ^y םײדעיל. דאזיגער חנר

 jn^Dy וועחנז, סyכ אין אױפרענען,
 גע^ונגען גאנץ אםילו זי ער האט מאל

ט, ^ סג ױ  ־y: אבער איהם האם זי א
 •yp און םםמ. לבערyז דער מיט צאהלט

 בײ געוועקט זי האט ודיעז, זײן עןג
 איהם געצװאונגעז זיה צו אכטונג איהס

 זיף גרײטען צו אױםסערחזאם באזונדער
געררעז. איז ף וױ ?רײז, צום

דערמיט, ןyצוזאמ גלײכצײטינ, אבצר
 הוםט איהם װען אז#<אמערסט3 ער האט
 היינטינײ דער װצנאן רעדען צו אוים

דעם, װעגמן װירהליכקײט, שענהליכער
 אזנםצר־ אררנוננ הז%נטינע די אזוי װי

 ם*ר?ריפעלט זי װי םענשעז, דעם דרי?ם
 במתת און — נשםד, זײן אזן נווי ?ײז
 צוהונפ• פון בילדצר מאלצן םלצנם ער

 אויכד וועט כחןנס דער װעז לעבען, סיגעז
 — װערען פרײ אינערליד און עראיך
 אנ* אן גאר זיך פאר נעזזנחן עד האט
־רעדפס ױינע נעהצרמ האט ךי :דערע
 רypשםאר א םון נעםײזל צרארן א םיט

פיז לאםם די סען זתלכ® #םרוי קלוגער

 התיעלות צוטרױליכע א סיט און יצכמן
 א דערצעחלט סען װעלכען י ®י?

y״ryo פאר׳כשופ׳טע y r, שטיטס װאס 
 פאל׳כיצופט̂ע איעענעד דץ מים

P̂יצירט נשרח. לyאמ®
 H איהם בײ upyiiyi חאט דאס
 א שונא, א איכעד נצחין פון האפנונג

 דין קען װצלכער שונא, א — זypשטאר
iw א און חבר דyנyלםyז א o v t, -̂י אױס ̂נ  צױ רyד םאר קצטיפעד נעהא^

קונפט.
געצױ״ דך חאט ככשט צײט יאהר א
 ניט און ז״ צוױשצן לyרא;נyג דער גען

 צו פאללאנג חײן זיי בײ עזcלוyארױסנ
 ?יר זyסטyארטD און ױך דערנעחעגנדורען

 אנ- רעט אױף אײנצל כחות די סיט
T דשרעץ. ^ ijy איז אבעי yד רyצליצ־ ל 

»:;y טער :y:it| איהר: צו

giD w סיץ י^דיחו, — m iw-
mm ״=* -'y tHW גמי/
מי in* 4י אץ יי  i P i r i w

r װ®® יײד t ,נ*ס*י o jfn״/
mmwj r t  w n

f, ̂כ<י חאט  ליט אייגמשט^סט ת
-/y יי פון נס®® שדן און א»ומם  y®‘׳

lym yii זזאט w r4.4v lyaMWig T f? 
y חנר i^o  ®m : r w- לאא

Hn® רצס ®ארט^דגט pי1לDטyי,/ ii♦ ovi )®1װא ארט, י״נציג -yiiMg im 
jyy ty j |yp n yo  iymyo®o אי-ו *ן 

"nor) f ®יר f, אר׳ן(®שטא^ ײייד® p f 
r רyנוט דער ^ j  y•*® jy;♦♦! y ;m w 

 דשט נעפאי^ן- גי״ד ײ® און גרױס
 yרy<<f ®ון pi^n דעם י1אױ גע?ו?ט
j האט ער בגדים.  f® jy t^ im*״«y 

 דואבעז, סעדצען ד♦ דאד®®! א»דו ד®®
 *וממ*(ל>ך v* עס ®ו ^o®p דעם נאר

d® ד♦ w i  y r i®^g 1 ®חן< W I 
 .1 י"נט»ס® yp®nyom ד♦ םון הײט

 -go רער פון •יײצע הינטער׳ן ®ז און
̂® ynjror דאנע  -yn M‘m ® ןyטsב®ו
 זײן זאל^ ןynyo די אז רדנט, ov טען

r( אץ אוסגאיחליו ' mg,
װאוו. לדכיענדיגזו (/•ױס

 רע» אינשורענס אח לימר דער
נאארד חשצנט פון מענט

סעגעדזשעל. דזשײקאבסאן, טשארלס פון

 דעל װאס דעש צוליב
 אנהוי״ דארף סאנד״ אינשורענס מענט

 םון אנפאנ אין פוגקציאניחח צו בעז
 טיטגלי״ םייע ראבען ױני, כיאגאט דעם
 געװענ״ זיך ױגיאנס אונזערע פון דער
 וױ אינםארטאציע, נאך אונז צו דעט
 װע־ געצאהלט װעט אינשורענס די אזוי
 דאר״ רyמיט:ליד די אזוי װי און רע\,
 אינ־ ןyקריג צו אום ?ײן נוהג זיך פען

 אום |.yoip װעט צײט די װען שורענס
 מיט־ y־iyf:i® אלע זyטאכ צו באקאנט
 ודזןנלז איינזױןלזדיסעז אלזג כדס נ<ידעד

 םאלכענדע די מיד טאבעז ע:ין, דיזען
:ןמ־קיעהחנג

:r װאס רולס די לױם  בא־ |y״
 ^טלאסטיס״ די פון געוו^רעז שטיסט

^ רעם פרן D״ :yo^Boy אינשורעגס 
 װמרען אינשורעגס די וועם םאנד׳׳,

 בא־ ®אלגעגדען רעס אױף אױסגעצאהלט
:דס

 אײגגעטייצט װערט יאהר יעדשד— .1
 םון נדyטעהrבא [,ymnvB צװײ אין

Qyi םירינ wytyo וױנםער און tyD.;® 
 גערעכענט װערט סעזאן ספריננ מגר
 Qyד ביז פעברואד ir»cny Djn םון
 —l®Tyo װינםער דעיר — ױלי טען31

ra iny dvi p tד ביז אױגוסט ןyם 
יאנואר. טעז31

 באשטעהענד סעזאן יעדער — .2
 אין אײנגעסײלט װערם װאבען 26 פיז
 ארכײסס װאכען 17 — פעריאחמ 2

צ'יט. סלע? וואפען 9 און צײט
3. — i j n r וועם װאס ארבײםער

 א םון םארלויף אין ארבײטסלאז ױי\
t®tyo בא־ זײן װעט װא:עז 9 װי מעהר 

 און אעשורענס, ?יעעז צו כטיגטyר
 נים ארבײטסלאז זי־יז װעט oy װ.ער

 נארטאלע די ה. (ד. װאמגן 9 װי מעהר
 צו בטמטyבאד זײז ניט װעט סלעס)

p’P .װאס שטונדע יעדע איגשורענס 
 סײ מ»ןרבײט, ניט האט רyארבײט אן

 ומןט סלעס, דער אין סײ ביזי, דער אץ
 ײע־ װעט און װערעז כענטyדyנגyצוזאמ

 זyפענדyבאטר דעם צו ?ד.עדימירמ תגן
• צײט. אדבײםסלאזע אלם

 דעם ^אכען צו קלאהר אום — .4
 אן צײט װיםיל םאר אח וועז פונקם,

 צו בארעכםיגם זײז׳ װעט ארבײמעד
 דעם איבעד דא כדד גיבעז אינשורענס,
^״:ymypD״ פאלגצנחגז

 ״yאויסג האט װאס ארבײםער רyדyי
ר ערשטען דעם פון ארבײט א ^ו  ביז פ

גז תנם ̂ןהר ניט יזני ערש̂נ y 8 װי כ îD 
 אינ־ צו באמןכםיגט pnjm וועם וואכעז

 דער ;ױני איז וואך ערשםע די שורענס
 װאכען סולצ 9 נ׳עארבײם האס װאס
 די אינשורעגס צו בארעכםיגם זײן וועט

 האט װאס דער ױגי; איז װאך צװײםע
 וואך דריטצ זײ ~ וראכעז 10 גמורבײם

 11 נעארבײט האט װאס דער ױני; אין
 דער ;ױני איז װאך טע4 די — װאםןן

 די — װאכצן 12 נעארבייט האט װאס
 האט .װאס דצר ;י־ולי אין וואןי ערשטע

 װאד םע2 די — װאמן 13 נעארבײע
 14 געארבײם האט וואס חךר יו<י;־ ודן

 מלי; אין װאך דריםע רי — 'וואכצן
 — װאכעז 15 נצאןלבײם חאט װאס חס־

 האט װאס חגר ;יולי איז ייאד טע4 די
 וראד טע1 די — װאכצז 16 געארבײט

אוינוסמ. אין
 אױסגעארבײט תאט װאם װאס דער

 ניט װעט סעהר אדער װאבמן 17 פולע
איגשורצנט. p'p צו בארעבםיגט זײן

 איז יעדער װאס װאכעז, צאהא די
 וױ איז אמשוחגנם, צו בארמכממם

פאלנמ:

אױמאאר• האכען װאס ארכײטעל,
 y^c 11 ביו 8 םון ׳וױ סעהר גיט בײט

 נארעכטינט זײנען סעזאז, דורכ׳ן װאכען
 וחןד אינשורעגס. װאכען y 6^,ם די צו
 וױ סעהר דס אױסגןארבײס האט עס
12 y^w 5 צו נאחןכםעט איז װאכען 

 האט װאס חנר ;איגשוחגנס װאכען
 װא״ 4 צו — װאמן 13 אויסכעארכײט

 יױס• חאט װאס חול ; גסyאיגשור •כעז
 אינ- װאכען 3 — װאכען 14 געארכײט

 15 געארנײט האט לואס חגר ;שורענס
 ; oiinirrii iwjw 2 wr — ודאמז

— װאכמז 16 גצארבײט האט װאס דער
איגשורענס. װאך 1

 ןyדאנpyג האנען װאט ^רכײטער
 אין אינשוראנס װאכץש 6 וױ װמגעער
W םון םארלויף fo  ifo ^ iy  oyi, וועיען 

v צו כטיגטyכאר זײן in f\ 6 וױ מעהר 
o אין אינשורענס װאכען n צוױיטען 
i אויכ יאהד זעלכען oyi פת סעזאן m 

 ® זyלטgאנ^ pvii ארבײטסלאזמקײס
צײט. yרyג;yל

 צו באלאננען װאס מטמגרס, בייױ^
 יאהד אײן וױ רyניגyװ ניט װגיאן רyד

 וחנדגסטצנס יארק גױ אין ®רב״םען ײיז
 צ• באתכטיגט דינען צײם, יאהר א

y:np| .איגשוחגגס
 ױך םוזען קלאוקםמכער אלע

רעדזשיסםרירען,
v צו אום m\ באשםימן y^yn 

 אינשד צר כארעכסינס זײנעז אדבײמד
 אינ־ גטyט•יאיםyאנ̂, רyד האלט לע;ס
 ;my’ םון ־n®pin א םאנד״ נסyשור

 -jח לyדיז םארדינסטעז. א-בײסער׳ס
D װערט ?ארד fw^y:cM,:w װע־ די סון 

oo ״פעי״ראל״ כענטייכע i® in, וואס 
 םון אפיס איז צו שיקט פירכלג יעדער

wאנyמפלאימyצי ®אנד/ אינשורעגס נט 
 לא־ די |y3®n צו נױטע אויך איז דעם
 אד- די און נו^רט רyדז^yל און קאל

jycn םון ®̂y אתזyרy .מיםגליחןד 
 ^אגעם־ חןד האט pyuv דיזען צוליב

 צונעשי?ט םאנד״ אינשוחמס נטyפלאימ
v' צו iv] שאפ־טשערטאן '^tyoo, וועל־ 
 אר־ yאל םון געכיען די ןyטsאגטהא כע

:T װאס בײטעי,  אין באש^ױגט ;y״
 ®ז םארלאננ, oyi מיט שזןיער, זײעיחג

ס די ײ ש^  לא• די אױספיאעץ זאנלעז ט
 אדחן- די נוביערעז, דyדזשyל און לאל
in די אזן סען y ' pc oyrm ni *אדבי־י 

 און באשעפםיגט, דארט וחןרט װאס דyט
®vv i jyp'^E ^איגשורעגס- צזם ליסט 

 דיזען האבען טשזןרצײם yםיא אפיס.
 א לyאב י^ם,Dרy פינקטאיף פאראאנג

 דאס ?y3®n םזראיyט^ צאהא היבשע
 דריגגענד דארום איז dv געטאן. נים

 צושי- זאאעז םשעראײס yאא אז נויטינ,
jyp דיזע ^fyoo ש אם וױV2לoטv.ן 

 אםעזgרהy ניט האכען װאס ׳ט״טער?ײט
®y i'it ,אױםגעפאחגדט וועחגז אים^ן .
 דזשאינט רyאונז פץ אפיס אין זyומp צו

fyoopy? o אױוי באארד, n ,װאו םלאר 
ז.yאיסם אזױנע ?ריגעז וועאען זײ

 ?ײז ניט האכען װאס ארבייטער
 רעדזשיסםרירעז סוזען זיף זyאyװ דזשאב

^ןי רז רן  חןדזשיסטריישאך םyד אין ו
 באירטgטy tynip אין טyװ װאס אפיס,

,fyiyv ״אנ דעם םוןyט•אאיטyאינ־ נם 
 זײ ןyEדאר פאראויםיג םאנד״. שורענס

 אא?אא־סעקרעטע־ זײערע צו םעאדעז זיד
 אד״ ריכטיגע זײערע jyny®:: און רע

tyDyi, אינשורעגס^פארט־ חגר כדי 
ט  װאו״ וױסען אאוזען זײ mvv זאא ^נ

 s תרז״טיס־ nn װעז זיר ^אחגז צו הין
jy אפיס טרײשאן iiג ׳yDyyותדעז. נט

•« » kkJ• 1  t  i  i
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oyi pg פ* *׳ן-צטען, lift 1111Y 
a :y r t r f t ניעמנעיס ד» צו ד;טאן lift 

1 ivo^yn /* ;g iry ry o rg  iy iועיט 
fg אן אױיי פארע&ע;כול>נט 4*• m ;g 

DMpraony״ גופ*־ oyi אין j,װערט ״ 
iy ארױה;ענראבט i לנדאגפ עצס סארע 

cyi pc דעי — ניא• ער׳עטען :p;iny 
 ארנײטעי״^טס. oyi pc אײדגיזי־יט פון
 אנט^נאציאנאייען cy- •gc 2*1װא

P* n א-ן -חאג;רעה,1אדנײט* g a 
 oyi ראקי־ארירט8 האט װערבער ,1אא9

 א־נײטער״עגדטונ, אלס סאי, עייעטען
 1גא ooynsryrgc טעשר נשעת האבען

 האט oy iyn :געדאגיייעז פאיי״עײועגע
 די װען טאג, א סי׳ױז ;עזערן איהפ אין

דיע• פיט א-ױסחוכיען זאײען ארב״טעי
 ;ע״ דאן ר*נען זײ װאס פאדע״ונגען, רע

לטשל, וױ דןענסט־׳וױנטיג, םאר האלטען
 אנט״ געזעצו*נ*ן א פון ;;nrogoy די

y r i ; v j r| ;;עס װער <ייז אלנ״טס״טא 
 זאא טאג oyi pg אז געװ^ט, האט־
i n ר^עטאריאט• i n  iyo<g 1;אגצע 

 געגען פי-אטעפט דין אױסדריקען װערט
 H איז פילע 1;א פאר םײליטאריזס.•

 פא/ עריפטען oyi pc ■ראיזלטסױױנג
וױכ־ געװען ױם־טונ, אדבײטע• אן איס
 א־ניײ דער אז דערטיט, גרױס און טינ

 זאיל וױלען אײגענעם p?• פיט ארײן טער
 גי» ס״ערטאג, א זיןי פאי־ באיטטיטען

r;ig פיט זיך רעכענעגדי; n  oyi פון 
 געותן זײגען עס און באלעבאס. זײן

o זזאמן ויזױ•? ^ױך־זןזזדבזן, n  pg 
 אױןי אמאג |g געזעהן כא״עלוס. דאזיבעז

 װעימ װעי״ט-דעװא^ו^י^ באלדמע די
 װעיט״*ראיע• דעם כאפרײען עס דאדוי

 װמיכע »ין #קײטעז rf’g םון סאײאט
נעיטטידט. איו מי־

 אזױ וױרקאיך א-ז כיאײגעדאנח דער
 אדיץ געסט ער דאס ברייט, און מיף
וחנ״ װאס שטדעכונגען, אאעראײ זיך אין
 קילאסעדקאמף דעם מרף געבארען רען
 עד ארב״יטעד״הײרץ. גרו*סער דער אין

אימר״ פון פאדערונג די פאר פאאץ האט
 אױם ׳וועיכע, רעםארכיעז, צײם^יכע ל"

 אײן אין ;yo^gn זיןי סוזען ̂#g: זײמי
 םyד םאר rgsB האט ער און עגדערען,

 כרײטססער חר פ״ן סאדאאנג־אױםדרוק
 ;אנצען דעם פון ענדעױנג טיפסטער און

 איז חןיפאר כדן. געזע^שאםטייכען
 פון טאג דער אאס סא/ ער׳צטער דער

̂ען אױפגענוכיען ארבײם,  בא״ סיט בעדואו
 וױ ער,1ארבײנ איעיילײ םיז גייסטערוננ
 אין זײן געםענט האבען זײ םארשײדען

 טא- ג^ויסען א איז מםרעבוגגען זײערע
 iy^ האט לאנד אײן אין כעת מענט.

 ביאי עייטטען דעם םון םײערונג די אין
םאדערונ״ טאמענטאילע די ארײננעאעגט

 װי ̂דyכא'־אלוט ■אאיטי״צען א פון געז
 יצטיש״בארעכטיגונג גלײכע n למשל,
jr.y *לע כייט ארבײטער־קלאכ םאר׳ן i;g 

 פאר־ די אדער קאאסען, געזעא״פאםטאיכע
 *רטר ארבײטס״טאג, om פון סירצוגג

 פרײהײטס״ נעוױסע םון באםרײאונג די
yooyp^ אאנד אנחגר אץ אין מען האט 

 יראיאגאגחג די פאר אויםנענוצט איהם
 סאציאליסטי^ען אאנעםײגעם דעם פון

״ אא.1איח אנארכיסטישען אדער
/•

 אין אבער, װעזענטאיכ^ סאמע דאס
 װאס ׳דאס ױם־טוב; סאי ערשטעז דעם
 דעם םיז גרונד־געדאנת דער װעןyג איז״

 סאגנחנס, ״ ארבײטער אינטארנאציאנאאען
ערש• oyi •ראסאאטירט האט רyאכyװ

 איז ארבײט, םון טאנ א אאס #םאי טען
 די םון אינםמרעסען די דאס דער, נעווען

 אין דיזעאבע און אײנע זײנמן ארבײטער
 גאנצער דער רyא'ב און ׳אאנד יעדעז
 זא- זײ װאו ארבײטער, וײ דאס ;וועאט

 ?ײז מענען זײ וױיט װי ״זײז ניט אען
 מ^דאר כינהגים, דורך סאגאגדערגמישײדט

 קאאס אײן צו נעהעחןן חנאיגיאן, און
 אנ״ קעגען זײ דאס און ;עקסיאואםידטע

 זײ סײדען ווערען, באפרײט ניט חנרש
v זאליו t י י ד אאע » % S I  M 

 םאי שסצר1ע דצי און סאווס. אײן א<ס
 םאנ, דער אאס נײוארען, םמסימט איז
M איבער *רבײטזןר רי וחנז r נאנצעד 

 זיתר ♦־עכיאגסטײרעז ’ ^ואיזנן וחנגם־
^ א ו in אין ו n o r י1אײ צויא^במקײט 

 "1 וואס אוסן< אײנציגק און ײיח דעם
 דקד פה םעאוגנ1א«ל ד♦ דורוי מגמן

ד ,,טא ̂ריפטמץ יעם ®רביים  עיסאע״ ייי
•n i n& בת •אאס׳ -ו^״טא:, א^ס ־םאנ^ 

 גאנצעד •V- איב״״יטעי־זײ״ע־ אאצ אד0
4«Hm•

f^g Pig אט iy i «n דער yogo 
a n  lift f ^ y r - u r j ^דעט^ go/ 

P װ> יאו^ אוד און irm  mm סון 
 grooysgs ט4; נאר חאט אײג״גקײט

 iynyn די ץg pg niffio די pg דןי
gyn /lyg^ftig  n  re אט i n י ^  01נ

r*p im פון t אאט ^ט טאא : |y iy ii 
1 jy jjfin g i v r'w < i ŷ gואס lya r̂

h *רױסנץשכע+ט  pg m gnyj יאחרען 
o פון f,io פון iy ijin irg^  lyoYVl, -חא 

o;yoya װ פאיוױימ^נטyדyאזוי ; ן 
י vn אנלע/ ly מ j’ i r o y ^ g אר״ 

ip נײטה־טאג rm gc ro rg if t,□ : ; 
jig |yoi;y;;g W אױד אז״ "i פאר״ 

y( יױריךינט i y^ft ingvy-
jyo-gB, ע-סיט און-: Mt |yr*f םאר״ 

lift )V'nvvi ;jn ;ig n r דyטאג״איד- ר 
 ייס־טוכ. ,go ןyטtר״y דעב pa גוגג

ח״ט h ד1 יאג;, nfg אכע•  פון ^״ד;
ס פyד א ט^^ ^ רנ  איצט גאןי איז א

 יאנג, אזױ ;ig ן sriigii ׳־yoiJ א בי״ז
m 4ד וױ gj ׳איז אדדדנג א*צטי;ע 

 -1יא״טער11כא,- א«י ^y;;go oy- צױיב
̂ײבען דנקײט, jy נ״ז געכ r o r 'i טאג 
vz 'vv i, ױ וױ g״jyny; t יאחר 30 טיט 

o חןר האט ׳רייז1צ ilrga דאיןאא״ צו■ 
go |yony ayi jy ro/ םון טאג איס 

 ניט ׳og1nyo״2ig פוז ^יגמלןײט
 גרױ״ זײן |ie yoDyu^o דאס פאדאאחנן

yoוױנטיגק^ט, -׳
_________A________

inyo /י ט1ט נאןyדyװאס #יאחד ן 
gnyngft, איץ אײיס דןי וױיזט iyo^u 

o וױכשיגשײט די n  pe ^כא״ דאדנ 
oy .o ilr אט אז :i n  n g i

;p;giy ארכיײ ״יײימעז ^*גיגס״ט פון 
lyolyn pyo /ד איgאזױ #דף כט 

y• זיך אאזט זעאבסספאחצם^דאין/ iir 
i n פון n y ijg  y?g צו lyo'^n'ingo 
oroy; ny^o ygoyi3 n< אין  /yoy 

p;giyj i n די אין yo'ii3 ארבײטער־ 
yogo| «זײ ̂ גופא :ivray דכyטוײ ר 
 זא״ זײ װארום /yognig p*g |ig זעגט

pg |y גיט r? אפן r r%gigft גמי״ אײן 
yo ,בעגע; מאכט T״g iyיyםyשוגא, גס 
 װא־ אודזאכע, ^ין-און^ינציגע די וױ

ײ אאע יהבעיס צו או/יי ׳מם ^י ט  אונ
 פאיאײניגען. זיר אר1 די |yro דומפ/

 אײן אין ̂שױן זיןי די פאלא״ניגעז און
 איז אתא^זאציע, i״g pg פארכאגמ

;,״;gngo די  ווא־ אזױ ׳מװאך אזױ ^;
y אז קעאדי;, i-. פינדyסטyקען ״צטויס ר 
ipdho •נאדניט צ yfg בא״ םריהעריגע 

nM כיוז םען pg טיהונג^, iאנסאננעז ־ 
/ דאס pc אדבײט ד• ד

A
oy אן ױראפ אין עקױסטידס האט 

g־.yo,’a- ig׳ :g ’Yg^yo:,gאיז -װאס ׳ 
 דער □6אי באקאגט, jyi!y; אאנעסײן
 דעם pg אינט^ינאציאגאיל. 1צװײנמ

ig ;g ^g ^yo :’g םאיטרא- געװען זימפן 
 פאר־ געטדײסטע און כעסטע ידי טען

lyr.yor פון,פאחפיײ סרבײטפל די פון 
m :y1• y :n׳ ׳pg אין סײ אאע, זײ 

"*in n  w, איז סײ -i^g tn  n r t
o אויסגעלײקט האכען ס,9צי n געדאנק 

pc איבער אדבײטער די פון אײנעקײט 
i n אצע זײ דאס און װפלט, גאנצעד 
 און באקעםםעז, צו עונא אײז |9האכ
g o איז דאכ nאזוyרטאיכyעקסיאוא־ ז 

 פא- האט װאס דאד, און טאאד-קאאס.
 ,1914 יאהר שרעמאיכען oyi אין סירט
y די וופן o ^ in ’i r האט ײעאכדסאחסח 
 םאר־ איז חץי וױ אננעפאננ^? זיד

n  ingnya |y i: ig iir םיא״בא״ גאנצע 
 אר־ די אדבײטפר-אײנעחײט. זונבעבע
 אז פאתעסעז, וױ אזױ חאבען כײטער

in אאע זײ n y j יעתר ;סאאם אײן *ו 
o ■ארצאוגנ זץי האט די םון :g o in, אז 
iy ת איז  סראנ• א אדער דײנדמ א 1א

in איטאאיענער אן צױז, g עסט־ אן 
iyo^’i, הא״ אין עגנאע^ר, אן אדער 

n די א״נע געעאבמען בען n3g, מיט 
m וחנאכער אין רציחה, אזא in שיור 
 גפ־ inJigwongo איז מנשאיכסײט פין

ngu.? אדבײטער־איײ גפנצע די און 
rn איז גיגק״יט jn o rn געונאיתז pg א 

- באום. ביענשאימנ ־ים
A ״

 גאגץ גאד גאר^איז׳׳צס ניט אבזוד
in זוײט  p tסר״ צוױמען אײױגמײט ־ 

iyoMi 1סרבײמ און pg םארסיײ ד 
y :n ח אע^י״ i י n r גופא אאנד 

 םח װײם זעהר ,inyt נאך עס ׳איז
ארביײ די צװי׳צען. אײניגקײם אטת׳על

m r  pg tg , im p  w  »^n ,iyg 
 פון gygngj^o n נאויו oy pg אטגד

iyg“ i ig  • i, װאס y i^ t| /פאראיעעט
pg דאס lyogo-iyg^aig yoMii h 
ojyg^n iy פון פיץ נאך |yiyg״» i פון 

pg I y<ygpjgjig - lyo^aig /y iy♦
yo opip| ד/ צו צו ױ\י lypM ya^yn 

p ir ^פפראײדג jyo iyp דט אױןי 
jyoyr סיס ״נ*ן1 אט ד/ פון נחת פיא 

 פאר״ jynyj צוױפ 1יאח פאר g ג^דו
n דף צוױ׳פסן נוטיסן  ug^ jjy  pg דדיי 

iyg^3 ig  ypo3Vo־no Dy^ygf^g;ig 
pg iy p ’» , w ’r r in g ^ y p ’g n 

yig .lyo^ng-g igoo jg io צו־ דדיי 
ysgn |jfogf| ט זיף כרט ט^ מ^ א  » פ

ngam aw n אנעה ;טאכט gy fg איז 
yogi• w |yoipyj, צו -gioeogoyi g 

i n  lift y#Y ,עיגהײט^ pg גאנצצ די 
i3*;^gigfi» צוgcאyן ingny j, וױ g 

p’ idip פון pg .iogr אאײן אוגז בײ 
oy onyt פיא אויס גיט אױן ,iyoyo 

 oy װאס ,oyi פון דײדסגחג דם סױן
iy אזױ pg׳ n r אײניג־ אין האיןט^ צו 

y רי אחדות און ?ײט jy in jng ft בײ•1א 
 ארײן ןvzv: װאס טפר־אמסגיזאציצס,

lyo^o ig םון y :y ii,mgc ,איז טרײדס 
 ארגא־ יצדער pg א״גיגחײט די אכער

 איײ װאס טים אזא, ניט גוםא ניזאציע
jn ״צטארק קענען זיןי זאי נעד y jiy rg. 

