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 י7ז* )17נ־31הל7(ער« — ך. י. ♦*•יויארו,

 1*׳* ער ;6 זײט ,on. 13 — י7ל7סדל־ם
 דזןל ;5 זײט ,on. 28 — ךיזn זיין

 .5 ז«*ט on. 38 *— כעל7סםלײ?־בר
 — לעבעדיכער דעל מוביח — ײז. שנײסאא,

51 .on, 5 זײם•
18,000 די װעגעץ — װעאוועא ׳טװארץ,

גאי־ סקװעי 100*770 *יץ ל7קמאכ10קל
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 קאטעיס דעי־ איז — ב. ם. עעהנקער,
;9 ?ײ• ,8» גום. — 10 ק*י*0י ײניאי,

34 .on 9 זייט 36 ום.3 ;4 ז«יט;
38 .on 42 ;9 ז«יט .on, 8 ז«יט;
45 .a n, 50 ;12 זײט .on, 3 זײם;
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 ױניאן ?**עי־ און כעל0וקם04ל,י די — ק. &
M — י*ז30י אין  .on 9 ז««ם.

ת.
 — *טזרם דער — (ערצעחלוגגעז) — תי׳ױט.

:3 .oi 12 — עלענד ;5 ז«ים .on, 
;6 זײט ,on. 18—*וראם*ק* ;5 זייט

19 .on, סג?[חאלפמז1* גים ;5 ?ײם» —
29 .on, יאניס• קע30קל די ;5 ז*ים■ 

 —**ק*י0יװער ;5 זײט ,on. 41 — ״טין
״- .5 ?ײם ,47 ום.3
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ד ע נ ־ ל ד נ עז נ םי ן טי ו m פ
t o  O T p r a מ  מ נ  a n

 אינסמלידפ 20 ממאל
נןאםטע ערװעחלפע נײ

ט ענ ד עזי ר ײט זיגמאן פ ש א צו גר עדז עס ט די װענען מ ײ ס טיג ע ת ט רד דעם פ א א דטר איו ב
ר ע ט ענ ה א ט. נ ם קונ צו

 יא־ טען5 דעם דינסטאג, קומענדען
 עד־ דער עםענעז זיר װעט ,1926 גואר,

 םון םיטיננ יעהראיכער םערטעא שטער
 עקזעקו־ גענעראא נײ-ערװעהאטען דעם
 אינטערנעשא־ אונזער םון באארד טיװ
 אויוז נעװארען ערװעחאס איז װאס נאא,

 סיאא־ אי| סאנװעגשאן טער18 אונזער
 אפגעהאא־ װעט מיטיננ דער דעי^יא.

 קאוג־ דער אין •ארק, נױ איז װערען טעז
 ביי־ אינטערנעשאנאא דער םון סיל־רום

 עשעגען זיך װעט כייטיננ דער ריננ.
םריה. דער אין אזײגער 10 דינסטאנ
 באארד דער װעט םיטינג רעם אויױ

 איינשטעאען, 3געהערי וױ ײך כא הודם
זײנע װערעז ערװעחאט װעאען עם און

 האבען װעאכע קאס״טעס/ סםענרינג
 םאר׳ן םונקציעס געװיסע דורכצוםיהרען

 װעט נאכדעם גאײך באארד. ^גאגצעז
 באטראכטעז צו נעמען זיך באארד ער7
ארגאניזאציאנס־םראגעז, און טרײד די

 אױט םארנוהמעז, באלד דארױ ער װעאכע
 םרא־ האנװענשאן. דער םון באשאוסען די

 זײן באסומען באאד דארםען װאס גען
אויםמערקזאכיקײט.

 באארד דעם פון מיטינג דעם צו
 א םארםערםינט יגמאן1‘ פרעזידענט האט

מ^אי! סעדז  1א צײכענט ער װעאכ^ םן
 דער !חגאכע םיט םעטיג?ײטען, די

מאכט ער םארנעכמן. ז״ך דארױ באארד

 רעתאמעגדאציעש נעװיסע אויך דארט
נרשא*

אז ל יזני א מ מ

 םראנען נמונפע װענען ם/ור׳שר»נען און
 םון רייהעז די 1אי אננעצענענהײטען אוז

 ר*ם ױגי«ן. אינטעמעשאנאי אונזער
 םארזיכ־ אינטערעסאנטער, זעהר א 1אי

 ײ«ס ד^סוםענט, צונויםגעשטעלםער טינ
ם ארויםרוםען נעװיש װעם תי  אינטן־ נ
באארד. םון םיטנלידער אלע בײ רעם

 נײ־ער־ דעם םוז םיטנלײזר אלע
 באארד מסזעהוםױו נענעראל װעהלטען

םיטיננ. דעם אויוי זײן אנװעזענר װעי׳ען
 םאר־ וועלען, םיטיננ דעם אויף
 » װערען אויםגענוטע( זיך, שטעהט

 ארנאניזא- און טרײד־ ריזהע נאנצע
 בא־ װיכםינע די און ציאנס־פראנעז,

 ייערען סארעםענטליכט װיעלען שלוםעו
 .נערעכם*נ• דער אין װאך הומעגדע די

ט׳. קיי

םעםבערם. די צו ענטשוידיכוננ 1»

 דעש אװענט, ר^נער׳שטאנ היינט,
 אינסטאלירט וויעלען רעצעמבער, טען31

 םון כאאמטע ערװעהיטע נייע די ײערען
 30 לאסאל ױניאן, ר״נתאוטצזאכער דער
 םארשר װעט מיטינג אינסםאליי׳שאן דער
בילריננ. אינטערנעש/ונאל רער אין םען

 סיד װילען ,20 לאסאל סין רעדענדינ
 מיט־ די *ו אנטשולדינוננ אן מאכעז דא

 אננדשולדי־ די לאסאל. דעם םון נלירער
 דעם םון באאמטע די םאר סיר ניאכעז נוננ

 םון מיסםאר׳שטענדנים א םאר לאסאי,
• שבת. לעצםען

•1ב« דזשאינט n האט עבת לעצםען
 *a< דעם םון אםים דער ײאו בילדיגנ, ארד
 נעשלאםען, זײן נעזאלט ויך, נעםינט קאל

 דארי• זײנען 20 לאק םון באאםטע איז׳די
 אויגד אםים. איז שבת נים.געקוםעז בער

 נע־ איז בירדיננ די אי זיך, יל«ס אילי לל
 p*> no O'ty. 20 דער *בער אםען, וועו
 אנכד באאםטע די נעשלאםען. נעווען איז

 מיטניידער די םאר דארינער זיך שולדינען
 ח*גען און אפיס אין נעהוםע; זיינען ײאם

נעשלאסעז. אםיס דעם נעפונען

ם ם שלי ט !םםרײק גענעראל 8 נא אינ ש ארד ח א באריכטען לאקאלם ב
 אין פירםען אלע צו אנריםענטם אינדיװידועלע ארוים שיקט ױניאן

שאן דער פוזבײטאנ. שבת שאפ־טשערלײם פון םיטינג װיכטינער א — טרײד. סאנװעג

w

 העםסטיטשערם טאקערס, די בײ
 1אי ,41 אאהאא ױניאז, יאיטערם און

 די סטרײק. גענעראא א ערב איצם
 אמאגיזירען צו אנטשיאסען א*ז ױניאן

 אין װעט דאס און םרײד דעם בעםער
װערען. געטאן גיכען

 ארוישנע־ ױניאן די האט װאך די
 צו אגריםענטס אינדױױדועאע שיסט

 װע־ זײ און טרייד, אין םירםעס. «אמ
 אונטערשרײבען צי אויטגעםאדערט רעז
 יאנואר, טען5 דעם ב״ז אגריםענטס די

1926. . *
אפגעהאא־ ױניאן די האט דינסטאג

 אוידיטארױם אין טאם״םיטינג א מען
 און ביאריננ, אינטערנעשאנאא דער םון
 רע־ די געװארען גוטגעהץסען איז עם

 בארד ע?זע?וטױו דעם םון האמענדאציע
 נענעראא׳ א רוםען צו אא״אא דעם םון

 אוג-. וועאען װאס םירמען״ ײ סטרײס.
 די װאם אגריםענם״ דעם סערשרײגען

 םון וועלון ארויםגעשיקט חאם ױניאז
ט ססרײ? דעם װערען. באריהרם ני

 װעט בײטאג, אזײגער 2 שבת, דעם
שא• pn םיטינג א ײערען נעהאאמעז

 םון םיטגאידער אאע fid און טשע־־אײט
 אא־ םון אדגאניזאציאנס־סאמיטע דער
 םארברײ־ נויטיגע אאע װאו ,41 קאא

 געםאכט װעאען סטרײה צום טונגען
 אץ זײן װעט מיטינג דער װערען.

 םע21 װעסט 6 ױגיאן, דער .פון אםיס
סטריט.

 איז אװענט דיגסטאג םיטיננ בײם
 באריכט א געװארען אפגעגעבעז אויך

 האט מיטיגג דער האנװענשאן. דער םון
 .דעאע- די םון האנדאונג די גוטגעחייסען

קאנװענשאן. דער בײ לאקאא פון גאטען

 אפערײטארס ריםער און שאאוה די
םינײ קאאוק די און 2 אאקאא ױניאן
 אײנגע״ ץזאבען 9 אאקאא ױגיאז שערס
 באריכטען צו מעםבער־מיטינגען רוםעז

 סאנװענ- דער אויוי פאסירונגען די םון
 אין אינטערנעשאגאא אומער פון שאן

 אפ״ זײגש םיטינגען די ם־אאדעאםיא.
 אווענט, םאנטאג געװארען געהאאטען

 האם 2 אאהאא דעצעםבער. טען28 דעם
 האא וועבםמער אין מיטינג זיין געהאט

 אײשעאום. מאנהעםען אין 9 אאקאא און
דעי צו אאקאאס די םון דעאענאטען די

 פילא• לןהאל ױגי«ן, דרעסנאנער אװ װײםפ
רכײפ8 חןר צו ענפוזיאסםיש זיו נעחםם ועלפ^

 םיטיננען רי אויוי האבען קאנװענשאז
באריכם. א אפנענעבען

הא־ םיםיננען די אויוי חנתער די
 ד• װאס דעם, װענעו באריכםעט בעז

 םאנ• און אױםנעטאן, האס סאנווענשאז
 אגנזד אױך דערבײ האבען זיי םון כע

 ניט האם סאנייענשאן די װאם װיזעז
 זייער לוים האט• זי װאם און נעטאז

.Iko נעדארםם יע םײנוננ,
 האם 2 לאסאל פון םיטיננ חןם אויוי

 אפ־ האנווענשאן דער ,םיז באריכט דעם
 בארוכאװיטש, דזש. בתרער נענעבען

 װײס־פרעזידענם נײ-ערװעהלטמר דער
 דער און אינםערנעשאנאל אונזער םון

 חנדעם לאסאל. דעם םון םענעדזשער
 פון נעיר/ורען נעהאלטעז אייר זײנעו

)3 זײס אויף (אלוס

n o קאםיםע. ארגאניזיישאן דער אין זיר פארשרײבען םיטגלידער אקםיװע 
 אײנשטיםיג ארגאניזאציאנם־ארגייט םאר דאלאר 4 םון טעקס א —

אנגענוםען.

פארצײכנים אינד^לט

1 נוםער ,גערעכפױגקײכד

 ױניאז םאכער דרןס און וױיםט די
 מאנ- האט ,50 לאמו< םיאאדע^םיא״ םון

 שעח• זעהר א איגעחאאטון אווענט טאג
 םעםבע^םיטיננ, ענםוזיאסטישעז נום,
ױס וועם װאס ײ א ארײנברעגנע! גוו  גי

ר איז אעבגו ר .יונ״אן. דו  םיםיגנ דו
 דעם אין נעוואחנן אסגןהאאםןן איז

6אדרעסיר אמ און ^ײבאײאינסםימוט

רײז״  ע. װײס־ירעזידענט םון נעװארען
בערג״

ם די .  םיםינג דעם אויף םראגע חויי
 אמאנחאציאנם־סעכד דער געווןן איז

 צו אנגעםאנגען איצם װערט װאס «ײן,
 און וױיםס גאנצעז דום ארגאויזיחנן

םיז דרעם  די און סיצאדע^פיא, םרײד.
)8 זײ« *וי^ ס1(«ל

ן ע ס א ל ק ד ץ י ט0 א ײ ב ר7ל
ט ע ט ד ער װ אוני

 אינמותעעאנאל דעם סון קלאסען די
 װידעל ײעלען 4לזיםעם7ו1ני1* *רבײםער

.1926 *ר,13יא 1708 דעם «בו^ לפענען ייד
 נעגןבען װײםער װצלען קלאסען די
 *וירוױגג װאציגגסאן דער *ין ויערען

חײ־סקול.
 *ויד *ון סםודענסען, •ליחערדינע די

ו וויל^ װןס ן:ײ  די צו אנשליסןן זי
 אין קוםען 1« געבעםען זײנען קלאסןן

ײ• צ

 װעס טןן 1ווא *עיןר, «ון ײססען .2 זײט
 בענעפיט «ורע:ס1*י *ויסזאי־ען

 10ױני מאכןר סעסיעי דער ii* .8 ?ײם
i ד״ - 4 קאל0י  .pon נ«1ו«קװ*גי

^ חעגדי דר״ — י ו ^ ס א ם
«רײד- שן<י. ס• — :ױנג א ״4?ײט

ץ טעג ױ שורענם ארבײטסלאזיגקײט • זזעלכע א ט אינ עפי בענ
, ןן.3«»ר»0י«י1י3ג*

ן מ מ ת עו־עז=ריר1ס%ן?ע{ מ ױםגעצאהלטוו אין א
י\ײם פ| ¥ ד צײיאןן .7 ײמ ד- זי דןניינ־ חײ• ל• ייי

Wזייט.,•"S 3
7ירם1איו

s ,n

»«־ ח/נןו «ון
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 ב*־ װאר לזמונמ שױן ח»נען םיר וױ
 אינ׳ײד/גגד חנר װעם נעםאכט, סאגט
 אנ־ איגחםםרי/ תלאופ חנר אח פאנד

י«- 1םע4 דעם בענעפינ^ *אוזל׳מ פאננ/ן
מ חנר םאנםאנ. פומענרעז ?זאר, עפי  מנ
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 נעײים׳מ a איז װערען נעצאלט וחנם םאג
שעפעד. צאל

מז פלאותםאמר וײ זאיעז ע אויפ*י
om'p*WD און די מ ס ם ן זײ ^ / מי «ן ו ױ  ו

 בע- דעם צאיען *עט pn« סא( װעלכען
ח נעםים m «ײ«ר י e , 
י ך > מז םיר מ*ס ליסםען \ ח o אין זז n 
 יי« צייםונ^ ד*־ פון 2 זײם אויןי גוטער,

או חנר פאו בלויו  םאג־1אנםאננענח זז
4 o nטצן u ru r.עז אין ־ ד מנ  /ו

 םיר יועי׳מ צייטוננ
מו, די פח ר חנר urn פי

 צװײ• רו ווערע] נעצןולט װעט מנעםיט
זואך טע

םירסעם״ די פיז ליםםעו די זיינען אט
ערשםע די בענעפים צאלען וועט םצן װאו
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ען5 ג, # ם אר,1 1928 גו
l סםג <מ*נו*ל *יילי״ tiVs

w, 108 װעגנעד, *ון סםים .U

)a 1?״ p* (אלוס
 סם. טע21 װ. 133 ל*גץ,9י*ם יויז ג*.*ם

 סמ. סע23 װ. 133 ?ל*וק, נעסט***ל
 סםי טע30 װ. J9 327 בלוס,
 30 װ. 327 סמעיז, p* בר*ס. **סקי2ב*ג*
 סם. םע28 װ. 140 יפ,9* »ון בד*ןי

*ן 47 קלןוק, בר«װעיכ#ן װיז׳י  סט. די
טע7 יװ 20 קאלווער, »ון בערגער  סם. ו
 ע־ױע. זיבעשע 403 קל*ו?, בונמ*ן

ק  ברוקלין סט. ר9ל*דים 174 ?ל*וק, בדיווי
in, 140 י. r * p .סם 90*23 װ 

סם. p״i 2 בר*ס., מ**רגיס
 בט. םע25 װ. 152 ׳ק*חען

 סצ טע20 װ. 23 לי«*יץ, און ק*חען
 ספ. םע25 װ. 110 לײם, »ון <ן*חען

 סט טע23 װ. 64 קדיערמ#ן, ח.
ה ?*סם*»*לים*ז עי ע18 א. 10 ם  סס• כ

 סט. טעp,.* 61 * 11 און דען
 סם בע38 װ. 203 ^4ד׳סנדז^ע• ב.

 סם 96*29 װ. 38 לך*ו?, לוקס דע
 סמ• טע37 װ. 237 ק*חגס*ן, p* דדאוקין

 ספ• מע36 װ. 212 דר*ור, ם.
 בר*דװ״ איסש 30 סוט, און קל^וק איגעל

 סט. גלזן 203 קי*#וק, ®עדערײי**[
 סשי םע30 װ. 242 ®ימבערג, ד.
םי 23 כר*ס., לדם*ז,9® ױועדסי  יל. ױנ

 30 װ. 234 *רענקעל, און םייך ■ידעלב#ום,
 סם• טע24 װ. 19 ®ר״ס, און ®«ין
 סט. םע26 װ. 101 *ישןןד, דז«.

 סט טע27 װ. 100 ר*ז, און פ״טעוי
 סם. םע25 װ. 104 ®ריד, חעויז

 סם, 10 א. 60 ?ם*ורמג,9ם*גו» ®רוסקעס
 סט. טל29 װ. 252 קל^וק, םונם

 םם■ םע27 װ. 168 *גד,1ל9ג ח.
 סט טע27 װ. 158 ל§*נד,9« •.