 ־oylftiyoMg אן גאר איז אײגיגקײט די
 דם וױיט װײט,* נאך איז ױ איכפ.

y3:niy)3^ng| ביוט די אין pg שיײ״צ 
 דיעיע צואיכ ױניאךא״ס. אונזעיע םון

 אדער |,yoyiyo:'g ■ערזענליכע ^ןאײנע
yo; צואיב ^ in n y  iyop;yipy זײ זײנען 
 צו און ױניא, זײעי םאדאאזען צו ג!ייט

jy^ io צו איהר' ivcoypgo, אונ־ צו און 
 בא־ װעאכע מאכט, איהר טערגראבען

♦ אײניגקײט. אין נאר ׳צספחט
A

ױם־ ארבײטעד דעם טאבט דאס אט
 אײבינ ני/ אײביג מאי ער׳עטען םון טוב

 ךער איז מאי ער׳צטער דעד װיכםיג.
in איז צ״ט איצטעע! g זײן דארף 

:lya1 ארביײ די םון דעטאגסטראציע א 
 די באגריםען שוין האבען װאס טעל,
 אײנמסײט םון נויטװענדיגקײט םואע
םארשטעהען װאס ארבײטער, די געגען

r: נאך עס r, נעתז דױ o n סאייטא״
 אין געװען איז דאס וױ סאאס, איסטיטען

y יגע1םריהע די in r.| ניט ig c in, 
 יטאאיסטייטער6קא דער װײא חאיאה,
 װי ,iyoyo אנדערש, ingny: איז קאאס

 אבער, צוריק. יאוזרען מיט געווען איז עד
 םיא סײן איהם צו חעז טען מגאבינות,

ארבײםער די װען האבעז, נים טסנװ/

p^g, דן1ל iyio ^ w ^ ^ g J ig  iy ^ t 
oyig׳ lyoyii #n n g u  iy«pyn nr oig 
.lyfloygga go ings |yagn 

v
go lyom y i n^ אא מס״טונ? 

vm  yw io o ig o y i yoMu g\ /ד 
jysgn ys>yn צואינ f״yo^^yny• n y 

aog^ lym מחאופות 03gi:yj oy״ iy 
 דאס iumn osgiayj pg ,iyo״sig ױ

sig n y’״iyo־y*gp;gJig ססוד ייי 
ingnyj n n ;g i i אין ,rgpoiogp g 

ly װאו o ^n g סרנײטפר, , נאקסטפסן 
iy o n y  i n זײו ?אי מאי g תטאד

im  y^gioo\ /ד yolyii אוגםפר׳ן 
 pg ijrsjmmgo סאטוגיזם פון פאאג

 גפפיחא |yiy^ ,pjgiŷ י/ורזן שענרען
 פאתיכטפן צו |yoit און אײגיגקײם, פון

H װאס אא״ן, i)jm gnyo "s ig  n חאט 
 אין קאטף jyiyut״ א ח,ץ דעמודיכט

on א די םין מ^יךy60צט y ,!.די יאד 
 זא< מאי־דעטאנסטראציע חיײיאהריגע
 אאס ,inyn אױסגענוצט באזאניתרס

 yaingo די געגע׳ז ooyogia גדױסער
yn o n זyבסט*ה4יy^רy,^ האבען רדעאכע 

y רוסי״אנד אין iy ' op'D^iyi| םרײען 
n הא^טען געדאנק, ;y r io סאציאאיסטען 

 קאזע־ ycMon די אין אנארכיסטען און
 גע״ אוםן אזא אױף האבען און טאטען,

o יעפאט pg ׳פאנד צו טאכט n פרײהייט״ 
 נאןי חאכען זײ װעאכען אונטער אידעאי־,

 ביז זענלען צו חוצשה אונעיהעיטע די
 הײ־יאדזריגער דער זאא טא;. הײגטיגען

 אמאניזאציע, אונזעד pg טוב or טאי
 גא:צע אונזע־ אויפװעקען הפחות, אכל

פ  פליכטען גרויסע איהרע צו ט^עױצי
 זײ זאאען און אמאניזאציע, דיער צו

 אטת׳ע װי אאנג, אזױ ראס נעדענקען,
 זײערע pg העריטען ניט װעט אײנינסײט

 דער־ ניט נאר ניט זײ קענען רײהען,
 ?ײערע פון פארװירקאיכונג די גרײכען
 אםיאו נאר האםנוננען, ״פעהגסטע סאטע

 ־ngc געטעסיגטע סאפע זײערע ניט
 אין שארוא^ים זי/ זאאען רונגען.
 אאע, סריג ערה^ערען ,jrwypio דיעדע

 אונטע! װעאמנ כחות, םינסטערע yאא
m אזא g טרײען אױסרײד, אנדעד אן 

 אזוי םיט איז װאס דאס, lyonoiy צו
 גע״ אױסגעבײט אפפעד אין טיה םיא

*וארעד
A

אופן, בעסטער דער זײן װעט דאס
 אר־ ״די און ארבײטער, אונזערע אזוי וױ

 ױנ• yiyrjig ynn:g א^ע םרן בײטעד
 הוין *פעצען און פארשטעהען װאס יאנס,

 זאאען םא/ עריצטען pc באדײטונג די
o פײערעז n ױם־טוב. ארבײטער גיױסען

 צו מזא־טוב הארציגרע ;רויסער, א
 דער ^װעסטער־ארגאניזאציע, אונזער
 צ־5 ׳איהי צו ױגיאן, טאכער קאפען

געבורטססאג. יאהריגען
A

 םון די און איגטערנעמאנאא אונזער
 פון סיגדער די זײנען טאבער האפען די

 צו^טענדע. זעאבע די פזן און צײט אײן
o רורכגעםאכט האכען בײדע n זעאבען 

 פאר־ שריט יעדען םאר קאטף ׳&װערען
 פעמ־ זײערע פון יאגע דער אין װערטס

 אויס״ בײדע זײגען זײ ביז בעריטיפס,
 טעכ־ צװײ די געװארען און געװאקסען

 זײ װי ארבייטסר־ארגאניזסציעס, םיגע
איצט. עס זײנען

A
 קאסעז די האמ אורזאכע p'g צויציב

 שװערערען םיא א געהאט ױניאן טאכער
 די אין ױניאנם אגדערע »אע קאםוי,*וױ

:o i'n o ^ n g. קיע־ םיא די איז דאס 
irm בא־ זײנען װאס ארבײטער, צאהא 

 װי, קאפעךסאכערײ, בײ שעפטיגט
 די ווען דערםאר, קאאוקס. בײ אםשא,

 א אין אױויס זײנען האאוקמאכער
 אאגמפײ־ די געצויגען עס האט סטרײק,

 םון פטרײק דער אױםטערקזאמקײט. גע
^ ע i איז געפיהאט זיף האט טויז n 

 האט גאטיראיף, און, שטאדט, גאנצער
 באײ־ געקענט ניט טײנונג עםעגטאיבע די

 קאאוקטאכער־ צום גאײכגיאטיג בען
i געװען 1אבע איז אזוי ניט קאםוי. n 

 י1 אין סאסעךטאכע!. !י םיט םאא
yo n y האבען יאהרעז gאyigp y־|go־ 

 א קוים ג^מגהאט זיך ק1יא נ״ו אין כעד
’i:yT ■אד io. רי אין y in jg ט1שםע 
 אויף ןŷ,אy^צyאיב o:ypy: זײ םען האט

 האבען איף1נאםי ג«:ץ םינג^. #די
 ־yDyoigo אײlyאg igc קעםםע ךײערע
 און ogiya ניט 1ײ1ט 1זיײ< אין רוגכען

 yo^ofigttfyry; י1 האבעז o:ypy: טט
םונג,  קאאױדםאכע! י1 װען װ/ ב^י

m g דואמן מעגער־שני^! די iy- 
 און אי־בתים;yב ny'M םאחמה ק^רט

n כטgמyנ איר,1גאטי חאט, דאט r n 
ycDyp שװ דאסly ly, ראס און inys 
 1פא iyogo־iyogp די סוצזם פרעריט

|.yoogoy3D'ig האבען זײ װאר אאץ,
* . A . ..

 אי• חאד g אויוי זיח ניס וחנמ עס
i ,כעדטדיבען, n זאגען• יועאעז :מיר m< .

 |yo^i iy3go;־y9gp לי װאס א\עס,
 אאיין, זיף 1;א זײ םאריאנהען ג^װאוגען,

 איײ זײעי און y^iy;y אײגענעי זײעי
איגטעאיגענץ. :ענער

A
 oyi אין האנען iyogo|־yigp לי

 y>g םון אונטעױצײ!^ שטארק זיך פלט
y iy i:g ־ י1 אין ארבײטער ; י א ^ א  נ

y,אל װי װעניגעל, דוסטליען. iy i:g  y 
 קנעלען באלארפט זײ טיט מען האט

i װעגעז n נױטװ^יג־ און וױכטיגסײט 
 ־1טרײ א אין פאראײניגט זײן פלן קײט

t: איז עס יוגיאן. m  |yiiy אײגענער 
 ׳געזאנט1אוגממ אס1 זײ האט װאס שכא,
 זיר,היײ קען זיך, יאבט או;ז אויט און,
נ אונזערע פון נער י ו ײ ס ט י ו  y א

 איז iy אז באריהטען, ניט אניטאטארס
i געײעז n ,!האם וראס יעגינע yng״ 
 ןpony oyi ארגאניזירט און סירט

.iyog!T|yfigp י1 פון ױניאךמיםינג
A

 װי׳ nyo ױניאן, קאפעךטאכ^ די
ysg ,מיט שטאיציר^ קען אנרערע o n, 
ױניאן״״. ״ספאוי־טײד א איז זי רואס

A
 yiyn,| םארשטאגפן :יט דארף לאס

װעך איז ױגיאן קאפען־טאיער די אז
ט1איזאאי און אפנעײסען געװען עס־איז

i םין n אנצער; oig lym vg״iyo*
 גע־ געררעז איז זי נײן. כארופכדגנ.

1אבע ,1איה טיט גענונלען און קניפם
 גע־ i.iyo האט ױניאן קאפעךטאלער רי

 אנתרע וױ ױניאגס, עיע1א: האאםען
;עהאלפעז., איהל ראבען

A
פאיד איז ױגיאן קאפעךטאב^ ידי

 א inr.g' םילע 1גא פאר געװען טיש
״ ^ly i jy j 1םא בײשפיעא y^y'fi 

yiytJ'.g .ױניאגס T'״אײניגקײט •p 
 איגטןךץגפגץ< 1אןך> ־ טזנטב^י■, איהך
 ארױס־• האט .ןי:װאס פעסטחײס, 1א*ה

 מאר.אאפראײ y«i!oyp איע אין געוויזען
y;:nyoyngc| ם אין  םון צושטאנד ח

 א נעיחגן. דינאן ji*nyooyty 1איה
iypop איע םאי >«y iy i .ױגיאנס ̂y, 

 אין געוחנן pg יוניאז •iypgo־iyygii דז
b n ^ א  ב'ײlg אונזפד פון אגס•1פ ם

rs /*:, ״V• מקר־באװ^ונ;.
1 4 A

באציהוגגנן רי ycn»go:g *ואס %

yBgp iy ^ױ׳צען iן-טgאון ײדאן כעד 
ly tju i ,ױדאן jyrM די pniy: iyo ’g 

 jyny; ניט pg עס ם!ײג!אוכסט^ די
 האט איגט^נעשאנאל י1 װעז פאא, קײן
 י1 װען איז חיאזי# איז גענױטיגט ןיך

v6gp־;iyogo נאי־ 1איה עס האט ױניאן 
o:ypyj ,האבען ניט עס זאא זי אז געכען 

 ג^וען איז זעאבע אס1 און געקראגען.
iyr:ig  .oiypigp און אינטעלג^אנאא 

 i.iyo- י1 אין זײנען יזאוק״טאכ^ י1
̂גגעז v?vi סטע  האנט אין האנט כעכ
 םון אאייענס !י הינזינטפן. yאg אין

n ױניאנס ע1אונזע  pg וס״ 1ער־אינ1נא 
 באשטעטיגט מעא1פא 1נא האט אריען

n□ וחנאכ^ פדײגדשאפט, םון םאלט 
lyrn 1 ט1עקזיסטי iyo'g חאט ivי 
ig און ?.yocgriyBiyp ע1כײ c iy i 

iy שמחוז י1 אז זאגען, 1מי פצנען i pc 
 1אונזע אויר איז ױגיאן סאפען־טאכער

iy פון שמחה די אויך װי שטחה, i גאנ־ 
ארבײטער־באװעגונג. צעד

A
 1טי באגריםעז האלצען גאנצען םון

ט־ױנגפ די  צו ױניאז קאפעךטאכער א̂י
 יע־ זyאינטענסיװ pc יאהר 25 איהרע

דאש זיבער, זײנען מיר קאמף; און בען

iy;y pg iyo^«׳« ;y ;vyo - א אזמ
pg ,rmysoyo iyi האנעגריג 

 ױעי״נע ,inn^c איבעמעכעגע טר״ע
 גאי ס־אזעז, םוסטע טיט :יט האבען

 ארױס;עװ-זען יענפן גאגצען דיער ט'ט
 אין טאקט iy״r ג^ורײיעאפט, ^ייעד
 י1 אס1 וױסענדיג, אלן י'םעאע,:>,איערי
yBgr־|iy :go פון גיט ז״גען oyi סאיט 
oig״ys>yii ,iyo זיר ראזעז -gtroigc 
 ן,y;אגgדעט אײ10אי פון טיחות י1 דען

 קאיפן־מא״ די אסiy, 1?•: נײר זײנען
 נמי- א-חי אנהאיטען װעט ױגיאן כעד
 נעק״ י1 םאי ײטוגג1בא און ראריע סע
25 yoo ,האט זי וױ יאהר oy אויסגע־ 

 פון יאהד yomy 26 י1 אי| פיהרט
 -yo•; א די אין זyבyא שסארמפן איהי

pc ;yoyi ט איהלyטבlyישB.
A

oyi pg ״;i n  pc |yog •אינמר
 oiypi’gii o:yoig; אײײס נ^טאנאא

 צו גאיקרואונש iyt;ig 1טי iyp״:• ױניאן
iy־iyooyii^ אונזעי i  ,y^gT,;g3ig 
i חיאםה iy  cyp ,Dyi װאיר־ טיאינ^־י 

ױניאן. איאאl•יy;lyאי:ט קערס

ט ינגlyo^oig 1 לער ר טי ס  שוין ^
y' מיט יאהר. 25 iy| זײן פון יאהר 

 lypigoo* איץ lyopgiiy; iy איז בעןyא
 פון yא^ואניזאצי אן פון .lypigo״:* און

 א*ז אס1 װי |,yr;yo איג1צ^.נ עטריכע
>oig i?o;yio ly o r iy  iy i  jyiiy״iyo 

 ־ig אן צו |yopgiiy;D'ig iy איז דינג,
;y^gnjg םון ; .^ •ly p n צ אוןyהנ^־ 

;^iyo;ypu: iy. א ניטא איז עס 
i* שטארט, y i שט אyט^yי1 אין א 
lyo ’oit ,װאו סטײטס y^H'g ארביײ 

lyo^r iyo-א אין דא iy i^  ly iy jy f’p 
lyiyoyia ,װאו צאהא oy זײן ניט זאא 

iyo 1 םרן ברענטש א ''o ig.דאס יננ 
iy איז אאײן i בyהטyיעטארק־ און ר 
iy לאם באװײז, סטער i רי;נ אלבײטער 

os'Diy א־ עם1 אין פונלצת א גע̂ז
אדבײטעד־יעמנן, אח־יידעז ^אםטיייכעז

 ערפיאט ארנאניזאצ^ ער1א: קײן װאס
iyp iy ̂זyםיאly ניט oy jyp א<ן ניט ig 
^ciy ניט iy טוט אס1 װי גוט, אזוי ' i 
oig״iyo .רינג* •t *

*י# * , 9

̂ i איז רינג iyo,,2ig oyi אין
 ־y3 פיאגיעסױו^ ;yiy• פאר פ״א״ז

iy' פאר ׳א:ק1 iy / ^ ד ײ  נאבעא^ א
 *y; אן אנפאנג פון איז iy שטרעטוגג.

 פונ• lyo'no oyi אױוי גערואד־ען בױט
lאטyבוײ זײנע מ^נשאיכקײט. םון נט 

iy ניט זיינעז ;jyny ציג^1שטאלהא 
y n ’rmo-o ^םאר פאנאםיק itfoyn 

in ;y p :,'T*«nn;8 iy iy• איז ;;yiiy 
 yr:yo jyr.y|; זײגען זײ נײן, שונא. א

iyr:yo ,|ynog; yo מיט ''io םים 
iy אין pg טאא^אנץ נרויס i זyאבŷ 
 וחנ־י םיענשעז, jnpoyiagia אמת צײט
הא״ ןyײטpטיגyט און |yp;giy; ט^ס

iya טיט יראגרעסירט o n גאנג pc 
m .צײט

<■ *•
iy• איז oyi ך1דו iy /יע־ ארבײטע 

iy i םיײע־ yny; ,i**;yo| וױאהאטע;•*! א
 קי•;;[:־ דיגג. איבײטער א־ן 1yטבyט

iy אין oiyogi;y; ;יט דך האט i שטה; 
y .ogri;gp pcגיט האט ר ;ocig iy 

lyiyuc* א אױף ;fyo'vy .אני׳טאמין iy 
 niy; ;•i;yoo*sgc oin*cy-; ז*ך האט

pc y'ygT';g;ig iy אין י•1סע;ס*פ i 
iy איז אס1 אט !י;;. איבײטער i סאטע 

 pg אס1 אין !יננ. אלכײטיער פון יסיר
iyo••,!; pn .און כח 'ony ,װען םאי 

oy אר איז; ;ingny; oogoy סא.- א 
iyo־gc pc זוך ;ny ly  y :y i,r צו y־: 

lyopgigo pv |y iy i, װעט אס1 װי 
ig ip |yiyn פאר •jy iy, וױ;ט װאס 

1iyo,g1״ iy;y״; יyoo'ry ביײ1א פון
i  iy,,";; איז װאס yoy;y;o'iig| גע־ 

 זי• האב^ ,oigy^op oyi רכבוד
iy i  |'g iy;icy; טאיאײטעט גמיסער 

pc ^ינג ארבײט! ipoopigor oyi 
g o r iy i i i,!  האט oyo'ig'go !י װייל ;

 jyogi;iD y;ngi* רי ך1דו אז ̂ט^י^cyג
iy טאלע i  oyii |y;;nyi:y אלבײטע״ 
־yoD'Tpy yגאגצ זײן פאליןירען לינג ^ 
^טיגוננ.nבא

***
 זיך האט oy *וען אזױ, iypy;א*ז דאס

jy;;gcy;;g די yo:g;y:gr באררעגוננ 
y״ י1 םון ; : r,אימער װעט דאס און ״ 

 אוים־ וועט אימיצצי נאר jyv, זײן, אזױ
yogo i; האנט yoyic א הױבילן n  ?y:y 
 צו ypgo און יגנ.1 ארבײט^ םון נ״שמה

lypjgiigo אם oyi !עם איז אוכיעטאנ 
;oyi jyooiPy ^אויפצוטאן ינג1 אלבײט 

iy םיא אזוי i  igc װאס ׳צײם mv .לעכט
a** ^

o 1םי 'D in  iy;''o זײן באויז ניט 
 ט/1איבע אין סאניטאלױם גמיספן
iyo^yii םאײ מאנומענט א װױײןאיך איז 

iy i גלויםער in ^ g i i  oyi ,y';iy:y־

pg DD^ro;;ioy;iyD;ig inns וײ
o’M;yoyry;*K פון oig1״ iyo,ס^י ימ 

ig*; זײן אױך ט״נען  ysynoMP yo*n 
 אמיצד האט iy װאס ,lyo'o זײנע בײט,

;yoy;y|׳ iy o iy i; i i  •i און iyo;ypio 
oy^pyi, װאס iyosgny; jyiyn •װאך 

,Diyoyf y ;y rr ig c  ,i  !,g Tio:yoyn 
yiyn pg| יגג1 ארכײטער םון כאצאהלט 

yiyio1̂ און  y ; r r ig c  •i היילוי סון 
 •y; :א־ איז װאס אלץ, צו ארבײט איז

proyiagi• iyp אין סײ giny^g און 
gp'irog. אױסער סייי

״ * *
̂אבג, • אז אמאניזאציצ, אזא  וױ י

iyo;8 וױנט זי ig i אט g y o ii;  •i•> 
y r it^ y o ,איז װאס ארסײט iy rg 

y^y•פארטי/ ר ’jyp ,iyT''ip iy iy ניט 
c*in;g, 1 וױ.iyoig אײן אין /yopgn 

 ig ,|yiyn o;g?y; אױך iyog מוז עס
1 lyo^oig iy iניט איז ינג yr.'g,!; 

yo^yn אן ארכאגיזאצי^ צױעװאוט^ע 
y^gr^gr-g באשטימטע אהן ,fy^gyi-g 

 יכ-1 לײן ;יט ny? iyny; װאאט לאס
y;'o דינג. ארבײטעי־ פון אפ׳טאצונכ iy 
 איגאכײ *ל״סענשליבע אן װיױדיד איז

 טלאפ cyi טיט אימל־צו אבעל זאציע,
 ylg ניט ארבײט^. װאלט cyi אויף

oig pc oiyooya״iyo זײג^ רינג 
i איבײטעי־, איצט n  iy :g גרונד־טאז 

 ארביײ אן פון איז ינג1 אלבײט^י פון
iyo ^טיט אלגאניזאצי lyo jyi'io פע״ 

 פארבונתח און פאללניפט iy איז ים1
 ער ;ארבײטעל־ױגיאנס yiyuig םיט
ysy א פראלטיש, איז, ;; 'i איז i n 

o אונטצד הטyג װאס קײט גרויסע! n 
 אילס און ;;,i;yngo ארבײט^־ נאמ^

jyo^yrg ^אין איהם 1טי באנליס oyi 
 rmyooyo, גרויסער iyr:ig םון נאטען

 די |yo,,so צו iyo*g א*הם װינשען און
 ארגאנײ ארבײטע! yסיװy•ראגר גלױסע
y^gt קואטו״ *ל-מענשליבע י1 םא־־ 
 yr'Dy:sg לי פא^ און א!בײט רעלע

 םיזזלט oy װאס אין גצז^שאםטאיבסײט,
c^;ciyigo yo,n דך ; gig ןיא iyr;ig 

iy;gpnyog באװעגונג. ארבײטער

נ די װ ך ז ט ײ נ א כ
/

lyo^'oig iy 1 װארים, i,יגג l ig i 
n א איז ,lyoyjigo ניט םען jyo^^o; 

y;'MP>io ,1כמנה םיא א ארגאניזאצ״ל 
ya^ ip 'io ,אי!, אס1 װי ארגאניזאציע 

 קײנמ־•, ארביײסעל־ױניאן. אן <משר,
 איז ינג,1 א^בײטער צום װאס.געה^ט

i איהם. צו |yayiy; צו מחױב ט0 n 
 ־y; ניט װערט lyo^yo יגנ1 1בײטע1א

 ־“אנאםpy לעם דורך איהם אין טריבען
iy אםט איז אפ1 וױ בײטש, שען i םאא 
 ־y; iy יטאם. אין אלבײט^ דעם מיט

 ביײבט און !יגנ, 1בײטע1א צום הערט
 ינג1 ארבײטע! אן לאננ 'עבען זײז

lyooyo, ארכיײ זײן ליב האט ער װײא 
iyo ,איז װײא רינג o n ^ינג1 אלבײט 

;1 iy  oroy,װאס אם yp iy| ני,ס ;*y 
iy;'D לײז אין iy i;g ^אס1 ארגאגיזאצי 

no iy איז אס1 נאל און i פון iy i 
yפראג oyi פון און הזיפטע:ץ9 lפון ס 

iy i ^דאזינ iy;H Tiip iyo גא:יזא״1א 
 ־1'אה lyoiyo לעצטען oyi 1םא ציע

הונלעז־־ט.
**

 אזוי ציהט װאס ,iyog oy א•? װאס
 ארבײנמנוי צום 1בײטע1א lyc^i'g לעם

 ניט מײנוננ, iyt;ig לוים איז, עס יגג?1
 װאס איז, זי װי װיכטיג איגיצמנס, די
1? iy,װאס 1סא און יגט iy •באצאהלם 

 y*; צו אננ11 זײן איז oy נ^ט. <(טע
 באפרי־ װעוים װאס ז^שאפטציכסײט,

oyi i אם ליגט i n  lyooyo אלבײכ^ןי 
 א בילויז iy איז טײ1פא זײן א־ן רינג.

oiKft*״iy o o n ; איז ױניאן זײן אין 
iy נרוים ױניאךבמתך. א ביױז iyo,,r 
iy פון lyoyiyorg לי i /םון װי יארטי 

m ,ױניאן iyog די yoyiyD;'g| זייגען 
yבאנ דאך lניצטy. זײ yago| אחם• ניט 
on גאגצyז ytr;yo| זײן מיט o tnn 
 oyi ג^צשאםטאיכקײט. iy׳n^g נאר
11 |y;'t8iינט1י1באם אננ iy i ביײ1א 
1 iyoא 1גא צו ביז י:ג ;y o i i| אד.1ג 

iy i זײן 1םא איז ינג1 ארבײטער oyo״ 
 בית־ זײן שוא, זײן קאוב, זײן בער

חםדױט.
**

iy i פון ײבפי1ש y t 'i חאט שותת 
ogiy; •זיך באסעגעז צו :עלענענהײס ד 

 pg oyro;yio• ינג1 אמײפ®• יי טיט
in מיט v "i ניױ אױספל .1םנאי^%ם 

i צו געיזופמנז איז iy איז יארק n איבלר־ 
iy אס1 צײנוננ, t  '1'w oy 1בײםע1א 

 yנyי ig& צמנליד 6מאכ װאס ׳ינג1
iyr:yo צו tyon עי ^מפרמפן זיי^ר* 

;yon זעישאפטל״נפן•  ויועז ^ן-דאמ |
iy ניט i נ בײטער1א י'  זײ וואאטען 0'
 -׳Wo ,Tfcfrgrtb'tg b;ypy; ױט ראנג עס

 גרומזע רי pb י1זײנ^ זײ וױ ײארםעז,
ign ,o iyo;n האכמ לעבען דאם 

 אזױ זײ ציחט oy װאס צו אין ידטאר^
z+* שטארק.

 אעםערנעשאנעל גאנצעד דער צו איכער געהט הויז״ ״ױניטי בארימםע די
 זומער דיזען אויפנעהםען װעט און ױניאן ווארקעחס גארםענט לײדיס

 װאס אינטעמעשאנעל אונזער סון מעלדוגג א — געםם. נײע טױזענדע
כדמגלידעד. אונזערע םאר כלזיז ניט אינטערעס גרויסען א האט

באראף. אנ. פון
).1ױ:י* װ. ג. ר. א סעקרעטיור (דזמענעראי

 ״O'Tg o:yoy>g ציה^ װיל^ פיד
i י1 צז מ^קזאםקײט n  pg |y ;;n n ;y 
 יהמט1בא ישוין איז ואס1 ״ױניטי־הויז״,

 |y?,,ip ylgpngi און iy*j״oig •i אין
iy אלס :p y 'i iy i 1פא װאיזיײטאךפיאץ 

.1:יי1פ yiy״i און אלבײטע!
 איײ אסpmy 1;איז ״ױניטי־הויז״ רי

yבאנ א םרץ גצנטום lנyצםy; פון טײר 
iy i איגטlyנw••y,^אנאר oy האט oiynys 
 ןי1אoy 1 ױניאז, יאהאל אײן צו טyכפ

y/ 1 זאנטyג iy ii״ױניטי־הויז״״ די׳ סײ אס 
iy סײ און i ,יאקאיל yogi| אײנy פון 

y י1 iy i:g ט1אפיטי1פ rt 'o o y i•  pg.
iy i י1 קויםצן פיט׳ן האט לאסאל 

 ןyאויםהאלט פיט׳ן און ״ױניטי־הויז״
y בײשפיל א ;yt'py; ,1איה o ^ m -p c 

n ױניאן א װאס זאמ, g i ^צו םיהל 
y i i ’g /םיטנליחױ pg פון בײשפיל א 

 סון אוישטו ןyםמליכg^שyזyנ |yoPi; א
אמאניזאציאן. 1א!בײט^ y^נyאײנצ אײן

y אזא ^ ^ o o r g ״;וניטי־ י1 װי
 באגײס־ א אין iyo'g זיך נויטיגט הויז״

iy און ^ylyטמאסםg nנylyט i ,לאקאל 
i i n זײניל oiyooyo, האט lycgcy; oy 

ly; א אין o 'i i פון מאס'iyo ii זױ צו 
iyo. .

i ״ױניטי־הויז״ רי ותט איצט n n 
iy נאן ; iy r און iyoyo, גא:צ 1איהy 

םנ^נג  .זי ,lyײטlב inyn ווזןט או
 םארװאיטונג י1 אונכמנ! םון אתיס הטyג

iyo'g b; און יאקאי אײן םון iy צו 
iy r 'o ;y ig  m אמאניזאציאז .