 סב טע17 א. 12 בר*ס., געלו*:ד,
*נוי ס.  סט. םע27 וו. 135 ר,9ג

 סט. טע27 װ. 135 רובין, און גלאזב^רג
*ן 00 ג*לדנקרג, מ*ריס די װי  סט• די

 סם. טע17 װ. 33 ר,9ג*לד*«ינ ל.
jn w n u 19\ 30 *ןו*רץ, *;ן aסם• םע 

בי*דוױי איסם 2 «*ל, און *ו*בל*גס?«
 אײ עײע• 13 ח*וז, ‘מ^דד גחד-ד

 סט. טע24 ןז. 10 ורעם, ל* און גרין
 ■00 םע25 וו. 152 גרינבערג, ח.
 םם. םע22 װ. 60 גר*סס*ץ, ב.

 סט. טע38 װ. 230 חאיעם, און חעיט
 סם• םע23 װ. 218 חעלער, און חעלער

 סם״ טע21 וו. 132 סײטעלס׳ און חערם#ן
 •00 גרין 203 , בר^ס **ל^נדער
ע10 װ. 10 קל#יר״ ו1ד?׳י?נם«  סט. כ

 בר^דװײ איסם 05 ברפס., קטג^וויטץ
 סט. »ע29 וו. 252 ל#רקיטץ, ארן קןןין
 סט. טע18 וו. 32 פעפער, אזן קלײן

 סם. םע29 א. 117 קלײנם*ז, ם.
 סט. טע16 א. 201 קריסטיטני, און ק^ילזגי
ר, אזן קןןסלער ע מ  בראדװײ איסט 75 םינ

 סם. טע25 װ. 147 גובערםמז, און לעחד
סט. גרין 20J1 לענ#רסקי, ם.

 11 א. 54 ׳סופס און קל#וקס םטרםין
ן סט., לױויגג©ם*ן 224 ליט^יסקג, «. לי  ג׳
 סט. םע20 װ. 36'קלפוק, ל. ח. כג

 סט. טע11 א. 54 ק$., ei^p סיידוועל
 סט. טע21 װ. 136 סעוס, םטקס

 . סם. םע30 װ. 327 ר*םם*ן, און ג»ןלער
 סט. טע10 א. 88 סומוןן^ ס»קס
 םם. מע27 זו. 145 •ערזזגר, און גוריק

 סט. םע10 א. 27 *#גבדן, און •עקזלםקי
 סט טע120 װ. 140 קעטלער, »וז •ש־ל^װ

מל ײ  םירםעל 088 סום, און קל^וק דעלייוו
ברוקלין עווע.,

ק 4B18P 588 רײםס^ד װי עק לין ׳עװ. נו  ב׳
 ס*. טע95 װ. 187 ׳וק8קל ו^סענט

 סט. טע38 װ. 240 בר# דאזעגגערנ־
 סם. סוע23 װ. 110 רן^ענםסל, ס.

 װ. 263 קוטער^ און »ו»גסוו םןןדסװסקי,
38 rסס. סע  ̂

 סס. םעji 10 27 קלאוק, אמיזדעד
»108 ,ru fn *  p^jn .סס. סע25 װ 

סס. 9ס10 װ. 30 קלסוק, סעדייס
סם. םע17 װ.־ 20 ן,סלסעסעז

I סם. סע21 װ. 132 ׳«ער מ.
 סם. סע87 װ. 252 םעייסען, און סיגעל
 סס. סע36 ײ. 327 סיסנססז, וייז סםיס

ז סטערבעי ^ ײ סססני  סס. 27 ײ. 144 ססנ
ס סםײל לו  27 װ. 104 נו«עק*»ורינג,8ס י

 סס. ס?m 99 202 4ײ0קל בעי סאן
ריגג 121 ^0גל «יין זוײסבעדג  סס. סי

 v סס. סע27 װ. 135 ?גקער, 1•» װילק
 סס. םעM 80 29 ו^סקרז^ און זוילגער

i« זו*ר» t ^ױנ״וזערסיסי 89 קוסיניבעדנ 
. 4D0 סע20 װ. 86 י,1יד*ל א.
p , ן רן v M 18 ױ  9019 ji

?>״

 ».0 9121 .11 186 ס^ן, און \ynw י.
ן קןחען ו  .10 9128 .11 146 4י09י0 י

 ס•. סע24 .11 27 ס. סי.
»9קוי ס ד0 11י 1י נ ן,0י  זק1ג0ל#0 718 לי

י .9119# קלין1ג
 ברױןלױ בם.. ל0זעד9ס 81 קןי^ל*,

 גרוקלין #סם. סידער 83 ייעגרן, ׳00קןר
 , .1U 11. 30*9 10 ח*וז, oifp לדקס 9י

 .10 9צ28 װ. 151 א., !,,ד^ב•
ט עג ״י  סם. 9® 17 .11 127 קלסוק, עיי

ro * 422 קל*וק, סוײער9 t .סט 
 סם. 9ט20 װ. 119 ׳י. עי״ימײן,

 סט. 9» 17 .11 127 דװאינןין, און עסמראי
ױ 551 י., ®ײנםאן. ן ׳עױ. ױטרעכם נ לי  נ׳
 סט. 9מ17 .11 138 ?!•ייפן, און •עלדממן

 סט. בע22 װ. 118 רובין. ןעידםאן,
8? ײן1י9ינ n, 61 1 »»ו ט ’"*pots .14 װ 

 סט 9® 13 א. 14 #י9ז8געקמ און מי׳טמ*[
טע װ. 251 ו*לעק, ארך *י^ס  סם. ס̂ן
 סט. טע22 װ. 118 ביאס.. שריד

מזעי  סט. 9®28 װ. 131 גלמיער, און גי
ק.;ג און גליק  סם. 9ט20 יװ 22 י

 ברוקלין עװ., םמטשןרד 110 #ם. ׳ן9גר*סמ
 סם. 9ט30װ.^ 108 לעדערעד^ און גרונ*רס

 .9119 לעקסעגטסז 1850 ׳ס.0בר גורנער
m, 20 אינשיןנש חמרלעם i .סט. סע106 א 
 סם. סע38 װ. 141 בעגדז״ס., חעידמ.
;ױ., ליבעיטי 152 ר^זעגס^ל, און הערם*{

ברוקלין .
םט. טעM 5 802 בעלינסקי. אוז ה*ך

151 *?.,v n .ספ. כע28 װ
 סם. טע20 װ. 15 דז׳ס״ קןןדאלוס,

 סט. םע20 .11 143 ^ולס*ן, און ק*רו
 סם• 9ט12 א. 8 א., קאס,

 סס. 9ט24 .11 119 חערסם^ן, און קעסלעי
 סם. טע25 װ. 48 מ*זלין, *ון קובי־עק
 סם. טע24 װ. 50 םילער, ן 1א לןןכדגא

 סם. םע24 .11 15 בר*ס., סמ*ז,9י**נד
 ל.119 9דם9* 65 מ״ ,1901091

 סט. 9*21 א. 34 ׳:ברום9*ז1 אדן לעוױן
 סם. 9021 .11 136 ל,9מ*ג ן1א ר9לינד

 1«ב'ל סם., *^19190 42 א., מ*גיסק*לק*,
**ז 91 דניד״11 און מוזגםעל װיז  סם. די

 ב׳לין סס., *ל19מעז 204 *ס.,1ב ם*ייםינ*
 סם. 903 .11 48 דז*., מעי^לא,

 ײ11בר*ד איסט 71 י., ,1מילע
 סס. טע29 .11 104 ,0911 ן1א •זל*וק מינדא

 סם. 9ם12 א. 17 םא, םוגם#ג,
 סם. דיװ«זע*ז 8J1 ל*ד, מורעי,
פין עי סס. םע20 ה. 48 ג*לדאזםײן, ן1א :

 סם. 9ם7 א. 130ג*ןדמענס,^ ק.
 סט. םע26 װ. 15 ק,1קי* נ^ײעלםי

 .. *דװײ1ב איבט 40 ,19בערג -און *קום
 ב׳לין סם״ *ל1סעזע 204 דז׳ס., ■*לערמ*,

 קלין11ב סם., םעזעלאל 83 בר*ס., *עיז
*i 99 ח., נק*ף,9«*ס rn iiH .סם 

 סט. סע17 .11 138 ל״ *ס*סאגיר״8
 סס. 40 .11 215 סום, ן1א ק1קל* •יערגי^סי

9W, 42 און דיבמאן H .סם. םע12 א 
סם. םע24 .11 119 דז*., :,91*1
 סס םע21 .11 162 קל*וק, ס. ן1א ס.

 סם• טע13 א. 32 ז*?ם*ם*ן,
 סט. 9ני21 װ. 141 *למ*ן, און ם*ן1ז*ל

 סט. 9®30 ח. 145 ס*ק*ל, »יז 19ס*גדל
i»»*v* .לס*ן1* 1570 קריסס*ל, און נד*ס 

 091*0 344 ס., *נ״דעל,
ru, 29 ם. ן או ס. * n r .סט. םע35 װ t 

 סט. םע24 װ. 15 *ס.,1ב עוזיגגער
 סם םע39 װ. 205 ח., סײמ*ן,
סמ. 9022 ». 4 מ*ק^ סינגער,

 סם. 9»20 װ. 143 סקוירס, ק. יייז ס
*ן 25 ל״ מ. סיינעל, ע ױויז  סם. ד

ע1ק&ף»9ס»ני* ססאר  סס. 9080 .11 145 4ו
 םם. סע30 װ. 145 ח., ^םײנבערו^

 סס. ברוס 886 סם*ר?לי,.*.*
 .M 9021 00 40 ;*ױםענם, םםײלי«

 םם. סע28 װ. 130 נ., מורין,
ײן, #ס ײנ  17 װ. 185 ד,9י9ם איז דײפדי װ

 .00 27 װ. 284 קליגגח*פלר, און ■װײםם*ן
**ן 40 װײנער, און װיסלנבערב  דיוזיז
 סס. םל85 װ. 225 קל*וק, מסוומליד
 סס. *ן9ד»װיז 41 ס*ן,0י9 «ון זארעפזקי
*נ ויםזניססן ם ך  סם. 24 וו. 27 נב*ום,9או

ן זוקער ו  סס. םזנu. 24 148 געאני, י
מי י ו ס.6 םע17 װ. 138 גלסם^סז, *ון ז

, ך א װ ט י ן6 מ ע , ט ר א ו נ ^ 1 9 2 6
 ברוקלין לװע., פ*גשר*ז 168 *סט*, דז«.

.* * װ «  סס. קריססי 105 נ
ן בר*גד  סם. *028 וז. 120 בערס*ז, ױ

סס. 25 וו. 45 סמ*ל*ײיסץ, און בר*ד*קס
 סם. 9081 װ. 18 י*ז,0ק» װ. *

סדיי .00 9625 װ. 80 *ײז, סיז סדי

 סט, 9022 װ. 140 גרןס., קסוולן
ן **דנלרג קןחלן, סס. 21 װ. 15 #1 לליוי ױ

סס. סע20 װ. 114 דײװיס, «.

סס. םע 14 ח. 110 ײלסןוין, ד.
1# .r n,םןן לג  סט. 9620 װ. 209 יז

 so. 22 װ. 129 ס*נ*ססקי, p* •ײגללבןןום
 סם. 9*21 .11 10 בר*ס., ס10גנ9ל9•

 סס. קענ*! 48 בר*ס., ירידם*ן
»opi סט. דילענסי 181 בלרג׳יט״ז, און
 ברוקלין ײע.,9 ם*נםר*ז 33 נסל*, ו.

 סם. סע14 .11 110 חמלילרן, און גלםעדלר
to 148 גדיגכערג, ן 1א גילזלגנלדג  24 .n. 

סט. 9ם16 .11 25 ׳סp* 1 ב1גל*
t®9 װ. 12 ג*לדמ*ן, ל. הם.  סט. 8

סם. 9»21 .11 18 ללװגט, ן1א ג*לדמ*ן
9 p* l* o iuסם. םע22 .11 129 ר,9לסט 
 סם. םע17 װ. 12 בר*ס״ דם*ן1ג

 סט. 22 .11 126 ברעיסב#רמ, ן1א חסלילרן
 סצ• מע21 װ. 18 בר*ס., חסלילרן

מידיאײם  םט. טל22 .11 150 קלאדק, אי
ih |*03*pit»n00 26 .11 109 ד*רמין, ן.

סט. טע8 א. oi*p, 38 ל.
.so טעn. 22 120 ?לימגעס,

 .00 טע28 .11 15 ?לײן, ב.
 סם. טע8 א. 53 ק,1?ל* 8דז׳9ל1נ«

 ססי טעn. 30 140 ריגגעל. ןim ?לגיג
 יל. מניװערסיםי 121 ?רעיגיק, .11

 סש. םע21 .11 22 ׳®י*ר*, אדן :*1ל*ג
סט. 9ט15 .11 48 *םידפ, ן1א לעב*װ

 סם• סםד-םיה 179 יםץ,11לזיב* ס.
 פט. פע26 װ. 127 סינק, און ל״נ*װיפ״ן

p a n װיי, ן1א  סט. טע17 ױ. 26 לי
םטי 9ם17 .11 40 בר*ס., לים*ןי

 סט. דיחיז׳ס*[ 80 בר*ס., ליםי
!’pna•1 .,119 מ*גפי*ז G7 רטא,1ל*?

לין עױע״ ם*גפי*ז 93 מ*גיס?*ל?*. ג.  ב׳
סם. טע8 א. 42 סינזם^סטײל,

סם• םע25 .11 24 דז**רד*ן, מ*נר*ו
 סם• 9ט28 .11 37 נ*פ*נס*ן, ל. ב.

ס*• 26 .11 110 סעג*ל*װיפץ, |1א נללס^ז
 סט. םל20 װ. 209 נלוױרם, ח.
 י ס®• 9̂® א. 54 מ*ךבדאם.,1ני
•’ .00 9025 .11 140 יי,9*ק** ימ
 סם. םע15 .11 22 ר., ר. «.

 נ׳לין .,119 ם*מר*ז 216 נעלענריג*, דז׳ס.
 ספ. 9ט21 .11 22 יליער, י•

 סט 9031 ײ. 12 ?ל*ו?, יערמלקם
•60 םע18 װ. 12 ?,1?ל* ו1י09■ר*גי

•60 9018 .11 120 ?לאו?, ר. אי. ר.
ל 1130 יםץ,11ר*בינ* ח. ״ תו סל .9119 אינ
 סם. t7®9 .11 18 רעי, ם.

,9י 090  •00 908 א. 07 י
 ספ. 9030 א. 114 ויפץ,1ק*גםר* ן1א רעאן

t ^ o r tn 32 ארן ,i*0Dp*ii .םם. מע31 װ
 במקליז .,9119.מ*נםר*ז 99 ריגי*, מ.
ג9גב901ר  סם. 9030 .11 208 בר*ס., י

 סם. טע8 א. 45 מק*ן, ן1א ס*גדלעד
u p סט. פע25 .11 30 דײמ*גדסם*ז, אח 

 סם. 908 .11 39 גאלד^זפײן, ן1א לטץ1«
לין .,H9 ם*:םר*ז 59 ס?י*רםיג*, דזע.  ב׳

. ו ד ד  •to םע1115lr,|ti»i*y. 30 מנ
i*oe»r סט. םע22 .11 150 ס*נס, אןן 

 סם. םע31 ח. 20 בלום, און סיליגלר
ײן,  בר*נקס ד,1ר* ב*סם*ן 1351 ע»

b ,סם. 9027 .11 256 סםר#סם*ן 
 סט. r®25 װ. 30 ס!סמ*ז, ם. נד»#רלס

סט. םע15 װ. 30 גמרםלנם, וזקם*ר1
 םם. מע20 .11 100 װל*ק, ס.

ײ, און ױזינער ח . סט. םע15 .11 31 לי
 •00 םע27 .11 27 ?רס#ן,0מ* ת

 סם. םע15 זו. 31 לעחי, און וױינער
 סם. סעm 32 104 לענ^ם, »ון חיינרעב

 סס. 2t .ii2®9 2 ד*ל*ב*ן^ ווון װײנלר
םקין, ן1א זע«*לד סם. םע22 .11 150 מי

^ נ א ט ש ר ע נ ^ ן7 ז ע , ט . נ # 1 י 9 2 6
 .00 9015 .11 42 ?,1?ל* *לס*

 קל*ן1בר סם., םסלג 271 א., *נדז׳ילל*,
 סט. 9026 .11 130 נמגלנחײם, און *דנעל
•m 9010 00 236 י*ם.,3 *םיני

 .00 9027 װ. 158 ^1קל* ל. «י♦ ג
ז 6ת6ב*ר י *נ 152 44יעל8 י .,9ײ9 *ז0דדנ
תקלין ׳  T ,ב
to 9 א• 50 קל*ו^ 0ג*ר 0 U.

 .00 9010 װ. 16 קל*וק, בים*
 םט. 26 .11 134 £1*00 ץ1א ן90י9**9בל

 £0 900 •0 36 בל*ק,
 .M 900 00 35 יםץ,11מ*ר?* און ב*גע:

 .00 9088 .11 262 װ״ בד»נה
מעד, און 1909^־ בר»ון, מ ם ^  27.1184 ח

 כתקלין סם., אז*לס o*vb,. 40 קיר*סי,
. .If 2D. 9032 00 411*ל| יקי0י

.00 טע26 װ. J* j$*rt 22 ?*הען, •
..־■’•=— 1 — .......... ■■ ■ד־...  -r■■—
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112 I9n*p / עי ני  ,0• 9024 .11 147 לי
ד ,M יי*לי 281 #נד*ס. גר*סי***  לין91ג
* 11» דעב*וסקי ר *וי * 21 11. 10»9 oo

 קלין1בי ״9119 גרלחלס 230 ג., ק*רל*, דל
i» ד*ממ*ן i ,!8 31 ללװי 1 .11«9 os.