איבעתפ־ האט אינט^טךסאנאל י1
;1 |yoiאיצט פאסט און ״ױניטי־הױז״ י 

c yoiyrgאlבlײטונגyן’םא! ן ^yo/ אז 
 yo^yii געסט, און oiyooyo yנ^yטויז י1
 זױ י1 אין iy:y;y;go צו טעט1^יװא זי

 שטאידז, א פיחרע[ וו^ען מ^־־־פאנאט^
^iy זײ װאס t • |y ^n װאתײשאךצײט 

i םאתנלאכט n r g i i  o y ;iy r oyi pg 
rgiB iyo«oig |yigo.

iy'0• לי אונז, ׳ * ip 1םחנ און iy i  pc 
g ;^ynyp ;W,? איז iyo'g כא־ גע<וען 

i ׳וןאנט n ,פאקט rg אין i n •וניםי\ 
 ..1̂כשוף״ גוץיסעד g אגט זויד1

a y* זזאמן ;tny? oiyny יהלינ;,1ס 
זומר םאהחגן צו זיך גרייט jyo אז‘•

 נע־ האבען 1םי מגיסײחױ«״".#׳1מ
*biyrtf די דורר nםyט^  •yi לױב זyר•םא̂נ

i סיר זאנגען n תיםי• באצױבמחןנךצ% 
 בא- די tiyty; אױך האבצן 1מי% חויז״׳.

דײ און צמםבעויס די' po גײסספויו^

;ooy, טypg פ אוים׳ן'r t f .גופא pc 
 אזא Yiyo’W אזא ?יך נעהפט װאג^

באגײסט^ונג?
i;y;y; i n איז ypgo א iy :nyr,

iy• א i  ,iy ;^o y i !צױביע h  pc ״yg^o 
iyo;,די און ״ ;lypyn ,lyi.igo y:,i און 
ycn| צו ̂עבעז צוס oy ; i " i c שפי״ 

jyo זיך נעץ ig i איז לוםט י1 און ת%חיופ 
םױםען.1•א און :;g?y; םיט פול

iy י1 i  pg ly ^ o n r 'g ״ױ^טי־
 װצלמנ וזײזער,• y;yTi־״gc י1 הױז׳/

o: קעל1סוי א אין ןyהyשמ n  iyoy 
y םיט yog® א װי ̂,yogi דיםען1ג ii*g 

:•?iy i, ^אמיסצױ לט1עװיי: סן א האב 
pc |y?rvoy; |ycn באגײסט^ און ײד1ם 

תגג.
iy :iy tr iy i; ig ii iy i  |gi •״ױניטי״

 גאל־ י1 מיט זיך שפילט lyoPyii טײך,
y;n y:yi־?ysg io r| ניטופ׳ט און pg 

ly אן ׳*y:;gi'gc װפהט ’nog גךטרן־לצ־ 
iyo הא איןlצyבא־ שטילע י1 םה ן 

yonign בלאט״ iyo1אבצ ; ;״ oy 
 אתיס מםמ װאס ,oycy ;אך א1 איז
 o״p;yo,iy;;'n אזא :אגײסט^יוננ, אזא

 איז py — װאידי־סאךפלאץ ליזעז צו
 םאצ אײן m< פאהלט אז פאקט, א אך1

iy אין i /שױן כמנן מוז ״ױניטי־הויז 
yingc| פאי. יםטן11 א און צװײטען א

no iy i צויבע!, ד־יזען סון o n  pc 
 ״ױניטײ אין זײן צו ::g^igc גמיסען

o םון הומט — הױז״ n, כיחםת װײל 
 1זוײצ ששהנע י1 איז ״ױניטי־הויז״' די

̂‘iyo םון הייכ oigט,1א1 ״ ojn pg 
iy םון 1אוצ װאונד^־־ שעלנצם i ,נאטור 

 1יע1אלעטא1פ י1 • צוזאפ^נן זיך קופיען
 סרײנר•• pc yii)ccg®og אן שאסען און

אחרות• y'nog און שאפט
 ב*י•1א יyogi; 1 צוריק, lying• פיט

iyo י1 סון ;iy ig־o iv iDאייי י1און. ״ 
,p n װאם ומנינ בבלי, ארבײטער -ya 

o ^װאקײשא;/ פון װאוםט n y י1 |9װ 
lyo-oig* יפען1איױםגע האט באװענוננ • 

 אױס־ האבען װעי:יע ױגיאנס,׳ דלבען .צופ
‘;yiyoyo oepypy באריגנוג־ •עהאנאפישע 

 ארבײםןרד פאסצן גמיסע ר• 1פא גען
oiyo"ioy;D און ig היטנות. דיעדע i y i 

tyoyi |fcvg pip ױן אגטוױקעיט און# 
g v r שעהנמײט פאר ;עשיהל , igc p.g 

jה  האט |,yoyr אין באקױעסייקמײט p.g ת
i n יאנגעחױ• צולב אלבייטעל ;!ױסערי 
ycn צו בעז o r| די♦ ־אץ ויפע«<1אנט ..ציו 

yo,%n ,זיפעײפאנאקעז cשפערז־ יעס ״ 
iy i  pc ,sga יטטאלט. טופערדינע,־ :iyri

oy’cit? yo און o:yio פאכט ארן oyi 
iw זyבyל ir אונ אוץlyטy l.גליך

iyr;ig אלזא איז ״ױניטי־הױז״ :y* 
yn| א ^iyoM*ui iy;.iy ־1םא צו אויםטו 

 גע״ |y:yp צו ,1בײטע1א י1 לײכטערע[
 אט־ און nr. םון װאכען yoroy ניסצן

pc yiycogo און ײ:דליכקײמ1פ אפת׳על 
.oyo-igi, ĝD

 ניט איז ״ױניטי־הויז״ י1 װאס אס1
 א18 •!יװאטז^ 1םא :;iony;iyo;fg ?ײן

 ביײ1א םון אינסטיטוצ^ אן 1נא םיט,
oyi igc ,iyo װ די, םון גוצעןyלכy 

jy o r האט אס1 — אהיז y; i ’ l;yo־ 
 ״yig jyoipog; ;y:yp 80 צו פאבט

yo'ociyi און o;y;’;yrgo yig פון 
oiyooyo •i םון iy i ,ױניאן yiyv i פא״ 

oyr'Dgc 818 יינד1ם זיײלױל און igc 
 ״1P80 ניט ?אן pro װאס םױײז, סיליגצ

jyo אין •'?yj י1 פון my^B yogiria.
 y-; ״ױגיטײהויז״ י1 האט אזױ און

הע־ את “וױיט^ װאס /yopgn גופןען
8 ,iyoא פיט לץ ;ly iyoy i צוציהוננס־ 
אסט.1?

 י1 פאבט iyoi? |yi:yoip oyi 1םא
 *יטזנ־“עיב1פא yoryig אינט^ג^יאנאל

 ״iyo'g oyn ״ױניטײהויד י1 אז גען,
 ״yn'ic אלע oyo-Kiicgs אין שטײמח

lying• y r i.
DDP’oynyo’g iy י:גס1ביל י1 iy r 

 םון סאללאני oyi נאסהויי^ iy:yp צו
 אונ־ און אועײט^ iyog® נתיםע י1

yiyi םיט ײנד,1פ אינטילליגענטע inyo 
קװעמליכ?ײטעז.inyo 80 און

iy i נאנצly תםט פ־;ז װי ׳«איאץ 
ym| 1 אין p yig״ױניטי־הויז״, י

,o in :g irg c  oiyr אמת׳ער אן אין 
in ;ig n ,הײם yiog oiyn oyig״
oiy;yongc. — סאנײט און ישט1ם

y םיר ig i| אײן onyooyo yiy?:ig 
y םון אלבײט^ די אױך iy i;g ײדס1ט 

pg iy מיט םײ ײגד,1ס yiy:•• און ig 
 זומעו• |ytn זיך גאנוצזגן צו םאכױלי^

 pg ״ו8פי א זיך 1םא באשטצלצן און
iy i !ירעא^ 1םי הױז״. ״ױניטי שעהנע 

oyi |y:ycy אג־ אין סיזאן סיײעאז8װ 
תשון. מ8פאנ םון םאנ;

igiyo !,o in ,שטעחמ18ם וחגלצן 
i זיך, n ' r זיק y;nyr /אנצ^^טע? 

y;;ny^igc y;nyr| א און ̂yoy; . סול 
ילט.8אינה |yroo;•' פיט

 מי«• •1 פא־ געווען גוט איז װאס
i n;*' ̂ט יאקאל, אײן םון  איצט .רױ
 yלp'•8ש עי1ייפיטג י1 1סא זײן גוט

oy.cg'/i ;y^gpgi. y^yr;ig מא• ױאט 
 איץ םון oiycoyo אײנצעיכע גײםטעלט

 באניײ און lyiyyigo זאר ױניאן, יאלא^
lyiyoo• .ךי piyooyo • םון iyt:ig •א*ג 

m פון • ס^נײשאנאל.,בסל?,׳ y o n ; , g 
y 4צאי iy ''i pg oiyoayo .!םייע■ . -

 םין פאכען צו בארײט זײגען פיר
).is יײס *ויף <׳*לום
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 געזאייט האט טאי עד״עםעד דעױ
 איבײטער רי ױעיכעץ אץ סאנ, דעד זײן
pc חד זאייען װעי״ט נאגצע די איכער 

 א האנען צו וױרען זײןןד טאנסטרירען
 ז״עי אויוי יןעבעז, ז״ער אױף רעכט

 די ^אחעטעהען. אייײז ז״ װי סרייהײט,
 כיאי ערימטען רעם pc ®ראקלאדילוגג

 דעם געהאט דאט צוריק יאדזר 36 מיט
 אן םין *טישע^נגדדס״ א pc כאלאקטעל

 א פון פארמייער, װעיט די צו אױסרוף
 נע־ די װעאעז אײביג ניט אז התדאה,

 יועטען אדבײטעד, דער אז ;װעייטיגעז
 וױיענלאזען א ארס בצטראבט האבעז זײ

 בא• דעם צו עדװאכס האט װעדקצײנ,
o אין וױכטיגקײט זײז םין װאיסטזײן n 

לעבעץ. ;עזעי״טאפט^כען
 m האבען וחניכע יעגיגע, די אוץ

 קײנסאל, װעיען צײט, יענער אין יעבט
 בא־ ;רױפע די פאמעסען ניט קײנמאיל

 איע באהעריצט האט יװאס ;ײסטערונ;,
 דעל װען מענ״עען דע;קענדע איץ עהרייכע
 אינטערנאציא־ דעם pc בא״טיוס דאזיגער

̂־ען  אין קאנגרעס *עז’פאציאאיסטי נא
 נאר ניט נעװאחנן. באהאגט איז אריז6

 גע־ האבען סא:טאזיארעז, די היציגע, די
 אנפא;: דעם ־ באשלוס cyi אין זעהן
pc ,̂מע די אפילו נאר סוף  די ,bvק קאי

 װידער־ געקאנט ניט האבען כארעכעגטע,
 דאזינעז דעם םון צױבעל דעם *טטעהן

 דיט םול פרײד א פדײד, א באיפיוס.
 ײעלכע איע, ארומגעבאיט האט דאסנונג,

 דער״טיןאגע־ די אי׳ם דך געפיהלט האבען
וועלט. דיזער אין עדנידעריגטע און נע

 האט באשילום דער װי פוגקט, און
 ער האט אזױ ארבײטער, די באגײכטערט

 איבערגע־ טױט אײף איבערגעישראקעז,
 נע־ איז דאס בורדצואזיע. רי ״שראקען,

 װי דעש, pc זעחן צי רײכט זעהר ײען
 טאג דעש םאר פאדזארגט זיך זייהאבען

 צײן, די rc באװאפזןצס פא^דאטמז, טים
 װעילט־יטטעדט גיױפע פאױטידענע די אין
 באדצע־ מיאאץ, רױם, *א־־יז, *אנדאז,4 וזי

װ. ז. און װ־., ז. און יאנא
נאנ״ דעד האט לײדעד, יײדער, אבער

 אױסגעװעבט. בא^ד זיך ענטוזאזם צער
 אדעד זײנעז ארבײטער מאסען גרױסע די

 אדער גרײכגילטי^ גאנצען אין נעביליבןון
 פײ־ צו חכיטר א ךנעמאכט ױ האבעז זײ

מאי. אין ת ב r עחשזטעז דעם ערען
 קי*ײן א פאר ביױז געבליבען איז עס

̂ז צו דױיפעאע  ׳טאי ערשםעז דעם פ״יער
 ־םוב ױם ארבײםער פראקראטירטען דעם

 איײ װיםייל און טא/ עריטטעז דעם טאהע
 או״םמסוכיעז ז״נעז לעבענס גרויסע רעלע

 עד־ די סון ביאי־דעטאנפטראציעס די איז
 גרוי־ די זײנען דאןי און !יאהרעז ״שטע

 צו נאײבגיאטינ אזױ געבריבען טאסעז סע
דער־ אוץ :פריהער וױ ױם־טוב, זײער

נע־ גאד א צו ביז אױך זײ זיינעז צו

 םון געװארען עירוגטעלט נראד וױסען
 אנגעהוי• האנעז װעיכע #יחחנר8 זײערע

 תירוציס, םאױעידענע אױסצוגעפיגען בען
 אזא טאכען צו כדאי ניט איו צס װאחם
, טא/ ער״עטען דעם פון װעזען

 אין אז ׳«אסירט עס האט אזוי אין
 גע״ ארכײטער טײא » האט יאגד אײן

 עד&טען דעם כיאי עד^טען דעם םי־יערט
 אאגד אגדער אן אין םאי; אין ישבת
 אבעגד אין נעםײערט איחם רען האט
 די וױ גאכמם מאי, עריעטען דעם פון

 גאד א אפגעארבײט האבען ארבײטער
 און םעקטאריס, זײערע אין טאג צען
 ̂גאר טעז האט §*עצער אנדעדע אין

טאי. עױ?»טען דעש אן פאתגעסעז
 גא:ץ נעמאכט האט גאטיריץ■, ׳דאס
 דעם םון געדאנק דעם װאכעדיג
 זײן, געזאיט לאט עס טא/ ער׳עטען

̂ייז אין אז  זאל ׳טטיגדע אײז אין טאג, א
 גאנ־ דער איבער pc פיאיעטאריאט דער
 אין און ארבײט ױץ װארפען װעאט צער
 £יאק־ היטעי, פרײען אונטעי׳ן ״גאס

 םריי־ צו ענטיעאאסעגהײט pn יאסירען
 יע־ מענישאיר א אױף רעבט זײן הײט,

 װעאכע סאליראייטעט, p’T און בען
 קיײ פון נרעניצען, קײגע pc ניט וױיס

:v .דעד תװעז איז דאס פאםער^עגדער 
 דאי. ער׳עטעז דעם םיז :עדאגיז גרויסעד

 נעטאכט האט עס וואס געומן, איז דאס
 הערצעד כױאיאנען קאזיימז אנסאנג איז

 באל־ די אױןי האפנוגנ נרױסער דער כדט
 פראלעטאריאט. דעש פין עראײזוגג דיגע

 קיאד עס האט רעזוייטאט דער וױ אבער,
 נעדאנה, דאזינעד דער איז געדאכט,

 געקױ ׳איז ער וױ ערהאבען און גרױס
 נרויסע די ניט פריה. צז אביסמא סען

 פארישטעהער זײעיע :יט איז טאסעז
 און דעש. סאר פארטיג געװען זײנען

p איז עס כאט״פ דערםאר, ir דיט אװעק 
 ׳טאי עריטטעד דער דא)י ׳י#הר 86 דאז
 נאף איז ױב־טוב, ארבײטער אן א^ס
 װאוניע, יפעהגער א וױ ׳טעהר גים אלץ

 וױרקאיכ״ קײז ניט אזפן בישוש אבער
קײט.

 נאנצער דער אז אבער, עס מײנט
 פאר־ איז כיאי ערשטען דעם pc אויפטו
 טען ניט. אוםן ביפום ? געגאנגעז אארעז

 אי• םינדעסטער דעד אהז נאר זאגעז קען
 ארביײ גאנצע אונ?ער »ז 'בערםרײבוננ,

 האט איז־איצט, זי װי טטער־באװענוננ,
 איהר גע^עפם און אנסאגנ, איהר געהאט

 טאײ ע^טער דער אין באגײסטערונג
 בא־ װי שוואף, װי סילײן, װ* באװעגוננ.

 אדבײ״• די נעירעז דאן זײנעז דײטוגגסאאז
 םראנס־ pא ענגאאנד, אין ױניאנס טער

 דער איבער און דײט^אאנד אץ רײך,
 פראקאאמי־ דער מיט !װעאט גאנצעד

 אריינגע״ איז ניאי ער׳עטען דעם פוז רוננ
דער pא נ״פמה גײע א געװארען געבעז

 פון אידעאי דער ארנײט^ר־נאװעגוגנ*
 ארנײטער״עאפט פאראיעמטער א

 דט איז iv אױנ װעיט, גאגצער דער
 געקראד עד חאט געװארעז, פאדוױרקאיכט

:V] עס אין אוסדרוק. ״פאדפסטען זײן 
n t ̂עס װאאט אז ר:ער, גאנץ  אין אי
 װאיטען כ^ורה, גענא;גען װעאט דער
 אױף וױיטעד פיא געדואאסען איצט סיר

־באפרײאוגג. צו װעג אונזעד
 אױס״ האט דעריגען כייטען pא אבער
 װעאט־כיאחטה אודגאיקאינע רי געבראנען

 גע״ אדױסנעהפען טײאוױיז איז װעאנע
 גע״ ריטעא א אי״ס אעבען, אין װארען

 אנקוכיענדע ׳;••יט גיכע טיט די נ?ך
 גאנ״ דער איכער רעװאאוציע אדבײטער

 אר״ דעי םון •שוגאים די און װעאם• צער
 'איהרע איע פון און כאװעגוננ כײטעל

 גע־ ;יט מאא יאס זיך האבען אידעאאען
 ארניײ דער פון נאגצקײט די ;איט.

 טיט איז װעאט דעד םין באױעג*:: •טער
 אין געװאלען צױטפאאטען קי־אפ אײז

 ערעט האבען װעאכע ר/ יעטיקער.
 בלידע־ אלס באטיאכט זיןי געכטען

 אידע- גלױסען pאי פאד תעטפסעל א^ס
 ״שוגאים באוטיגע נעװאדען זיך דינעז אא,
 גע׳״עחט׳ן יאלזלען אאנגע עא־ האבעז אל
אנדערע. די־ אײנע נעטארדעט און

 די סארטיעריט, pc ׳גױנאיש די
א האבען װעאכע פרעח׳ס  פאל נעהאט *וי

 האבען איבײטעל-טאכט, װאײהקגדע די
גאנצקײי די :ציזד זײער מיגרײכט

 דער־ איז ארבײםעד״באוועניגג דעד פיץ
 שון בי״וט דעש אין געװאיעז טױגיןען

כיענ״מן. טיי״יאנע; pא כייאיאנעז
 בא^ד איז געגוג, ;יט נאך א״ז דאס

 רע־ באאײ^װיסטי״צע די אזנטעלגעקוטען
 וואאט מאדעל דוהי־אנד. זיא װאאוציע

 סאצי־ די און# באײעני;; ארב״טער די
 צו קוטען :עקאגט באװענונג אאיסטײשע

 הא־ כיוט־מבזא, שרעקאיכען דעט ייד
י געטאן הער״שעד מאסקװעל די בען י  ז
 אלבײטעד גאגצע אונזעד ערגסטעס ער

 צו• צו טעהל און ביעהר נאך באװעגוננ
 דאס געװען, איז רעזואטאט דער '*שיאאטעז.

 מענאיך, געוועז :יט עס איז נאר גיט
 ציזא־ אלבײטער דײטעען א םאר אכלשא,

 פראנצויזי^ען א םיט זיך טענצורײדען
 פלאג־ און דייט״עע די גאד , ארבײטער

 גע- זיף זײנעץ גוםא ארבײטע צויזײשע
 אינטעלנאצײ אאעלאײ עוגאים. װאייעז

 װי אױסגעװאקסעז, זײנען אגאאעז
 אל־ די און לעגען. א נאף שוועכיאאך

 אאעראײ דאנק א בײטער־באװעגוננ,
 סאר״ א געבאיבען איז כחות, פיגשמערע

 דער אז יאזוי צוייצעאטע, א באוטינע,
 םאי עלישםען אן פון :עדאנה גאנצ^ר

 עאעכ־ א װי אױסגעזעהז, האט פײערונג
׳צפאס. ביטעי־ער ׳ג*על

םין פײערונג די דיאט רעדפאר און

no \m דעם n v/ אוױ ®V ױ וױ *V 
מ ®ח מװ*זתן ®גגצח»יסעז מג  אר״ נ

y®• אץ ני״טער^וד^נס jn n n יצגחנד# 
 כיגײס״ יסת׳צ די ויר אין נעהאט דט

i . iy ^  ,w iiy« ט  ^ממחײנמן איו oy #ד
 proiny אן םון y’yn®iD די
 איי״ פון pדyרyג חאט כמנן מאי-פײ^

̂ו נע<ו״ס,  צו jyiiy; גיט איו oy כאט
o® ססן וןײן זעחן n  p. די y tw -אר 

 די דורכגפמאכס חאט בײ^ר״כאוחנגומ
 ״yrojyay? איהר p® צײט קדיטי״עםטע

׳עינט®.
 nyrr®i רyד אז ׳ny®® ׳צײגט עס
ױ רטyגטyחyתyד סרידס  מזי. זײן צו ז

 םארלא״ ח^ט בא^מצוױזם רוסישער רער
 צר װאס אײנםאוס, ?זחוקאימגן דין לען

 ®ון ,tvrnro אנפאננ. ®ון געקחאגפן האט
 קנאקצ- *לערלײ ®ון בארױ^ט אנפאנג

^ דיגע אז ר  זײצד צו יןיכמז ®ז ןyהזיב פ
 ארב״טצר־באווע״ אוגחוד און נאדגוגג,

ר און מצהר אאץ װעלט גונג ח  קייאחײ. מ
ח די א ר־ חג ^ שייי מל צד חנ כ  רי םון צו

ען זײנעז ױניאגס ^ג סנ ױ ס געװפלה א  ד
 #מאסקעס םאױפידצנע די אויף אכטעגדיג

ס עט און טראמן, זײ װעאכע ײ;  א״;ז, מ
^ר צײט די איז איצט אז  א:״ אםאא ודו

 ער- דעש ^y^ צו עלנסט אין לױבעז
ױםי־םוב. ארבײם^ןר אאס ׳טאי *צטען

 יאחד 30 סיט האט ער וױ ®ונקס און
 כאװענוננ דמר p* איײנגעבלאכט .צוליק

 גצקחנםטיגט איהר אח גײסט, גײעש א
 אזױ גײסטיג, אויך און קעיםעראיך

 ־rny דעם pc נצחוגק דער איצם װעט
 דעם ילעמןן אין ארויסדופען טאי טען

 און ארכײטעל, די פדן אידעאאיזם ;אנצען
 דוןי: דעל הױף ערשאאעז װעט וױדער

 םאראײגיגם אענדער אאע pc ארב״טער
 אזיפ־ מעמזעז װעיאען וױדער און !אײף

 זײ״ שיאלטען צו האסעז, צו זיר הערעז
 און ׳טאג :עכסיגפן א איבער בחות עלע
 :ױם נעמט^ז זיך װידער װעאען אאע

 אונ״ באסצטפעז צו כחות פאראײניגטע
 . ע׳קספאואטא- דצר ישונא, אאגענױינעם זער

 אװזעלע אאע פון רויבער דעש ׳טאר
רעכטע. און סרײהײטען

 איז דאש װאוניט, אוגזעי איז דאס
^ איז דאס האפגוגג, אוגזעל ע ז ג ו  ■ בצד•א

 כיעטכעו״ט די צו רוםען פיר װעז צייגונג,
 פײעלען צו אינטערנעשאנאא אינזעד פין

 אח טאי. ערישטעז דעם ענטוזיאזש מיט
 די װאס אפ״טלעקעז, ניט זײ עס זאא

 זיך םארהאאטן ארבײטער־םאסען גרױסע
 דא־ דעש צו גאײכגיאטיג אזוי דערװײא

ײערונג- דער פה געדאנס זיגעז ײפ  םא
 םײעתננ די אױספיהרען נאר זײ זאאעז

 י נױ־• גאגצעז דעם םיט מאי עחטטען פון
 אח באגײסטעדוננ, אוז נאויבעז טיגמן

 ווען ׳צײט םון םראגע א נאד איז עס
 נאכםאל־ װעאעז בײשייא גלויסעז זײער

 נאןי דעלװײא ^טעדזען וועלכע ר/ גען
דעדוױיםענס. םון

 וײ און שיקזאא דער דאך עס איז
 צו ארכײטער אונזערע pם פלױױאעגיע

 אק פיאנערעךארבײט גויטינע די טאן
 פיאע אץ נאר אלבײטער־באװעגוננ דער

היגזיכטעז. אנדעלע

 טאג גרױסער דער מאי, עריטטער דער
pc איז קאײן װי »ך, אבעד !ארבײט 

 בא״ װאם ארבײטער, פון• צאהא די נאך
 פײעדען װאס pK באדײטוגנ זײן נרײפען

סארדינט. ער װי ׳איהש

 פיײ עס װאס איז״ אבער עמער נאך
 אין זײנע; וועאכד אזעאכע, איה'ם ערען
 סאד- און מענדער עתסטע די אפת׳ן דער

 א ניכלש דאך איז עס זײנע. שוועכער
 זא- די איהם םײערען עס װען הישם, חאוא

 אז ניט, פארגעסם האמוניסטען. געגאנםע
 ®ראקאאסירט האבצז ומגאכע יעניגע, די

njn ארבײט, פון םאג אאס מאי, ערזןםען 
 איד סאציאאיססעז, נאד געװעז דאך זײגען

 ניט, איז ?אנםר־רעײאאוציאגעדעז, זא,
סאפוניסטען. חאיאזז,

 אאס הינדענבורנ, pc אױסװאהא די
 רעפובאיס, דײטשער דער pc פחגזידענט

 מאכען ניט קאז כיען אז נאר, באװײזט
 וועא־ איז םאאק, א קאגסטיטוציע א דורך
 אײנ־ יאהרעז yםיא םאר זיך חאט עם .כ^

 םיט מאנארכיזש, pc אײזען דער געגצםען
 נאך בענקט ער רעפובאיקאנייע. אמאא

האט ער װאם םאײ^, p® פייש די גארך אאץ
מצרים. אין געהאט

* *

 םראנצױזישע ־די וועאצן דערװײא און
 נײער נ*ר מיט וױדצר . םיאיםאריסםען

 איחר סײאאר. זײעדע עפענעז םריישקי־יט
 וײ- דייגדטעז די מרײעז, זײ יועאעז זצהט,

 זײ .1914 אץ וזי זפאבצ, די אאץ גאך
 הוכמנדעז חנם p® אאץ נאד דענקעז

פארבא״ ניט דערום םיר םוזען
f דפם טאר זיך רײנתן

 םייער־ םלאגצויזישע דאזיגע די און
 װי וױסענדינ, גארניט זיך מאכען ישאיננער

 די באהאנדעאט האבצן זײ נידערטרעכטיג
yp^sp^yiBjn זײ װי ;דײטשאאנד 

 אוםן גצמײנסטען דעם אויח האבעז
 ̂ורםס די pא םאא? דײמזחג דאס םריבען

pc װאס דאס, אאעס װי רעאקציע. דער 
 עס םאא אין צונעזאגט, איהר האט מען

 האהענצאאערם, די םון באפרײעז זיך וועט
שװינדעא. פ״טוט געװען איז

 היגדענ־ דעם סון װירקונג דער װענען
 פאאיטײ אאגעםײנער דער אויף בורג־זיג

ר אױןי אח דײטשאאגד, אץ אאגע ?ןער  מ
 איצט םעז קאן וועאם, איבערימר גאנצער

 זעהר ױך ווענדט עס זײן. משער נאד זיך
 זיך וועט הינדענבורנ וױ דעם, אז ®יא

 סאאר. זאך אײן איז חנרװײא האאםעז״י
 םיינונ! yנטאיכyםy נאנצע די ככמט כעת
 דעם ווענ^ שטימטyג פעסיםיסטיש איז

 אבצר זײנען װאהאעז, די pc רעזואטאם
^ און זײט, אײן םון סטוײט, וואא ז נ  או

 זײם, צװײטצר דער p® מאםוגיסנמז,
 םעאד־מאחשאא סיט צוםריחגן ׳שטארק

 חנר pc . פרעזידענט אאס הינדעגבודנ,
 •װאא אז אפנים, רעפובאיק. דײנדשער

 נאר זײנעז קאםוניסטען די און סטריט
םחותנים. נאהענטע

 אמיס Djn םאר 8דעמאנםטראצי די
 איז שב\ז לעצסצן אטאאנאסיי^ד דער םון

n m  נאדישע זעהר » pא ^ענדאיכע א \4
 מגיימד, די p® זײם חןר pc האנדיוע

 דך חאב^ דעםאנסטדאציע חנר אץ אויב
 זיײ וואם מנײחור, באטײאיגט וױרקאיך

ױב5נ איך ױניןיז. חנר פון םעםבערס נעז

 גע־ איז דאס אז זיכער, בין איך ניט. עס
 א עלב־רב, קאםוניסטײשער א פ^וט וחןן

 זעאבע רי ׳חואיגא:עס אאעראײ פון געסייש
 געאײסםעט האבען וועלכע חברה־אײט,

 אבראטא־. די ב*י רינסטע גרױסע אזעאכע
 מעטבערס יתיאן אויב וױטמדכײטיננעז.

 קאגען קריװדעס, װעאכע אירנענד האבען
 ױ־ םרידאיכען א אויף פ^לבלעננעז זײ זײ

 *יטינגען. ױיערע אויף אוםן ניאךמעסיגעז
 מא־ נאר זײ קאנעז דעמאנסטלאציעם מיט
 הא־ דער םאר סענסאציע ̂טטיקעא א כען

 , זיכער איז װעאכע באעטעא, מוניסטישער
 װיא איך אױםטו. נאנצעז דעם הינטצר

 ױניאן־ אסת׳ע די וועאען איצט האפעז,אז
 פעס־ װאס ®סאאגאמײטעד דער אין אײט
 טומעא־ די גענען םאראײניגעז זיך טער

 אויף ׳טאנד :אר בלעגגען װאס סאכער,
ױני^ן. זײעל

 אז געיעלאקען, אוסזיסט זיך האב איך .
 םאר סאאאריס די pc רוננyכyה א דורך

nyuw וזאיאה, זײ, זאאען סקול־לערער 
 דער צו אאיאא צו ביטעא א ײערעז ניט

 אזוי זײ םאר זארנט װאם חננירונג,
 ײעטא־ האט סםיט גאוחנתאר ^טארק.

 א אױוי כאטמ ביא, דאזינען ד*ם אירט
 װע־ איז, מעשה די וױ גרמד. אנדער נאנץ
 מו־ חןרװײא ססוא־טינדפערס אונזערע אען
 סאאא־ די טיט iyf»yor צופרידען ?יך זען

 איצט. כיז נעקראנען האבען זײ ײאס דים,
®p מוז איך iv w, אננא״ אץ נעמענדיג 

 אינ^איגענץ דולכש;יטאיכע די טראכט
 סקוא״ אוגזערע םון ®עהיגתײמען די און

DnyranD, גאר־ םאאארים זײמדצ זײגען 
 גרע־ אז סברא, די מאעכטע. yאכyאז ניט

yiyo כע־ צונצצױגצן וואא^ז סאאאריס 
v םעהינצחו מצהר סעחנ, v rn\ דעד צו 

 אזא ניט נאר איו םינדשינג־*ר#פעםיע,
 די אוגטער זעאבסםמארממצגד^מ.

 די אין אויך um אוסמסענחנז, טימ
 nrwymyn דער ימואמדק איז סקוא׳ם

op pp ,אסיחנז• w נרע״י וואס 
ח אאחסד די ז*אען סאאאדיס^ די סצד רי י

 סופעראינטענדענםען די pא פלינסיפאאס
 דאס װי ׳טיפ עינעיעז אז אאץ ®וז זײז

אי^טיגע. די דינען

 אנטדעקם האבען צײטוננען אוגזערע
ײ דyאונז איז אײגענשאפם נײע א  פ^ז

 זאא םעאות זײנע אאע צו קואידדש. דענט
 הומאריסט. גרויםער א זײן אויך נאך ער

 איהם סיט ה*ט װאס ראדזישערס,. װיא
^ן, צעהן א נערעדט  אז דערצעהאט, םינו

 האבאן איהם זאא קואידזש פרעזידענט
 הוםא• טמיקאװצ טאיכעy גאר דערצעהאט
̂גשות. ריסטײשע  ניט אבער װיא ער כ

 מעישות. די ®<ן אינהאאט דעם איבערגעבען
 אדער • םארדעבטינ. (•nyr איז דאס און
yרא^ װיא rאױסג עס האט רסyטרl,וכט( 

 נים® איז פרעױדענם״סעמות די איז אדער
* וועז ווארים, הומאר. םון םונק קײז  ני

 אק חנרצעהאצז, גיט זײ ypםא װארזם
? חאבעז חנאח זײ pc װעאט די זאא

 דזמד דער p® איז װהיאאד סעגאטאר
 ני* ®ראצצםירט איז ער װצאכאר םאר ױ,

y מאט וואם אײנער, אאם װאחגז to n* 
 צחנ״ אן pc נעאם מאמנז ג^ואאט אדער

f פאא וױ כיזנעס, yאיכ t\ חארדיע> חנם
אוס־ געװארעז ןאערס

העדשט ®ריינד
אבינ^  pny איז ח

 זיינע צװישען ̂שואדיג.
זמ ןסדשםחח. שש\\ דערום

 םרײנד זײנע געצװײמאם זyהאב ביסעל א
̂.״ װײס, ווער אונמואד. pn אין  אוי

 ײ םיז p'DJ אזא בוחמטעחן מס קאז וחנר
fyrmo ךאאער כױציאן צמאימ אײכט!

R יז אויס, זעהם

ו  ז own נ«ק«נט, וױ ««ניען,1••
pm ,irfe&'M< םתקנא  v i i  «nw ה*» וי 

 םאשיזט. ׳*•אנימען איהר *ײגנעשיהרט
 ־ נעענר»צ נעװיסער » אוז םוס««<יני אידיר

 I הענינ טענ די האט רױחנדו^ jn «רימא
 »¥י » ם*ר האר׳ז ןײן געעםענס *לפאנזא

 ,זעהר וייענדינ ׳*־יינער, ®ראגײיי״א
 • *ײטומ«ו רי אין ײאם .*ויפײביזזכם,

א וועיזמ ivovar אין tv םיןן, מרײנט חי

ilflSD4 4 דעי אץ אנטױשונג די 
a 4 וועלט״רעװאלווױע

* w *  i 
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mלעאן

t,r< ״דעל jy® ד אאסyפארקסיזם ר 
pc אוגז וױיזט צײט איצטיגער רער 

pc ly די אויןי ny^ ׳װענ דעם jinc 
 •ראיזוסא- דער pc לאוײשרוט און 8םעם

 רי נאר צנטפערט רעװאאוציע ריעער
 n ילןװאאוצת. דער ®ון עלפאהרוננ
 זײן מיזעז מיר אז וױיזט, עלפאהרוגג
 די מיט ׳טעמפ דעם מיט םאיזיבטיג

 און םארקס אםיאו באגריפעױ צײט־
 דער p® טעותים געטאכם האבען אעדן

-פראגע. דאזיגער
 פא״ דער אין מארישרוט דעש ״בנוגע

 װעאט־ דער pc געאגראשיע איטי״טעל
 נע־ אנהויב אין םיר האבען רעװארוציצ,

 ײעאט־רעװאאױ דער פון װעג דעש זעהן
דײטיעאאנד.״ איבעל לוסאאנד פין ציע

 זעהט ארבײטער־קאאס דײטיטער ״דער
 גוטעל דער פון נאר דאוז־פאאן דעב

םארישאר־ זיף װעאען הפוכיש רי זײט.
• פען."

״ האט, בורז׳טואדע ״...די א ט ס י ה
 א כאכדט באתומען ן, av ז ע ג •*: י ר

אטעש־פױזעד אן דאר אבער לאײנע.
 רע״ אקטועאע קײן ניטא איז ״עס

אאגע." װאי־וציאנערע
 װעאט־רעװאאוציע דער pc וועג ״דעל

 םאםא׳ דארניגער, שװערער, םף א איז
 הינדערניסען, פעהר מיט פאראעגט ׳יער
געמײנט.״ רyפריה האבען כ״יד וױ

 דאזיגע די ^טאמען װעטעז פון
 דאס גיסט װער ? װערטער אפיו־ס׳ײטע

 װאסער עםערס האאטע רחטנות אהן אזױ
 ?אנען עס מוחות? דערהיצםצ די אויף

̂טע־ p® פײנד אאטע די באא ײזזניט
 א־דעםאסרא־8ס#צי טעניעעװיקעס, וויזם,
 ״אעני־ דער נים איז זײ פאר דען טען,
 געגענ־ דער pc טארקסיזש דער גיזם

 עס םארתריפאונג. .זײן נ#ר װאיט׳/
 V כתנש, אײמנצר m זילז לזײז מח

 צי םיטאמאא, אין װעאכער כאאישצװיק,
 פעסיםים־ אזא צו ג^הוטמן ביסאצכװײז

 בא<• פוג׳ם אאגע רץר אויו* קוין טיישען
 דער ®ון טעם® דעם אויף עעויזם,

 איז דאס? אי? ווער װ^ט־רעװאאוציע.
 אדעד ראדעק װי ״רעודזיאניסט״, א דאס

 רעװאאױ זײן איז עס גײן, ׳,םדאצקי
 דער עס אאײן, הײאיגקײט ציאנערע
 דצר #װ y י ו ו א נ י ז פויבסם רױטער

 איג־ קאסוניסטײעצז דעם םון פרעזידעגם
 דעש איז איז וועאכער םערנאציאנאא,

 קאאעגױם, קארזײנאיעז באאשעוױסםישעץ
 עהזעקוטיװ פארברײטערטעז דעם אין

 *דױםגעטרצטען ^קאםינםערן/ פ*:׳ם
 דבורים אםענע ציטירטע אויבען די מיט
 מיר אז םאא, עישטען צום איז עס

 צום זינאוייעװ׳ן, p® א״טון אזא לערען
 דעם םח רעדט ער אז כיאא, עד״שםצן

 םים װצאט־רצוואאוציע רעל פון כײשיח
 םון פארציע אזצ פױם :יכטערקײט, אזא

 זײהען פיאעגט וועאכער צר, — רעאריזש,
 וועאט־ און לענדער איבער לעײאאוציעס

 האנט־באוועגונג, רyגריננ אײז מיט טײרען
 ״די ארבעס. פארזײהט פויער א װי

 בא־ געזעהן, היסמאריש 4ר.אט בורז״שואזיע
 אן דאד אבער האײגע, א כאםש וןומען

 ןyp <עזעהן^ ״היםםאריימ אטעש־פויזמ׳/
 דאם תעז צײט, היב^ע גאר א מיינצן דאס

 דעז יאחרען. צעהנדאיגמר אויך כײנען
 רr48 דער פון איז געזעהן״ *היססאליש
 סאםונע, ®אריזער דער צו ביז רעװאאוציע

צו ביז האםוגצ פאריזער דער פון אדער

 גאנצע די איגען א טעראריזירט. פאאח
nryo. אאפאנזא׳ן, צויט מפאגיצן^ אין 

 װי אם p» םרײרױיט. פואסטע די העריטט
,,איהר :זיך באריהםם ג^פאנזא קעני

 רעדצז pM גאס םיטצז אין ישטעהן ייאנט
 װצט ®אאיסםאן הײן pא פרײנד, םיט
 טרינסען קאנט איהר כדשצפצן. ניט אײד
 גאך נאר, וױאם איהר װאס קאםעס, די אין

 אײד נדטעאצנדדש איך און נאכט, האאבע
 אאנ־ אין *רער יארס נױ אין דאס טאן צו

 פ״יחײטי p® אענדער דאזינע די א'ן יאן,
 איהר ביז jywn איחר קאנט מאדריך אין

̂־ הײזעריג, ווערט  דער אק רyאזײ; 5בי
 מעחר אױך. אםוזירט דאס אױב םריה/

 ךירצקטארי םיאיטזנרישצ די זײט ׳דט
 סטרײמם; קײן ניםא םעהר זײנען הער״שט,
 אונ־ p® ארבייממן, פעקטארים אוגזעיע

 מורא קײן ניט האבען בעאײבתים זערע
 ארביײ זייצרע ,p® װערען צו דער״טאסען

 איז דאס אז צ^צבצן, מחט איהד טער.
 ניײ אזא ניט גאר ס׳איז בנאמנות, עפעש״.

 םאס־ אין אויך םרייהײם. אויױ פילויש ער
 אױו« אויסנצםײםשט םרײחייט װערם הװע
 מעג מאםיןוחנ אין מטייגער. זעאבצן דעס
 םדינ^נז,' ארבייטער דצר ססתמא אױך
 זמ־ ער נמג אויך .6®ארווא האם ער אױב

 ניט מזןר אר1 אים. ם'זמגם.?יך אויב ׳געז
 י םייא קײן טאר־ ijr'סםרײמצז, ניט האן ער

 ג*מ ודחם גצפצאט עם אױב עפענען, ניט
 ®יי| איזיז־ערײצעי^יטא ״נו ציעס.
’ י.׳• > רוסא»נד? אין הײט

 L״Mגyלyרקyנ,א רyוױסטײצyבאאיע חןר
 א נאר ׳צײט ״שפאן א נאר גצומנן אויו

 אױפשאסינג אזא אטעם־פױזע׳/ קולצע׳׳
po אנצר טײ;ט װציס חנר אין יאנצ דער 
 ניד דעד pc אױתגדימ ®^םעגדיכע א

 באא״^ױסט״שאר העריגער
 ן געײעז, איז אנײמאטין עיקר איהל װאס

y^g ״יערמאגענטז די •? ^o װyאטy r״ 
 און אמעחויבען, עױן זיך חאט וואאוציע״

y:tfjm אויפ־ טאקטייז כאנצע איחר האט 
ט ^י  אגי-טאמין. ןyדאדג דצש אויף ג

 איז װאס לײסענע[, גיט *ר5<ןיז חען דאס
 אײ כאא׳עצװיסטײצעל דער מיס באקאנט

 פוג׳ם היסטאליע דער מיט און טעראטוד
אינטעלגצציאנאא. דליטען
 הער־ זײער פון צײט עליעטעל דעי אין
 גע־ אאײן באאישעוױסעס די האכען ישאםט
 מארקסיס־ דעל מיט הסכם אין — גאויבט
 גיט װערען זײ אז — טעאליע, טי׳שער
 איזארילטעל אן אאס עקזיסטירען <ענען

 pc טיטען אין ^טאט .סאציאריסטי׳עער
 הא־ זײ װערט. סאפיטאאיסטיישער דער
 גע־ האפנונגען זײעלצ אאע דערםאר בען

 װאס װעאט־רעװארוציע, דער אויף בויט
 איהר אאס נאטראנט זין האכען זײ

 איײ זײער װעאכע אהן אבער אוואגגארד,
pm באײ״ םוזען וואאט איבערקעלעני׳:ו 
 ראז:ײשער1צ אבער ̂רyראאי^yה א בען

?אפונע. ®אריזער די װי פונקט םאלזוך,
I זײער םון באישטעטיגונג עײגנאחג אאס 

 סאציאאער דער אין אמוגה ׳עטארקער
 ־ipy3 אכתחיאה זײגען װעאט־רערואאוציע ;

 םינאאנד, אין איבעריןערצנישצן די מען
 םאסילונגעז די שפעטער אונגאלן, בייערן,

 דײכדשאאנד. װידער און איםאאיען אין י
 *טטענדינ ®יעגען תברים זײנע אדן אעגין

 דאזיגע די אויןי ®ינגער די מיט טײטאעז
 זײ םון pא פאסירונגצן רצײאאוציאנערע

p םאציאאע די r* דריגגע, 't'titM T i איו 
 האס דײטיזנאאנד אױף םאחש. אויס׳ן

 דא D̂בױyג באזונדער• באא׳שעוױזם ח\ר
 קרבנותדכדי קײן נעשפארט ניט ער האט
 אינטעתא־ דריטעז םוג׳ם היאזי דער םיט

 דצר pc גאנג רעס ®ארגיכערען צו ציאגווא
 ®ינ׳ם זינ דעם זוכצן צו pא היסטאריע

 דײכדש־ וױיא באױז, ניט ®ראאעטאןײאט
 אײ״ צו ברית דמל געאנראםײט איז אאנד

 דעלפאד, באזונדערס ״אױך נאר ראפא,
 אויםגע־ האט אאנד א ryny אויב וױיא

 פסי־ פאאקס און עקאגאטיע זײן צו װיזען
 רע* םאציאאער דער םאר רײף כאאאגי^
 דײטש־ גראד געװען עס איז ײאאוציע,

 אנטװײ הױך אינדוסטריעא דאס אאנד/
 שאוש װערסאיאעד דעש דורך קעלטע,

דײטשאאנד. פאדצװײםעאטע
 אינ־ פונ׳ם היא!י ערװאיטעטע די

 האט פראאעטאריאט טצרנאציאנאאען
 ניס זא^ זי אױנ fy: קופעז געממט

 די געװען איז דאס ^פעט. צו סוכמנז
 אינ- דריטען דעם םון כייסיע אײנציגע

 נע־ גענרינדעט איז על טערנאציאנאא.
 רעװאאוציאנע־ די װעהען צו כדי ווארצן,

 וועאט־פראאעטאריאט, אינ׳ם כחות רע
 עםאד- א םאר ארגאניזירען צו זײ כדי
 סאװיעט פון אטובה היילױ גיכעד ׳קער

 האפיטאאיסםײ זײנע געגען און תסיאנד
y r אײ גאנצע די צאהא. א אהן פײנד 

I pc נריגדונגס־צײט דזור פון טצראטור

~ r  w־־<r ו

cyi אטעטט אאנכעמאציאגוןי* דל״טצי 
^ טיט ••pm\ oy*t\ גדץ״^ג^ויצן דעם 

y פון מאױע i' ^װצלט״ר^וא^צי n 
#®•מו^^| * yMi צואאזצן װצגען תקנות

אוױ דינען 21 נידיחטפצ די
v וױיי געװאיען, סאלישאדפט t\ ראט 

yלpלy^ד אץ אז רטyדצל פון צײט ר 
^- פילם ו*װאלחױ?, כאציאי^ר מ  ני

 צײט, לyד אץ ?^4סאציאלי פאר׳ן ג#קד
vw האט היאסצזײ!אטןי רער װען m :nן 

pvodiw  n ,נעשט^ט מװצן ®ארטעז 
y מדבסטצ די וחנדמן ;:rjngc| צו H 

 טײא א ;yiyn וױיעז װע*נע פאיטײעז,
 ומיט״אררי/ רצװאאוציאנצחנר רער פון
 דט iysy^ זײ אז ■•yr?• זײן צו כדי

 לײגט טען װאס חאפנונגען, די אפגאע־ן
 ױע״ זיי |yp טאמצנט, דעש אין ד/ אױל
 פײער־פלאבע רי דורכגצהן טוזען יען
pc ־• דער®j ’^ (g®ys״iy .די סאחפל 

 דרי- לyד װאס דיפציפליך/ ״*"זערנע
 #לט3געסאח ראט איגטעלנאציאנאל טער
 װאס ^רר•טyד געלוא־ען טאטױוילט א-ז

nya יוליענ, אקיטעז דעם ?v\ א נאר 
rהאכ יײטומ צעגטדאלידרמצ טאלקyן 

y i□ עלאכט גאכצעז איבצרין איב^־בריק 
 *אר״ די סון yאױטא;אדי די און פעי׳ד,
 אויף פאםאא וױרק^ \vivv װאאטעז טײען

o n ישיסזאא pc וױלרט־לעוואלוצי^ דער
iy צו יטyהyג אאץ דאס i סאלכאנ־ 
 ״אימנרגע״ |yr*f אלץ דאס ;נענחײט

yocyp /אירוזיעס׳ m rn  yrryii מיט 
 m הארצצן גריגנען כיעידר־וױינײעױ א

 היסטא״ באל; גרױסען אייפ׳ז װאדםעז
זם.יעװ1באל״״ םונ׳ם ׳שמות ריישע

 אין — זיגאוױעװ ערחלערט היינט
 —,ye זײן טינ 4,^ינטא זאגט זיגאוױעװ

 סונים סײנונג די נאר מײגונג, זענײכע
— רגאציאגאל^yאיגט ןyדליט ;•גצצן

 1טוזע טיר אז וױיזט, אהלונגcרy די״ אז
 טיט ט^פ, רע£ טיט פאדדכטיג זײן
 אז הייסט, (דאס צײט־באגריטצן״ די

jys פארזיכ־ נעװען ניט אהער־ ביז איז 
 צײט־באגליפען די pא טצטפ מיט׳ן טיג
 אז ;סאציאא^-רצװאאוצי^ רyד פון

op0 ?♦קײן ניטא איצט א •y®v רע־ 
in( ״‘אאגצ װאאוציאגודצ  nyc.] האט 

 *אץ מװאאוזויע די רטyרקאy פריהצר
 דער אז מײגט, דאפ ').4®עלמאבצנץ
 מיט׳ז טאכטyג ^אום האט באא׳שצוױזם

 אויםקוכיצן איהב װעט עס אז נעדאנס, 1
v אאנג^ נאך ווארטען צו :w יאהרצן 

 רצװאאוציאגצדאר װירהאיכעל א אײױ
 צורייד א אױןי רyאד װעלט־סײמואציע

?jyiny ר דער םוןyװאאוציאנyרyכ- ד 
טואציע.
 זײן pc טײא װײטערדיגען דעם אין

״װאבען זינאװי^ו זוכט yדyר '  די אפצ̂ז
p םח וױרקוננ שוועדע :y r^  y rn 

 פון סתירוח די רטyט'אד, ער ״ ו^דטעד.
 pא טĉמrאyזyג קאפיטאאיםטײש^• רyד

ײנ^ װצלנע קאנפאיהטעז, די 1  רyד איז ז
 קאפיטאאיכטישע די עזיצװי?י אופט 1
 װי #קאנפאיתטע; איץ םחירות ; מאונות י
 גצקאנט זײ ךאט סאציאאיסט רyאיטאיכ י

fyprt®3y פאל צײט יעז־ער אין iv i 
 yדאדג די pc סכיך ז’אױם מאחמה.

^ '^iy::ny די אז צר, ערסאעדט :•?y 
 דער אז *רצוואאוציאגצרצ״, א דאך איז

אויף ״®•רװאוגחומ אןן קאפיטאאיזם

ם « נ ד נ א ז ע ן נ ז ח פ
»----------------

גראס. נפתלי פ,ץ

 קלינגען, ולאקען קלריפםער די
 רוה; צו נאנם די זי־נקם עש
 גלאקענקלאננען־ריננעץ די

 ודה, יעדער דורך דרענען
 זיננען• נעםט פעלד און םײך און

 קלינגען. « און זינגען א
צ־. אודענט דער ש׳פאלם װען

 עדױםען שרראנען און .גענז די
 ;םײך רױייסען דעם איבער

 סארשוױםען א.ץ שרױםען זיי
 ױיך. אנדער אן «ו דױיבו

 שפזײמען םוחענמ ®ץ געזאנג א
 שוױםען צו תה דער דורך קוםם

ר״ייך אנדער אן פץ וױ

 צורײגען, די דוךך זיעם וױנמ דער
 רוה; דשע זינגם סיר אין

 שווײגען. יעדעס דגגען ס׳געטט
 רדה. יעדער אײן — נאבט די

 שמײגען, נעמם זדםגעזןןנג דאס*
שרױימן. ״ מןדעס זינגעז ס׳נעםם

צד. אװעגנז דער ס״פאים רדען
• ״ . • »

v ן m* ר חרך y* ח i p• fnffi• רר
Moצy11 ר< w אנןף

רוןר y* יא(ע ד>
איווט* ןי>ל ״דטא ז4א py fyn ׳צ^ט

̂ pi® ^פא-װאעד^ט p<f טאאיופ4?••
 נאלײפטעט י״עײ ‘ו״נא נצמ טױט׳/

 י-סטא- לאט, v4fmrf*.ia *ײ אז 31אײ
• jfly ד ty j א נאטצ נאללטמו 

 אין װאפ / אטעפ-ו״יזע״ אן דאד אבצי׳
 n אין ,סאי*״. »*ו װאפ p• 3רינטי

y r Y n m e  t v in i באיי^גטימען ? 
 רץ : א גצוא;ט nyMii^f רואט װא•

^4אמצ1יל^ ן וי n א; m n װא• און 
an -‘•*,ב #ראסטעל אי״ס

t♦• oy »ג4גױ T f צו״ כד י
»נעז,6גע1״כצ1א כדי ,8יןא דעס צונחנמן

דא• ןyjpדryלpרy 1ד או
 נרד ט״טאטאי ג>ט צװעק חנם נאר כעל

pc )yjp ארע אדסצוידצען טאר jtifn 
yטoאטוניp די r4 גא- דעד א*ז ראט״גים 

w iv n א״ן המאל, ניאת oyi אוטסי״ 
 ױעיט דע^ פין irypg-cc4^ ןyאכאלyט

 ®סײ א ז״כט דגאוױ^ו אז ;ר^לאלוציע
 חןר םון אינ^עאנג אײכטצלען כאראגיש

 נג1*צאצ1א •y:״* דע־ צו פריהצלדיגער
;‘®־'‘,yn רyד םון •‘.;

 ;*r.y^ry ;,ז••; זyיט4באד פאקטייפ
m\ קוה פולב ל^לאאוצ^ גריגדלינע א 

mm גאנג oyi אױוי  px איצטיגער 
 נאא- די iy3*'yn נײ ^4װ^ט-היסטאל

y:gn o w 'v w; זאל4כ זיךyעהאא• ל; 
®jy. דאס wiyii נאיצטעטיגט אדך 

 איהד פיט ױאס — צריד^רזנג ז״ן דורך
j?yn אר- װײטע־דיגען א אין זיך םיר 

• אז — nyojnyj טיס^ ן
I ריכט•גyדי האכען כלדז לאטלניסט ל 

 יאה- רyנ,נליyצ׳> גרייטצן 1צ זיך נכולה
iy צום רמן״ i;y i44iM®;y .•דאס יזאמ 

 נײצ די אז ,o:yoyi iy אז .כאוױיזט^
חנ א^אנצ  צריא£ ;yp ותןײ-ט-ילזינע חדו

vv קומגן iv צ איןyגדל•גyיאהרצן ר 
 P® ױזע״1אטצם־ ״קול^ די אז ארום,

 רyגדליגyצ דױצחגז המז y,ואזrנולז דצר
זיך ?yp <זאייטאאיזם מנל אז יאהדען,

 טיט jy®jr*r יאח^ן לyהגדייגyצ נאך
װאו;^. זיץ^טויםאימנר

oyp’r די האט oy װאס y r ^ a אנר 
 די ,pdd אהן ׳איז ^טטוישט, טײסטען

 אז ׳פאתט רyד דײטשאאנד״ אין אאגצ
 הײסט, דאס איצט׳ ביז 11^23 סווי זײט
 רוחד׳• oyp סון צוזאטעגנמד דצם זײט

y®ocyn o אה קארוי n] אױפסאאקעחןן 
®p איו גצאט״אינפאאציצ דצר tyoipynge 
 דיײ דצל אין צנחןרתנ גלינדאיכצ א

 האם דעטאאס סיכיח.1םאאקס- ט״שע־ י
אא־ ד• אז גצכאויבט, מאפהװע אץ כלןן
 חןר פאר רײ\י איז דייטשאאנד .אין גע

̂וט מן און רעװאאוציצ,  תןר דויך ד
 האם־ אין אױםישסאנד םרלם אמאגיזירוג;

 ד״טשזןן דעם געבצן צו ג^ײגט בולג
 nm בײשויא. גוטען א סאאס אלבײםעד

 דצרשטיחם איז אױם״צטאנד דyדאזיג
 אהן 1אםיל ‘ראי דעש אין ̂ןyגעלראר
D דיט /yp״גאס ^ y i אצץ פאלט 
 אין ״שטיפונג האםוניפטיישע די טעהר

 וױךצר איצט האנע( oy װי דײטישאאגד,
iyT'iig2 ר די»yיד?yגטען־װאהs׳עז nyb 

 סאציאײדעטאקרא• דעד פון פאזיציצ די
V'o ^ארב-׳יטער־טאסע דער ען צװי 

 באזיגטע דאס אײג .nyoבץ ״!‘אי װצרט
 בא^- די ערפייט גיט האט ד'יט*;<אנד

 װאפ טא ^•רואלטוגגצן, שעוױססישע
 אנדערע די pc ה׳אפעז ישױן |yo זאא

> א/גחגר
 אז רער^, נעבלאכט האט דאש אט

 אר־ v"2 א |ycif זאר באאש^יױזם דעל
 ,Lin צו געבראבט האט דאס ; yנמאציyי

* ו מ א ק • א y : אן רװי אץ־ װאם
 זײט, נעכאטיװ^• זײך מיט .ם ז י נ

 ומגאט־ דער אין ץ:ט\"?\,':: זײן מיט
 יוצאט די אפאײג^ ױץ ט״ט רעװאאוציצ,
 רyאיביכאשטימט אן «1אױ רעװאאוציצ

 m באקאנט זץ־ פ*ר האבען — ׳צייט
®אזיטיװע די איז וואס סאכם.

 pc יאא״ז אױפ׳ן על שטשצם װאס זײט,
 אמונה־ iy3H^p^y אױסנעותו*מצז דעם
®*^yp4^ דױנהט וױ און yראטןך צו ר 
 סאכיוניסםישע■ ד• םונ^דערםאא םיז וחזן

 אויפנצ־ איז װאס װעאמ־אדגאניזאציע,
 אטונדד דאזיגען דעש אױן• גצוואיעז כױט

? ארטיקעא

דאנק״זאגונג א !
 ״י־אויס רyד םון רyט4ארבי די טיר,

 coyn 148 סון ?אםמונ•״, סyדר כױיד
 *«r א בײ פארזאכלןיט סטרימ, טע24

 *ny:איריי, טעז1 דעם םיטװאך, כדםינג,
n די אן מען :y r*e חגזאיוזױ,;: 

 ,-yr® sgr אונז^י ןy?:m*2 םיר
iy םאן, ir c ,אד־ גוטעל ן44ז פאר וױיים 
 אין אונז בײ געטאן האט עד װציכע בײט
 שאפ צײס לאננע א פאר זײ^ד־ג ׳שאפ

®y r. |  א:* רyאו;ז אויס ;ypni און ^
ארבײמ. נוטעױ זײן פאױ ציקענונג

וױי״ P't אויך ווצט ער־ אז ראםענדי^
 *שאפ. אין אוגז בײ טצמי; טער

ly c ^ r^ c ינדופ &2ברירערל' פיט כיי־ 
?אסיטצ• ציאגס1תנזאיל די

22 כ ביא?, װ.
tm טאגע opo .22 ל.