5,ו ם. *,1ד*תב 4 11. 9021 bo. 
״ דרענמין,  .09 9«38 .11 246 ג

סס 9*27 .11 12 ״9בדן ר*סײן9ב1ד
 סס. םעii 163 ,pi*V. 14 עללגןר

ײן, ש מ  .0 סטלגםסז 171».,« ע
*מ״ן,9  סס. op*o, 122 11. 9027 ו׳

poy* ,סם. 9610 .11 16 גמרמענם 
.09 9022 װ. ovipo, 14 לױריילי

 .09 סע22 װ. 50 ?ל*וק, ל. »זן #.
 סמ. ii. 9020 158 בי*ס;, €*רמ*ן

לין עװ., בױנזײיק J, 170 נ*ט*,1ש*רם  ב׳
 31 .11 150—100 סט*רײס, ן1א ®רידט*ן

 בריקלי! סט״ *נ»רד9ל 135 ג., ג»:סי,
 .to ;•o‘2(J .11 215 *;,4,ק*■ און ;**־®יגקלל

 סט. סע31 װ. 24 ״9 לבװ»?ס,9ג
 ברןדװיי איסם 71 ס*ל., געל£*:ד,

 סט. םע18 .11 32 ס״ ס*:ס, און געלער
 ii. 81 25 סמערמ*[, און יטץ1*ג*ו9גער׳

 סט. 13 ». 31 ס., גינזבור;
2 װ*־ק, און ג*לדנערג -  בי*דײײ איסם 4

 בױקלין .,00 01*8׳ 43 גר*ק*ל*ן\ר.,
 .to פעii. 14 61 ק*ז־זען, און גריגנעיג

 פם. 9027 .11 1<ל3 מ., גרינעםײן,
 ב׳לין .,H9 *נס*ן3דז׳ 105 דמז״ גוכליאט*,

 סט. פע10 .1.* 37 ,4שעי און ד,*וזס*ן
 ב׳ליז .,119 גיעהעם e,.®'. 218 איגגי־*סי*,

 25 ץ. 151 ק*., דינכ1קט«991כ*נ מ. ר. ל.
 ברוקלין .,iiy דזע*נס*ן 107 ע., ל*ודינ*,

 סט. בע22 .11 117 סולװערם*;, אןן לעװין
 סט. 909 א. JW דז^.; ס*ן, און ין 1לע.י

 סט. ii. 9022 138 גרײזם*ן, און לײם
 ספ. 9027. .11 12 ם., לי*כ*ן,

 .00 םעii. 27 48 ח., לב*ום.9מ*גד
ן1בר עװע., *נס*ן8דז׳ 37 ר., סי*,1ג י  קי

 סש. 9*26 .11 114 לסמ*ן,9■ און י9**ק
 .00 9027 ױ. 48 ס*קרין, און *אםע

 .to 9ם22 .11 150 ה*וז, קל*.יר, רײבנילט
 .to 22 .ii 126 ס*ל*ט* און גבלום9ר*ז

,9ס*ד*ו;ס  סם. ii. 9022 130 ס., י
 .00 9027 װ. 22 נערלט*!, און יכעם

 ביוקלין עװע., גיעחעם c,. 161 סקלדערז,
 .00 9026 .11 133 חיגער, אןן סײךנער
p*H9 r 709 30 סםריסװער, אזן x סט 

 סט. 9022 װ. 147 וױגטשילד, ן1א סםילינג
 סט. ii. 9022 160 קוס*:*, און *קײן8ס

סם. 9027 .11 15.ס., ט*ר*:מ*,
 כט. ii• «90 55 ט,1ק* דז׳»י. א.ין .11

.00 90«!•א 50 ,0*0:9015 אדן העקסלער
ג א ט י ױ ן8 #פ ע ^ ט ר א ו נ א 1 י 9 2 6

 .00 ע0צ7 װ. 34 געלער, ארן דריגענטמל
 28 לב*ום,90כײ און *ײז^בערג ש*תרער,

סם. םע27 .11
 םט. 9027 .11 34 ר,ל*וק, גרײד

 .ii. 27 00 115׳ססײנבעיג״,• און ה*לם«מ*ן
 9027 .11 28 סם,9דאמ* אןן חאראװיץ
װיגנ,1א אןן ה*ר*זױק ר  סש םע22 .11 117 י

 .ii. 9027 00 158 ®״ װ. דזט.
 סם. ii. 9023 06 ,0ג*רמעג ק*ם*ן
.00 9022 .11 126 ג*רד*ן, ן1א ק*פץ

 סט. 9הii. 26 22 קל״ן, ס.
po®*p’ 9027 .11 145 גיקדרמ*:, און to. 
p*o*p 00 םע23 װ. 250 ניק*לס*ז, אדן.

סמ. טעii. 31 115 ?ל*ן?, ב. »ון י.

י1י 84 ?,1?ל* ו. p» ר. ל.  ל.8 רפיפי911נ
.ii. 9040 00 215 בר*ס., ר9לערג

 סש. 9015 װ. 48 ליבערמ*!. א.
x ,בר*ד!!ײ איסם 30 לי^»יץ 
 םם 9011H x 543 ק*., א. און מ.
0. J ,9022 00 118 **רםעגם .ii.

 סט. ii. 32*9 22 זי., נ. מ.
£ און מ*:עס  סט סעii. 20 143 חערי
 עװע. 9*כ» po«ii*p*rn 037 און מ*ר?

 .9119 *ערםע 70 ?רײםמעד, און ו1מ*סל*
 גר*דװײ איהם 45 םעיסלער, ם*•

 .00 9025 װ. oi*p, 48 גוירלם מעלר*?
סם. 9020 .11 141 מללמעד, ד?^.

 סס. םע36 .11 251 מענדעלפ*[, א. ל.
סם. ii. 9010 37 #ן9ד1י »זן ל9«ײק

ii 37 ,.*p t. 9020» נעלסןז ח. i .סט 
 oo 9030 .11 3 *יסקין, ן1» *לס*רס

בר*דװײ איסט vro,? 116 און י90*ס
0. 00 *^,pfiovt אן ס װיז סט. די

 כרוקלין ס®., סיגלל 44 «*ל*?, מ.

 סט. 9037 ײ• 265 •*מער*נץ, ». ם.
 סס. 9025 מ. 186 ®*ל*ק, im ג*רפכ*י

סס. ii. 18 82 ,0סו און ק1קל* ®ריגסי«*ל
 9026 .11 4̂14 ר*ס*«*רם, ס.

,9י** »ון רענסטאן  .11 123 י
 .ii 130 ,19ג*לד *ון ראז^בערג

o n* וני1ו 1050 װ*ק»ר*, און* ל  י
גיוקליז

ja 1289 ד. r fn o קלין1נר .,9ײ9 ק*לנ מ 
0 J*בי!?לין סם., »ײק נזען 110 4*ניקי0ק 

 הט. U. 9029 185 בארסדי, tm #געל
 .M 9030 00 8 נד*רןנ.9י19ל 1ײ ץ0*ז־1י0

^, «ו| סער ײ על  - יחג9 זעקססהג 189 ז
קלין .,bo »01ל*? 29 גד*ס, ?*1*יר*נ ת  ג

j •םי 4m 127 ייין ס  9025 .n 
89 »•9*06 ,WT\ A *י1«*נסר fFHF בדוקלין 
0. 177 ,M ir .00 9028 װ. ;,)? % 

ד00  .00 9י32 .11 22 ?ל*ו£ מנ
.1U 11. 80»9 0-00 ד,9*ס11םמי*ם , י: .

.00 9*85 װ• 107 »0910 ».
24 11. 9085 00.
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ר איז ד חן םפן ל יזר** םאבער םע א מ j לז
טען דעם עוו ט י » נ |p איז מ, " •«  י

כג טי ג סי נ י ען נ ט «ל ח ע נעוו^רען. «ינ
ם נ נעײען איז ד, ײי * o nדי ײ*ס ׳ 

ט ה<ו:ווענ׳ש*ן » ו ח י ען י ױינ סר  *וי!י ם
ו א e װאר• » נ n n JU םיר װ*ולט«ן 

ט געװען זיכער א ה ע ער נ  רענולאר אונן
אקאל ג י נ טי םטער דער אין םי שטי א  כ

ט. ״ צ
 נעקסטעד דער װעט אבער דערםאר

ג ג טי  -ווערען *■נעחאלטעז מי
ען דעם שבת, ט װיי ײי, צ אנ ץ י  אונזער א
i נ־ייר באילי «וסים n .ט ארביי

 װינטיגעד א זעהר איז מיסיננ דער
:אורזאכען nwtf*D צוליב
i צו עלעגאםען1 י1 n ײ םא שט־  ער

טע1ענ אן1יג ש ענ װ אנ ה ע םון -  אינ־ 1אונז
אי אג ש ע מ ע א־ א אפנעבען װעצען ט  נ

ט1 כ עז n םון י תנג סי א i אויױ ■ y i האנ־ 
ס1 װענשאן.  אינטע־ 1זעה זיין ײעט א
« און רעסאנט אי  װעלכיי די, 1פא 1ענ1ב

ד װעיען ענ װעז זיין. אנ
ײ א־ז םילעס i ב v i שאן ײענ  קאנ
 נעװארען יםקוט־רט1 און ט1ארוםגערע

ס ע ך איז פיי חן אוי ענ ע  באשלא־ און ט1נ
 1זעה 1םא1«1 איז עס עז.1נעװא כעז

«חג דאם װיכםינ, ע סון 1י  מעס־ ע1אונז
ך זאל בערם ע1םא זי ט  צו ען1עםי1אינ

ע• םון עלענאםען1 י1 װאם וױםעז,  אונז
א צו האבען יאסאל עי ען.1טי1ר
ך איז עס ם א 1כעםא אוי ע אז ניי  םיז

 גענו: א1 שויז ויא שעפער םילע אץ
ט.1א ״ ע םון צאא א ב  ס1מעםבע ע1אונז

ט. אהן ים1א נעהען  װאלט עס ארביי
נ 1זעה טי ױכ i אם1 נעװען. ו n לאשא■•־ 

נ נ ט׳ ע זאל מי ב i 1א' n ע1ם ר א:  •1םא זי
 נעטאן קען ײאס זעהז«י און אכםען1ט

^1םא צו אום עז,1ײע י  צאל די ען1מ
ע פון  ײאלטען 1םי .1יננעהע1ליי ע1אונז

װאלט, 1זעה אויך  ־טשע,־-6שא י1 אז נע
ט אזונ די םון ליי י ע1ע1ב שנ' -nשע־  ײ
עי ענ זאלען פ װעז ײ זיין 1אנ  הו־ עם1 ב

 אפנעבען און לאסאל־ם־םיננ מענרעז
«א1־8שא ם1ע ר ט » i אינ n ע  םוז לאנ

ע ת nזיי אע  װינ■ 1זעה איז אס1 שע
י»— ■ 111 .. ‘ “

טשערמאן. שאפ ®־יעזעננירען
ײטער רי םיר,  און בענזער םון ארב
 -21 װעסט 54 »גי,0ק*ם דרעם מארקוס

ײ ה*בען שטריט, טע טינג, « ב םי שאי־  ׳
 םרעזענטירט דעצעםבער, טען28 דעם

שערפ«ן,0«19 אונזער  בער־ ג. ברודער ־ט
ט ה*וױץ, ד א מי *נ מ ײ  זיין םאר רינג ד

ט גוטער ײ רב אי א  און שאפ אוגזער ם
אי אז דער פ אילגעםײן. אין ױני

ע: די ט סי * ק
, ב. א ר י פ א ש ׳

, א. ן ײ ט ס ס ע
ר, ע ל כ י י ר ט r ב.

ש. ט א ז י מ מ.

פ, דו^ס ׳שענסוחנרט. g ,o ד iy tw ry 
וױס*ן n ייוגזער געימגענחײט

ו 1» נעהט וואס י 1 ױ י M V. א״
מי סיי הענען צװייטענס׳  י«9 ײ׳ו

 שא■ on י״ו נאחייסיג װיסען 1מעה
ענישען1שס«נ1םיס«א סון סראנעו א־ן

 אוױי• on און אײייימר 1״א צװי׳פען
שא) סון װאױלוײן on סאר 1*יי טעז
י ארגעטײן. אין

 אױסנענוסען ײעט אגע1ם א נאר
 m סיטינג, אזיגעןon 1 ניי וחגרען

1סא נאסיניישאו vovnv — איי יייס
ע1םעק ש עדז ענ ם ײ א ט  ע<ד לאקאל, פוז 1ע

װ ט' עהו ײ ז א א « נ מנ ע  אנ•1ס 1אי 01ס
טע. מי א ק ו איז דאס העד י  גענ•* א אי

״ י נ ע ר ג װייי ה א ס קומען ז«לם 1אי  צו
ע איז עס טיננ. מ ר יג1אינ  צו איי

ען,1דע ע איי עם אס1 טאג  םליכט 1איי
ני און ?וםען צו מי א  בעסטע די ען1נ

שען ט אםטען. י1 1םא מענ ײן ני  נא־ א
אן ש ײ  שוין 1איה חאט עלעהשאז און טינ

אכט,1ת ם ע טינ װי װיםעו, צו אום כנ ױכ  ו
ני צו איז עס מי א  ערװעהלען און ען1נ

שעז׳  ינ,1נעהע װי זאלען, װעלכע סענ
עי עטען1ט1םא ז נ . אי אי ל א ר י  וױל אי

ם אגעה ני ס1 ז אה א  אלע ווי 1מעה 1היי״י
nאנ n אה ה פט1דא ע!,1י - זיר 1אי או  פ

סי טערע י 1אי ןnאינ  סאר עלעששאנס י
םטע א  יאה• אלע לאחאל׳ אונזער פון בא

i n טינ איז כ שאז י1 נעװעז װי  און עיעק
אה ט זעלנע. אס1 איז 1היי-י  ,1מעה ני

ה וױלען 1מי אלט 1אי ר און קוסעז ז  זי
סי ע ע' ט ; ס י1 1אי ען1א' שאנ ײ ױנ אנ  און נ

ד ט אלזא, עלעהשאנס. די איי ס ע מ א  ם
ט, ם1 ני נ1ע1 א נ י ט י מ  «ם1 שבת, איז ,

װײםען א צ אני ע אין .1י  אשים 1אונז
ײ א ר כ א i נ n בײט.1א

1. , ז י ב ו nסע ר pא .1ם
____________^ ןן ו

טשערמאן. שאש שרעזענטירען
ס דאר <*ון *רבײממר די ײדי ײ• ל  ס
ם אי ײן םירמע, ל ט  ה*כען הלײן, און ש

רט0 טי עג שערםאן, זײער רעז  בר. שאי־ט
ט ר^זענבערג, ב. ם א םי תע ע לב ײ• זי  ם

ײן םאר שעט ט גוטער ז ײ ק םיג ע ט אד  ױני
שאפ. דעם אין

שעז םיר  עם זאל ער איהם, װינ
ײד.1געז גוצעז םערה נ

ע: די ט םי א ק אפ״ ש
ד, ו * ר

און ו* * ג
א ס א , ס ו M ם ט

שאפ־טשערמאן. םרעזענטירען

דחממרער הליהיוז יי *י נלייזוינש
יווור נײעם זוס

M

 םאצ״אלער אץ קורס דעד
פסיכאלאניע

װאך, אנואר, • טען6 דעם מיט בט י  הוי
ד  ם*ציאלער אין קורס דער אז צוריה זי

ע כאלאגי ט פסי  םיםש־ אלעהסאנדער םי
ר ע מ ענ יעהרער. אלם ה

 ״דזשײקאב םון ארבײטער די מיר,
 טע21 װעסם 136 ״׳,0שא דרעס קויאזין •

 דעם דאנערשטאג, םארזאםעלט סטריט,
 •רעזעגטירט חאכען דעצעמבער, טעז24

 בעגעג־ סעם בר. טשערםאן, שא& אונזער
 יין, דײםאנט װערםםולע א םיט ״םאן
 האט ער וועיכע ארבײט, גוםע זײז םאר

 םון בעסטען און װאהל םאר׳ז געלײסטעט
 ריזע דאס חאםעז, םיר שאי. איגזער

 מוט םעחר געבען איהם װעט אנערקענונג
 ארבײטען צו װײטער אדוי ענערגיע און
 םון ארבײטער די םון אינטערעסען די אין

אין ױניאן אונזער םאר און 0שא אונזער וועלכער םיםשהענדלעה אלעקסאנדער
^ 1 *״־ ®יי ססוחמס׳ס די ביקאנט נום איז ^יר״ים m''גלנ T n S r M q i ד ײעם ןורם״), ן י ם ״ ה י א ^ ש נ י ^ ^ ם ע מ גיצז״ צו א

ײ| זעצעז בער &וךס ז ^ אי ו ן ן * D ס i^ ט ע ן , ענ ען ד. געזוגםערח ■י
o 6 םיטויאר, לאניע, n|6.80 ,1יאנוא םע 

גע־ איננממקשאנאל m 1אי אווענד,
^ י י כ

i איו n לעסציע מיטװאדדינער 
 ססו^טען רי םים ויסקום״מ 1ע װעט

 מענשלי־ די *זױכם איז װאס םראגען, די
otnn3mrnif3'R עס הען נאטורצ כע

טע די םי א :ס
ױו ז, די םיי רד ע  פ
י ז ײ אי טי ש װ ר  נ
ם ע ך. ם א ל א װ

iifopm n פון n* ״גערענטיגת״ט״ .*
» ו סיר «מוינ ו i (1• י״טען די מ n 

 וורניי• די נאגױפען צו ״ג^פנטיגפײט״
ר 1®י ט<י  א׳נרופט• דרעס און קיױק מ
 און נר־יןיאנצן א זײ זױגשען *ו ייין רת

י«וחר. ׳אפ׳ן׳דיגען יי
 ?ראוין דער ןיא כעזאן m וױ אזוי

o ייוז m אן זיף חוינט אי;דוסטריע 
 זא• זײ צו איך װיל נײ׳יןוחמ נןוך גליױ

 זיי ען1עמןיע און mourn 1פא א נען
 האנ׳ס זאיען זײ אזױ װי װענ אײן 1אי

ט1א מעחר  ,1־שעפ«1יוניא די איז ניי
 אינטעתע• רי האט 1יאח 25 פאד

 נ*ט די נױט קאטוי א ט1אנגעפיה ש«ונאי
 וועגען נעזונס האט סוועט״שעןער, ױגיאן

n• אזוי זױ מיטיען און o פון ען1װע צו 
 טיטגיירעי א־ררע .1שע,ע דאזיגע די

i אייוי נעקעמפט האנען n פ־קעט״ריין 
 •1פא צו נדי נעריטען 1ניטע האנען און

״ 1םא ען1זינ«  םאמי״ yiy״i 1םא און ז
 טענש־ 1רעה שכיהת, אגשטענדיגע ליעו

 טאניטא• יינע1 און נאדיגגוננעז לינערע
n /1אדנײנ» צו װאו שעיעו.