,35 כ •!,D>yo'i סעס
.10 ל. גבױם,8רא? ר.
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T אין ספױיק קלאוקםאכער וער O P
pm ״.מײו, !•י׳ע M  oan| גע־ 

im jy| »4 48 ®ונ״ס tro r ״m iv iru t 
,« pM it'M וי i pa 1 דיMH tyayr 

yo ח^ט ן otavi' W׳ W  ,|ytnt»r 44 B 
t  y t• נתים נערי *fl'BWP'M ifT tpy j 

4« m ך1ו • ?טינו׳נן* .t ir o  I'tae 
tyoa ורי« ty ir ײטט 18ױד רי וױ 

tvo ta ,uatp a n  otatvio'na געחט
 אי׳ננע׳ נעלי־נתים די רןונען סםרי״זען,

M ,tan a in 44 פיהרט n o r יייד 
 ,oeanyi man נעיי־נתים די װעיכע

ta ױעט עם its w e  tyr'anay סטייי׳ 
 װערען oinaonyt רוו oy pa — קען,

ta דט yta אדנײטעי aortae man* 
ra; ער1די ta נען,  c r iiv אױך a 03*ר 
ty t 8יונ־.| I

pa סםוייק m an נאטייי״נט דך 
7» o ra •עעיער•

m דען oan םײ׳טפג nny«a סעט־
o און אען n םאנ ע.״*טען oan פען 

 כאדיי־ עטי־יכע כ״ט נעסעםעיט put׳
 oan ױע״כע ,ony-iropycnao טענדע

ijn נעחאיטן םייל rtnac tit צייט די 
o םיהדען סון n .סטרייס

pa צייט םעג 10 סון װעגיגער oan 
tm גיעסטע די snyv נע־ ארכ״םער 

געסעטעיסמ א־ן ארנייט דער 1צ ׳טיקט
r v iy r

nyoa ra  oy ניט yoipy»a| אזזי 
 א״דער ויך• ׳!וריינט oy װי נױננ
m םיר yn סיט נקסעטעיט a נ׳אני־ 

a םעיזט^ירער r a oynyj to  m yn• 
i און טרנייטער די דיט ס׳טינג n r • 
 ער oyit נעסרענט, בא״נדער א״נעם

t -pny• םון פארלאננם o n נעל-תביח 
y די pa יײדענדינ איבייטקי, די — r־ 

 קיעניי־ a םאר ארב״טענדינ און יער,
 געוועהנ״ ,tyiiatnae םיענען אױן, כען
 א״נינע pa וױידדס. מידםום oyn איך

tu t tytaa- גיפ ty iir  tnet umia 
r< oat ,אנער נמהוכתן 'tati ,ytve pa 

 הןנעדוננען ouatnaa האנען ^ינ״טער
 ,tan a nnyo און natan 10 ניו 8 םון
a׳t נעיוען IJWtpao lit nynr nnyt• 

 סעט״ קענען :•ס מיר סלענעז נעמעהגאין,
 זיר סלענעו ד«ן — ׳סנעיל אזוי לען

 נען1םיז וועיכע ארנייטער, נעפינען פפט
 די װי נוט נעווען pa ןײ ta טענוו׳׳נז,

 ד«ז. פיינער a ra נאס דער )ta װעלט,
 װעט ׳פפ׳נטער סעטלען. דארף סען און

 אונטער םעחר. קריגלן םרײפן גמן
 פעגד םיר םיענקן אוכ״סאענדעז אזעלכע

pa \vi רעחר ײפס 'סרינעז םרי־ען 
 דאיאר, i״a וחןר ארב׳־טער, די םפר
 אכם ניו ,ita און דרײ *װ״, ווער

העכעתננען. װאו a ראלאר
tat איבעלנענענעו טאפ דער םלענם 
 ד,*ט װעיכעד ט׳טאםנער, נר. 1צ װערען
oattw די voaic'iM צו typ’r אײ די 
 סלעגט עס ארבייט. דער צו נייטער

oca ,טיעפען ta ארבײםער זעלבע די 
 טפנ a סיט םריהער האנעז וועאכע
 םעט־ יפי =זמז ta נעזפנמ צװיי אדער
 pa ײאויל איז נים ra אלעם וױיא אע),

 םיז tvtatow «יו יטאעז ,aa«p זייעד
t צו נעהן in ,זייעי אוים וױיא ארבײם 

 aat? ערנסטע דאס עס , pa מײנױ,:
pa דעז tap נפס דעם טײ'עז ניט( 

ta pa נעװינס דעד ra נרויס נים 
 מען oan װערםרי דין צו אוש גענונ
oan נעםטרײ?ט taD ijn.

tjto jia אזעאכע irnpopoia פאענט 
tra םען ta t ארנייטער די אינ׳ןךציינ׳ס 

 oan געוױנם, אנעטיינעם8 דעם וועענן
oan ta’j די r םםרײק דעם םיז tat pa 

t די םאענען n r ’ota עחמחאןז a 
ta r סיט ?אםיםע pa tastmPD a 
ota t צו צווײפ געהן in״pa o יצנעם 

pa a a r דורך t r i r  »t ומא״ םיםיננעז 
 אפנע. די pnpoyotac םען

oat סטדייפ פונ׳ם פיחרען ra נע־
«a can t r a *3ס tr tp itr — ײייא

tp כמםבערם אע8 כמעט tjta  p t םסרייפ 
 נעם׳ד pa o״ataw t»an «םיטמ
ra םעאטע  otta ’ tta tta .tpattr 

 *לז געײארצז־ rotoap םסו־ייק די•
tro a u r װצחמד trn n ia  t in  pa 

 נ׳ר זיינען oaii ,t nwדי סינען זײט
in םטרימ, pa באינען tr D>a tn a tiw* 

 װעא* םעםבערם די םיהחוז• צו זיי רער
t,זיו חפמן מ n  1* otnppwota 

 •na* צו מטעהסם «ױ tpoan אועײט
 -taa jna״t tta oimtata 10 ta אען

tnn דעסםען ra r pa ייפצ׳עט. 5 צי 
t«p צו oat ra  :1httna tjo»n i נים 

o נפװען. m ir tv די מייא tn r 'o ta 
ta. געומן וײנעז 'tr  *a irta אייצמ׳ 
 ם1דיסצייאיני געװזן ניט ?ײנען וועאכע

pa בפנדימז גי#ז ח#בען װעאכע f״ 
in« נױטװענדינהײט n ’ ta tn  t פיניד 

oiJrao ata tp<, ײײי ־צוױממגס ־און 
w יוניאן ךיז  oan מימנם atai. pa 

mrfip, ־ ־ זױיס

a t y r r  f,or pB
33BS

tranvi נ״ס pa ,tat'B naaia די

n in  ■•a (jitin'aaas׳*in fra  (1■ ra i 
toa״ipm ir t iim  p* חוד 

m צװײט«ד jy .ian צוױיia i' w
oa.t די ntaa ,utnayai taw״yaat 

jtoat«ntiara ta ס! סטרײקצוס 'at 
ד י«איר, 7 נ־ענער דיי t 5 ד״ ^ a t, 

a fjmjo ra an  rm a רעי־יי aP*
 װײט וױ tva'anyi oan ys'yn ר־טע,

r,a מענא־ו,  n  tyvyao״ytatoo, 
 נע״ סטרייה ;;acta pa ןyנaה yאנyװ
”oo א״ט. lao ana oהאyצ ota y in- 

ytas דינען ty tanaya tvo2‘j  ayt* 
t אױנט n w n צו pa ooarn tyott 

oyona‘89 n נעסעט׳ל׳םע  jta tyayr 
a pa tyoan צ״ט ײפר tinipao *פאע 

.tyy
y נפנדעם t pa* סט־”? *oytoi’W 

a IV3V3 tna־i,i׳eyua איו tiy j o״w» 
jyo סענעי£ארנ ra, צוױמען an yotyr* 

 tta ,poaatatt ר. tyitayj זיך - נען
oiao, װyאכa tvouyjo'na oan y 
ta ;ייעס rp ia rn i'a ענען; ,ta*3r ty t 

 ־at •an tia טענצער >paaאP אaיaר
 pa tyoat nyp פרימי, pa זעננאים

ap. איסמין tia ,oayn tta נױנכעמ 
ap n reo  tia. .דד jib n y a rti 

tta ;tyom i ty t סטיטס ?ra  .a 
o irr ty ta  tyvyi פון •pycnao •in 

ta r^a ’aaoa o ty ttro, װעז oan •t 
oan ia ^ r n  .o foo ’ tpy ״  on׳a נ

M o'n'oy»a tytna’ ,,t t  tac ,סטיייח
 ty pa סארלוי־ען, oan tyo רyאכyװ

oan נ׳סוס tcia ניט otauyt ־עצט 
t  tyoa p:at a •tiroyb׳ *ro ty ra 

typ><->t» y ארגי*ט א*מ rr*a  pa פיז 
ia r  oyiy, אױך װי nyp’P .o ty tno, 

t oan tyotyp,! אין י״כ סיט •yt 
ata tyt■ pa tye ta rytrna  tin״)o 

too t r t  ra״p גיי tta n y o ru 
tn. סדיסח a iif i o^yoyoyi ^ ^ iy 

o n  olyoyoyi T ia  Ban ta’i r  ,t 
P” tao 1גזא נײ tati ,otyioyo tia 

p■ די ia m i'a  ta oany: Ban aora 
tin  tytyi ta r ,וױ װני*ן v ia נײ 

a ’t  tatt ,panai pa ta^־Ban aot 
t in  tvi93 ta rp ia m i’a ta oanyi 

i r־ta• •ני ty t !אפצםע More װaאט 
ty t נעווען ם¥טאסענט a נינסטיטד איפ 
ty i פאר tim ” ota n  |yn ,ta’ iv  tm

tin  tyetaflvi tyotan ta r  a n r  pa 
ia»r«׳ ty t pa iiwtan yoaona 

n» ta ,tw״ a tyaan to  (oiy די •ta 
a״•r*a  tytyn a s fa  y tn  pa tya 

t |tiyi״tyatyn pa myo ty די ia*iv 
*m yartaa a taa ta r  ayt fysao 

i r  m׳•ta r  ia
n די a״pa ivaa tyo ניט די >-v 

t tyayr votyeyo״anyi Bp’ry i |y i־ 
n a  t n  ta in״iv o it o n  otta ,o 

t n  t’a ota pa — ro tas סטרייק 
tyayr 72 pa in yuy i o rtiy y i ריט 

a n״,tyayr ytiynaa n  pa yog;o 
tan די oo*itty la’i r גיט *Bim ytn*a 

otyo צו n a  tnyi״tyoat .n :tvo
;oiao ii« ’pocatyt .o ;.ap pa 

a ;.ap paa’ P ta ’at. טעגצער .;an pm 
 na tia oitoiytat ;oayn pa• איסוױן

pa .ap paatP tao'aap ;.ap las 
—.puyt .o

'a oan רען tyayr y׳ r i  tie y;’ i 
tyruvi oiypy; Tia — איידער tyoan 

a״y r i םון tyo” ota ,t, ון« •yio 
.aP P« tyy;yo pa otyp-noo ty'y 

opjia ,P” too o n  tvoattae ײען 
ra  oy נעװען niyiytyi yooyo n״o 

Bn 1צ ססרייק t n  pa .tyiniyi צײט 
t װי ,p״too פונ׳ם  ra  oiatyi, יר 

i׳y; Bpaortac tia otyoytnae ta־ 
1135 oyy’ otnyy ,t fta |nan ני׳ומ־ 

t y^yn ,otyo; B״ t'rc 'oa tp  ty װי 
:oitaa

n a  oy ia r tyayr״*ap 72 ,tyo 
61 ;otyo, און טרירעיס SBiyoD'oa 
22, ty*a tyiyo״ty’ ita ,306 DtaB 

ty»a״tyoyo ,o ty t’p r  ,126 ,otao, 
42, ,o ty n i’B ,32 ,o ty i” i r  typta 

271 ,tr ite׳ otynyrtaoao׳ y; l i l t־ 
 אינ־ ,cnyDin■ ,30 ,otiyn, 84 ;יןייא

76 ,otyoytanyo 29 און otyoyta, צו־ 
611 ,tatac ra  tyoat 524 טעגער pa 

ontyn ,jypta ציינט jy’ ite n  ta 
oyt ty ir  tnyr tyonyitae אאץ■ tie 

.,too iti'K  ty r t  pa t^iyo
tyriyim e ,"90 tataa tyi” t tn ’a 

328 tia 71.; אנדע־ע tyoyB'taia’ya 
tiy i ra  (25) tapat tyty ’ryao a,״: 

ty r’ t'iy ja tc  oyt tac tnanyi o n 
imp ,oiyoyty טיר ta ,jyo 'iti זיי •yp 

n  fyoan tyt חד 1צ ם”גאיכ?1נמ 
t, tytnooiaa״tia oyBPVBPa ty 

oyita ta tnyptaortae tyetyn,״yi 
 too typ,,? .‘נ׳אגם^־יעאי t'a ta’i׳:

na ta t 13,565.15 ooapyi Ban וחזא־ 
pi tnapyt tyoyiyjo’ ia tyt’ P yo

t f ' t n  taa ta>at 8,686 :aitaa׳
'ta ta t 2,369 ;oB’ayivo pates

typ<״ ייירי*® ®׳p י י י ז מ מ מ י n lfioי l.1 6  s in  ta • ;ayoiya 
taa 658,25 ורינסינג. . pa ta ta t

_ ♦jana  P  a ry r ta p  ,aynataa 
 wp« פי| צײט pa ivaaispa Dia»׳

ta ta t 2801 ,16 tyoaiaa• ריו־ 
W  spytyi j v i ’p tyoaiopa 

ta 3966 ,07 די pa ט״יאוױיז ta t 
 in otnajraa tvoan otyanyo די

a’r ’ra  ,om jia • ,oBiyoayoa״׳ 
ia די pa pa פי t״_ j Bail. B ia r 

irn y s ra  t n  pa o*oa ta ty jy rn 
na TtBiyoyn Ban ta ia r״.BP,r y j i 

”t גזיט P סף ra  tty i די n*׳o ra 
ttaaa נים tvo’toyi, 48י חיניוז םיט 

n״t פיר  tae oty 'a t ,t  I’ t t i r  |y i 
oan w a rp ia rn ra 1מי yi tyaan• 

pa |ia styayoף ytyt;a  tae טרײיס 
oan ריר nn a ,Bt,ray;ia tyaan 

3ta rp ia rttra  ta tatae ra  oytף> 
jyj דער to  yotyn ,ta’jv כזוזעז •aa 

jycoyp און DaP DPiyi oyn tyotyn״ 
— •t syi ;yo

ra  taro t n ׳ttaa p ir  ovy 1צ 
ra  oy .n :v ניט Pta נריבנ 

a nac״ata y r i״tyB און ty'yyao 
aa־ M״i׳o'no-tyo y i זיןי tyi’ ia iiyry 

 ױני» a at איז־ oy ta ,Piatyj צום
8 n  ta paרבײטער yt” B T t |y tn| 

 yto^ םיז צײט pa ארבײט רyד נדט
pa ד¥ר tyytip צייט oan נײחןר 

ty tito  pa tyo ia rs  •n .ט r t t־»» 
’DDr, צו oytiVBa jyoan קאבס taoaP 
jyoan זײ jp r  uimyoa, ויזד דם 1צ 

”ODi 143 װי רy:'נ teoaP, פון *taa 
tnyBPataa y in 'r• מוןן p ir  Ban 

a y rtrp i tyoipao tyB«ata 6 tae 
tyn’te tyoan o-na-’ tyo n  oan ניס

ty^nayao o^anyi, אויןי pe yoio ,t
86.57 — tatMT
n t» פ־רטאס DTBatpiaa tyoan 

at; ra• ;׳  tin  pa y:at n  jytoyo 
tat t'M neon’ נ ניטaרכיaר a ita t pa 

v.yt ra ׳type צנ jyp oy oan iVD'ii 
tnyryi א־ן pyp ^צ־קויפנ *o ttr  on 

tytat ty ריר װיייען ;a׳ •ptatp ,t  ta 
tie tyrao דaנטרy,אא pnan y;tyn 

t ;y ’ tiy  tyo'ty;״*BtP’ janaon ty 
p״niyiytyj a ovy’ jyoan -d״ta B 

t  tmyDynae’אאגע ־ — uaata ty i 
o;aoy; ra ,נעװארען tnyt ra  oy 

o פין ױיט1 ru yy i ty;an די bta״. D 
pa רי DtyBr ta 'tr  a oan ty3aie'ia 
aBצוקונםט די —ך.יז כ״ט ר stynyi 
tatae ty —ארבײטער די 1צ j” t oy 

y in ’snae און טיט־־ען tnaoyo וױ
pta עדריימן צו 'pa yeiBr v:v 

ta  ,t  tyii ,oeartyiy; tyt:ia״ ;tyo

ס ח ם א ע ל ד ק א פ ס ע פ ס ־ מ ו נ נ ע ד נ י ה
(taortri.

no M לעבעדיגעז• ~
•â MMee«ca»Ka»ggca»ggc9»oBe60606oeceeB09CKK»oecaB̂ ^

a itn s  - <$ >
•u tat

y>a taa tyuwn ירגיי־
מ ת ;;װ«ימ מאד, אמ מ

n אימחױימן, owr»v «ײ  ta 
 BTO’nntaa Ttoiyi״a oan װגי«

n taa» די prftN pa year צו nw• 
•oiyoDyoa an pa< 

iranyj r» ססריית tn זזי «וי

Boyttn ta t to  tyaan r t t i y  pa 
oyi גחת jy j ’jynaa pa 1צ *rn  man 

m ;jy t׳o in 'tn e  ota ,ty ד״ט׳׳ו־ םון 
m tro yo’t n  tia m at אומ 1צ הומם 

tyorty o n  ;ny י8ם .apn
ooat to  tta ,זיך *p ti a ra  oy ta 

pyo .אויפםו tm צי וױץאניס t n  taa 
ס מי ’tyo... ו t t ia tro ’H taa ty ;a 

tia? t n  ,n to in i’n tint ,o ra־' 
t'a’ia ra  ,lyoo’otaiao n  pe oat 

yom P na־|t io r — זיך ומט -BDya 
jy tyo r : צי t  ra״•oian a t ia tro 

t 9t'a  r ito  P't, ייז אייד צי t n 
.O'tPO’tPTP

onyor tia די tro 'H  tta P 'toian 
aa oy'a גיט ,tnatpy ppm א'צס

m a ts
pa ומט oy oyp ,tyotano'ta 't 

a;״ tyoao tan yta tae tao צז or>i 
pa tyoo’natan n  pa nm tn yta 

otyntpi׳|.yoo*a
yiana n  ra  at nyoa, מעט צי p 

> tyotano'ta
ra  p 't ; i* n  Dta t ia tro 'n סתם 

.opatataa a
ra  tvBO'otaian tap ,p 'to ian a 
oat'tiap  a tytyonaopta ooptty 
yr*oap a tnyt ra  ,o w rtn a  tae 

.r'jynynae a ,p’toiayt
ta t t'a  oat נענעז Mtti o n־ry ty r 
p 'to ian a pa. • ׳

tn a . די nryo ד־ש ,ra  t ia t r o 'n 
oatt זי T t oatatt, ױ oan ,פיבער pa 

ט זי ד r. • ו n  pa
p יע 'totan, ניט n  ...P'totan־ 

otyntpi pa • y'lhtatt. נ״ע in a» 
orta'aao ...Daarpm yota pa ׳pa 

ra  oy .orotaiao נענײ׳פט פיבעו־זזיץ 
ru ?ואדען מים r ijr ...פיחנר
 םח ■חנזידענם *לם חעדענמת ‘

 ■רעזיחמט. װי װא מחר איז ^יים^אנד
n » וױץ, דייגמער « ram r, » יחונמד 

וױץ. » װי מחר ניט אמד ס^רימי...

 בא־ ^עצםער דער איז היגדענכורג
 פאד באצאהילט דײט״שילאנד װאס צאהלםס,

חריגערי^קײט. אמאייגער איהר
 אלטען אן םון ״ניארי״ די איז עס

 הינ־ אדױפגעזעצט האט װאס סאאדאט,
 פרעזידענטעןײשםו^ אוים׳ן דענבורלען

אידעא^. מאגארכיסטי׳טער דער װי מעהר
 די םון עראינערונג גוטע די איז עס

 דײטע־ װאס נצחוךצײטען, אײטע נוטע
 צו צײט הײן נעהאט ניט נאך האט ^אגד

םארגצסעז...
 העדענבורג׳ס אין ניט באויכ איך

 פרעזײ אלס נים אאענפאלס יעטארקײם,
דײט׳&לאנד. פון דענט

 אםיאו איצט זייגען הינדענבורגס די
*שאאבט־םעאד. אױם׳ן אױסגע״טפיאט

 סך א אפיאו אונז בײ װעיעז דאך און
 דעם מיט םרעהעז זיך קינדער אידי׳שע

הינדענבורג־זיג.
דײטיטען, בײ װי וױנציגער נים וױיא

 אונז נײ םארגעטערט הינדעגבורנ איז
אידעז.
הינדענ־ זיך גראמט אידען סך א בײ

 גבורה, ^פדצון מיט נצחון, כױט — בורנ
כח. אמגעגדאר״שעז םיט

■ !...חינדענבורג — האײניגחייט אײן
 אידי^ע עrיDסאמרכיס סך א און

 הינ־ אי־אי, :אנקוועאען ויעאעז הערצער
!פרעזידענט איז דענבורג

 און נעמעז ניט אאננ װעט עס אכער
 צורײ דאך וועם היגחננבורנ־אענענדע די

זי■... א םניז װאסעד װי נען
 ווערען װעט נאטען הינדענבורלס און

 װי דײםיצעז, די םאר מרעקונגס־נאםעז א
*>נ • איחנז. פאר •

הינדעג: מע״טה ךי אז איך.גאויב, און
 אמת׳ער אן po אנםאנג דער םײנט בורג

דײםמאאנד. אין רעװאאוציע
איצ^" צו האט דײט״צאאגד

 איזי עס רעוואיוציע. איהר נױט שדטעז
 אײכ־• א איעראציע. באוטאאזע א געוחח

 קײז נים אזא דערפאר און נריננע. א םזנ,
אימנעמנבענע.

 םריי• איהר סויםען כיוז דײט^אאנד
םעאקער. אאע װי ׳באוט כײט הײט

 אױס״ לןייז ניט סאכט געשיכטע די
 באוםדוחטטיג איז גע׳עיכטע די נאםעז•

! באוט כ׳װיא : שרײט זי
 הערען כייר װעאעז גיכען אין גאר און

דײטיטאאנד. םון נײעס םרעהאיכע
 דארט װעט װײא א אויח אז מעגאיך,

 פסו^ צום חוכיעז נאך װיאהעאם אפיאו
 הינדענבות אז ׳ךי־,מעג זײן... טאץ׳קאן

 ארונטערברענגען ♦עטיאערהײט איהם זאא
 אױם׳ן ארױפזעצען פאוצאיננ איהם און

 האאץ אנשטאט זאא ער און צוריק, טראן
קעפ... האקען נעמעץ

 םארזיכטיג, ניט איז װיאהעאם װי און
 אאזען אויך זיך תאן ער אז ׳איך גאויב

טאנארכיסטען. די םון םארםיהרען
מזא. םױבירען װעט ער און
 קעגינען אויך װעט ער אז מענאיך, און

 העחנן ניט אפיאו און צייט. קורצע א
״אײראיא״.

 װײא «:;.s אויױ ניט זיכער אבער
 די בעסערע, די דײטשאאנד, װעט בארד

 דאן און זיך צו הוםען רעװאאוציאנערע,
 און הינדענבורג און װיאהעאם םאיהען װעט
כיאנארכיסטעז... אאע

זײ|. װעט פרעהאיך — אזוי צי אזוי
* פדעזידענם אאס דױנדענבורג׳ען טיט

 א צוגעקראגען איצ^ דײט״עאאנד האט
״םיטיטור״. װיציגעז
 איצט חוסען כיוזעז װ£ט װעאט די און

רוסאאנד. אויף װי מעהר דײט^אאנד אויוי
 •ppio דער ווערעז װעט דײטשאאנד

 וועם רוסאאנד און ײעאט. דער םון טאיןא
 או| אמעם דעם אפכאפען קאנען דערוױיא

װעאט־אטאקע... א פאר צװרײטען זיך
טע אעג איך ;  חיד אױןי האםנונג^ן ;ד̂ו

 :ינאו;צ£אולייזאו. אאטער דער ד^נבורלען.
;םד‘ א וויעאט. דער נחת טך א ̂שאסען TV' ׳ . 'י 1 • . . *? , י, .

.העז, «ד אז ־זעהן, װעט איהר
אױד• נים *שאדס אאעמעז, נאד און

 פאאיטישיאוטעטיג אזוי איז װעאט דער
 אסערי?»• װי ױנהט וחןאס, די איצט.

געײאחןן. םאר׳חואידז^ט אי?
 באום״ ‘>זײס דעגומד פעהאט איהר

* ־ .סיעחטאיזא.
 חיג״ און םארשאאםען, צוםיא איז זי

W םיז אױמרייטען זי וחנם דשנבומ r

m

ap tytyn־«»ta׳lim ,ta ttp r ty p  m 
o tg׳% pa m ’ttta ta  irtyp  tyo 

pa tyop ױ זיו |yb׳pia *ייאען ita ti 
tysa t'a oy .titaa r ty;yr<a ty<p 

a pa r־t i״p tatae גיט m׳tyoaar 
Pt ,yator 939' ty צו סיםעא ;” t ity t 

a tu t טר״ײױניפז * - 1 t t n׳ apy• 
oai;״-iae ra  yotnt ,y'aat'iana y 

ty״a oatt ב״ tae oyt ט־ט נונתן i 
Bj'Boyrao ra. ̂נ״ף  tytaytoiao די ta ,tyaan א

tta typinyi aat tytyn tyoirematp 
t ta״ tynnyj Tt tytyn םיט ty i'i 

y'ltyjy pa row צו tia tyrooyatae 
ta•׳t  |ytyp;aDi, וניאז׳' tyony»” ta 

pyna otV' |yrtiase yotyn ,yta 
pe .איהר oyn oy ta pa 'ניט א»ננ 

*noiao pa tyo"nta •t ta ,]yonyj 
 oyn tataryitycj'K 't אויך װי צ,א

y?aor ty;yn׳tyt וײ סיט tyoaotitn 
ota 03909''* tytua pa״.o

קאיענרא־ אעטערנעשאינאל
םקולמאן. ח. פון

צוריק י«הר 12 מיט װאך ה״נםיגע

 רעזאלוציע א זו־ייננ־;בי#כט ױערט י;ר
 ייאויםאכער, יאיה :ײ באא־ר דז:־»*:ט איז
 במארטע ביוצןןהיטע איע שוז ״.־בי־ות ד• *ז

 י1אוי װערען צוט״יט ז*יעז י*:יאז דע־ איז
 סעק־ אגמנטעז, ביזנעס :אוםז פאיגענדעז דעם

 23 י*הר, עריטטעז — ט-״־עירײט און רעטע-ע
sr,דארער: 25 יאהר׳ צוײיםעז ײאר: א ;־

 32 יארר, שערטעו ;דא^ע־ 28 יאהר, רריטען
 — טענעדזיטערס דיסט־יחט ױאך. א דאיעי

צוױיטען :װאזי 8 דאיער אט •אהר, ערישטע;
 דאלער; 35 י«הר, די־יטעז ;רא־־•;־ •::j יאה-.

 רע־ דיזע װ«;י. א רא^ער :w י»־־, פע־טען
 ״ױעיס דער צי איבעינעבעז ײעי־ט ע זא־יצ

ראםיטע״. ע:ב,נ־ ;,א

 װעסם 135 :א־,עז, s-Kt־* פוז יטעי אינ ד•
r ב״ igs»n ^־יגס ;,;׳-ס  it** •טיטיגג.אײג 

̂אסעז •:יט־כיינ קײן צו ניש ד׳ן־׳י בא
באיד אבעי־ ראבעז זי• ״•א£ א•; יאיטזז

ניעהערער םיט נעגיטעז זיזי טא־יגעז אײ,־•
אוו גןייק.־ א*ז ר״עס א*ז יי״עז si- צי התרד־
נעא־דעים זיי האם ט־טעיסאז ״•א£ ;־*,ד ױעז

געשוויינם. :יט איהם זיי אנ־;ז ־־ <:,5:טא י צו
ינעז באצו יך זי דאט בא״:'־כ דע־ אז ;.,׳׳;ד ־,ט•;;
אוז קרע*, אױןי ;•ט א־ז ־טעז ־«־ אײ,' ־ ו :
םײ יװ״סעז צ א שעז ־ :־ט וײ;ט עי ••א;<ז ביז
;יכע ייי ,:,בא אױכד־־ױינע־ אז דא' , «י1 י . dי  W

»נ• דיעט ;ז »ע pa■ ;.ט כיענ :יעז ג״כ
זײ נים :ט ־ע •;׳־ ד»ט ז. M* • י4י »ן♦•1י V• י J 0•« ו « - <* ג

?.1׳2טא ט '
**•

דיװי• צװײםע רי םאינעםץן ה^אוידאכער
 בא• עס «א-אד. כרא' עי־־״שמעז דעם איז זיע

 םוז אשיכעיס איז םעטבערכ די זיך מ־יה־נעז
 אלע ,K'6S* )1 ,1 יא־א' באא־ד, דײטא־נט

 כייטניירער, רוב^ד*ײל**זע איז איטא״יעני^
u\ ‘לאסא םיז מעסבערס  ,20 .z* 35 איז.

משערלײױ ד״ פרעזענטידען
:דעדאקטאי װערטהער

 סיאװער• ״פ. פון ארבײטער די ׳רייכ
 סט. <י:טע7 ױעסט 20 סאן׳/ ענד סטײן

'רעזאאוציע םאיגעגדע די אן נעהכיען : 
 גד די אנבאטראכט אין ״געהמעגדיג

 םשעראײדי, אונזער װאפ ארבײט טע
 געמאן האט סםױױיא, ראזי שװעסטער

 פיער לעצםע די םאר שאם אונזער פאר
 6אנבאטראכ אין נעהמענדינ און ׳יאהר

 «ד האט זי ישװעריגהײטעז.װאס ארע די
 יעם ברענגעז צו און אויםצושטהען האט
 ;װערסה,זי^ זאא װאס שטופע א צו <טאפ
 בוד סיר האבעז •צאפ, ױגיאן נ>«פעז דעם

 טיצזאר־ אונזער פרעזעגטירען צו ^אכען
 או[ !רעזענט װערטפואען א מיט אײדי
 זי אז האפנונג, די אויס דריקען סיר

 ״מים אננעחן װײטער אויױ אױך װעט
 ^ורשפחד םיר איז ארבײט, נוטע איהד

 םאר קאדוי א״ן סיטהעאפען איהר זץ־, כעז
נעדעכטיגסײט.
קאםיטע, די גרוס, מיט

עטעא און עני
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שמועפען קזרצע
 רעדאקט^ר דעם צוױמען

** m\ לעזער מ u

 דעם פון א°נע איו דאס — ב. צ. כ.
 א*»״ װערכע װעגען ערצעחיוגגען, סארט

 א•״ די ילײעגט ער װען זץ־/ םרעגט נער
 געיײעגט^־״ עס איו חאכ '»וואו בער:
 פון ױעיען ?!‘אויסגעטײט ניט זאל דאס

 חיליײן, ״ײײד םאררעכטינען מיר אז *ייה
 עס האט איחר נײן, פלאדאטוד. אין

 עס או ׳םײנע:דיג אנגעיטריבען, גוװיס
 עס א*ז דאך און אײערס, דורבאויס איז
 ערצעה״ דער פון נוסח דער אזױ. ניט

 פון איז איעס חסעשח, ספוו־ דער ױנג,
 אין געוױס האט איוזר װאס סארט, דעם
 פא,־•״ פאריעידענע םס ארײנגענומען זיר

 אנגעשריבען ע® נאכהער און פאסער,
 חאט איךזר אז גילױכעז, שויען דעם אין

 ;•ט איז דאס געיטאפעץ. גײעס עטװאס
 גאר ארײן. אײך טיט םאי דער נאר
 אנפאגג־;־, נ^ר :יט *טרײבער, םייע בײ

ײ גאר דאסזעיבע. טרעםט  עי־ט־;- די :
 אזוי ניט םען איז שרײבער רע

 ;ע• אײנענעפ אויך יאך האגען זײ וױיר
 םארערט^ןדן אנפאננער אן םיז *עאפען.
 איעענעס, עטװאס ׳רעבט מיט און *אבער,

 װאס: פאד אט רעכט, מיט זאגען מיר
 םירײכט סך. א דא זײנען ״טרײבער

 נױטיג און גוט איז עה עס וױ מעהר,
 עס װען איז, עורם. לעזענדעז דעם םאר

̂יער, א איעער, קוכים  םארראננם און פרי
 צו געײיענט ה. ד. צויװערען, געהערט
 פ־י־ עטװאה טיט קוטען ער טוז װערען,

 .״ו גיט, אז װאדים, אײנענעס.
)איהם דארף.כיען װאה

 אראגדזש־ טיצערמאן פרעםד, ס.
 געוױס װערען טיר ־״־ קאמיטע. כיענטס

 ׳םירע װאס *טטחה׳יע, דער אויף זײן
 פאראנשטאיטען, װאנדער־םרײנד םייע
 און יטעוזנע א אירזם וױגיטען צו אום

 רוסײטער א רײזע. םארגעניגונגספומנ
 א געזאגט אטאי האט ישדיםט״עטעלער

 האט װאס מענש, דער אז װארט, גוט
 וחנלכע מענשען, קרײז געװיסען א ניט

 װעיכע און רעספעקטירעז, איהם זאיען
 ׳איהם םון בעא״נפלוסט װערען זאאען

 װעגען װערט. קנאפען א גאר פזן איז
 דאס טען קען װאנדער װײס־פרעזידענט

 װאס אן צײט דער םון זאגען. ניט זיכעי
 באטערריט, מיר האבען איהם, קעגען םיר
 האבען וועלכע סריינד, סרײז דער דאס

 האט ער װעמען אויוי און איב איהס
 אײנפלוכ, שטארהעז א געהאם איניעד

 מיר דארםען באדײטענדער. ;א:ץ א איז
 גע־ איז אײנםלוס דין אז צוכעבען, נאך
 כײ- צום :יט און נוטען צום אימער װען
 דאס און אלײן. דאס װײסט איהד ? זען

 וױיס־םרעזי־ אפיבעסטעץ רע^אמענדירט
 און כלל־טוער, אלס סײ ײאנדער, דע:ט

 זעהר זעהר, איז עס און מענש. אלס סײ
 א אכיאל האבען סרײנד די װאס ׳נוט

 ליבע די א־ויסצואװײזען נעלענענהײט
 זײער צו פיהלען זײ װאס רעספעהט, און

 עס איז אלײז דעם צולינ ?י״ײז םיהרערי
 אװעק אמאל פאהרט ־אײנעי דאס גוט,
 די עס איז דאן װאבען. עטלינע אויר

 איהם ביאנען צו געלפגענהי־יט בעכטע
 יטטאו־ס איז אעײט זײז דאס םיהלען,

. אננעלײגט. 1
 ״נלױבײ הײן נײז, ״״ גלאםם^ן. י.
 גע־ נ*ט נאך מיר זײנען דערװי״ל גער״

 דין, ניט עס קענען מיר וױיל װאדעז.
 צײפ דער פון כאראקטער. אוגזעי) לויט

צו אנגעהױבען האבעז ^ײ־ י“
 דאס און שכי, ענעם
vy,] כיא־ טיר אױב

פריח, :אנץ נאנץ,
געזענעגט ^ױמער

̂. (יואס דעםעו-־מ
ijg o lP **n

ממו-נ
ךזז^עז׳
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m 4• : *,כ רעדע n וײן נ»ט '*j דאך 

vn ,יט גאר ז״ר שענ־ען טיר און צו: 
 צלם געגנערשאפט אוגזער אז דערמיט,
 איז יאהרען פדיהעריגע די סון צױניזט

 ד וױ ״עטארס, אזױ רעחר גיט וױיט
 ישוט. גאנץ איז ואך די געװען. איז
 די׳אײ אז געדענקט, אמאל האבען מיר
 פראגען, אגדערע פ-יע וױ פרא;ע, דען

 גאגצע די װען װערען ;עלײזט וועלען
 פאר «יאץ טאכען װעט ארדנונג איצטיגע

 מעגשליכע טעחי א פאר *טעהנערע, א
 ריכ־ איז געדאנק דאדגער )־־ער ארדגו:;.

 האכען טיר כעת, נאר, איצט, אױך טיג
 אל־ די פאר צײט די אז ;עדענקט, אכיאר

 בײ זא׳צױזאגען, א״ז, עגדערוג; ;עטײ;ע
 שאד א ■יטוט איז עפ דאס און טיר, דעי־

פארשװעג״ צו ענעמיע די אין צ״ט י*י

י י ד ם י נ ו י , ע ם ד א ף כ י ו ח
_•___
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 םראגען, װיכמ*;ע װעד>ער עכ דען
 עס אז אנערסענען, איצט ־,נ* פײזעז

 דערםון. וױיט ציטליך דעדװ״ר :אך איז
 םון ראנע די װערט צײט דעדזערבער אי;
 ׳יא רוטעגיען, אין רום״אנד, אין אידען די

 אזז ערגער אי*ץ װערט, גאנצע־ דע־ איבעד
 פאר־ אדעריקא האט נאך דערצו עתער.

 ברײטע א פאר טױערען איהרע שיאפען
 םיט פאל דער איז דאטזעלבע איכייגראציע;

 הא• גיט וױל מען אדער : לענדער אנדע־ע
 עס אדער אינײנראנטען, אידישע קײן בען
 זײ םאר טעכייכקײט קײן דארט ;יטא איז
 ■א־ עס האט נון, לעבעז. א ניאכען צו

 •א^עסטינא אז #טיחטה דער דורך כירט,
 םאר הײם יטטיסעל א װערען האנען זאל

 אױך און אידען. פראצעגט געוױסען א
 טײל גרױכעד א נאי אז פאסירט, האט
 וױדסיליו־ זיך האט עיילם אידישעץ דעם פון

 םאלעס־ מיט אינטערעהידעז אננעהויבען
 זיך קעגען sאt ער װאו •לאץ, א אלכ טינא,

 נעכראכט אלעס^האט דאס ;באזעצען
 בא־ צו אױםהערען זאיעז טיר אז דערצו,

 שטדשבעז, צײניהטײסעז דעם םראכטען
 א אלס םארטשדיטס״פײנדליכען, א אלס

 #דער ץו געגענגעזעצט איז װאס באװעגונג,
 אוגזעד געװידמעט האכעז םיר װעלכער צו

 ניט אלץ נאו אכער קאנעז סיר יעבען.
 פאר באגײסטערם זײנען מיר אז זאגען,
 זיכעד, גים ערשטענס, זײנען, מיר איחד.

 הײם־ די װערעז סאן פאלעסטינא דאס
 אוםגעחײער־ אהז נאר אידען פאר לאנד

 ׳די םון זײט דער םון קרבנות *טוידערליכע
 און באזעצם דארט שױן זיך האבען װאס

 אױס, זעהט עס װי באזעצעז. זיך װעיען
 װע״ אראבער די ביז ׳יא:ג נעםען עס װעט
 פא־ אז געדאנק, דעם כױט פאכעז ״טלום יעז

 םון הײם. אידישע א װערען זאל רעסטיגא
 אילץ נאך כייר דינען זײט אנדערעד דעי
 הײם אידישע דאזיגע די אױב ספק, אין

 • ײ ר ם דער אויך װאו אזעיכע, זײן װעט
 גע־ הײם. זײן האמגז קענען זאי איד עד
 האבען אידען די דאס פאקט, דער איז װיס

 אן פה גרינדוננ דעי כיים אנגמפאנגען
 בויען דעם םיט ניט און אונױוערזיטעט,

 דערםרעה־ זעהר א הכיקד״ש, בית דעם פון
 םאייעסטינא אז האפנונג, גיט און ליכער,

 םאר פלאץ דער װערעז אויר װעט און קען
 פענשען, דעם םאר מענ^עז, םרײען דעם
 ערקענט־ זײץ לויט מעהר, ניט קען װאס
 גלויביגען, א פאר באטראכטען זיך ניס,
 זײן זיכער אבער אידען. רעליניעזען א םאר
 װעניגסטמנס ניט. נאך פען קען דעם אין
 אין איבערצײגט ננט נאך זײנען ר י פ

 ניט, פיר האלטען דעסטור{גען םון דעם.
 עס איז אופשטענדען די אונטער דאס

 באװע• דאזיגע די ענטפוטיגען צו רעבט
 בא־ די אז דענקען, פיר נאך, מע.חר גוננ.

 ערםונטעדוננ גאנצע די םארדינט װענוננ
 נעבען. איהר קען אײנער װאס הילוי, אוץ

 חוב דער איז עם אז דענסען, פיר לפשל,
 ארבײטער־באװעגוננ אפעריסאנער דער םון
 איצט. ביז וױ מעהר; זיך איגטערעסירען צו

 אדבײטער, דארמיגע די םון לאגע דער פיט
 נאר איז זי װאס אלץ, פים העלםען און
 פיר ם^עסטינא־פיאנערען. די שטאגד אין

 מיר װען דאן, גאר דאס »ױך, דענהען
 פאלעס־ םון בױען דעם אין העלפען וועלעז
 סאלען אויך יעכם פיט פי־ װעלען טינא,
 יסידות זועלכע אויױ און ײי דעה< א זאגעז

 פין שטעהענדינ ייעיעז. געב.*יט זאל זי
 גאנצע די איבערלאזענדיג און װײטען,״
 װילען יוועלכע אירעה טײל דעם צו ארבײט

 אידײ א אויםבויען יאלעסטינא איז בלויז
 גוט זעהר הען צענטזןר, רעליגיעזעז שעז

 װערען מסוים זאלען עם אז זײז, נעמאלט
 דאס און ערװארטוגגען, ערגסטע אונזערע

 די םון אײנע ווערען זאל פאלעסטינא
 װײטערעז צום שטערוננעז שמאמןסטע
 אוג־י סורצעז, pK אוז, דאס $ארםשדיט.

 פאלעסטי״ דער צו שטעלוננ איצטינע ער1
 *אוגזער אז שײנט, אונז נא־באוועגונג.

 האט און ניכטערע, גאנץ א איז שטעלוננ
 איהר װאס ׳דעם םרן וױיניג זעחר ןיף אין
 נאפען דעס כױט אן רוםען אנדערע .*ון

י גלױבעז״
 אנ״ זי\ן צו —.ס « w ב א ר .ש ז ד

 דע- די לסבוד בא^קןנט רעם וועןענד,אויף
 .האנןועכ״צאן ־סטער25 דעה פון ^עגאטען

1 ; t r h r r  j׳ * \ *י ' ׳ / ־ * ; < . ;► ״
r ־*י 1. :  i ־ •• v׳ ז n ־ ,. . ... ״

 פון אײגע קאיעגטאכער mm פון
 א*ן ױניאנס כעסטצ און *יטסטע אוגזעת
 ן1וי װעט נאװעגוננ, אונ״טער אונזער

 םאײ גרױסער א פאמעדגען, א וױרקייך
 דין זיכער וועיען טיר און געניגען,

אױס/ניא.*• גאדל נאר אױכ סיט
 ניט זיד זאלען שװןריגהײטצן דענטייכע

 ע- צו שטעחזן אינז און וחנג אין שטעייען
װאוגיצ. חארציגסטען אוגזער םילען
 איהר האט אוגז ביי — »ן1 נ רו .ב

bv אז ׳איז פאתם דער ;ע׳ױעל׳ט. זיכער 
 צו האכען װגיאן־פארשטעחעד אוגזערע

 גא- )1 םון םאדערוגגען חויפט צוױי די
 ארבײטס-װא- 32 פון מיגימום ^אנםירטען

 באגרעניצוגג דער )2 פון און יאןיזר אין כעז
 פאר סאב״פאנוםעהטשורערס צאחי די פון
 די אויך ארויסגעשעלט דזשאבערס, די

 וועכע״ א םון פאדערונגען אגדערע
 םערציג״שטוג״ א און פידפום־סתייל רעז

 פא־ *!דערע נאך און ארבײטס־װאך דיגע
 זיך װעט איהר װען נאה מעהר דערונגען.

 םארערונ;ען אי״ע די אט זײגען דערפאגען,
 די װעלכען פראגראם, דעם פון טײל א

 צוגע״ און אױסנעארכײט האט װגיאן
 יאהר א כדט כערי־בתיט די צו יעטערט

 דער צו געםיהרט האט װאס און ׳צוריק
 האט װאס גאװערנאר־קאפיסיע, איצטינער

 א סטרײק, א פארפידען צײט רער פאר
 היריג^ איצטיגע רי סטדײק. דזשענעראל

 װאס י', פון םא־טזעצונג א נאד זייגען
 פא- אין יאהר לעצטען פארכעקופען זײנען

 רע־ דער זיין װעט עס װאס דזשון. נאט
 שוחןר איז דאס ׳אלעם לעם םון זולטאט

 גאטירליך, האפען, םיר םאראױסצוזאגען.
 רעכט א האבען מיר בעסטע. דאס אױױ
 אוג־י אז שײגט, אוגז וױיא האםען, צו •אזױ

 בעסט תנם אויף האבען םארשטעהער זערע
 אויס־ די םארטײדעט אופן פעגליכסטען
 נאך און פאדערונט!?, ױניאז נעארבײטע

 אתטערזוכוננ, די װייל רערםאר, נמנהר
 אינ* קלאוק דער אין פארגמסופען איז װאס

 גא־ דעי םון םארלאננ דעם אויף דוסטריע
 אלע אין כטעט האט. ווערנאר־ה^םיםיע,

 םאדערונגען די גע׳י־עכטםארםיגט פרטים
 עס קאן דעסטװעגען פון ױניאן. דער םון

 גע־ ?י«ן דאך ,זאי ײגיאן די אז •אסירען,
 א אױיפצתעסעז סוזי כל סדוי צדדאונמן

 םאדע״ איחר ע ל א פאר האפח גרױסעז
j .די דאס זיכער, איז זאך אײז רונגען 

 דזשאינט דשר און איגטערנעשאנאל גאנצע
 מעמבערש^ גאנצע אונזער און באארד

 די נוט זעהר באגרײםען איז םארשטעהען
 דאס און פאדערונג, יעדער פון װיכטיגײם

 אוים־ ניט וועט םאדערומ אײנציגמ קײז
 פאסירען, נאר קאן עס װערעץ. געגעבען

 דעם פון םאדערוננען מאנכע אויוי דאם
 באשטעהן גיט יוניאן די זאל פראגראט

 אױסמנ־ גלײך פחעז זײ אז פעסט, אזוי
 הױפט םאפע די נאר אויב ווערען, םיהרט

 װעדען. גאכגענעבען ז^לען פאדערוגגען
און ױניאז די :װערטער אנדערע אין

 וױכ־ דאס אז דענקען, פארשטעהער א״היע
 קלאוח גאנצע די שטעלען צו איז טיגסטע

 ;ע- און נײעם גאנץ א אויןי אינדוסטדיע
 ׳איז וױכטיגסטע דאס אז ; באזיס זונטען

 גמ־ זאל דא, איז װאס ארבײט, די דאס
 ױניאן־שעפער אין בלויז ײערען מאכט

 וועלען דאן ױניאדארבײטער. םון און
 צײט דער םיט םאדערונגען אנדערע די

 לײכ־ גאנ״ז א אױף װערעץ אויסגעפיהרט
 ױגיאן די הרטץפ למשל, אט, אופן. טען

 40 זײן זאל ארבײטס־װאך די אז אויס,
 םאדערונגע^ב^יײ הױפט די און שטוגדען,

 נע־ דאן ט6װאי דאס אויסגעםיהרם. מגן:יט
 רער געװינס. פאפירענער א בלױז װעז

 ארבייט די אז געווען, װאלט רעזויטאט
 װאס שעםער, איז געװארעז געפאכט װאלט

 און האנטראל ױניאן אונטער נ\ס שטעהען
 נאר שטונדען,' 44 ניט ארבײט מען װאו
 גע־ אזא וואך. א שטונדען פעחר און 50

 גרויסער א אױסגעקופען גאד װאלט װינס
 םרי־ ױניאן די פוז דערפאר םארלוםט.

 אוועקצױפטע־ אויסםיהרען אלץ םון הער
 נעזונ־ א אויף אינדוסטריע גאנצע די לען
 םונדא־ דער ווען און פונדאפענט. טען

 שױן אויו וחנט געזונטער, א איז פענט
 אױןי זיך בויט װאם געבײדע; גאנצע די'

 אודאי תױם. א האבען פונדאמענט, אזא
 זעהר וױידזשעס די םוץ העכערוננ די ״איז
 װיכ־ איז אודאי און וױכטינ. זעהר איז

 ארביזטס- צײט נא־־אנטירטע די אז טינ,
 וחןר נרעסערע. א װאס זײן זאל װאכען

 האםען, מיר אבער ? לײקענען עם קאן
 םארשטע־ ױגיאזימעטבערס אונזערע אז

 ױינעז, זאכען אלע די וױ װיכטיג אז הען,
 םון אנםשאום דער איז עס װי םעסט און

 אכפר איז דורכצוםיהרען, זײ ױניאן דער
 מא״ איצטיגען דעם אין װיכטיגסטע דאס

 אינדום- סלאוה די אוועסצושטעלען מעגס
 :געװינםעז װײםערע אילפ אז אזוי, מריע

 װײדזשעמ אין ײת צײט איז שטונדע̂ן איז
 זײ װי ווערט, גחןסערען א םון זײן זאלען
געוחנן. איצט בי? זײ&גז
 אז דך, דאכט אונז — .ש י ר ס .פ

 ווען עמסטע. םאטע די איז איצטינע די
 ־ ״rw אזא באנעגענם איהר האט חאו אח
 איהם חאס• איחר . ? בערמאז אײער װי
 אױםטד און אױסגעםראכם, נאנצען א*ן

 * אוםגעלופפערט. פאדנע אזױ טראכם
•־רוקבאר. ניט לחלוטין איז עס t־ד . ׳ ♦ <י ■ f fז י״ י ־. .׳־
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 2 לאקאל אפערײםארס ללאזק
9 לאקאל פינישעוס קלאוק

י. װ. ג. ל. א.

י!85 ערשטען צום אויו=
קומם און ארנ״ט דער »ון סםאסט

פ דינ , ז ג » ײ םען דעם נ ש חו, i ׳םאי ער או
ן —-------- י «--------------

הדז אפעוא םעטואפאליטאן
י. נ. סטריט, טע40 און בראדוױי

:?!,‘אױסעדנעױעך: אן אואגזשירט א־יך פא־ דזאיען נדר ײאי

ט ר ע צ נ א ק
 ט;ב. ױט ארבײםער א״נטערנאציאנאלע; דעם לננוד

•i t u לגי-י־עז װעט — ארקעםטעי ס־מפאני זײן מ־ט
O p J ^ lS  ] y lU טוזיס. ק׳׳אט־שע און ארב״םער

iJ H ״lS 1$ 0 ״ יJ .*לידער. קצאסיעע און רעוז*או
■H k a f i i i• אמו־ װעט סאראעזעי, דער״באריחסטער ■

J l y j  l / J iJ  | J ]  I םאראעזוננעז. הוסאריםטישע כ״ם זירען 
 אפזיא סעםראפאיו־םאז דער םין כ־ענעדזשמנט די אויפטערקזאם:

טעאטער. דעם א•] סינדעד ה״נע נ־ט עלאױבט הױז
נרוס, ברידעראיכען מ־ט

לןאמיטע, מאי עדשטער
.9 און 2 לאק. באארדס עקזעקוטױו

« פרעסערס
ם פון ק ו א ל ה

 כרעם״ וױיער די דאס װיסען זײס
 בע־ איז ותלװעמ פר*סעז צו ל*ך

 *יצט ביו האבען סיר װ*ס ציוױמ,
 יײ״ צונעפעכטע די כים געפאכט

 ה*לץ אייי צונעשלאגעז *דער וחננד
 אוג״ םון נעוו^רען מרקאערם וײנען

 אום״ ם»ר פעקטארי-ד$קטאר זער
 םון נערוך דער דען ױזען, צו געזוגד

 צויא־ די אוז פ*ך צואװאדיפטע די
ק*ד %\ ברעננען ק*ן ד*לץ רעטע

 פצטענט גייעם אוגוער נ*ר ױום
 װעלכע לײוחמד, סופערנמ די כױט
 די פח מןװארען אנעדקעגט *יז

 װאשינד אין עקספערמען נדעםנת
וױײ סאניםאדישע רעכסס אלם טאז
ברעטל*ו״ עי

די בײ באקוםען *ו

i w n & b s ש א י  פ

ן ו ט א ג ח ר ר ע ־ װ פ ע ־ ו  פ

ד ר א א י כ נ א פ ם א ה
 יארק נײ עודענױ םינפםע 123

.2220 אשלאנד םעלעםאן
 לייםעם® די «ויך *ארקו«*ען ®יר

 &י» סמים הע2®דוק ס»ממיס. ײל8ב
גאיאגאיע. א

̂כען סיר  מוריינפ •ינקיגג אזיך ה
םארק®*. »ין בעס*ע רי -

■Mike T/ inxa, Prop. Te l. Orchard 327
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GIARDINO D’lTALIA 
RESTAURANT.