 האט אנריטענטס קאלעקטיװע דורך
 נע״1םא און שניחת די ט1נעחעכע איהר
n סערט v ” R ,האט 1איה גאדיננוננען 

ך, נעסאכט לי  ען1ניינ זיך ס׳זאל אז מנ
 קאנ• י1כאניטא אװ באאח■ דזשאינט די
ױ האט װעיכע אל,1ט  רא- געהאלםען אי

 כא־ האט איז שעפעל געזונטע יינע,1 נען
 ען1נע«אה י1 נעגןן 1כײט«1א י1 שיצט

in םון v ” o. גע־ דאר ענחט1גע איהל 
 טײיעננעל שויד^ליכעז דעם אלע װים

 יעבענס, ױננע מ״דלאו, 146 װאו םייער,
 די װאם cyi דולר אומגעקוםען זײנעו

 נע■ ןyDשלא1Hפ זיינעז שא■ פון עז1טי
 *n» א איז זױ זײנעז, ארבייםער די וועז,
 האכען זײ און אייננעש<אם¥ן נעװען זאן,
 זיר װי נעהיט ניט נריתז m« קיין

 אױפץ און פענסםעי פון װאסאפן צו
 נאנע;ע;ט סײדװאק 11הארטי ” סאלטעז

o n .טויט
 jyo'iu מאכטyנ חאט 1איה אלזא,

ד י1כ ים,1םארש טי  י1 םון ivum צו י
 אבע־ 1איה האם שעועמ א־ננעזונםע

 inyu צו ,טור י1כ סיר אזוי נעטאן אויך
o םיט n װאו סװ¥ט־שאי, עהאנאמיש¥ז 

 כאצאהלט, שי־עכט קדעען 1בייטע1א רי
 אוז וױידזשעם קיענערע 1םא גײםען1א

n y : :n :1 ען1שםו Vניט איהר האם אס 
in- רא נאך 1¥יײנ Dy װײל נעטאן, :in 

ײט1א װאו אזױג^ שעוער 1טע  Diyu נ
 שע»עי. ניט־ױניאן זײנען דאש נעשיסם.

 םאו״ 1אי o;yp אזױ ,װי :אנע10 די איז
o״i n זאל לאף,1באנ די בײט,1א די אז 
^i vtyvyrt די אין געהן ניט i, עס און

 װאו ,iy«yo ױניאז די אין גל״בען זאל
 ױניאן־ אײר צאהיען 1ארנייט־נעבע די

נאלינ־ ױניאן אז האלט¥ן און וױידזשעם
iy»u'{

 איז אס1 און :yii א אן1םא ס׳איז
 ל,yלײב י1סאניטא .#,יאםאנים״ דורכ׳ן

o 1אי קאגט איזזר און n העלםען, םך א 
 רעכט ק״ן ניט האט באלעבאם i״p װ״ל

 האט iy לײבעל, Dn באנוצען צו
i מיט אנו־ינמנם אן n ,םיי־ אוז ױניאן 

tn א איז שאפ ז״ן inKouRD ,iy j" i 
שאפ

 אויס־ ױניאן די האט לאננ נים דא
האט װאם ,initropyeuvo א געםונען

Domivi iw י) *ya׳R ^דאנט iw 
«ir iv o u  r ׳m m׳ turn m <5א■ 

iאom « ##1 געגראגט i*יא<m r»|»ir׳ 
m, ד gj ttiRf ggiwigi m c i• 

w tn in מסאגט טיײיר gw i׳[׳ir r 
ogn נײצטחיט זײנעז m >•# tr a m* 
n װי יעי r ir iv״mg. !•א g igi 

ooiwigi טייי׳מד 0 די ]fn ig סייגצ׳
lyugfug n פיל« נןף אפשד ױן n ig

lyignw gagayi tyittgu oomoigi 
g׳i זואיט שא•, ױדאן א By פיי•rm n 

typ lyryj^g w״«aig די פעו  '< iy 
mm |ig ,tiyormo oy, די r g»״iy’ 

m y ’ tg ,ir.yi |ig (yingo ona •שסי 
 gn• מז ,oaga איחר ogu ארנייט׳ קעל
 זײן דטו ומט דאן ,ma<» ױדאן g כעז

ovii iya ogu ojyaigi iny1 tg ,lyau 
 lyimyj iyiin>pygi;ga ױניאן כײ
£ א אחן נ ״  pg ingttyt osgayj א׳ז י

g שאפ׳ דט־ױניאו oagumoitg ogu 
 סאגט ogii און ינסט^11פא א״עת

 iniropyptjga א פאו־ אונכיענרױ אױך
 נ»די«ונ• ױניאו די נאכסוכיען וױל װאם

 דס• yrtgi די סיט (yi’iipigp «ו נעז
.iy«yr ױניאז

on חוינט  Ig iROin נ״עם •mg,
 ,imt צו נאשיוס ivoovc א מ׳ט ,1026

m• אייי או y ז״ן אל1 נאממנט y«g* 
i ג״ם n אױנ ל״נעל. •1סאניטא •m y 

 1איח וועט טאז, דאס װעט ראן ױניאן
R lyely.i״iy ,ױניאן tg נאנדלאף די 

lylgt זיו lyimyj אין •iggugo ,yrn 
iypyo, וױירזשעס ױניאן *אזזלען װעיכע 

 נדליכעw א ניט נאטמיכ^ yלכyײ אוו
 אושייםעה ny״t םון עהספיאטאציע

in  Pgt יײ• סאניטארי ,•ראסאניס״ 
y3> 1יאה דעם מיכען צו העיפען אייר 

.mg• iypmp’>i א 1סי 1920
P DDiy:y:iv״miy,

םאסקמװינךם, חענרי דר.
myooiRin ליינעל הטאר¥1י1

י1סאגיםא ןדו נאאדד דזשאינם
,pgioigp

נ** ל*קאלס כאארד ושאינט
ק*נװענש*ן דער *ת ריכטען

ן (׳ילוס ו • ו י י )1 ו

̂ו 1ב n .נאך און שעלי ס n  n n :g 
̂אטען o פון ל n 1אוי לאקאל m סאנ״

,9 לאהאל פון םיטיננ oyi ףיאו
־ האכען ל״טעאום, מאנהעטען אין  ני

1 oyo3'iי i n ’ia ,גאררבערנ םייםאן 
 נע־ אויך האכען oy איז ליז,1זי או)

o in גאך n  yinogלעגאטty םון cy i 
i 1אוי לאהאל n .!האמועגשא

y^go צוױי די אויוי 1תע¥1 די םון 
D האבען םיטינגע! in y i און 1ד.יצינע 

 זיך הא̂ב מאנכע ;1קיהלע םאנכע
־, אנדערע א.ץ ט1זע’געבי 1םעה ״׳ ״ ״  ״
 1¥־כט־א»נ¥ב1בא אלע נמעט 1אבע

tyagn םוף צום i tic״y׳ .... .L
Dingcy:BMM צו פאתאסעלטע די 

 און אײנינטײם שלום, זייז זאל עם זעהן
 איז דאס ױניאן. m 1אי םאניע1הא
. יאחת נייעם אים׳ן םיםן 1גוטע א

,22 לאהאל ױניאן, דו־עסםאכער די
י איז omon■ o אח הלאוס י n i ױניאז

 מי־ אזעלכע נץהאט האבען 35 ̂אהאל
 די 1אוי אויר אװ#נט. דיגםםאכ טיננען

i «ו ^נאטעז די חאבען טיטיננעז n 
ביריכםען. אינעגעמז סאנווענשא!

tnyu, װי און אזויץ וױ יא, אויב און 
jyjgp ,itg וי צו ענםמרס די y j'tr t 

tn אױסגממצט םראנען y it ניי־1א סוז 
mo אין t״u ta n e r  m אוםבייטען צו 

i, נעזעיאאפטליפע איצטיגע jo u r m 
v נייע m  im m o o\ ויד urog’R

np o ײבעז1ש1םא n  iro>־i איינמ־ים
idאינמרנעמאגאל צי ״ oiysaya.

 ®ילהארמ*נק די צו מיקעטס
■ צו קאנצערטען  האלבע

®ױיזען.
 eiyoeigan ערױקיישאניל 1אונז«

 א:זש*1א געסאכמ מאל דאם אויןי האט
ס טס־סי i םענ n ?סא־ םילחארסאני 

 ingt םיםנליח»־ אונז*ח< m סייעטי,
םא-1פילחא ד• tgg טיממם באלוםען

«r איז קאנצעז־טימ ניק n g p און חיצ 
m סעסואפאליטען אין  Rimy וו 

n •!יריית
*דיוסײ׳מד יומער סון אםיס אין

ju 8 גאי n en u m װעסס eo yoie
m זײנימ ■1

i נלידער t 0 נאאוםעז'l h  •* m  satp
m to s s i

אוניװערזיטעפ ארכײסער אינסערנעמנעל
גאם, וטע6 אץ פלײם אױרװינג ל, דדיס^ אױרוױננ װאשיננטאן

» ם 5ח
יאגואר םען2 דעם שבת,

ngoy .1אטו1לינמ אםעריהאנער m םון שטורױם םאציאלער א — גאבםיטא:. 1^0
im חאלאוױי, tro p n.

לעסאנס. opyt אין oup א איז דאס
עד.1?טשו1ל׳ זעלעתםאז, מ. בען יוניאנם׳*, ,קאם»אני — נאנםיםא^ 2.30

אנואר טען3 דעם זונסאנ, י
i אין 11 n .  — jvid i n אין ארבײםער םונ׳ם •לאץ i n .ל¥?םש נעשיכטע״i n i.

m .סאסטי. י
ױססוסיעם און לעספשורם.'׳ל)

I H 1 9 O 0  .
 *Piglp n אין שיזאן אדױקייאאנזל

מ־ 1851 קלאב־רוםם. אאץױיטאדט  ו
jtp «װ»ױ, שימטאן jira •ערעםענם 

 igojiyhR DJimg ייטאג1תחמ׳:ס
IPtt̂ EiiPl IFtPH nnevirM 10 

p^fppp♦ חמ
IP̂ PiF,

ומד .
יעדעז

p״id ווערעז

• iK’

y ta v  ipo2 on  ,nar i, • 
tuimg, י1 איו ומם־

יטי..יײי

 איגעי אײגלײטעז װעט גצאס א. •1ב
m פראנע .nvig'suyagig םארסחד 

oogviyo אין i n .אינטעתעשאנאל׳ 
ד ח װ חנןו j נ i זיץ װעט וז n ־1םא 
אװענט. פוו זיצזנר

>»in*axro g סון ir w  m זיי־ 
pregan w נעתםען אויר אח סומען צו 
oroipon m די אק אנסײל o PR ; , m  M  

•01WDPW IV
א אימסױם

 װניאן, דרעםמאכער און וױיסמ
 דך נעחמט נויל^, לאקאל

ארבײט דער צו ענטוזיאסטיש
t (י*לוס i t » ״ )1 ז

 אפ־ ים1װא נאנץ זיך lyigi מיטנליח»־
lymmi ; אין ײם1נ זײנעז זײ o n ו* 
i העלםען n ײן װאס אלץ, םיט ױניאן» 

ivjpp, און ogi נע״ גלײך זײ האכען 
 האבעז זײ םיםיננ. on אויױ וױזען

 אפצוטר נישט םײנעז זײ ogi נעמ׳זען׳
iyo װערטער, םיט בלויז ogi זײ־ זײ 
t i\ םיט העלםעז צו נרײט .ivogo 

85 >»^’yagn i n| נל״ר זיך 
rjgng i אי| אײננעשוײבעז n״Igr־ 

gp i איז קאםיםע. nאויך איז םיםע 
 םענד riRgo עסזעתוםױו 25 י1 ארײן

o n  pe Digs אח לאהאל eg איז itg' 
 אמאנ־זיי• אן ingiigt tvcgryt נאך

gtropg 110 pe ge'ogpugp •ױניאן 
םרויען און igjgo טועה

o אויי n אײנמסיםע איו םיטיננ 
 י1אוי ארזיםצוי׳עגען tngugt באשלאסעז

1ד*לא po opto v 4 םיםנליחט־ די
f R .p'oegp^ig'ggt'Jgng o n  igo

 ארי אויך pw ongi ראלאר 4
i אסעםםענט דאיי 150 n  P0 אע־

ףי.ס איז
^ , orp ?ײשאנאל1►*ךי » a ל

•  a n  1 6 0 D םייגט: g i.......
o n  ir» ■ 1 pg opga אי150

'JwprgiiTOi'aigrt p• אםעסםענט
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געײ«־ רשפרייט4פ איז װ*ו יעצטע
 סי^וקסט־ די צוױ׳שען נויעטין v רען

 ארניי־ ױני*ן ״דעד נאכיען םיס׳ן נער,
 םיר״ י1אוי ורערען עס וועיכען אין םער*,

 אינסינואציעם געסאכם אוםנים שידצנע
 םיין םיט פארבינדוננ אין עיר, נעגען

 דעד גענען קאנװענ׳שאן דער ניי שםיםען
 יאייםי׳שע די נאפרייען צו רעזארו*יע

 םיהל איך רוסיאנד. אין ארעסםירטע
 טאכעז צו םארפייכטעט ראריבער זיך

ענין. דעם װענען ערס^ערוננ פאלנענדע
 צוױ שרום דעד װי נאכדעם, נאלד

 און קאםיטע עק׳טאן דז׳טאינט דער ישען
 געשלאסען איז אינטעתע׳שאנאל דער

 םך » װי גוט אזוי איך, האב נעװ^ורען,
 וועט שלוש דער אז נעפיהלט, אנדערע,

 אױב װעדם, דױערענדע) » פון זיין ניט
 נוט־ ניט איהם װעט ס^נװענ׳טאן די

 נאד בוב׳שטאב, אין נאר ניט הייסען
 דאריגעד בין איו ניישם. אין אױך

 צוליב נאר םאראינטערעסירט נעװעז
 בײ זייז צו צװעפ איינאיינצינע! דעם
 דערםאל, ארבייטען און קאנוחןגשאן דער
 םרידעגס־ דעם םון ■ונקטען די דאם

 דודב־ און נוטנעהייםע! ואלעז אפטאך
 ח*נװענ׳טאן. דער םון ווערען נעםיוזרט

 אויפ׳ן געױען עס, הײםט כין׳ איך
 דעדםאר, ניט ,vpv> 2* םון “,סרייט

 אויםנעבעטען דאש םיך האב איו װאס
 צוגעזאנט, עטװאם װעםעז חאב אדער

 אדער לאקאל םייז װאס דערפאר, נאר
 געחןנהט, האבען 7אקא7 םון םיהרער די
tv צוש דעלענאט * זײן דאחי איך 

 נעװען איר 1בי זיכער און קאנווענמאן.
 העבםם איז עם כאטט צופרידען, דערםון

IW W tll״ «  אינטעדנעשאנאל די ח
 האנ• דעד צו אייננעאאדעז םיך װאלט

 נעםאן עם האט זי װי פונקט ווענ׳פאן,
 פון טשערלייט דריי אנדערע די םיט
 דערםיט קאםיטע. שאפ־טישערמאן דער

 םיר, נענען באשולדיכוננ די אוועפ פאלם
$v פא־ די ״אפדיגען נעדארפט האכ איך 

 אויפ׳ן מיך נעהמען פאי “טוניםטען
. ס<ײט.

 זיין םײן םון גיצליכק״ט די װײטער,
 דאס קאנווענ׳טאז, דער אויוי אכוועזענד

 איינט באװ״זעז. צופונפט די װעם
 די װי נאבדעם זיכער, ׳שויז איז אבער
 םארלא־ האט דעלעגאציע לינקע גאנצע

 איינער איו 1בי האנווענעאן, די ז«ז
 *אױפ׳ן יאנעז, צו אזוי נעבליבען. אל״ז

 ײאם אלץ. נעםאז האב ,“,שלאכט־פעלר
 פאנװענ׳פאן די »ז מענליך, נעווען גאר
 דערטים אוז נאנצע א זייז צוריפ זאל

 א שאפצן נעהאלפעז ויידןר- איד מאב
 איך ױניאן• םאראיינינםע אוז נאנצע

 איז ארבײט םיין דאס אינערצײנט, נין
 די ניט ארט םיך און װיכטינע, זעחר א

ם אין בא׳פואדינוננ  אויסגעהאיטענ־ ,ני
 געםאן האב i1m טאן וועל איד פיים״.

 נפוױשענ־ און עהרענהאםט ארבײט םיין
 זאנענאנ• אלזן די םוז אפנעתהן האפם,

מז םון קריטיסען. טע עי  זאלען זיי צד וו
•tvew נים>

מ .״ «*יו וחמ «י םיןי, ממװלדינט ס
מ נעמםיטם האג  חמא־ נעוזיסער א מנ

 בין איך אז ערפלערם. איד חאב לוציזג
 שטי־ צז נעוואי־עז “,אינסםראפטעם אזוי
 ריכ־ איז דאם לאקאל. אזנזער פון סע)
ד • 4םי מ  ׳פוין ויי זאלעז וזאײם *

 חאב איר וואם אלצס, «אנעז ניט איין■
 םםייגד םיין אטײאם את עדפלןןןטז

:כעייעז איז םענם
אין  פאליטישע פוז םראגע דער ,

 ׳איד ׳שםים רושלאנד אין ארעסטידטע
ד די םון םיינונג דער םים איין גיט ח

נין איד ײייל ליקאל. 1םיי 1» ____
 זײנען רוםלאגד אין »ז אימױזױיגמ,

ארעםטירםע, •אליםישן
 אין ווערעו נעהאלטען ניט :ן
ד יעדער אבער וױ *אזױ ■ריזאג^  ח

# פיז ד » םיז איז לאסאל םי ג  מ
 צו נעווארען #מסםתאירם

ר מן^י^רימעס דער מיס  דעמנו
 ניט t* יײל לאפאל, אונזער
 םח אינםסדופציעם j-n ממנן

 אנדעד׳ו די וױ ״שסים אדן
דאט — ‘לא<*ל• טי'[

 איך וואס 4ממרקיערת1_
ײ םייז אפנענען בײם ט » 

tw נאכמעהר • י tJp *■־ייײwp 1 * ן
a f t  .tr װאוט סיין 

תנחמ פיי מ׳ כא־ אג

ם נ א י צ א ז י נ א נ ר ן א ע ג א ר פ
 נאר י»ן, נאר ;יט און אױך! ׳שרינען

 נאר )איינ< ;אר ניס און 1 חיינט אםילו
o חוט־ערס, אפילו n  ns ־ זעלנען » 

 חאט אינסטרוקציעם אזעיכע !ראקטער
v גיט סיר מען i v m,\ פען קײנער און 
 םאז, איו זאל װאש גענען ניט םיר
 קען אײתר אז איץ׳ נאך דעגפ א־ך אז

 רעװאלוציאנןרעד ארענטלימר אן ו״ן
 פרינ־ » זײז אןן אנארכיסט־קאסוניםט

 און <. .p רער פון געגנער ציפיעלער
 םעטכערס איחרע םיט ארנײטען דאד
 רײ* א י1אוי צוזאמען יוניאן דער א־ן

 ■רא־ טריידױניאן רעװאלוציאנערען נעם
<ראם.

 די פאר ערקלערוננ די מאד איר
 פערזענ־ די פאר אױך און ?לאוקמאכעד

 וועלכע נענאםען, און מיינע םריינד ליכע
 טורסעם רוםישע די אין נעזעסען זיינען

 די, םאד אםשר; היינט נאך זיצען און
 צוזא• oeovpvi האנ וועלכעיאיך מיט
 א םאר ippopp וױיטער װעל און םען

 די פאר טענשחייט. כאפרייטער נאנצער
ה איר פארענטפער  איד נין ׳די און םי
 פארענטםערוננ םייז װעאעז אינערציינט,

 חאב איך װי נײסם, דעם אין אננעהמען
נעשדיבען. עש

נחם׳ נרידערליכען םיט
/ ם. ל ע .2 לאה. םעסבער, ש

 אײניגקײט און שלום דץ מוז עם
ױניאן דער אץ

 ״נע־ דער םון רעדאקט^ור הער װערטער
—:רעכטיגקייט״

 ערװעחלטע אונזערע גדאםואיר איך
 איך י. װ.* ג. ל. א. דער פון באאסטע

 אײ בין איך !מזיל-טוב מײן זײ עיק
ס בערצײגט, ע  W איצט פון װעט אז.

 אין ברידערייכקײט חעחמען װי>טער אח
עי אונזער אין אײגיגקײט טינ »  ױ־ ס

גיאן.
אונ־ :עװארען אפנעוזאלםען איז עס

 כא־ װאס קאנווענשאן, אכצעהנטע זער
 איז ?אנװענישאז די און ח״י, טרעפט

 דעצעם־ טען17 דעם נעײארעז נעשלאםע)
 כאוױיזט טוב. באטרעפט 17 אוז בער,
 אונזע־ םון רייהען די צוױשעז אז עש,
 פון ץועט ברידער און ׳שװעסםער רע

 די לויט — ׳שלום הערשען אז איצט
 דער םון שלופ דער און קאנװענשאז
 צוזאמען בייחן באטרעפע! קאנותנשאן

 אז ערװארם, אין האיי איר אוז חי־םוב.
 װעט 1א איצט פון אז זײז, אזוי װעט עס

 נע־ ניט מעהר וועם איז זיין ניט מעהר
 אדעד “״לינסע װערטער די װערעז דאכט

 נים זעהר מאכט דאם װייל ,רעכםע״,
 טעםבערט די אויוי א״נדרופ נוטען פײן
 האף איך ײניאן. םעכטינער אונזער פון
 װעט אז איצט םון ערװארט, און

 צװי• אחדות איז ואהבה שאום הערשעז
»v\ אפע־ איר אוז םעםבערס. אונזערע 

 4באאםט׳ ערוועהלטע אונזערע צו איר
 אבט אין נום אפיל 1מיי זאלעז זײ אז

 מענ־ װײט זױ זעיזן, זאלען און נעהסען
 אט, םאמיכטעז צו סימב־נעסטען די ליר
 צו ניט־יוניאן־לייט די מענליך, וױיט וױ

 םוז םיםנליד יעדער כדי ארנאניזירען,
 מאכען קענעז זאל י. װ. נ. ל. א דער

 זיך האט איצט ביז װארים לעבען. א
ט שיוער זעהר יעדער אנ מל  קײן איז נ
 םאכען. נעקעגט ניט פיינער האט לעבעז

מז אײד וועל איד ע  םוז גײשפיל » נ
 אר״ איך. ארנײט. איד ײאו שא■, דעם
ט  צוױיםע דאם שא• דעם אין שויז ניי

ם סייאז דער its הײםט, דאם יאחד, ת  ו
 פא* דעם אין םייאז. ררינמי/ דער זײז

מן ספרינג־םיזאז רינען א  גזד ,■םיר ה
 דעם איז װאד חאיבע א םיט 5 ארבײט

םן נעארבייט סיר האבען ווינטער־םיזאז
מן. טינוי הנל צי — איו םרעכ ײא
tie ארכיים וואך האלבע א און צעהז 

u p מן םאםיליעדמאז א א מן א ם ע  י
אהי * צײם? י

 איז ווער פראנע: די זיד שטעלט
 ךיי אז זאנעז, איך זאל ? דעם אין שולדיג

 שולדינ וײנען םאב־םאנופעפטשודערם
ז דאס — חום« איז ט איד מ  זא־ גי
רדמר ילאנם מח, t» מי ו»יל, געז.  יי

 אונן םיס גצייד סאכ־סאגופעקםשורער
 פאנפורירען ניט \vp ער ארבײטער.

 .קארפא• די און םסעב־באשעם די סיט
שאנ•'.  !סנפוז « איצט העוישט עם ריי

ן געהםען עם י  אאערײ־ אײן צמייוי ו
ר אײו םאר. מ ת  תאםעד־- אײן «ח י

 ארױש נעווםען ,“.באסעס וחנדען אוז
י *רגײם ד ^ פ  איעפאך דדפאנןרס ,

נאכט, און טאג איכײםעז iw אוסזיסם
ח שבת^ אפנע־ שדן איו ומטאנ י

ר: 1יי מ « מ ד ; עי| י
א האגען ער דארןי וואם זױ

m^ועלכער .

 אויך קעז איר ש?עב־ש««. פאריישאן
ם  םיט• אונזערע םון סאגכע וױ זאנען, ד

 איז זײנען נאאםםץ אונזערע אז נלידער,
שולדינ. דעם

 אז שלוס, צום ?ונמן נאר םח איך
 שולדינ דעם אין זיינען אםכמזזרסטען ,

 ברי־ און שװעםטער איינעגע אונזערע
 ניט «יך זאלען אליין זײ װען דער.

 ספעכ־נאםעס די פזן פארפיחרען לאזען
 ‘ .קארפאדײשאנש םינםטערע די פון און
 םיר אז :ע?וםען, ניט דעם צו װאלט—

 אונזערע םיט חוגנערען דארםען ?אלען
 װאך האלבע א און צעהן פאםיליעם.

טראגט צייט יאהר נאנץ א פאר ארנײט

ט אפילו .. _ קװ#יט איין אויןי ד
ן מ תרלאו די » M דורך קינ n r a n 
 און שותסט׳ןר לינע םייגע איך, פחןנ

ן *זוי שיעװ דער איז װיםיל נריתר״ י  ז
■לאנעח צו

 צו םיםגיידער, די «װ אפלליד איך
 גוט זיך ואימן זײ דאם נעװיםען, ז״ער

 ערוועחים איצם חאנען םיר באחנמנען.
 ועחן, טוזט איחר און ױניאן־נאאטטע,

tv נײחילפינ גאאםטע די זאלט איחר 
 1אי tv זעחט, םיט! ״t חעלפט זײז.

 דעד חערשען אל1 רייהען אונזעחן
”l וועט עס tv און שלום. אםת׳ער t 
 שלום װי דין וועט שלום, אונז צװישען
 לאכול סז חאבען װעלען םיר איז טאכט,

 )ש?עבם םינסםערע די און שמים• ודנן
 ײ1 י1אוי ואל שלום, i״p ניט וױלען װאם

: שלום װי איץ־, אויםנעהן ט כ  שטם מ
פחלתי. ועד יעולם

ברודער־נרוס, און אכטונג םיט
ך ל , ם ר ע ם ם י ו ה נ י ל פ

.2158 עדז׳ש.1' ,35 ל. םעטבער

 w 35 פון םעטנעד א פון טןכפמר נדין, איידע
עאליען אין דיסײפפל סאנג א ניט

 *יאהריגע17 שעהנע די גרין, אײדא
 מיטגיליד א פון טאכטער די םײדעיצ,

סאנג״ א געבען װעט ,35 םון
 שברן #האיל עאיציען אין רישײםע^

.1926 יאנואר, טען30 דעם אװענט,
יליריק־סאפראנא. א איז גרין טיס

 ,און שםימע אגגענעםע ?יסע, א האט זי
 מו־ אצע די םון נעלױבט מטארק װערט

 נעהערם זי האבען װאס זיתער־מבינים,
 אױך װעט איהר םיט צוזאםען זינגען.

 טענאר, באװאוסטער דער אויםםדעטעץ
 בא־ װעט פראנראם דער םוקס. דאן

 אנדערע און אפערא־אריען םון שטעהן
םוזיס. קאאסי״טע

 דער םון םאטער דער גריז\ ברודער
 םונ־ ארימאן. אן איד א איז זינגעריז,

̂אט דעסטװענעז  װאס ׳איץ געטאז ער ד
 נאכסעהר, און געקענעט, נאר האט ער
 זײן געבען צו געיןענם, האט ער װי

 ווען ביאדוננ. סוזיקאצי^ע א טאכטעד
 פא־ אין גענאנגען נאך איז מײרעל די

 געצוי- לעהרער די האבעז ביציק־םקול,
 אויםםערהזאםסײט םאםער׳ס דעם גען
 געטא;, האט ער און ׳טטים, איהר צו

 ארימע זײנע אין געקענט האט ער װאס
םוזיק. ^ערנען צו איהר אוםשטענדען,

 זײן װעס יאנואר, טען30 דעם שבח,
 אויםטריט עםענטיליכער עריטטער איהר

 ברו- האיל. עאיליען באװאוסטען דעם אין
 םײדעל, דער פון םאטער דער נרין, דער

 אמסטערדאם דער בײ איצט ארבײט
 שאפ דאזיגען דעם אין קאםפאני. סלאוס

איב־ ארב״סער, איטאליענישע ארבײטעז

 אח זײ דאנק א און מוזייז, םון האבער
 דעם םון ט^ערמאז דעם באזוגדערס

 םאר מעגליך איז לוקאס, ברודער ׳שאפ
 אין אויפטריט איהד םאכעז צו איהר
האל. עאציען דעם

 איבער, אונז גיט גריז ברודער וױ
אט  םאראינםערע־ ^אפ־ט^ערמאן דער ^זז

 אלע מיקזאל סײדעל׳ס דער אין סירט
 חאט דאס און ?ןאם, דעם םון ארבײטער

 עאליען דעם דינגען צו געמאכט םעגליך
 קאנצעיט. יעם אראנז^ירען און האל

 םיטגעהאל־ אויך דעם צו האט אביסעל
 אר־ דיי װי זעהענדיג, םירםע. די םען

 הא־ איםאליענישע, מעהרסטענס בײםער,
 דער אויסצוהעלםעז םארגומעז זיך בעז

 אידישען א םון טאכטער מאלאנטירטער
 אױך םירמע די שױן האט פרעסער,

 גע• מעגליך איז עס און מיטגעהאלםען,
האל. עאאיען דעם דינגען צו װארען

 נאך אז געװאונשען, װאלטען םיר
 ױניאן, אונזער םון םיטגלידער אנדערע

 העלםען ?אלען מוזיס, םון ליבהאבער
 ערםאלג. אן םאר קאנצערט דעם םאכען

 םעחר זינגערין דער צוגעבעז װעט דאס
 און שטודױם, איהר םארטצוזעצען מוט
 מעגליכ״ א געבען אויך איהר װעט דאם
 קלאוקמא־ אונזערע טאן. צו עס קײט
 ]םאראינטעמד געדארפט זיך האבען כער

 דעם צו אז זעהז, און דעם איז םירען
 גע• זײז האל עאליען דער זאל יאנצערט

 הענגט אװענט דעם פון װייל םאהט,
 צוקונםט די און ?אריערע די אפ םיל
זינגערי?. דער םון

82 לאסאל עהזאמינערם אין כעאמםע פאר װאהלמו
 טען4 דעם טאנטאג, וןומענדען דעם
 װע־ אפגעהאלטעז װעט ,1926 יאנואר,

 םון אםיסערט םאר עלעקשאז דער רען
 מענעדזשער־םעקרעטער, םאר 82 לאקאל

 טשער־ םאר סעקרעטער, פראטאקאל םאר
 מעם־ פאר אױך ארן לאקאל פון מאן

 דעד באארד. עקזעקוטיװ צום בערם
 אונזעו־־ איז םארסומען װעט עלעקשאן

 ט?נ14 איסט 231 אין םיטינג״לאקאל
סםריט.
אנםאנ־ וחןט עאעקשאךקאםיטע די

 און אזײגער 5 פונשט טיטען צו גען
 ^וניאך װײסען » מיט םעםבער יעחןר
 אין באטײליגעז שענעז ?יד וועט ביכעל

 * אווענט. א״ן 9:30 ביז 5 םרן קעמגז םעז וועם וואוטען עלעקשאן.
 יעדעז םיז םליכט די זיין דאדןי עס .

 82 לאטאי םון מעםבער נוסשמעהענדען
 די אין זיך באטײליגען סומע?אאון צו

ױגיאן אונזער אין צײט די וואהלעז.

 טעמבלרם די אז ערגסטע, אן זעחר א'ז
 םארגינען זיך זאילען לאקאל אונזער פון
עלעקשאן. דעם םארנאכלעסיגעז צו

 םעכד זאמ'נערס,pע בו־ידער אלזא׳
 נייט םארםעהלם ,82 לאיןאל םון בערס

 'אנואר, טעז4 דעם מאנטאנ, קוםען צו
 װאהלען די אין זיך באטײלימגן צו אום
1צאהל. גרויסער א גאר אין

 אג- האט באארד עתזעקוטױו דער
 מעמבער, יעדער אז באשלוס, א געגומען

 די אין באטײליגעז נים זיך װעט װאם
 1 באצאהלען דארםעז ײעט װאהלען״

 וועט שטראף די און שטראוי, דאלאר
 ווערען. קאלעקטעט פאזיטיװ
גרום, בײחורליכען םיט

 ,82 לאקאל כאארד עסזעקוםיװ
ױניאץ, עהזאטינערם

 ט״ערמאן גרײםער, ם.
דאזענבלאט, .ל

מענעדז^ער, גײםװײליגער

ר א ע ט כ ע ל ן ש ע ג א מ
 «ני פיעיע און ««ענדיםיםיס ביוםז, אוגרײנע קאפ־עםעחנען, ברענגם
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ma אין יאחר א pyua אין i n .ײניגקײט* v 
 נאעטעד די אױף פינטעאע p'roa«1p א באױו איז 1יאה
i פון n ,אענען אונזער אין אבער װעאם־נעמיכטע 

 איג׳ם כדא^ איז os און סך. א נאר אשטמאא עס םײנט
tain o אעבען סאקעדינען פון רוי׳ש םאםע n r, זיך 

 פון אײניגעס אויף כאטש tvoarroron *ו y1«w א
o n דער ױאס lyayaawron ,נע״ האט ,1925 יאהר 

 פאר איז גכיצ קאאס ארבײטער םאר׳ן זיף םיט בראכם
in די 'laoro רעם םון און נטרט. ימיאן, אונזער םון 

 IVP ivd װאם דריננען קאנען אויך שױן םיר װעאען
 קומט מאס ,1926 יאהר, נייעם דעם םון ערווארםען

•Iroir אױפ׳ן נאך שטעהט װאס אן, איצס

״ן צו םון װײט וײגען םיר  ״Si ■עסימיסטייש ז
o שיינס אנער דאך שטיםם. n  ,taro נע׳שיכטע די 

 םארגאנגע־ דעם װעלען צ״ס, חײגטינער pn שרייבער
ם  אויםםואוננען גרויםע םך ק״ן זודטרײנען ניט יאהר נן
 *רנײטער־ די צװישען ארנייט, פון װעאט דער אין

irons אנצו״ האבען ניט ומאען זיי ױעאט. דער איבער 
 פארנעהם, גרויסען א פון אויםטו אן עפעס Tin וױיזען

 ואא װאם מםשות׳זײנעס, ע*עס *ו פיהרען זאא װאס
 דאם בעםעד. אוז שעהנזןר װעאט די םאכען וױרפאיך

roero אאבעז חאצאן- סמא w פטי׳ן פארצייכצנעז 
m״ צאנד וועאכען איז אױב דאס זײן, oroi יאחוי s די 

 א געהן is פארזוך ערנסטען »ן נעםאכט ארבײם׳נר
 צװייםען א פון ארבייטער די חאמז אױם,1סא טרים
!*וריפ Tin טדיט צמיי נעםאכט צאנד

tun נע־ יאחר אס1 האם צוריק עפרייז נרעסםען 
 די וואו איטאציען, איז נאווענונג ארבײםער די סאכט

 אייזעתעם אונבמר׳ן בצוטעם ארבײםער־באותנוננ
 Din רעאקציע. און םאשיזס דעםפאטי׳פען פין קנאמצ

 געווען םבי׳ש און אונםערדריפם האט וחנםדעצ ׳פווארצע
n טע  נ«ד ארגײםער די איז עננצאנד אין !פאתן תי

טננ ת  רענײ די איבערצוגעב׳ח מווארען ממווואוגנען ו
 מאא ערשםע ראם נעהאם האט זי ױאס לאנד, םון תננ
 קאנםער• דער צו הענט, איחרע איז נע׳פינםע דער אין