168 F irs t Ave. New Y ork C ity 
near 10th Street

ע די ש  אגױקולטור ^י
סאסײעטי הירש) (באראן

 אײס■ םים סארמערם צוקונםטינע אלע ט6העי
 אויס• ײזי װ' *אוו פ*רמוײ ױעניז הינסטע
 קויאם איהר ?m מזויגדיערס, םון *והיםעו

סאר^ *ײער
 ב«־אס איהר א״ד*ר דעפאזיםס קײגע ניט

אונו. םיט זיך
 «ריי. אבסאיוט איז ב»ס און דאט אונזער

«ערז׳צר^־. קוםם אדעי ערײבט
אותר. 1 נ־ו - ?ונס»נ a גױ ® IV■ — מבת אויםעד טעגליד *פי;ז

JEWISH A01UCULTURAL SOatTY. INC- 
101 X 140k Si.. Naw Yarfc Q tf

או־םשי־סיז יךפט

m o א  כי ט ת! &

w o שני  פ א פ ע װ צ

פ ײ ה ל ו י פהעע ל ,

7*m

 אפעדײטארם קלאוק אלע צו
ן טשערלײט שאפ

 פון םיטינג א רוםס 2 ^אקאא פון באארד עקזעקונדװ די !ברידער
̂קאיצ פון םעםבערס םשער^ײם, ש_אפ אלע מיטיגג אצנעםײנעם אן צו 2̂ א

ת, דן טןי, צסען שנ פ טאנהעםען ז או ע ם לי
6S סע4 א־עמ anas, ב״םאנ 12 נאר האיב

 די װערען דיסהוטירט םעערליים 2 צןוקאל די םים װעט עם ומלכמן בײ
tvuvyn^o םיז פן)דערען צו בא׳פלאםען האס באא־ד עקזעקוט־װ ךי וואס 

באלעכאטינג רי
 דיזען אוישנעפאדעדם ז״נען טמערלײמ awr אמרײטאים *לע

י אםענחח. ןוו כ־ם־ננ
נרוס, םיט

, עסז. װ א 2 לאסאל כ
י. װ. j א. א.

dto פיגישערם
ם װ. ג. ל. א. א קז ר ע ט פ אוי !ע

אמענדען פנו אױפנעפאדערט זײט איהר

טיטינמז םעקשאן רעגולערע־ ױ
װעחגז ^יגעהאאטען װעאען

ען ג דיז מ מ ם, מ ענ װ חר 8 מאי, פען4 ן או
לאקאלס: מיטיננ פאלנענדע די אין

 סטריט.’טע5 איםט 210 חאל, כעטהאװען — טאון דאון
 םםרים. טע103 איםט 143 בילדונג, ר. א. — הארלעם
 עײ• װאשינגטאן 1581 רומם, קלאב 2 לאקאל — בראנקם

װיל  םטריט. םעקםאן 229 לײסעאדם, לײבאר — בראנז
ש לײדיס ט ענ לעק־ 67 כילדינג, לאקאל אינזער אץ — בד

עײ. ינגםאז6
גרוס׳ בדידעראיכעז מיט
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-Uמ»■ עדשפעז צופ אויו־!
 באוואוסט־ די מיט צוזאמען און •ןעפער די פארילאזט ארבײט, די װארפט

 פון םימע5׳צ א-ער הערען יצ*זם וועאט גאנצער דער פון ארבײטעי דניגע
 אונטעי* אוז עקספלואסאציע פון״ סיסטעם הײנטיגער דער קעגען פראטעכט

!וננ)דריר
 צו נ^נ ארבייטער רעװ^אוצי^נערען דעם ״מאי עױצטען דעם אױס נוצט

! זאך ארבײםער דער צו איבערמנבענקייט און אײניגקײט אײער דעמאנסטרירען
 נאר ניט קעםםען צו םארלאנג אייער פארשטארקען מאי עךישטער דער זאא

 און אידעא«לערער אן פאר אויך נ^ר לעבעץ, גרינגערען און בעסערעז א פאר
!ותיט ישעהנעדער

 אין אקטױויטעט און אעבען באנײט א פון עריטטער דער זײן םאנ דער זאא
 ױניאז׳ דרעסםאכער דער פון מיטגאידער די איהר, איז ארגאניזאציע, אונזער
 און אויפצוהא^טען ױניאן, האײדער שטארקסטע די אאס באװאוסט איז װעאכע

 םען1 היײנטיגען דעם ארבײט די אפשטעלענדיג :^מעז, איהר באשענערעז
!טעטיגקײט רעװאאוציאנעחנ און אעבען אונזער פון םאי דעם טאי,

 דע־ אן אן זיר שליסט און שעפער די פון ארויס
 העלפט אזן ארמײ ארבײטער באוואוםטזינינער װעלטליכער

!אונטערדױקער איד־ע אלע םץ װעלט די באםרײעז
t y i רעװאלוציאגערע די םון רו^ דער שאלען זאל 

!באםדײאונג צו קאמה דורך :ארבײטער
ױניאו׳ דרעפמאכער באארד, עקזעסטױו

י. װ. ג. ל. א. ,22 לאקאל
̂רעטאר. פארטנאי, דזשוליוס םע
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_ 5o m װעכעגטליר דאלאר 2סס ביז
א כעריהמםער מןר אין קודם ט'

ג נ ײ נ ײ ז י ל ' ה ו ן ר ס
נארבמננט^ םאר אײדיס און קאײדער קינדער איז מיסעס םרױען, מענ׳ם, פח
 אוו דדיי«ינג נרײדיגנ, ■עםערנס, פאכעז צו לערנעז דעזײניגנ םאר סקוהל םיטשעל די

מלײדזנר. סעג׳ס אח נארמענםס םאר סאר דרעסענ^ ס\םס, קיאזק^ םיםמו
יאהר. 50 איבער גענרינדעם

ערר״כט ה«ם סיזור ד♦
רעזואטאםע?. בעסטע סיסטעמען, נײע אידעעז, נײע

 באלדינע א סײנט םהוי דעזײניגג םי<מתי דער א־ז קורס א
וױידזשעס. נוםע אזז שפעיע

 עס און םרויעז, איז םענעו־ פאר פראפעסיאז נוטע א
אזיסצולערנעז. זץ־ אײכם זזנהד איז

 אײנענער אײער איז װערעו גצגעבעו װעס יעסאנס נאזוגרערע
םארשםעזזן. אלעס ז*ים איהר אום שפדאןי.

 4לײכםן זעהר ?ײנעז זיו אויסיעמעו ■אר״ו באדיננוגנען די
ih ערםסםע די זיינעז םיר w b און אםעריקא איז קאםיאניזו 
•עסעמ® אלערלײ שנײדעז אוז ■זגשיומס פאיקויפזז סיר

קאאסען. אװעגס און טאג
פדײטאנ. 1או פיטױאך םאנטא!, אויעגידקראמז,

ע ײ ר סקוחא. אונזער איז דעםאנסטרײעאז ם
אינםארמאציע. ■רײןן פאד ■זגיזעני^ קודם

• 4 ״

ד , . ל ע ש ם י נ מ ײ ד נ ע נ . י
I .4יו'ארק.2 סטרים, םע37 וועסם 13

ל ח ן ק ס
rycp^po 1674 סינסײשי.

אחוערטײמרס! אזנזפרע פאםראניתם

 פאנד ארבײיטער פאלעםטיגא
אן זיך הױגט תאמייץ
מאי ערשטען דעם

 סאר ט*ג כאומען יעהראיכער רער
̂ונד, ארבײםזןר ־אאעסטינא דעם  װעט פ

̂ורקוטען  און שסז פרײםאג, לןוממנדען פ
 םאי טאן3 איז םען2 טען,1 דעם זונסאג,

 סארטגע־ זאםילונגקן די װעיען דאן און
 במשך לאנד גאנצעז איבעי׳ן װער^ זעצט

חודש. גאנצען פרן
װיכטי• דיזען מיט םארבינדונג אין

 א ^גגעקומען איז קאםייין ארבײטער גען
 םאר״ צענטראא דער סון אפיא םפעציעאער

 ם*נד ארבײטער פאאעסמא םון װאיטוננ
 אנדערס צוױשען ווערט עס װאו ׳יפו אין

םאאגענדעס: נעזאגט
̂והר הײנםיגס ״פאר  א•1 דער ה*ט י
̂פםעאט םאנד ארבײטער יעסטינא  זץ• גע

 אר״ בויען צו אױםגאבע, הױפט זײן אאס
 גע־ עקןונ^מישע, די םאר היימען בײסער

 ־באדערםע• קולטורעיע און זערט^פםאיכע,
 טוי• ייפוב. ארכײטער דעם פון יײטען

 תא־ אין זיר ג^םינען אױבײםער זענדעד
 אין און טבריה חיםה, ירױפאים, אביב,

 װיכטיגע םיילע קאלאניעס. גרעסערע
 אינסטיטוציעס, און ה^־אפעראטיװען

̂ובען כײר װעיבע  ױינען אויפגעבױט^ ה
 אדימע צײטװײלעע אין צונויפגעפרעסט

 באראתען הילצערנע אין ןןופטכיאל רירות,
 צו פלאץ םיז װאגלען זײ :עצעלטען. אןן

 פונטען םויזעגדער אוים גיבען און פיואץ
 ״איז עס און געלה דירה םאר יעהײיך

 צײם דרינגענדע די געתומע{ דאריבער,
 ארבײטער־הײמען אײגענע אויפצובויען

 סיר• גרויסע די ירושלים, ת^אביב אין
 גרע־ אנדערע אין און חיפה אין הײם קין

 אײ״ ה^בען דארפען םיר פונקסען./ סערע
 בױר^ס, ארבײטער די פאר הײזער גענע

 ביבלײ קיכצז, ארבײטער פארזאטלונגען,
 פאר טעטעחייטען, הויטוך פאר ^טעהען,
 האבען דארפען םיר װ. א. א. כפ^דטט

 גרויסע א םאר םײ ה*$עאעז, אדבייטער
 זיך געפינעז װעלכע ארבייטער, צאהל

 חלוצים, ניייע די םאר אויך װי ׳יאנד אין
 ארץ .די אויסלאנד פון אן קוםען װערכע
 פיהלס ײעלכע ארבײםע^אםט, ‘^ראי

 נויטווענ־ און באדערםןגניש יטטארהע אזא
 די צו נרײט איז הײמען, די פאר דיגקײט
אבער איו עס נרעסטע

 אין מאסעז ע1אידײ די סון חונ עחרען אן
 אטעריקא. איז באזונדערס און אויסלאיד,

 י׳טראל ארץ איץ חבוײם די הילוי צו הוםען
 עתזיס־ פאר ?אמח העלדישען זײער אין

 םון באפעסטיגונג דער םאר און טעגץ
.‘,פאזיציעס זײערע
 אמעריהא פיז םאיטײ פועלי־צױן די

 און רוף ערנהטעז דיזען אויםגענומען האט
 צונויםצױ ציעיד אלס ג^ט^ןלט זיך האט

 םון סומע די מאי חרש אין זאם^עז
 הײםען. ארבײטער פאר דאלאר 25.000

 פון םרײנד אלע צו איצט זיך װענדעז מיר
 זיך אפצורופעץ יעראל אר״ו ארבײטענרען

 זײן צו אױך וױ בײםראנען, זײערע םיט
 בלױ כיאי קומענדען דעם אין װאלונטירען

צולײגען מיר ױעלען דערםים טאנ. םעז
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״mHcvcMH ײע־ע; ױ;•*;, .prim נא,*מ;ט ל״ר־ס א־נטערנע״.:נאא ׳:,36 א««קאל םיו טעמבערס ■תסערס, « -
א.־«״כא. טען1 דעם י- טוס, ײם ארנייטער א־נטערנאי-^נאלעך דעם םייערען איז ארכ״טע דער םון כטאיען
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דענסקאנצע

,יאראםלאררטק דוד
!םריה קומט

ז י י א נ ע מ ע ל ט א ה
סםריט טע14 איסט 143

אװענט אץ אזײגער 7 פונקט
:סיםינג די;ס אדרעסירעו װע-עו רעדנער פסרגענדע
 י. װ. ג. ל. m פדעז זיגמאן, טאדים

פענקין דזשייקאג דזשאדזש גענ.
פ«מע־דע די באט״ייגעז זיד !?,ױעי־ קפנצעיט איז

:ריעפטע
כאר אינטערנעשאנאל ו)

יי*ױ ר פוז דירעיזציסז דעי אונטצ־
 חסידישעך טשערניאװסלן׳ס )2

בענד דזשעז
rs ג-עסט׳;; דעפ נ־;ריא:ט ד-סט װעיבער c -y איז 

ױעײס. םוזיקארישעי דעי־
יאראסלאװסקי דוד )3

 ?י;נעז ײי׳נט כא״יטסז, רוסישזןי כאריהםסער
םאילס־רידעי• אידישע און רוסישע

םױדא ראוז מיס )4
 די ג<ע:דיגט האט *װע־־כע סאייאנא, באױאוססע

 םאר• זינגען ײעט ?■;סערײאטסריום, רלינער1כ/
®*ילס־ײדע-. שײדענע

גאלדבערג חבין )5
 ערםאלג־״כסטער דע־ געיעכסער, nc קענינ דער

רעל*אראטאד, אוז שאררעזער הוט*ריססישער
זאכען נעסטע די פ.*ז עטליכע םןןרטראנעז װעם

דענס א — שלוס צום )6
ײ סוזיק שילזןר. cv's נ

*Jm

>»■
k־î «

Wm.

Kjix*m*■"

wm

m

פױרא ראוז מ*ם

ען ױך װעלען טירען ע־ 6 ■ונקמ עפענ אדיג
האבעז

און
 צו טי״נ כיעהר שוין איז ט״קעטס ין*ה געווארען. אױסגעגעבען ןי*טו \iu ז יזעטס ט אלע

 װא די אזז רעזערוױרט נייצט זײנעז סיטס די רױיל םריה, קומען צו נעבעטען זייגען קלטס ם גז
האבען. נײטט טענות הױן זאלען ׳האל אין אריין קאנעז נייטט

 װעלכע אלע, קריגעז.
•ט#עט קוטען ײעלען װאס

װ. גז ל. m ,35 לאקאל באארד עקזעקוטױו
טענעדדכיער. ברעסלאװ, דזש.

 װאונדערבא״ דער צו האנט אונזער אױך
 גע־ ווערט װעלכע ארבײם אױפבױ רער
 ארץ אין פיאנערען אונזערע םיז טאן

 װעג־ א״נפארמאציעס, אלע םאר ישראל.
 פאיעס־ פון בױרא רױפט צום זיך דעט
 עוועגױ, טע2־133 פאנד, ארבייםער טמא

יארה. נױ

D r .  M a u r ic e  P e r ls te in
טען און שען םױרדז T ם

1310 Morris Avo., Bronx, N. Y. 
Tel. Bragbam 9315

!,8S ערשטען צום אויף
אפעדײטא־ם קליאללן

 צי א״ך תפט לאקאל «ײער פון באארד עקזעקוטױו די
 אעטערנאציאנאלען דעם םדן םאג דעם םאי, טען1 דעם פײערען

טוג ױם ארבײטער
 ארבײטער באװאוםםזינעע די װעלכען אין טאג דער איז דאם

 פראטעםט אלס ארבײם זייער אװעק לײגןןן װעלם גאנצער דער פון
 אונםער־ און עקטפל־אםאציע םון סיםטעם הײנטיגער דער געגען

 פאױ םארלאנג און א־יגיגקײמ זײער דעםאנםטרירען אדן דריקוננ
ברידערליבקײם. און ’גלײכהײט פרײהײס, «ון ארתונג א;

 עקזעקדטױי די אײך רופט םאי ערשטען היינטיגען דעם
 פראטעסם דעם דעםאנםטרירען צו אויך לאקאל אײער פץ באארד
 ײ וועלכען ד־שטאנד דעםאראלתירענדןח און כאאם דעס נעגען

 אינדוםטריע. אונזער אין ארײנגעגראכט האבען י מאכטהאבער
 אוגער־ קלאוקםאכער אונזערע םון לעבען דעם אבט6 װעלכע

טרעגליך.

 דרעס און םקדרט קלאוק,
35 לאקאל ץניאז פרעסערס ־

אױפמערקזאם.י פרעסער, דרעס

m■םיםינג א
ררערעז אפגעהאלטען װעט פרעםער דרעם פון

נ ^ ם נ א , ט פ נ ע װ ם א ק י w ד א נ

ץ האל בעטהאװעןא
םטריט טע5 א־סט 210

 :וױ סראגען, װיכטיגע װערען םארהאגדעלט װעלען עס װאו
 מענע• און באארד דזשאינט באאו־ד, עקזעשטיװ פון באריכטען

 דרעש אלע אוז װיכטינ זעהר איז טיטיננ דער באריכט. ס’דזשער
אטענדען. צו אויפנעפארערמ ווערען פרעסערס

.35 לאתאל באארד עתזעקזטיװ
• םענעדזשע- ברעםלאוו, חש.

 און ארגײט אײער טאג דיזעו אץ אװעס לײגט
 -באוואוםטדניגער װעלטליכ(נר דער אן »ן זיד שליסט

אדעד פױהער ענדלד וועט װעלבע ׳ארמײ, ארבײטער
 און עתסםלואםאציע םץ וועלט די באפרײען שפעטער

אוגטערחיײקונ^
 ארבײטער־יום־טוב, דער זאל לענען

־ ! דערזטערמאי
 רעװאלוציאנערע די ®ןן גלױכעו דער זאל לעכען .

!באפרײאוננ צו tibkp חדך ארבײטער
־ • װ , . י מ מ ז מ , ן ר ר » נ

rm apM ״ • ffip 1»»ערײם,רס.־מ־א ד־טעו,

אחועוםײזעוס.י אזנזערע פאטראנײזט
I■■ ■ ■ I  I — ■ ■■■ I ■ I I ■ ■■ I■■ « ■—1' ■ ■ • ■ וײ'■ ■ ' ■11■ *1■ ■I ■— —  ■ ■* ■ * m m»

טאנסילס שלעכםע פון ניט דדט
הײלען לײכם עש קעגם איהר ,

סענטער העלט ירניאן
סטריט לוטע איםט 131

:זײנען שםונחמ די
 ביז 6 םין ראנ«,־שסאנ, און מאגסאנ

 12 ביז 10 םון ׳*גת םאתאכט, 7
םארםיטאג.

 און טאנס־לס אײוי א^ר־ימאנס פאר
פאר ג<ר«נעגט: ווערט אדענא׳רם

 רערײאקסענע פאר ראצ., 25 ק־גרעי
ראלאר. 20
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 אינײמ׳נד tie ר׳טדיחנר טױז׳ווחד
• nn״«f דיט רי»  , n ײ in* 

iw װ*ר*ן *״ין, י*נאט*ן ip iw e fi* r i 
n ני״ס׳ד *in סטר irw B irs n. ייין 

 «ױ פיהיט •י״ז׳נן וי« אונײטעו די
 די שטיסוג!. ױס-טיכ׳דינע * אינפראר

w וי פון פרטמן m m w, גיס *ױי
y די מי j*ic,| שײנות * »*מן װעינע 

^iv דעס ,סיט bbiipiv ריט *ון װאושס 
in פון טעט־נחײט וױ׳טערדינעו m 

r *  I f , f to r ju r to אונייטער די 
 נרײט *ייט, מ«טע די נחמטשעס, ויגנ

דיסקוטירט
 הן»ט ןורנאדזאצ־ע, גח*סע װי

in א׳נעילימ פ״׳ע ינ<1 אונייטער 
 ויעט יזאנװענשטו די וו׳נינע אױוי פראג*ן,
inn א מבען חורפ׳ון tfp נאשםים יייז‘ 

 פוא׳ חױ«ט די פון איימ «ספ׳ני. ט*ן
 די פטמ׳ןחטען סוזען װעט װאס

 דמר ײעט דע<פגאטען, ךי ון6 דחות
o ׳פטעיען11טפו אזױ װי ןײן, n י״«  י*

 סטננע אין ה*ט װ*ס שארו*, ייכען
פאררע. שארפע » *;נענורען נחונט־צעס

 * י״ז װעט וועיגע וע:״:אן,ילא; די
 װענ m נעפינען וינער װעט ױס־טונ־ד-גע,

 םין אדנייט *;ע1װ״טעו די אזוי וױ
in~, װי גוט אזוי גופא, <ןר;וו;ייאצ*ע 
 סון טעט־גש״ט קויטורעיע נרײטע די

 ג׳ד װייטער •*ר ננלי, ר*« אוגייםער
 *ונגע׳שטעדנמן אן אױ,« װערען פיחרט

אופן

pa jiw נײ a n *  in שאוװעג׳פאן
 פאראיידוט׳ןר ראו •היאאחוטפו וואט

 און יארפ דו פון פןר רי» ארנײטפר
 םיז ויחרפואאפט ו׳ור אמטפד גוארש,

n דייפר אנואמאױיט׳י. א. טון •א»פר 
 א וװופודײט האט גאד פאיאײדוטפו

w m o ארג״• איוי׳פע פון •דאודאס 
̂פס און טפר  ווױסער א יידעד. פא

 ניר bn טיט ארין׳וסטשר, פיטפאוי
 ילס פרענשא ומחאן רחיקשר װאוסטפן
yשיא ׳*וייען װ**ן דיריגעגט,  W'O 

 ז׳טודנאי, סאװעניר ס§ש*י׳ןי<ר א טערן.
 נעװא• וװנענרײט אי« אילוכטרױט, my׳»

 אראנז׳פמנט שטנײענ׳עאן דער סין וען
 איײ װעט נאוונער יעדער ייין שאריטע

 שינ* 1000 אחם עשיערפיאר. טן גען
 יין ׳פויען רי» ארנייטער ד• פון דער

riB״i» װעיען ;ױ־י#וש 9 i׳M |n|  חאי '
 שי״' ערעפענונג. רn פון *י*ט דער ט»ן
 קאלירען, םטדשוידענפ פון פןוחוען נע

 װע״ ערנרעם, ויננ ארנײטער דעס נ׳־ט
 )ד* *יע «ו פרײ װערשן ױיסנעטײיט יען

 דעדיסאן »•( קוגיען װעלען װעלכע
נ^כמיטאג, זונטטג ן v.נאררען סהװער

 םיירװינ״ גירדען סקװער מדיסטן ײעם
 דעטאנסטרא־ ריזינע ט אין זוערןן דעיט

 ארנ״ םיז אויפטואוננען די ם*ר «יע
 * רי». טער
 םיז ערעפענוננ דער ניי רעדנער די
 װ< ז׳טי|1ױ זיין, װערען קטגװענ׳פאן דעי

 דער םון וועטעראן איטער דער דענס,
 *ניערי• אין נאװענוננ סאאיאיליסטי׳שער

 פיו רעדאחטאי קאהאן, אנ. ;קא
טעע־סאז װײננעת, ־. ;.פארװערטס״

 דז׳פ׳ד נאסשין, י. ;רי;נ אדנייטער פון
 ;דיגנ א־נ״טעד פון פעהרעטאי ;עראר
 דער פון אתוייזער pfi(' לטנדטן, רא׳ער

 ט׳פעדסאן דינער׳פטיין, י. ארנאנ־זאציע.
w נמ-ארס דער פון :v n w\ 5אראנז׳ד 

 םארזאפ־ די רופען װעם סאריטע, טעגט
 מדשסעיען ודעס אץ ארדנינג w יוננ
ט׳פערראן. דעם

 כאארד קאנטואל סאניטאױ חשאינט
געגרינדעט טאראנטא אץ

קערמער״טאמט. נײע די םעלעגראמיש כאגריסם דגםאן •רעדדענמ
 פרעםיער-מינישטער דער — גרינדונג. דער כײ אגװעזעגד מאסקארױנךט

• באגרײסוגג. זײן ישױןט קעגעדע ®ון

 אין איו א»ר̂י טען25 דעם ״עכת
 געײארען געגרינדעט קענעדע, ט^י^גטא,

 האגם• סאדטארי אװ בארד ^^איגט א
 יױט אינדוסטריע, ^אול, דער אין 5ר*י

»o r כאארד חנם םון טיסטער זזנילכען 
 געגריג־ איז באארד דער יארק. נױ אין

 ״יאננדצעאן״ א אױןי געװארען דאט
̂ן איז וואס  ״קיגג אין געװארען געגעב

 דארט זײגען עס און האטעל״ עדװארד
 ירא״ גאמ 50 ארום געװען אנװעוענד
םעניעען. מינענטע

 זײן געזאילט דזאט דגמאן נרעזידעגט
 תב סון גריגאונ; דער נײ אנװעזענד

 םאר־ געסאגט ניט אכער האט ער נאארד,
 צוגעשיתט האט ער און יארק דו ̂אזען

:םעלעגראמע פאמענדע די
 1ס״ װאס זעחר באדדער ,איך

̂יכט ®^כט  םארלאזען צו ניט מיר עד
 ם\n בײ אײך מיט זײן א*ן יארק גױ

 דזיצאינם דעם גיון גדינדוגגסיקאנפערענץ
 אין מאנטראי סאניטארי אװ באארד

 םון אינדוסטדיע גאדםעגט ילײדיס דער
 צד םאמעניגען א אונז םאד איז ״עסטאראגטא.

 םון בירגער גײסטרײכע די דאס העדען,
 סאתע־ גרױסםוטינ׳ האבען םאדאנטא

 אױמצװןאא־י םיטװירקונג ?ײער מלאגען
 סםאנ- חעכערע ארבײטער ד♦ םאר םען

 f א םאניםײלזטו איז געזתם םון דטרדס
 םאר־ נלײכ*ייםינ וועם דטס Avnv די

 בטקר זט< '■ונליהום ראס אז .זיכערען,
 11א ריינפרע אין נעםטנט קליידער, םען

 אייד ײינ׳מז סיר ׳טעפער. נעזונםערע
p*pj ארבייט• דער אין ערםאלנ און

זינםאן.' םאריס
נמנ: א דפורנא?*, ,אידי׳פ־ער דער

 םאראנםא, םח וױיסוננ אידײמ ליכע
 on םאנםאנ, פון אויסנאבע רער אין
 דער אויי נעדרושט האם אפרי<, םען27

 וממז-דעס נײעם די ויידז׳פ אר׳פםער
 עם דרומן םיר און באארד סאניםאדי

מ אירנענד אהן איבער ײ  :<נתרוננ וו
איו ניזצזא^ אזיימר אײנס .מכת

ם א ו ח ן צ ע נ נ י ו ר א פ
 איכד אלע סים חם מד םראנם סצארעט

 י r» קיך-אריוױלצנחח »ח ארואװסצגטס
i *רײואםע t  n n א םייר פאררענטצז 
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 סאמעקוכסגן האטער׳■ עדװארד ״?•גג אין
 איז עס װעלכען בײ ״יאגט^״צאן׳/ א

 די געװארען אינאגודירט ^פיציעל
קאנט־ סאניטארי אװ באארד דזהאינט

 פארטרעטער פעיזאז, םוםציג ״איום
 געלא״ צאהיל א אױך װי צדדיט את םון

 געײען. אנװעזענד זײנמז געסט דעגע
 ױנײ די םארטרעטענדיג יאיצאסאף, .1סאי
 װעגען איכערכ<יק פן געגעבען האט אן

 קאמיטעט דאזיגעד דעד אזוי װי דעם
 <עבען. צום געײארעז ארױסנערוםעז איז
 זיערמאנט ער האט שטרימןן קורצע אין
 *ױ ס^אוקמאכער דער םיז געיציכטע די

 מיט 1910 יאחר היסטארישע דאס ניאן,
 אין סטרײק קאאוסמאכער גרױםען דעם
 ווען םײעה טרײעננעל דער יאריז, נױ

 זײנען וױיסטסײסערינס אײדיס 146
 האם־ זײן אויסגעדריקט און אומגעקומען

 יםונסצי^- באארד די וױ אזױ אז גוננ,
 יארק, נױ איז ערםאלגרײך יעצט נירם
 טא־ אין ערםאילגרײר זײן אויך זי ותט

ראנטא.
 »»ע* זיך האט םאסטער ״סעיאר

 םארדינסטען, ■איציאקאם׳ס אויף עטע<ט
 אר־ צװימען שלום צו גצרופען ככאיצ און

קאייטאל. און בײט
 ״טאדאנטא דער סיז נאמז ״איז

 אסאסיאײ• סאנו:ועסנמזורערס קלאוס
 נרעזײ סוטיז, כ. גערעדם האט שאן״
 װעלכער אסאסיאײשאן, די םון דענם
 מצד קאאפעראציע פארשיראכען האט

מאנוםעקצמזורער. די
 נױ פין מאססאװיטש, העגרי ״דר.