 ארבײטער־ רי אסבאצאננט וואם פארטיי. וואטױוער
ג ג מנו  אײרא־ דעם אויןי לענרער אגדערע נאך אין מו
 םארנעהו־ אוםעדום כנמנט איז פאנטינענט, פץאישצן

ro; « ,דאם און סאמף, פראסציאנעצפר אינערציטא־ 
נעםאכט. שטארסער גיט באווענונג די נעוױם חאט

. o tn s ראצעםארי־ חנר האט יאהר דעם םח סווי ניים• 
 אוים־ *ביםעא נענומען זיך אײראפא פון יזיםעל שער

 װארי־ שיינען, *ו ײידער אננעחויבמז האט ;צײםערען
ן  םינםםעחן די ייח פריײמ, סון זיז די צײכםען און «

 זיך האט *ושאציםערוננ איז בדודער״פרינ םת כסארע
י ' םאכאנדעמעהן. ״זגענומען

'S'*
 אױך 1925 יאהר דאם חאט אמריקא אין אונז גײ

 םון טראץ *ום ארבײטער, די גצימן סײן נעבראבם ניט
5S.נאנצען o, אח .ידאסעמריטי״ פח .row יײם׳מ״ 

 ארבײםער״ די פאר געװאחןן. נעסאכט דא איי os וואם
irons מ א נעווען יאהר דער איז צאגד דעם אין  גא

 םון יאהר נוםער n נעװען דא איז os אויג טאמרפר.
 תאפיטי־ די םא־ בצויז נעומן דאם איז ,■ראטמריםי״

 זײ סאר לאנד. םון נפצגדסאננאט?( ךי פאד איסםעז,
װןן עם אח  אויוי סמטוצאןױפם װייחנ םון יאחר א מ
 נרינג חאבעז זײ וואו ,8םםרי װאצ אין כערזע חנר

ז ח׳פבת אױם׳ן טיציאנע:, נעםאכט  ידאדחױרענ־ די «
j אין כתות דע r B kארנײטזר די פזן חשבון אייפ׳ן ־ 

irons ײאס iro n r in  urns פאי tftn ברזים שטײמצ 
*ו או| מן,נ  אויר אטעי נאד דארטע און .גציטצאד״ זיי
« . V ! sir ןאפוטען ^ pm ד»נק»ר. «*ח

T» 1926 ,w דער תאט אמעריהא אין , 4' r אײךי 
מייממם״ אויסנ . jw n ana ם איז װאם מי יאחר ת  י

.יאטיאני־ די נעטאז װאתס n באוונדערס ד* מן
י — ,ימיאנם״,\ r י w ר אויוי ןמשימניש אתאגי־ דן

»י i ח  w n aם n #$ובער יי  n »  p r« יאחר

׳

m איידm w e . די 
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 זץ־ יאח^,תאט

גייםערן
יײיאנגג

- - ---------- - . י ארויסכע• יאיס
Hri דער r«#ך איז רזן• דוד

ד מ .

ו ן  צװײנען vin די אין ,irons איינענע יונו׳נחן ו
 פאר• דער איז איגײסטױמ, wronsi צ״דיס חור (1■

itfuyi m r ט ג«ר  איי ער נוט׳ור. פיין ד
מן o« מו s n אין סײ s v o m n n  o nאין טײ זין, ן 

ein^Mfwnnn o n .זין
o ),א n ,נ;ט ארגסדזסציע אונזער איז יאחר •V i 

tfopsw, ניט ה»ס זי eonsyr צולינ פארטשריט. קיין 
o n ׳יסרײס יינעוצימן omi איז iroironno אין 

n»t«M שצעכטע די פון און ׳«״ט איין פון ר״ח^ן 
 פון מרכגעמפנט tvoyn to װ*ס פרנייטס״היזאנס

n n ,פרנפני־ אונזער אי*ט ויך מפינס — וװױיטער 
rvnt אין m w iy  n סיט וױ *ושטסנו n .יאחר«ור>ס 

os front t o סרויס row .פפן« to ,דענקעו. os tn 
 נפחפצטען צו זייט אונזער פון עוצח in iroiro ײאצס

o n ,ארױסצוזאנען ניט פספט o n טיר אסת. נאנצען 
 אונזער רינטיניפון געװען ניט ײאצט ov דאס נצויבען,

opm באחאיטען *ו זייט  o n, נרודער״ספמף, דער דאס 
 נע־ האט רײהען, אונזעחן איז פאמעקוסען איז װאס

אפגעשװפנט, איחי חאט ארנפניופציע, אונזער שעדינט
 גע־ האט 1925 יאחר אין ואס זאנעז, סחעז סיר

 מיט־ אונזערע צװישען נייםט שאעכטער n זעהר הערשט
 אר־ זײ ױאו שע^ער די איז סײ יאדק, נױ אין נציתר
 םארזאם• און ױניפךסיטינגען די אױף שיי און נייטעז
 םון האט גייםט פארביטערטער שצענטער, n אוננע;.

o םארטרינען דארטען n און אײניגקייט פון נײסט 
 אר- אן װאם אויף עםענס ס»מע דn כרידעראיכק״ט,

 האט דאם און חאצטע^ זיך no ארנפניזפציע פײטער
in׳® סי n יוניאז אונזער n נעטאן p v r  I אינערציכער 

 כיז׳ז ארנפניזאציע די אויםנעםרייםעצם האט שטרײט
 זיך נאך איכערנעאאזען האט און םונדאמענט סאםע

n זיינען עס װערען. פארריכט נאך דפרוי ײאם סר 
 פארהײצט דארפען װאם װאונרען גענונ נעבאיבען נאך

 פאר־ ניר נאר זיך װעלען זיי tn חאםען, מיר און װערען,
הייצעז.

 האט םיצאדעצפיא אין פאנוחןנשאן אונזער אויוי
 ויי־ דארטען ארנײט. הײאוננ די אט אננעפאנגען ייד
 םארטרעטער די «נים אא פנים צונויפנעקומען זיך :ען
 סען און ױניאן, דער אין צדדים שטרײטענדע די םון

 אםען אוים׳טענה׳ען, נענוםען נײ דאם א«וןי דך האם
 נעװען עס איז צייטענװייז הארצען. פון אראפרערען זיך

 נאכדעם צװײטען, דעם אדער צד אײן םאר שםערצאיך
ײ איו  און הארצען אוים׳ן נעװארען.גרי:נער אאעמען נ

ם דאס אײבסזד סי  משע־ n צו נעסוסעז איז נמן אח מ
n .סאנװענשאן חןר אויוי דארטען, און םארשםענתים 
 נעםאן no אאץ ואס נעװארען, קאאר אאעמען פאר איז

intm איינעם סון פארביטערטסײט די אפצושטעאען 
o מנעו n ײײא !ױניאז דער אין אנחןרען os םאר איו 

 קאנעז װעם דעמאאט נאר דאם נעװארען סאאר אאעמען
 צו םאכט, םואער איהר צו װערען נענראבט ױניאז די

 1אי נעהעריג װי האנען זאא זי הראפט, נאנצזןר איחר
אינדוםטריע. דער איז ירעסטיזש איקך אויםאיבען
i אויוי n סאאר איז פיאאמאםיא אין קאנװענשאן 
pnnnro נע־ םויהער הא£אן סאנכע װאם עפעם, נאך 
 די אז נעװארען, האאהר איז עם םארסוסען. פתאװט

 א םון נעניסען װאם אײנציגע די זיינען באאעבאטים
 סוסען זײ דאם און ױניאן, דער אין שםרייט אינעדאימן

i און ערשיינוננ. אזא אױןי םארנענינען נרויס סיט n 
 נע־ ניט םעהר טאר אזעאכעם :איז באשאוס םעסםער

פארמוםען. ניט סעהר םאד אווינם ־שעהן,
* * *

^ן Dn אויוי האפנוננ םיא אענען סיר  אנקוםע
 עפאכע־ אן זיין װעט דאש אז האםען, סיר .1926 יאהר,

i n » i s s ױניאן. אונזער םאר יאהר
i איז n יארה ניו םון אינחםםריע קאאוח -i n 

 געסאכט טחען װעט עם זוען *ייט, די Tt נעהענטערט
n inroi צו סווי o n צװישע; סכסוך צוינענעם1םא אאננ 

i n םון און באאעבאטים. ױ און ױניאן o n אויםנאננ 
o n  tie ארביימס־ װעאמ םך, א נאד זיך װענדט םכםיד 

i אין באײבען זאאען עם באדיננוננען n ,און אינמסטוײע 
o סיט n םא^בת מננ אך1 איוnאיז אעבעו אס1 ז i n 

 און 1בײטע1א smsטויו מהנדאינע םון זײן װאויא
nro’t .םאםיאיעם

i םענאיו, איז עס n  in זיך זאא סכםוך דאזינער 
ען ע ^ד א  באאע־ י1 אם1 אוםן; ידאיכען1פ n אויוי ם

מן א אױוי ומאען באטים אי ײ  נע־ די גאכנעבען װענ פ
iw in n sn  ro a n פיז i n כײ-1א י1 פון אוז ױניאז 

iro. ניט װײט 1אבע איז דאם iro’t• אױך קאז עס 
tn#,m אמינציחעז זאצ דאס i n יורי̂ו א אין ױגיאן 

ro די פון איינעם אין o m װאס קאםםען עהאנאםישע 
 *ו און דוײמטאכם. איו עס ײען חאס ײניאן אונזער

o n א זײן פאן אס1 ײט.1צונענ גוט זיין סען דאחי 
i םויט אויא יןאםי• n n ,אעבען i n  inn* און ױניאן 

!ארבייטער די פאו־
.ironson גים 1הא n אױא iron אוני װןט דאס

o איז n ױניאן אינטערנעשאגאא אונמז־ פון אצמן 
 תרכ־ itobop אזעאמ םאא אייז נים שױן םיר iron״

ױ און גצסאכט n װײסען ס r אויב סיינם. דאס וואס 
 שאאכם די יועם שאאנם, אםימער row? « «1 ומט עם

ptno געוואר חאמן 1םי װי פונקם, װעחמ, נעװאוניז 
»  מד תאט ױגיאן אונזצר װאס האספען גײיםע אאמ נ

ן פיוזד׳ס מ ח באצ«»םים די מ  פיפצעוון rororJ די י
*nronn .inn יזאנען קיאופסאכעד p w איין ניט 

jm ױיגעו זײ m גצוזיזזמ, םאא r o אוסו־פחיראימנמ 
 iron פון א«עז יאם tn ווײם׳מ די

ר *ם װצאצן זיי און ממווזר, אין ידז יתיאן מ וױימן זי
ם אױג אסאא, ת סו א  ײעאען אויג«ײ נויםי^ וײו ד

ד ײי , i n ויך 4באאןני<ייו די סון איימעשיארססײט
pranro i m n  i r H פאאוסםאכער. *י *אםען. ריצי 

ד שאאכם םון װצאען צ ironSw•• ניס מ
אס 4ני( סוד פײן פײנ«ז פאר איז עט א ייז י

t« ־ ................................
S a t t i  SWWBitSfldlA ■■1̂ ־־ a » ■m m \wvn\ איגנ^רירט

no אונמצר׳ן און נאצמנאסיס, ױ ns s m ׳יצענטן די 
t ,iro jiir in rom n n״iro ד די ייײד ט׳ ״ מ  סײצ״ ו

o »ו דדופ אונא«ר׳ן סאן, «ז דאס מצװאומען 1װיי n 
 ,קאאמ m אין ח<ױפט וואס צו׳טטפנא נאאטישוו

m פון wjso ןro«» ־איגחססריפ, '>n po nro«n 
iwjtnrnw s ir s צו iroro ir o n n w ױגיאמוצס די 

t ns״w n  iy יװיאן j זײ t״fMJiinwj iro צו 
troro ir o n r n o  i n n אימעמא «ײעד ,n tiP isron 

ir נאוס, אזן ׳אוױיס iron סיט אאײן, זיי ווןאנע o n 
»ן1 «יי נױעןו גע,,א/ס«ו in מצװאונגעו יי w w sn

 און סד i גצנראבט חאנען זײ װעאנע mo ױגיאן, רי
 אענען נײס 1איח און אױפצונױען inm mroip גהיסע

ir צו o ^ m n.
u אאוט1רע גיט סעחר סאו■ דאס n w, אס m

in in n ^ n in o n צױפטאנו inroi ossrroon tio.
 צו געאןנענחײט םוא« י1 נאקוסען סוזען ארבייטער י1

 •w יײ| ניס mro ואאען «ײ ױניאן־צײס, now זיין
lyanam זיין צו צװאונגען o א• 1וייע גענען  אמןניו

ן םארנרענענס צו״נאגעוזן ציע״ ע נ ע !1 ג ן ײ א פ ר *
i n ,םיאאי• אין קאנװענשאן י1 װאס מאנדאט 

nפון פיחרעױפאםט ער1 צו נעגעכען1אינע האט אפיא 
 t« און *iim אס1 אז בסירוש, זאגט ױניאן, אונזער
injyt .און װערען td י1 1ני%נא אם1 1זיכע זיינען 

^ אאע אם1 אאיין, קאאו?מא:ער א טג  1אונזע םון 1מי
 י1 ארום ארוסשטעאען זיך װעאען איגטעתעשאנאא

 אט ען1אנםיה העאפען װעאעז און ױניאן, 1זײע םון פאהן
 תרכאויס זיין זאא אס1 אױב יואםוי, נרויםען עם1

נויטינ.

 ױניאן 1אונזע אין אױםזיכטען י1 זיינען אם1 אט
o 1םא n זיך 1פא ינ1האבענ און .1926 1יאה נייעם 

 אפגעסעחט no pnopyoon• די זיך 1םא האבצנדיג .
fnyn אין i  yiytnn״in y ’ |yn און סאמף פון שוור 

in צװיש¥| שםרייט tm און iy itia, צװישצן iro o y n r 
n מיט אײנינט1פא ויין iytio אאע שוחןםטער. און m 
o אייניגט1םא נשמה, און n  mo און ציא נרויסען pynn, 
 צו — נעײארעז, נעשוופען איז ױניאן די ןyאכyװ 1םא

¥| די נאשיצען ס ^ ט נ ו n םון אי טן ניי  שאפ, אין או
 זיין זאא^ 1¥יננוננ1בײטס־בא1א י1 אז ,tynoyp צו און

iyo 1 װאם ,nypya װאס rn  viso 'lv isvאוםשטצנ־ י 
. ________________ דעז•

o םון 1םי iroinniy אס1 אט n 1926 1יאה.
״ נ עו  lyiy’nro 1מי דאס זאנ^, 1מי |yno ו

iy װאס ,yooyirs אם1 אויוי נישם i האט 1925 1יאה 
i אין ט,1א1 והעז1 זיך iy זאא ן.yא^אאזD אוגז n 

 אוםאננענ¥ם- און Dאyט^אב אאע י1 סים אייבינקיים,
 װ¥א^ םיא .oamiyt אונז האט iy װאס איכסײטצן

o נאר n נישט yp:ya.| ,
 wyoanyt iyv:n: אין איצט איז נאיפ אונזער

ה אם1 נאכםאאנ^ i״t צו א 2 1י 6 1  און ,9
 lyityia oyn iy אם1 האםנוננ, yםוא י1 ןyהאב םיר
 lytnn 1פא צײם yiyoyi n :צייט yiyoyi א ייד מיט

 און האפען 1םי םיטנא^ר. yiytjin 1פא איז ױניאן
1 ,iroinniyאיז אס oyi 1יאח oyn מא־ ױניאן אונזער 

 נײצ, iyjya״yinD צו האנ^ ותט און פראנרעס כען
yo'n: ,נױטינ *זוי זיינען װאס אויםםואזננצן in t׳l 

oy^'onn yiy.״t און 1¥1טיטגאי yiyt:in פון װאױאזײן
* * *

 אאע ײאונש גאיס האיצידעז iyt:iK שיסען 1מי
^ א טנ  1םי יאהר. נישם צום ױניאן, אונזצר םון 1םי

o פון 1יאה n זיי וױנשצז i\m, ,הצאחח. איז פתסה נאיס

ר ע ס ד די ײ ם ל ר א ל ײ ק ט ײ ר ט ען ס ג ע  ג
ר ע ן ד ע ט י ל א פ א ר ט ע ^ מ ר ע פ ױז. א ה

iy ^ווין i'in זיבפן onyi |yrop אן i8D n״p 
i n  iwyi אפצרא אפאאיםאן1םצם ly o o n i i n  ,mn 

i 1איבע 1אםש און ,np’iron אין טזנםפצא קונטט n 
iy וחןאם. i סטרייא sum םון אננצםיהרם i n יס1״אײ 
 ױניאן״, Diyp״o קאסםױם טעאסריקאא און ם1טײאא

* אינטצתיישאנאא. 1אונו« פון 98 אאהאא
 םון שוין חאט חױו אפצוא םצםראפאאיםאז די
s אײגפנעם tn innn’ און יאחחמ n i n n ’w r, װאו 

pnrot os שייותנצ די געסאכט  קאםםיר ,טצנםו״ פאי
1 inn iroבאאעט די 1םא כאײםססע^ אוז נאדיסט׳ון י 

pn ,iroiro אויך inn די ip u 't װאט וינגעױגם, און 
ipono אויו• איייי iroonngam Jro iroro ,און ביחנצ

o»t אצצטצ די inn* iron i n n  o m איז i n מ ײי  1ח
dp js שאפ i’t’jnnn  troro איו n troiro ױניאן־שאפ 

98 אאקפא pn קאנטראא אונםצר׳ז
inn׳i פון אנםאננ o n חײנמינעו n ro n סױאן 

n ,nnr o חאס n  pn iro rtw ro  i n געיױסעה .i s 
m.זיו דגלער, ro o  irowro צו i n די צו און ימיפז 

תיידאײס iy י  .■nr o n  pn ארויס- נצװאאס חאס 
i n  pn iroirot אדנײם n צאחא , ו מ ײ נ  pm P» ױ

י m■ טאן, tro^ro ניט איהם on on״ ייגיפז. י  dpp 
iy איי ייגיאן די װאיײם 4«מײאצ וזאטצם pmro pw

מ אױף אימצונעחן גו־ייט ױ ו  מד iy חאט rotun מ
 האט iy פי־נײטעה י«י#ז די אױוי ■אאסאום n סאנט

* pn אויסמשאאמן זײ w  o n  pn ־מיאן די pn 
 4״<iod n inropiy # נעצוואתמן נעײען

M  Ibbp אין זיד«צסוזט חאט יי.*יןיא| 8
i n איפ<יסע;1סמט vnsenp n ro n, פאו־סײדימן צז 

. pn* די i n ’JiO’o r ro n  M  tro n ro r 1 זאא dpא
צו דאס סיגליד, נאר וױ שםאר,פ פזוי גצזאגס״װעחמ

i n  pn >onr pn םפטראיאאיטיז n ro n
I sane d&MbSŜ̂W-SUHMkטעםיעל ja&Wb 'vn  tm
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iy i ד• פײי איו 1925 1יאח pin>p 
lypno-oyn pM נעײען ■i w o n r 'n 

yvnp ,סיזאנס opne yi;nl, •אונ 
y3^nyo :חאט <וננ1נאחא m n״os 

 אונמג־ מאנט ומלנצ ,yninr אזא צו
 *O’tpy צו oiynoro nytitn mn איר

 tn חאפען, און ivri’n 1םי טירען.
iy i 1,יאד l^ je או« ואא n iv« n a 

n פון נאפרייאונג yu in ״>|.n
t״t איך1נאטי d  |yi ניט y^ytn

 y;n< יtn ,lyoinwiy w y • 1נאויבינ
jyp Diyaoyo n ytiw  pc און dpp 

yiyp Diyoyimt| אאיין. זיך פון t d 
n ^ציינט,yאיב jy״:t און װייסען,  tn 

n• י1 םון אאגע n״dpp - ir o 1נyDy 
 םיט ipIpp 1מי װען ini באו־ז װערען

 ^צו irow «יף ironyip yראיעינטnם
i n 1א אדנ״ט ipcnrnn pאינא¥| י‘ 

 איצ־ די זאכט1או1םא iy:ni װעייכע
 oiyroys י1 אײחןן. און צרות טיגע
”t'H 1PJ אז |,yp:yiyj מוזען P ניט 
 סיי• v:i^ iy״t tyiyoynnc צו נכח
 Deny tpoyi זיך װעאען אאיין ז״ דען
i אין זyאפyה צו iviyiiyp'K און n 

 lyjyp ipiTC yooyi די נייט.1א
 פון ה־אוי י1 אהן אויםטאן נאמיט אאיין

p:yi iy i אויב און פייא. און yrpp 
inyp אםאא סענען  D’Ipd, |¥װאאט 

to צום נעװאונשען :”oy 1יאה, tn 
 אינ•1םא ױך זאא^ n̂םיטנאי y^vאונז

 P’Dpn myo |yiyp און טעתסירען
 oyאn םיט ה¥אפ^ און ױניאן דער אין

^ן סyנא•כyמ פי צו ב ר  ־1פא צו און ת
m י1 אט lבעyא אין וױרהאיכען n y i 

 lylyp אכעyװ שארבעםעמננען, און מען
n  |yp»D ױניאן pinor און yDכטינ 

iy םון כח Dyi מיט און i זאא^ ױניאן 
 באוײג־ yאכytn איינפיהר^ ?ענען 1טי

 vro יyiy| 1; זאאען yאכyװ נוגנען,
 צו n̂מ'טנאי רypאונז אאע איכהייט

ז.yבyא pnyoyi א מאכען
 בא• צייט צו צײט םון זyװעא מ-ר

Si» i פיז קאאומם די דורך האנדיען n״ 
i ■ראנא^ון י1 רעכטינסײט״ n  pn 

m זיר און ױניאן n״t n ךי סיט 
oiynoro און S i irontin j n ' in s• 

 yp• איצט' אייזוננ. ריכטינע י1 פינ׳ח
”nm yi*i נאויז innnnn םיר אעז n* 
̂בע געז,  וויכטיג, אnנטyםאט זיינילז וױג
 נויטיגע יjyi'ip 1 צו lycnn 1םי און

 איינ* |yiy’ פון םיטוייר?וננ און היאוי
 ױנ־ ןyהראיכy און :ען,יכט1אויפ צינעז

יאן־מאז•

iy איז עס i't אז ניט, 1םו סיין 
 m צאהא yopn » איצט |yinn מיר

o ם,1אפער'יטא בייטםאאזע iyonn, 
Diyni'c .און ײ. ז. א Ptn וױ •i n 

i'H איצט ז-ך האט םיזאן  iy»nnyiin 
ly״iD צו םאיכט iy״w עם iinw i |y 

 to תשאבם■ םיט )*רב״טם^אזע י1
 ביזנ?ם־א'י״ י1 ט1אינםטתאי האכעז

 םענ־ סyאn טאז זאאען זיי אז דזשענטס,
די 1םא משאבס tyi’pyi צו איכעם

ר ארנ״ס«י«ז«• מ * *11 T» » «
vs׳  iron /יי« »m  w m ד 

pn n• די n» יײטע ro o ro  ro*w 
ו רי מ » *יוiw 1«» י צ »נוי > m s 

מן ןrow ז*ג*ו מי חיו r א s  w*« 
n vvmnronn .iro דארוצן ro*

n  pn oy is  ,ivron נאדז ro rn  s 
 די in nwotn hn ס׳וג׳פיימײס פון

 *roiNS «i דארוי ױ«אמ ארנײטפיןזצ,
iro חעיפצן צו irons דז׳טאנס in i IP11-IN IPPtyiM iroisi «t iro ,«i 

t oy״y r m  s  inno |yi צאחא *is 
IWJinii»w «f iw«i i נייטסאאו^ n 

 rooroy די lyuiw ארנייטען געחן צו
tywwriny אין w i׳ ly iyr'oypo 

is  pn onoiityi i n  pn די »*r s 
yp ,iyoאכy n  y\ די אין *ytrinwp 

iyn, דורר |1אייח o n די װאס *rosi
 אויט״. ארבײט וי ארױם (yp'r באטים

.1סײ
yin *Tin w 1סי i n  m n n n 

oiyaoyo yiytj'.n 3 צו גיטin״yo| 
p״Mtn o«Diypn i יסנג pH oy mi 

imno פיאץ inn נאר iy o « n n< און 
oro’>}yo oy?n mo צו yniyn| ײ 

i איו אייחשענטם נחנעס n ארנייט 
i דזשפנס jyrip צו  inn, נײטס־1א 

אאזע•

 pn ronnnmv פון װײשפן 1טי
oyi ^ צ ע  חא* נלויז ניט tn סיואן, א

פ אאנײטעא י1 1בע ײ דנ מ  yytyrotn* נ
s פילפ אין 1נא אומלטייסס, איכע v״ 

•iy האט iro נעאלנייט mtnt שבתים 
 װאט ,P'or pn אפיאו זונטאנם. און
 nytpn נײ mnPVt otv3yiinn איז

ly o o n t m  o>n oiyioyo ד1פא ח  נ
 ומיג׳ן ר• י״נצאאנא, נאזיו און ב«ן

tnnpy] otrom ויינען nn די אים 
yootiy, ויך האנען n  DTtMy -נא 

ipsnnnn ata inya, או  ויו חאט י
yrtni ,i טנח i«rm n״o אין n םך 

ipayr אײסנפנאסט חאט און n נחי״ 
yo פון צאחא nytJtn .סיםנאיתר to 

 אלנײ• yi>yp די פון סן• n tn װײספו,
iro און שםיפ סון n n t n  iwy>int 

ipdp:i• פון m ro  ,Diro'itn o n 
n  ipann ,ת־תצים tn ״! Tt m an 

S• א» צײט «i ן,yאפyה djpppj ניט i 
ipp 3שאy.ט dp 1אי n |y;jn:ytjn 

in i i3־r ip איז i n ,ױכיאן י1 ױניאן 
 איז dp אין DsnPrytnn innpy:איז־
מ ,iy״:p ipppi ניט א ת  »t זאא 1ו

־nn אטים3אאזן3 ד• ומן פארטיימנ^
n יויו• יוי1אננ in osnoyt כען y « t 

is o  o n  .yosn אסת, נאגץ דין זיד 
i n  ipin 1ינע1טחיע *i n  ono*itn

n סאא איין װאם איז, םון  T t lysnn 
3in3״ pt opwpypn iyoאיאחן TOtn* 

i n  iP’yt o ty sn s iw  so ,ױניאן 
o, ױניאן י1 ינ1אעצענ1פא nn tyo c

onytyjoinD Dyo’opmn i  in yp.
rtn נאך זײנ?ן iyo״3in י1

j* s« n  a  ns
/11*0 mvs iyftiyen m

sm i«N  iy i  iy»iiN׳ i»<«t «» ts
iro«3ia in iro♦ mi tin  \ v u m m 
yrosa .\ v m n ts i yarot «i irotm 

tn ,yrm«N ■ n  iy*PN jyj«t איצט 
P» ד ismp «» י מי א ! I in |y»?yn 

irwyii is im mm |yasn y iy ii i 
iwNti* iy«ro « i iin is ’iv  m  i* 

i נאיענאט־ם >i סיט n  its lysronna 
i  pn ntyotrpt v 'rm  ♦i ismp* 

 i♦ 1כאי mi ts ,iJptn ♦m .lyiyn׳
in ױדאן  «t t« lyom m  im »yn- 

iyny»a «t m s  prow pn iyo«a 
r  ♦i \vm  w y a n a iss  n n t s׳;in״ 

i רואס  nyp* ױניפו jp^yor s  |yoyj 
t iroyj« 3 און pi nor «t oyp•א 

t i n-visn׳ r n  .lynsion״ o n
pn ,osayTOa אפיאו pn די iynyr, 

to  fin bo;«Mosp m an to  tan 
ivsntiin yro tyasn צי tn ipptyi רי 

onynnn |yiyp cmtismp, ״?lyjyp 
iyo«3in n  oy ■א inyt pn oy pn 

1tyo;in uros ,lytir׳pn , i ארױס׳ זײ 
non o. צוסרינעו n

pn oy נאנץ ta.,r>jyo צאחא די 
pa D”3iny; oiyp oy mu ,iy iy r 

 Mi נרויס, נװאידיג ♦ith גיס pn שסיפ,
iro וױא fysae tain ,1אבע גאויבען 
iy איז צאחא די צי o n t צי ,ipjyip 

pn iy s’t, דאס m «t iynyr rolytn 
iptnn pn ey pn ,|ai%a אויפנאנע 
pn in iyerotn  pin iponn װי o״iy 

op זאל tain ניס ipoogp אױסצװא־ 
iro סנפח די n pn״p1rort| ױניאן־ 

 אין |yt;wpina*in׳Ji• pn פאנטואא
.iy«yr די

Tt to  inayp m e m אייר, צו 
pn , in n a  pn ipooypr סיל -ynn 

)irv ר איין, 1צ ח אי pin.אז t אינז 
i״ n  pn •pt*r. ״ט31א to וחהדען 

pi Tt ,אייך ly’yyno pn די, צו yp־> 
m an pn p’e r  pn iro«am ya 
o n  pn ipopna n n r o  o w n n e 

 ואים in'N אייר jynn pn אגריכמגס,
i n  pn iroip ־מיאן tin זאאט 1איה 

iroone yro typnena tain mn. 1סי 
t ’o inya’tmn׳ tn 1סי jpa«t ניס 

ivopn אײך ypipinj” in| י1כ.T t 
 פאו- די mn ipayamvan אײך סיס

i r t  S iS iiV i. האם p|״ o y  mio 
jyayan ina .m n n טיט ױך i n 

mi yanl ױ pa ijmyj t*n ,איצם pa 
 j’nynaros iroip ipIpp ysltm די

ipapjiya'n tain די pn tropne y'non 
aanlmn n ippmopn אויוי p״ipo 

mi Tt in 1צ n ’n יאן־איים31י pn *•א 
m ױניאדחאם, די חיסזןן ini וײ 1םי 

t־Imo iya ויגד, די זײן can ויי״ וײ 
i n  pn ipaanaaa lira .םאר;אננע:הײט 

 sosi on: זאלט איהא tn ײיאען, םיר
tn ippanya pn osn pn םיט o n

 יתיאן״תלס י1 פארלזןצם 1איה יואס
oio חוץ שאדען קיין נים ט״נעם איחר 
Tt .|איײ

נעסעםםט מ־ר דזאבען יאהח«״אאגנ

1PIIS m m  *i r o  N*isro> pn 
yiysya irntfinwn m ir s  pn

*m  r /  m ss  t •  iin iy« i««ins 
•s r a im  w i s s n  m  i s  /|yis< 
fyiypoin n,׳* u t r t  >st u s s 

1 ps »j« nי t r im  i m  ,irotm 
*ass mn *♦J r im  TIN (yjyp v a 

m ^ sr o׳ a tw rn  ta t s« s is  ♦i is 
is»Ji♦ !♦n imam׳**ai♦ m  pn  ,iysyn 

n  iro jyasn iroro pa ,>ys«>is♦ 
inriMi in »♦♦»♦>*« ♦i iwroya
iro  s s ii s n  im  >ya«> o n  n• 

is  ly rm sss avwtmnaa man 
♦•ti •W i nm ro  ,oayoma m y 

n  t » *imn ipasn >st .nano• ״!•♦«♦ 
|ya«t in f l’snam  e s i .roa<» 

n ♦i naa pi>a׳nyn׳ps r ד *y r 
im  mro iro « a i•  ♦i 3MN ,iy• 

US osaroma ipano iy (Ptnioan 
•yit >ya«> m  nyp ,o>ya«>*iSMi♦ 
*smtSP is isnpnn ly roap i s in 
<St •♦♦am ro o iyaarn  ♦i in(♦ 
3 inyp  oasoyaאױי *’*yrtSMi♦ I 

omriya •♦a t o  ivasn roe• >iy■ 
irotpas צו <♦♦* n ♦p iproro valytn 
p ,lyaצאחל י1 1״ •i  p♦ ניט־מניאן 

ipas .9i3 nroa iroya pn iy iy r 
iro lyann t חיינט, o  ipp♦ דס• פיא 
l ױניאו  m  tro .iy iy r״n iya״ya 

IPOSiOMN tvs iyn ia iy lo ’0 ♦i pe 
ro tnyt pn «t די a is•♦׳ r  1st 
pn inyn  oano די ♦•am ly«wris*ai 

•lyaaiaannamMi♦ ipb
aana’amn pn סיט <ya«> o n 

n  ro ,ivpirona in Tin • r a  tro 
oiypne pn oiyro*epoyn לאקאא 

41, i n  pn ׳ roa♦nמtyasn ,roasry 
n Tin .ייניפדאיינעי ln p 0  i n 
pn oyp מן yayvn n lym* וי opin 

,o iy re-eo o n  yin pe p'*ioe i n 
pn oiro’ln pn oippoo איר pa ד״ 

ro ,iya 3*« איחױro m n  ow oyp 
<pa«i yaiyp ,oearoma tin  iw 

oyo'inva pn טסטיטשט׳.נעטאהס1׳ לז
oyp mro ro m i ,oaypo pe mroiya 

*yaym  iron ipapiya pr «t tpnlyti
סיטעק כעססעד דער סטר״ס, דטל

olgt mro ro ,tro ta in ױ  •oaa י
yalyp ,eoayoiM n  |yn«a pi (pant 

pn 1P3«1. n n  o’a m sn די row 
o^FripB D̂ijfwtj bd לס5#ס ■/ אוץ 

 ya«t ,inroi tsoya oroi| דאס 3אױ
p«ioo iy«t tn ,u s ’t iro מס  isa ו

Mtn Tin .,inroi iparonya Ta סיא 
iro |ya«t נאך a’anooinpnaayonlp 

.tycnvern nyiam lynporme pn 
mn oapiya n tn די pn iyo«3in 

pro אייך איי לאסאא mn oppyi n 
pn m״3in די w n i n n a n  pn iyo 

o n a o n n n •ד yaln i n  pn oano• 
iya«o ימיאן oiyoyamn nlroa pn 

1 o nי .iyo«am  yin pn yjnl
ironay iro mroi y?«p in אונ 

ytam fyra’ii pn lyoiroi inn nyt*״ 
lyow n lyDoroir pn in n a  n 

m ױך mroi 1םי יאהר. u yoopya 
n n a n  in inypom וױכםינן jyann 

iyiam iro מניאן .i« io  lyiain pa
■ H

p« idd Dyayiainiiayae'im Dn ivayn niyan אויוי 
i בייטער1» י1 n  *pin pn .ױניאן ‘

i n אנסי־ױגיאן idop, ט די װאם  יטאן1אפא1מ
mv•■ אן ט1םיה האטיאני yaya| די pn iyo«am 

lyaainnaya |ya«t yalyp צאהא, pn 25 ,ear יענעם
n î איו םאםיליעם, yiy״t םיט הונגערען צו ta D'a 

i םאר שאנד n און שטאן־ n אפעו־א Pin, — איו עם 
 m וייט pro pn ! Inanpo iya’1oasos in פעוט

o שיעור n אחן os נידערינם n מן ײי  roys ooaiP ג
i n  |ro tin ,1y« שטערט ו»ט צװייטער ysinain  oy 

i n  pn in 'laoro n  ,lyraao yoayno iron  pn 
 pn myna די באוומן צו פױינט, nro’t איז ייניטז

»p'tis iya נעגיםען i i n  pn דאם און ma jtanyr- 
jantya n a n v a ’Pt

didpiI n pros pn  ivrayo yin mn o'a. עם 
 אימרחוייט, nvna און םוזיפ, װאט ,tyrayo n יײנעו

n «t mn tro .נויםומנדינפײט oy דא וימ׳מ m* 
jyoy pe in n e r  yalyp ,irvm iin iyayo.,iyo«a 

«lanenroro pn pt ,iyo«pamaypo’w n n a n  P 1צ 
riynn w סויםען  pn s y l’a n ־־! pn די צוױ״מ 

tyrayo ייד נעםיגט im laoro oarotnin •aroma n 
iroaro pn דאס ױניאן. 1ניישאנא1אי:טע ya«t| די 

ly איו וױיסט a n o o n i, ,מ »דיס1 קאאופםאמר א  טייי
iw ybr yalyp ,um«i nytaro pn n n a n  ina pn 

iro in אסט p n r ״|«>. m  mm מםראפאאיםאן 
niynn ,צאטש חויו r  inyma«m ם w ♦is , i n y 

n inyn די און שאליאפיז yoonnna oiyp n n a n 
t י y a a .דאם . ד pn ׳* rana n «t m o 