 איבער־ יענגערעז א גענעמנז #חאט יארק
 אוים־ די און ארבײם דעד איבער בליק

 באזונ־ אח כאארד דער םון טואומען
̂יען, די צו אועלירם דערס  זאל^ן זײ פר
 ?אל לײבצל ״פראסאניס* דער אז זעהן,

i ווערען. נענוצט
 געוועזען רעדנער^ינצן אנדערע די

 חי• nJn פון םעערםאן #דיול יראפצסאר
 מײ נאדפרי, חאנארײבעל באארד, נעף

 דד. ךיקנער,5 רבי געזונה םון ניסםער
 4חיםא םאמאל םײער םעמליע?,
באגדי♦ םרס. און סימפסאן משייםם

 נעװארען פאתעלעזען אויך איז עס
 וועא• סינג, ירעםיער םיז באגריםוגג א

 באדזי• צײם זמיכער דער 1צ האם כער
 אמחד ניט קען ער וואס דאס, עדט
״יאננדמא?/ כײם זױן ז*נד

)1 D«f 11• §)>W.(
f פארדיגם/ געוױס חאט װאנחןר t ז״ן 
 אפײ אן גצנען ייחס זאל 23 יאמאל
 גצלעגענחײט, אזא ״I ׳נאנקעט צי^מן

 סיט גאוױס ov וואוט ואקאל דער און
 איז >מר לײחןר געטאן, פאמעדוצן

 סען י»גצ אזא אץ דט א>צט 28 יאיןאיל
 פון לעקען צו עדיױגען קאגען דך זא<
h די  n ir in o נאנ• א םון קאסטען 

 איכערנעגע- אזא פאר אפייו fim קעט,
 דאס וױ ױניאז, דער פון סדײנד נצסנם

 T? חאהען וואגדער. וױיס״יחודחונט איז
 טיטיי פרײנד, גרופע א צוזאמנמגוסעז

 אױך און 23 יאלןאי פון גיידער
 געװארעז טראנספערירט זימען װאס

 אט איז ,22 *אוןאי אין 23 לאקאל פון
v די v iw\ װאנדער נעזאגט: חאכען

 און עחרעדכאנקעט, אן םאדדיגם חאט
 איהם עס קאז ױניאן ילאקאל דץ אױכ
 איהם עס מיר װעלען טא גענען, ניט

 נעגעבעז האט וײ סון יעדער !גענען
 א געװארען איז עס און םיגפערעל א

 זיײ עס װעיכען אױןי באנעחט יעעהגער
 װאנ״ פערזאז, 75 געװען אגװעזענד נען

 אונזעד אין םרײנד גאהעגטסטע דער׳ס
מניאז״

 אן געװען אלזא, איז, באגקט דער
 א זין. כעסטען איז כריחנחליכער אםת

 א צו םרײנד םון געגעכען באנשעט,
 און ברודעד, א צו ברידעד םון םריעד,

 האט גײסס נדידערליכער אמת דער אט
 אין אבענד גאנצעז דעם געפיהיט זיך

 איז סעודה די װאו זאל *עעחגעם דעם
געװאדעז. געפראװעט
 דער/כיענע״ פינהאװסקי, ל. כרודער

 דעד געװען איז 23 לאיזאל פון דזיצער
 ריכטיג נא:ץ האט ער טאסטמאסטער.

 איז עולם דער וױ אזױ דאס באמערקט,
 מעדדעז, אויסגעקליבענע םון ב^טאנען

 , ״רעדנער פאר ארע זיך האי״טען װאס
 גזג־ גערארפט אײנעם ר״לן װאיט

 כיען װארט װען אבער ״װארט׳/ א בען
 דאריבער האט ער 1 געװארען פאדטיג
 רעדנער־ די אי כא^רענקען געםוזט

 ניט און ליסט, רעדנער די אי צײט,
 גע־ זיך האבעז װאס די םון אײנער

 רע־ ״געלונגענע א םיט צוגעגרייט האט
 אויך זיך האט עס װעיכע צװײטען דע״,

 יטורות, די םון ׳טרײבער דער געפונען
 געהן אהײם געמוזט נעבאך, האבעז,

רעדע... גערעדטע ניט זײער טיט
הא• מענמען גיײזייכע פאי^נדע די

 האבען און װארט דאס באקומען יע בען
 װער בעסער, אביסעל װער גערעדט.

 גע- האבען זײ אבער ערגער, ביסעל יא
 זואס באנםזט, אונזער װי ניט !רעדט
 דער־ נעקאנט ניט װארט א צו דך האט

יצלאנעז״..
רעדנער, די איבער דא גיכעז מיר

 נע־ האבעז ךײ וױ סדר דעם לױט
;זיגמאז מאריס פרעזידענט : רעדט

 פון סעםבער אלטער אז בײלענסא), ס.
 אײרזשענט ביזנעס א און 23 לאקאל

 װײס־פרעזײ ;^באארד דזשאינם םון
 א איז (ער ;פערליטטײן מאיר דענט

 גאר- ברודער )23 יאקאל םיז מעכיבעד
 מעמבערס ערישטע די סון אײנער דאז,
 נױ ״קעדמןער האט ער ,23 יאקאל פון

 אכד מ. װײס־פרעזידענטען די ; "2 מער
 פילאדעלםיא, םון רײזבערג ה. און דור

 געזע־ זיך ;עקוםעז ספעציעל זײנען װאס
 דז״טאזעוי ;װאנדער כרודער מיט גענעז
 דדטאינט פון סעק־טרעז^ורער דער םי״ש,

 דדעסמאכער און הלאוק די פון באארד
 טעטיגער א עטקין ברודער ;ױניאז

 װײס-פדעזי- ;23 לאקאל םון מעמכער
מענעדזש״ לעםקאוױט״ט, סעמױעל דענט

 דדטואוס ;קאונסיל דיסטריקם סיז מר
 דע• דרעס םון מעגעדזיטער האכמאן,

 ש. באארד; דז^אינט םיז פארטמענט
 גערעב־ די פון רעדאקטאר יאנאװסקי,
 םײנבערג י. וױיס״פרעזידענט טעסײט;
 דזעזאינט םון מענעדז^ער געגעראל

 סעקרעטער־טרע־ באראף, אב. ; באארד
̂שודער  ;אינטערנעישאנאל אונזעי םון ז
 כיעמ־ אננעזעהנער >ון םארנוייס, ברודער

 ווײס־פרעזידענט ־ ; 23 לאקאל םון בער
 דעם פיז מענעד^ער האלפעריז, דז׳ש.

 ארגאניזאצי־ אינטערנע״עאנאל איסטעח
 סארקין ברודער״ ; דעפארממענט אנס

 םון אײדדטעגטש ביזנעס די פיז אײנעד
 •עעהנ־ י. וױיס״פדעזידענט ;9 לאחאל
 ג ;22 לאקאי םון מעםבער האלץ,

 סא• די םיז פענעד״שזער עקםינג שענסער,
א בו^ידן, :10 לאקאל ױניאז טערס

און 23 יאקאל םון סעםכער נעעװזענער

 סײ און בעסער, נעדעדט חאבען װאס
̂, גערעדם חאנען װאס די  חאכען ערנע

 9V< פריינדמאפט, גרױס אױסגעדרײןט
 •V* איחם ,nnor כעל צום אכטונג און

 אױס• און רײזע גלײןליכע א װאונמען
 אין װעט ער אז חאפנונג די געדריקט

 רעד• די ®ח םאגכע צוריס. קוםען דכען
 אירפ פארפעחלט נים אויר האבע נער
 עטײגער א וױ עצות, גוטע געבען צו

 זא< ער ■לעצער אינטערעסאנטע װעיכע
 געראטען זם1אי חאבען אנדערע באזוכען,

 ארבײטער די ׳ג״טודירען דארט זאל ער
 םון גרוס א ברײננען און באװעמנג

.. װײטער. אזוי און דארט
 במדער האט כאמערסט, ^וין װי

 װארט. לעצטע דאס געהאט װ^גדער
 די םאי באדאנקט אלממען האט ער

 איהם האט מען װאס םרײנ^אםט
 בןן- איז באנקעט דודכ׳ן ארויסעװיזען

 געשעיעץ, געװען א*הם עס איז זונדער
 קײן געװעז ניט איז באנקעט דער װאס

 עס װאס ױניאךבאנסעט; אפיציעלער
 ׳ גרופע א םון געװארען אראנד״,«ײרט איז

 אײ• זײער אויוי חברים, און םרײנד
חשבון. גענעם

 א וואנדעי ברודער יטיקעץ מיר
 האםען מיר און פאר־געזונט הערצליכעז

 זײן בײ צוריק גיכעז אין זעהן צו איהם
 זעהר איז »ר ױגיאין. דער אין ארכײט

ש :וצליכער און םעחיגער א  די און ^נ
ארבייט. זײן איז זיר נויטיגט ױניאן

־ רעפ^רטער. סטע^ א

 און 22 לאקאל פון מעמבער א איצטער
אלײ]. מדד׳שסחח דער וואנדער,

אי- וועלען זאל איך ווען נאטיריליד,
 װאס דאס פון עפעס נאנדפ בערנעבען

 װאלט געזאנם, חאכען רקדנער אלע די
 פאר א כאט^ פאדגעמעז דארפען מען

 וויו דא?, און ןױי#וננ דער םח זײםעז
oojq אלעס דאס איצטעד צײט רי מן 

 אבער . אײך .W איד אגצדערײבען?
די סײ רעתער, אאע דאס םארזיממז,

ר, ע ס ײ דנ פ אויןז א צו
שסען מאי! ער
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)1 זײט £*ן (׳•לוס
̂ 1י דרעסכיאכער קאסטאם <):6 לאקא̂י

 טעילדרענס די אוץ ,90 לאהאל יאן,
 עס .91 לאקאל ױגיאז, דרעס־דײקערס

 א װערען דורמעפיהרם דאלט װעט
 דער אין האנצערט רײכער יטעהנער,

אטוזירען. גוט געװיס זץי װעט עולם
 קלאוק־אפצ־ דער םון םיטגלידער די

 םײע־ װערען ,2 .לאקאל ױניאן, רײטארס
 בײטאג, םרײטאג כיאי, םען1 דעם רען
 עם דיױז. אפערא מעטראפאליטען אין

 רײכער א װערעז גענעבען דארט װעט
 אראנזש• די ראנצערט. מוזיהאאי׳טער

 לאזען צו אונז רעט טענטס־קאמיטע
 טיט־ ני^יט זאל טען עולם דעם װיםען
 זײ' וױיל קינדער, קאײנע קײן נעמעז
 װע־ אריינגעלאזעז ניט פאזיטױו ײעלען

 מע־ די יאזט פלאץ דעם אין רען.
 קינ־ קרײ:ע קײן ארײן ניט נעדז״טפיעגט

דעד.
 און דרעס־ דער פון םיטגלידער די

 וחד ,22 לאקאא ױגיאז, וױיסט־טאבער
 קאג״ א דורף ױנדטוב דעם םײערען לעז

 קארנעגיע אין בײצ:אג, פיײםאג צערט,
האל.

 און קאאוק־ דער םון מיטגאידער די
 ווע־ ,35 לאקאל ױניאז, דרעס־פרעסערס

c פײעיען לען n םרײטאג ױם־טוב 
 םנג םע14 האל, טעמעני אין אװענט
 נענעבען װעט עס עװ. דריטע נעבען
 באל♦ און סאנצערט ״שעהנער א װערען
 אר־ ־אן יטפילען ײעט קאנצערט נאכ׳ז

טאנצען. װעט עואם דער און קעסטער
 װהײט־גודט די םון םיטגלידער די

 װעלען ,62 לאקאל ױניאן, װאירלוערס
 ביײ םרײםאג מאי טעז1 דעם םײערעז

 אי| טאנץ, און קאנצערט א דורך טאנ
 פלײס, סארקס סט. 57 האא, מענ^אז

 האבען ױניאן די װעט אװענט איז איז
באנקעט. א

לא־ ױניאן, עמבראידערערס די אױןי
 און באגקעט .« האבעז וועם ,66 קאל

 פאר־ װעט דאס אװענט. םרײטאג טאנץ
 טע110 פאלאם, װױ פארק אין קומעז

✓ עװ. טע5 און סםריט
 לאקאל ױגיאן, טײלארם לײדיס די

 דאגערשםאנ באנקעט א האבעז וועם ,38
 קארל־ ז א ׳מאי טען1 דעם ערב אווענט,

י האראעם♦ סט., טע111 האל, טאן
 אוז קלאוס־ די םון סיטגלידער די

 וחד יעיחאנא &ון לאקאלס דרעס*סאכער
 אח מאי ער^טען דעם םײערען לעז

 גחנםם«נ די םיז אײנער ״דרימאעגד״,
 דארמ וועם עס שיתאנא. אין פצעצער
 ״•יי״ און קאנצערט א װערען גענעבעז

 V.t װעלען עם װעלכען אין דז׳שענט׳״,
 •3כױירלא צאהל גרױסע א באטײאיגען

 דרעם־םאמר * דער םיז מיטגאידער די
 מארים פרעזידענט .100 אאסאא ױניאן

 1אי זיח זונד1אנװע דארם וועט יזינמאן
 םאי• דער אין באטײאמען זיך וועם

Li '* . ־ םײערונג.
 אוד וועאען אאזא, זעהט, איחר וױ
jn tt אכביי־ חום םײאחנן מיטגאידאר 
 *םײ• נחיסען א גאר אויוי ױם־טוב טער
 אמזער פאר זיד פאסטיעס װי #גאר

יתי^ן.
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 צוױי ד כאגױסט אינטןןרנעשאנאל
קאנוזענשאנס ױבילעאום

 גע־ האט אינטערנעיעאנאל ^ונזער
 די צו טעלעגראמעז באגריםוגג שיסט
 אר״ םון האנװענשאנס ױבילעאום צװײ

 װער^ן װאס ארגאניזאציעס, בײטער
 גע־ איז טעלעגראמע אײן אםגעהאלטען.

 יןאג־ ױבילעאום דער צו געװארען ׳שישט
 העט, קאאט ״ױנײטעד די םון װענשאז

 אינטער• װאירקערס מילינערי און העפ
 געעפענט זיר האט װאס ,”נעישאנאי
 דעם אין מאי עריטטען דעם םרײטאנ,
 םער־ דער אויןי לײסעאום׳/ ״העדגער

 דער םון הײם אײגענע די סטריט, טער
 •p איז טעלעגראםע צװײטע א ױניאן.
 ״יאהרינער25 דער צו געװארען עיקט

 ארבײטער םון קאנוועניטאן ױבילעאום
 זונט*ג געעםענט זיך האט װאס רי:נ,

 גארדען, סקװער כיעדיסאן אין טאג בײ
 נױ דער אין פארטגעזעצט װערט אוץ

 טע107 דער אויןי האי, קאסינא סטאר
עװע:ױ. לעהםיגגטאן און סט.

 קאפעךמאכער צום טערעגראכוע די
 :םאמט וױ זיך לייענט פארבאנד
!שװעסטער און ״ברידער

 טרײ דעם באצײכענט טאג הײנטיגער
 ארגאניזאציע אײער םון טאדע אוטןז

 יאהר 25 — יאהר, 25 לעצטע די אין
 אײער װאס אפםערונג, איז קאמױ פיז

 צו דורך באװיזען האט ארגאניזאציע
 גער םון צײט יאנגע א איז דאס מ*כען.
 ארבײט איבערמגגעבענער און טרײער

 אינדוסט״ אײער פון 4אדבײטעו די פאר
 באװענונג ארבײטער דער פאר און ריע

 בא־ צו אײך גליקיאך זײנען כייר גבלי.
 גרויסען אײער םון טאג דעם אין נריסען

 בעט־ דעם אײר יטיקעז םיר און טוב, ױם
גרוסעץ. װאריטסטע די און װאוניש טען

 פיא־ דעם אײך איז אנערקענעז מיי ,
 די איז באױעגונג ארבײטער דער פון ציר

 גאגצעז א האט װאס טרײדס, נידעי
טדײד םון פאהן די הייד נעהאלםעז דור

 איהר :ידעל־טרײדס. די אין ױניאדזם
 א םארםירען צו ער^טע די געװען זײט

 ארבײטער אימעראנטען די םוז ױניאן
טרײדס. נאדעל די אין

 אלע די חרכגןענאנגען זײט איהך
 אוגזער װאס פארםאלגונגען און האםםעןי

 דורכ- געהאט האט כאװעגונג ארבײטער
 םון יאהר עטליכע לעצטע די צומאכען

 שװערע זעהר די — מילחמה, דער נאך
 ױנײ אונזערע םון יעבען דעם אין צײט
 ױניאנס, אנדערע די םיט צוגלײר אגס.
 םא־ דער װן5 געליטעז אויך איהר האט

 דאנפע צױטטערענדער און נאטימער
 קאמױ נאמעז דעם אונטער געהט װאס

 געװאלד מיט ־ זוכט כיעז װאס ניזם״,
 יוניאן טרײד דער אויױ ארױםצוצוױנגעז

 צוזאמעניטטױס דעם םון און באװעגוננ.
אלטע, און נײע ״טונאים, אײערע פיט

.do זײט אויזי (ערוס

ױניאן ד אז פסק׳נט קאזרט טאראנטא׳ר
פיקעטעז סעג

קעגעדע. אץ ױדאן קיאוקמאנער דעד פאר זיג באדײטענדער א
 א זײגעז יזענעדע, טאיאנטא, אין

 סטרײק. אין פאדבליבען נאד יטעפער פאר
 פעיצאן ״ד' םון ער8יצע די זײנען דאס

 ״טאראגטא די אק קאטפ.״ קי״אולו
 און םירפען, צוױי די קאכיפ.". בקוירט

 םאד׳- זיר האבען אנדעיע, צוױי נאך
 נ*ט אופן ביעום װילען x און עלדצג׳ט
 ױגיאן די ץניאן. דער סיט סעטלען

 םירמען די געגען כטױיק דעם אן ט4האי
 ארום פיקעטס אװמקגע״עסעיט דאט און

׳שעפער. יענע
oV באלעבא־ די אז זיך, םאריעטעחט

 טטאיק עס ײייעז ?זעיעך יענע םון טים
 טארא:־ פון פאליציי די און יײדען ניט
 פא־ רי דױלף. צו זײ,געקומעז איז טא

 קעגעדע ‘אין אז ענטדצקט, האט ייצײ
c ארװאלגערספ דך האט m איםצד אז

 דרעס דער פון ױכילעאום יאהריגער 20
פילאדעלפיע אץ ױניאן מאכער וױיםט אה

 סיא־וע־ פאר׳ן באגריסדנגען די צוצועיקען גלײך געבעטען זיינען לאקאלם די
מא־. םען24 ז-נט(ןכ, װערען געפ״ערט וועט ױבילעאוש דער — ניר־בוך.

 יטױן איז ״גערעכטיגקײט״ די אין
 אונזער דאס געפעידעט, געװען םריהער

 םי־ םון ױניאן װײסטםאכער און דרעס
 צו זיך קלײבט ,50 לאקאל לאדעלפיא,

 ױבילע־ יאועיגען צעהן איהר םײערען
 נײעס די באקומען מיר האבען אזוי אום.
 אזוי און ױניאן םיילאדעלםיער דער םון

̂בען. מיר האבען  געישו
:םרעגען גענומען מענשען האבען

 יאהדיגער צעחן א שפעס זײסט1 ״װאס
 ױניאץ די ? ױניאן דערי םון ױביילעאום

יעױן דאד עקדסטירט — זיי זאגען —
).10 זײם י1אוי (מיוס

 אין פיקעטען, פארװעיט װאס געזע״ד
o אױף y i לאט געזעץ יענעם םון ספך 
 אװעקצױ ױניאן די אױפגעפאדערט טען

 און ׳צעיער די פון פייזעטס, ,ד געחפען
 אנצוגעהן כאיעבאטים די יצטעיען ניט
ײעי טיט  נאטיר- איז, דאס געיעעםט. ז
 :ױניאן דער פאד ליאפ א רעװען ליך,
 בא- יענע אזעז1' צו נעמײנט האט דאס

 טיט או:גע*צטערט אגצוגע^ז רעבאטים
ס־עב־׳צעפער. דיערע

 צו ניט באיצלאסען האט ױניאן די
 פא• דער פון ױיער צום זאך די יאזען
 אין סײס דער טיט אװעק איז און ייצײ

 פאר פ^מעקומה איז קײס די קאורט.
 טען4 דעם מאגטאג, דעם דדצאדדט, א

 ;ונ- צו פסק׳ע:טיגע ה^ט ער און טאי
jn האט ער דער סטען rji? 2 Tt
 איצט קאז געזע״ז איטעד יענער דאש

 פיקע- אז און חערען באנוצט ;יט םעהר
געזעצי׳יך. איז טען

 פוןטא־ ױגיאן קיאוקמאכעד דער פאר
 א נז|וױנס, נרױסער א עס איז ואגטא

 האכען פײזעטס די זינ. באדײטענדער
 אױף אױעקנעיצטעלט צודיק ;יײך דך

 װאס ישעפער די ארום פאסטען, זײער
 באלעב^טים די און סטרײלו אין זיינעז
 <זרי• , א. םענסטער די דירך א־ױס יזוסען

כעס. פאר צייץ די :•יט צען
 וױיטער ענטשיאפעז איז ױ:*אן די

 יע:ע געכען סטלײק דשש אנציפיהרען
 די נאכקוטען װעיעז זײ ביז פיױטען

 ארבײטער די פון פאדעױננען &ע3גער^
׳ סעטלען. און

 דך עפענט הרז ױניטי אינטערנעשאנעל
רזשון ןוטען דעם פױיטאג

 װעט דאם — םאי. טען25 דעם טאנטאנ, אנםאנגען זיך װעט רעדזשיםטריישאן
 ױניטי דער פון געשיכטע :לעגצענדער דער אין םיזאן דטער דער זײן
םון.םענסילוױיניא. בערג״ ״בלויע די אויף הויז

שיקאגא אץ האנפערענצפזזדכםינע m זיגמאן פרעזידענט
אינדיש- ;ארמענמ לײדיס דער פץ לאגע דער װעגען באר״בט א אפ גיט ער

יארק. נױ אין םריע

 ״גערעכטיגקײט״ די םון לעזער די װי
 אין אימעניע ױניטי די 1אי ^ױן, וױיסעז

 בערג ״בלויע״ די אויןי פארק, פארעסט
 אײגענטום דאס איצט פענסילוױיניא, םיז
 און * אינטערנעשאנאל נאנצער דער םון

 דעם םאר צוגעכרײם דארט װערט אלץ
 צר דער צו זײן זאל עס סיזאן קוסענדען

 מעםבעדם די םאר בלויז גיט םרידענהײט
 זאגדעח לאקאיל, יענעם אדער דעם םיז

 אינטער־ אונזער םון מעמבערס אלע םאר
 זאלען זײ לאסאל װעאכעז צו געישאנאל,

 אלע םון מיטגלידער די באלאנגען. ניט
 דארם װעלעז לאסאלס אינטערנעשאנאל

 אנגעזע־ זעלבע די מױחסים, נלײכע ^זייז
. געסט. הענע

 םאר אפען זײז אויר וחוט •לאץ דער
 אויך און מעםמנדס די םון םאסיליעס די

 און באאקנטע און םריינם זײעיע םאר
̂ן םרימם אלע םאר •יײד  ױניטײ דער ם
p אחיז קומעז װאס זזויז ir אײנינע ?ײם 

 וױ- דאס ״איז כלל דער װארים יאהי♦
^ אדער אײנער, מ*ד ע י  »ײן סוםט י

דער• זײ און חויז, יוניםי דער אין
 ױוײ נאטירליכעז און •ראכט דעם זעהעז

 סױ pw ךײ וומלען •לאץ, דעם םון כעל
מאל. אלע מז

tm *

n זײנעז <וטס םענשען, די » r אײן 
י  דטרו• חױז, ױגיםי דער איז «װעןנ ״י
 *ו שרײמן אדער יתחןן נים םעהר נףו

«ו בטתטנט בלויז גענונ איז «ס • ”

 זײ װארים קומעץ. שייז יוועלען זײ איז
 די אויױ אומגעדולר כײט שוין װארטען
 האבען זײ װאס םארגענינעדצײט, שטיקעל

 שטײ א זאגעז מיר זומעד. יעדען דארט
 ארבײטער אן קען װיםיל װײל צײט, קעל

םאמינען זיך ארבײטסזםײדעל אץ אדער
.)18 זײם אוי«י (מ?ום

 אין געהאט האט דגמאן פרעזידעגט
 קאנפעיענצעז וױכםמע אײניגע עיקאנא

 נײטגלידער טעםיגע און בעאפיטע די טיט
ױיניאנס. ילאקאל אונזערע פוץ

 דזיצאינט דער האט נאכמיטאג שבת
 דרעשכיאכער און סלאול די םון באארד
 כיי־ ספעציעלען א אײנגערוםעז ױניאן,
 געװאדען באטראכט איז עט װאו טיננ,

 םיאנט. שיקאגא׳עד דעם אױןי יאגע די
 ווענען געונארען געלעדט ךארט איז עס
 אגרײ קיאוק דעם אין פונקטען נײע די

 מא די װעגעז און שיקאגא, םון טענט
װע־ איעגעשטעלט דארןי װאס טינערי,

 איניצורענס ארבײטסלאזער דער אז רעז,
 פי:* אנחױבען האנען דא־ט זאל פאגד

 טעגליך. נאר װי גיך אזרי קציאײרען
 דעם אויף האט זינראן פרעזידענט

)0. זײם אויף («דוס

אינהסלט־םארצײכניס I

□

11• נומער *גערעכטיגקײט״,

on איץ,א• פיהרט אינטערנעשאנאל
זניאנס לאקאל אלע פאר בװ״ ״דעי .

—;---------------------------* •

 אינטערנעשאנאל אונזער פרן לאקאלם אלע װעלען ,1925 דזשולײ, ערשטען פון
 לאקאלס אונזערע פץ מאנבע —״דעי־בוך״ דעם געברויכען םוזען י

, • שוין. עם געברויכען

— באא־ר דז׳שוןיגטצ.ייפ םין סיטינג ?. זײט
r יאקאלדײי ד- םײז i,באא־ד, עסזעקוטײו ם*ן דיטיננעז פארטנאי. דדשולױס •

 ר*י,אל ׳ױ;י«ז סעט»עיט»כער ד• ד .4 זייט
•"א* nc נײעוםיהרער .די רובין. ר. - - זז בארוכאװיסיש. י. — ׳.״ קאי
»ו יווקארםימ ,ז זײט

- טעזcאrpנעװער די םון •טענ .C י
םזן כאניזעט מאי טער !רץט׳ ■1»זט*

 דזשע־ אונזער פון באשלום א .<ויט
 אלע די •■נעשאיט וחנרען טםים, נעראל

 זײנעז <ואם בוהם/ .דעי פטרשידענע
 די 1אי געװןורען נעברויכם איזם ביז

 טר־ זאנזער םח טפיסעס לאקטל ט<#
 בא־ ײקט דעם אנשטאט און נאניזאציע

 ״סאטבינײשטן נייןר א ומושן נ»ם
 םפזד איז װאם בוך׳, רעטים און ,דעי
אגנזער םון נפײטתז *יעצ

 א זײן וועם רןום טפי־ם. רזשענעראל
 םאר גון״ רעםיט אה דןי '_י\ניםארם

ssm -ןוינט׳ורנוןשןו

 װע& בוך״ דעי״ אנרער קײן »יז נאל,
 יחי׳ין אץ ותרעז נענוצט םארען ניט

»ei־d דאם יע.5אניזא5«ול אונזער םון 
 איז ײאם בוך״. רעסיט און ,דעי * איז

 די ײי ניצליכער און ■ראקטישער םיעל
 וואם םארט דעם פון ביכער אנדערע אלע

 גמווטרען. נעברויכט איצם ביז זײנען
 אי• אונז ניט באראף סעסרעטער וױ •

 ניײ דעם םון א״נפיהרזננ די איז בער,
 רע־ ײיכםינע זעהר א נוך״, ״דעי עז

 דער urn וױיל ױניטז דער אין סטרם
vm  dww ז״מ U• ■ %

 — פדאגעז א־נאגיזאציןונכ ייוז טרייד ». זייט
אנדערע. אוז ראטםאז .0
גארקי. כיאקסים — ניױגענס ציױי ,7 זײט
נאטיצעז. רעדאחציאנעיע .8 זײט
 איבי-טער םאד װאדבי׳ש*:ם נעזעצריכע ס. .זײט

ק^ הערמאז דר. — :ים דאם כ׳יאז ?ךאנ
 ש«:אל1»ינטער:י אדלער. י *-־ םארזםעהז
סקולטאז. ח. — חאי*ענד«ר

 האםוניס• דע־ no יזנאס־!" אונטער׳ו .1« זײט
פערל׳שטיין. מ. — דיסטאםור טיזתר ג ב. י. — עאדף און ײורץ

 ױניאז טרייד מראנצויזיןפעי דער םיז .11 ?ײמ
 עיוגיו רי לעסער, דזשוליא — באײענוננ

 םאני —אינסשיטוציע סווציאליסטי״שע יױס
קאהן. מ.

ב. דר — אונעוידינע .12 זײט
יפעייעטאז) *ורימעיןיסזנע די

 שםועםמן. קורצע .13 זײט
ט ײ  .uroi>v אח ארװנרםײזםעגםס .16 אח 14 !
i a זײמ n• אלוסעו ae זײט