ט maroo«a נײיםעי מ n די און מ n a »  oro tnynnn 
ly׳ y אבי-צו riynn i n  fro pn און inyn דאס 

s irm. ^די נעיאנ P’twnya'w. .
iy r> » ro  nroaro pratp man » pd lyarorro 

P» אויר n n a n ױניאן־איים pn די
‘m w k

s i גיס

oanome riynn ! קאנען ױניאן־אײט a t'1mn D«a« 
riynn i צו זיר n  pn inya, די ומן pn aarolmimt 

lynoyo oeaip o n צו פארנומן זיך חאט m a o 
•tn lom a יתיאן am״iyo; די ומן aaiolgpmo 

pin riven i n  pe םיהחןן צו םארשװאחןן זיך האם
n ivaro leap n ומן ;יתיאז t'ט א  yaproin Tt• ח

pn olyor • ױניאן iya'1ia"n .פאזיציע
1 »a o i n  inayororo yalytn iroaaroי m־ 

מר iניינ n  ,P , I n ' D v a  i v o n l p  i n i y a w 
rooimma oin Imeya iroroeyoDy in n  ooaip 

t prlroi iyo«am  ya'a't« שס  lyoain* ויך אין (ימר
o n r t  iy«t ,ooaiP me' Inrova b n  m m נאר i n 

m « n  ,nynn i n  pn P'tro iya« i צו pn ivr'iny 
pn in i i n אזעלםנ tyrayo, װאס ivanyr om w 

Inonp iyo«ain  in pn ryapanam iyo«am  tn 
1ron o ײט1ימיא״ n a  map׳a i« דך tnyapra'nn 

Dim iwva pin o n  onn iroi ,nynn i n  tro 
tynya tnn nynn iya« i m  mm iroi ; eoyp'n 

liyp'noo yanyaain ,yonn a n•
iro tro p'1» o n  i n s ניט p«iuo i n  jiaTO 

pn mroi tvainpya no מי די א ח  pn P'tro pn (ינ
r»  ivoirt tw « i nroaro ניט ivayawsa סיס ןיז1נ 

i װאס דע̂ג n  pn prom ivnyor «t •איערא "» 
myo id  s  ivnlw tvanp.

o דאם n זיי pn nynn i n  pn pyiro ivnyor 
i y i םי r ,1ש o lty n m i'n  rniya o»a iro pn 

mmfi ,nynn i n  no oayomvavo o n  ivomi tro 
m »  «t 5 1אי p'tro mn ipana o n  |yp«myoaro Tt 

proiri «t ן <אמן» ױ t ts« ו  jawlrorron i n 
mMSoywr* pn ,n yn s i n  pn inya qtlMi. ײאתס 

m  TW p« ioo n mrowa lyaainrotyan'im tro dv 
ם ײגיאן, :om>«ta ײדיס1 א ^ אס t mn Dsno« מ

pm
׳■

אומםעגליר

marpy in t'lla  pn 381gpn1 pc m '1:D 'o h  ivaya 
rana oiroi os iya1roi im  ,aarolanmo i n  pn 

n o i'iooanon o1ia ימנקיים31םא *t 'id  ivaya 
mo o'a o'pya i אטtin .11aa 1 יתיאניזם 't  ooan 

ntn מםואפאליסאן די װי אינססיםוציע pin riynn, 
oy inn ויין דא־ף tvoyln mn m1n, די פאד tyrayo 
yin pt שיכמען ntn ,m in ntn .onarirova in  pn 

sin mra iyo  yrtro'ooa'n ya 'lo tnrly iya; ניס *ya 
m באתעםפען צו 1א1 די 1וי אויו• מען  yoi'panain 

P ויין צו בײסער, ''ioo  n־p iyana.
in באאװ o inopnn pn די פאמואלטעט וואס 
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 נאר באנייען י«הר גײע דאם
 ;זארגען אלםע אלע װעט

 היינט חןם פ.ץ אז פרײנד״ חןן, גלויבם איחר
? טארגען דער זײן אגדעדם וועט

ן םען װיל דאך י י ם ז  פײן, און שעחן חייג
ן װיל יעדער וױיל  :גארען ד
ך וױנאזם טען ח און פרייז• אין «ו זי  ה

דערהארען. יאהר צוױיםען א

ױ* ם איז דערו ט דער אױןצ גו  :םינו
ך מען «י מאו  ״ . 4 * געזער״• נימ־־די רי

ק יגר שן צררעלף, ין it? של^גם up וועלןז, םןנ
מ ®יל« ז םיפ י י ײי גיעזער י

־r< *ו ימ». מ׳יט ײאם, מאתןןן און «I  r
S w W W ^  w B jr» i»  * w^

ד ם דען ליןי מיל גענמ־ * ז « ח ? m m m
םרערען• כדם א«יססישען זיך

ען פון אנ רטע גוט ה םי מ אזנזער איז באאמטע אינפאר י ג ז
קאהעז ם. פאניא פזן

1פי דעפארטמענט עדױ?ײשא;אר דער
»-ידע».יש״״פ״ה,ט א־נטערנעשאניײ׳ דער

ט’ײ י' באגריפמז אן 1״1מ'נ ר15 אינפאײ גוט א און איגםערינענטע בען ״
ױני״• אונזער אין פיהרערשאםם םירטע

הי־ .ואנראם עדױשײשאנאל אונזער
ס«זד אײננעארדענם דאריבער םיר עזב

און אנענגמז ביונעם םאר קורסעז ע4צי
דער ױניאן. אונזער פון באאםנמ *נרערע

י שייגעיט W'Jr יי 1ים באאכטער י| י
 פאניו צו באאטטען א פאר סעגריר ;יט 1®׳* “״ ״•’יונ ןז״ םיז איגטעציגעדז

 מיט־ םויזענדע צעהנדיינע די פעוזעגציך
 םונדעםטװע־ ױניאן, אונזער סון גייירער

 אז במ, אננןנומענער אן עם איז נען
זײנען םיהרער, די באאכ־טע, די אױנ

.יי״׳•;

 אויר נעםיהרםע די זיינען אינטעצינענט,
 פארשערט. אױך אזוי און אינטעיינענם,

אנדערען. אוים׳ן וױרקט איינעם
 אונ־ אז אטת, אויך עס א־ז װידער

ran ז״ערע םון ערװארטען מיטנאירעד 
 באהאװענט זייז זארען זײ אז באמטע,

 זייער םון פיאבאעמען די א־ן נאר נ־ט
 א״ן אויך נאר אינדוםטריע, איינענער

וציאאע, אאנעציינע  א־נדוםםריעאע ̂ס
 םאראאג־ זײ ארב״טער־פראנען. און

 האבען זײ װעטען יע:ינע. די «ז גען,
 דער םון פידורער׳עאםם די אגנעםרױט

 זיין וױרהאיכקײט דער אין ?אאען ױניאז,
 זײערע םון עמוד־האש דער םיהדעד, די

 םען קען אפט גאנץ ברידער-אדנײטער.
 יפאפ » אין ארבײטער אן װי הערען,

 בא־ (רער ער ״אויב :אפרופען זיך זןוא
 אין — ניט ווייםט עם) הײםם אםטער,
 ט#> איך, ײי מעהד — םראנעז נעװיםע

אד װײםט װער ״ ,י
 « פון אאייו ׳פםעאע די ׳פוין אםת.

 םעגליכקיים איחפזיי ניט ביזנעס־אגענט
 צו זיך פערזעגאיך געאענענוזיים די און

 רא׳ די אבער ביאדען. און אנטװיפאען
 1» װערען אםאא קען »נםװי?או:ג זיגע

 זײ־ גיזנעם־אנענט, דער אײגזײםיגע.
 ?)#■■■רא־ םיט פאחןוםע] כםדר ענדינ

 ווערען צו נעפאהר אין שטעהם נאעםען,
 און באיא, ׳שפאאען א טיט אײכזײטינ,

 ארבייטער־ די און ױניאן די זעתן צו
̂ור גאנצע, » װי נים באווענונ:  זײן פון נ

ישאפ־׳שטאנדפוגסם. עם^אען
 אנצו־ זײט א״ן םון םאדאאנג דער
 זײן און בונד אעבערינעז זײן האאטען

 רער םון און ױניאן דער צו אינטערעס
 אנט־ און נעבען איהם זײם, צװײםער

 באימ כרײטערען א איהם אין װיקאעז
 » אאם ארבייטער־נאותנונג דער אויוי

 ערױסיײ דעם באוױרקט האט — נאנצע
 איינצוארדנעז רעפארטםענט ׳שאנעא

 ביזנעם פאר ניאדונכס־פודשען ספעציעאע
 ביאדוננם־םעםינ־ דאזינע די אנענטען.

 אוניע־ געבען צו באצוועסען װעט *שײט
 םי| אינםארםאציע נענויע באאסטע רע

 אטע־ דער איז םאר ם׳הומט װאם אא׳ז■
 אויך און ארבײטער־באווענוננ ריסאנער

 װאם קרעםטען, םאציאאע די באאײכטעז
 ^פראנאצ־ ציא«ן, צװעקעז, די באוױרסען

^ און פאאיסיש םען, ם ה טי ק א  דער ט
אדבייטער־באןוענוננ. אטעריהאגער

D נאו m. װיכטײ אויך איז עם 
 ניז־ נוטער א זיין צו כדי »ז װיסעז, צו

 באזיצמן צו נענוג ניט ?,א געם־אנענם,
 םען נאר פענטעכיישען׳ םבום נעוױםען א

 פסײ ׳שםיפעק א זײן קענעז אויך דאחי .
 י גז גאםור, מענמאימ די קענען כאאאנ,

v im  vt ברידער־ די םיט םארהאנדאען 
 װירפען זײ, מים אוישקובמן ארביינמר,

 טענאימ זײערע באתנקנעז זײ, אויוי
 סאאנעש אױםנאײכען שא•, אין גויםען

 אזוי. ארגײםןר די w ערהאעחנז עס און
 צו .invecnw איחם זאאען זײ »ז

o n נאהענטז אח נענוי » זיך פאחנרט 
 כאראיד מענ׳פאיכע מים כאקאגגדפאפם

ם צו דארינמר האמס -סיר םערען.  ת
 איינ־ אויך ■ראגראם אונזער אין *וחמ

̂וםען  אימנר תורס סועציעלען n געשל
 וועס וועלמר ■סיכאלאגיע, י סאציאלזזר

 פאר בעסערע • געבעז צוחערער די
i פון איםמדענמו n נאםוד םענמאיכצר 

 אורזאמן, ׳ #סיכאאןאי׳פע די פח אין
 ווי םאראנמװארמליך אסם זייגען וחנלמנ

ר זד ןוױמסואונגען, ממ״נוץימ  גרוײ מ
 יינער לעחרער דער זערכמאןען. סע

tun דאױגען^ m l
 אמ אאס ג דימקרםי^ן

« טאזוע ; m 10י»אספנ< |  fSwHU > זי 
 *#p יא יײיפ־ ז tram אימרנעאגדעחשם -

»זוי« וױ
J 8 ׳ M fי@#<־

פראנראם עדיוסייעאגעא אונזער
m טיט־

«ן זייט

 אױך װי ניזנעגדאנעגטען, חםטריעז.
 םאראינכמ־ ןיינען סיטנלימר פנדערע
 *ר איצטינען דעם וױסען צו רןסירט
 דעם אינחשטריע׳ חגר פון פטאנד
 ׳םאתעחםט אינדוםטריע די וואם ■אאץ,

ם אין  ;<*נד פון מכען ןקאנאםי׳״נז ת
o און פראכאעםען פארוױקעאטע די n 

 •ראב׳לזד ראזינע די אײוען צו וױ ווענ,
 ח¥* םיר אינחםטריע. אונזער פון םען
 אזא אייננע׳שאאםען אייך־ דאריבער בען

 פרא־־ עדױקייעאנאא אונזער אין קורם
נרפס■

 װינטי־ א נאר צו איצט םיר הומען
 נע׳שיכםע די — געגעג׳שטאנד נערעז

 אנער־ אײגער יערער ױניאן. אונזער פון
 ארבײטער אן םון וױכםיגפייט די קענט

 צו באאטםעז א םון נאך םפעציעאע און
 אײנעגער זיין פון נע׳שיכטע די װיםעז

 דאש אפ ׳שפינעאט װאם ארנאניזאציע.
 ארנאניזאציע דאזינער דעד םון אעבען

 םאר־ אויםטואוננען אז פאר װאם אין
 װיכ־ זעהר איז הורם אזא זי. צײכענט

 קורם א א<יך איז דאריבער און טינ.
 אינטעד־ דער םון גע׳שיכטע דער אינער

 אעװינ׳ם דך. אויױ באזירט געשאנאא,
נעװארעז. אראנזשירט בוך,

 וױכ־ וױ אייננעזעת!, אױך האבען טיר
 די באנרײםען און סענען צו איז עם טיג

 סא־ דער םון גרונדאא;ען עשאנאמי׳שע
 עקאנא־ די אדעד צױױאיזאציע. דעמער

צו װיכםיג .ם׳איז נעאנראשיע. םישע

 •ראתפציאנש־ נאטיראיכע די װיםזן
 ■ראדיה־ די וועאט, דער םון סװאאען

 נענרױכט, מען װאם ציאגס״מעםאדען,
 נאטיראי־ דאזינע די אמיםצוקריגען כדי
n ,אוי!י איינפאום ןייער רײכטיםער 

 עסאנא־ און אאציטי׳שען סאציא^ן, דעם
 זייעד און םאאק ;םון אעכען םישען

 ארבייטער־באווענוננ. דער צו ׳שייטת
 אראנז׳שירט קורס אזא אויך האבען םיר
םיטגאידער. אוגזעחן פאר

p״t באניישטע־ ניט אזױ וועט זאך
 ארבייטער די באאײנםאוםעז און רען

 אד־ האנסטרותטױוער װייטערעד אויף
 ?ייער םון באװאוםםזײן דער װי בײט,
 נע־ דער אין פארנעהכתן זײ װאם פאאץ׳

 אײננע־ דאריבער האבען מ־ר ׳שיכםע.
 נעישיכטע ״דער אין הורם א ארדענט

ענטםע־ װעט װאם איבייטער״, די פון
 אײ זאאעז װארום םראגען, די אויף רען >

 װי און נעשיכטע, ׳שטודירען בײטער
 פע״ נעשיכטע שטודירען דאם װעט אזוי
 זאא עד ארבייטער, דעם טאכען הינ

 נעזעאשאפט־ בעשערער א םאד קעםםען
אררנוגנ. איכער

 איז עס װיכטיג װי אאע, װײםען פיר
 האבען זאא ער ביזנעם־אנענט, א פאר

 פראנען: די איבער װיםען נענויען א
 ארבײטסאאזע קאמפאניא־ױניאנם. םון

 ארבייטע־־נע־ םארשידענע אינשורעגס,
 קאנ־ קאספענםייישאן, װאירקערם זעצען,
םרא־ אזױנע נאך און שכירות םון טראא

 אראנ־ וועיען קורםען אזויגע אױך נען.
. .. . זוערעו• זשירם . . .

 ,*יאינ w זעחריגוט, װייםען םיד
 ?ייג׳מ ױניאז דער אין פאינםען זייעחנ

 פאר־ אאמנוײג נימעס־אנענםעז אונןעדע
 ניט *ײס פײן אפימ חאכ׳נן זיי גונמן.

 דארימד םיר װאאטען אװ«טע?. די אין
 זאל ױניאז אונתך אז םארגעשאאנצן,

 אײראפע־ די פת ב״שייא דעם נאבטאן
 כאפריי־ ױגיאנס יעגע ױגיאגם. אישע

 פאיכטען זייערע פון נאאסםע זײערע ען
 זאאען זײ בתנאי װאך, א שעה אייניגע

 ׳טטודירען. אויוי צייט די אװעקגעבען
 באארר דזש. חגר אז ערװארטעז׳ םיר
 נאטראכ־ זאאען ױניאנם אאשאא די איז
 די נעבען און פאאל דאזינעי דעם םען

 . אויף םרײ שעת פאר א ביזנעש־אנענטען
שטודירען. צו

i :אזוי עם איז געזאנט־ קאארער f j 
 אעדז־ א זייז אאיין דארף ביזנעס־אגעגט

 דאח• װאם יעניגער, רער איז ער רער.*
 פוא־ איבער אויפקאעחגן ארבייטער די

 אונזער םיט צו.טאן האבען װאם גען,
 ארבייטער־ דער םיט און אינדוסטריע

 יעני• דער זיין רארוי ער באװענונג.
 ארבײטער, די• נעבען זאא װעאכעד נער,
 בא־ אין טענאיך סומט ער וועמען מיט

 דער װעגען באנריף בעםערען א ריהרוננ,
 אבעד אעבען. םיר װעאכער איז וועאט,

 ערפאאנרײך, טאן עם קענען צו כדי
 אוז 11אערנ׳ אערנען, אאײן זיך ער דארןי

כיארעז.

ו שורענס אר אזד ז אדסגעצאהלט װערט בײטסל»זיגקײט־אינ
 מען4 דעם מ^נטאנ, אנפאגנעגדינ

 צאהיל״םײסטער װע<ען ,1926 יאגואר,
 אינשורענס־ ארבײטסאאזיגקײט דעם םון

 די איבער װערען ארויםגעשיקט פאנד
פעקס םיט שעפער  ארבײטער, די םאר ̂ג

 ארביגמם״ צו בארעכטיגט זײנען װאם
 רועט שאי יעדער ?אזיגקײנדאינשוהגנס.

 אינםארםירט ױניאךציימונגעז די דורך
 װעט צאדזיצ-מײסטער דער ווען װערען
 אויסטײלען פון ארביים די זײן.׳ דארם

 <»נג אזוי אנהאילטזע װעט טשעקס רי
̂ען שעפער אלע ביז  װערען. באזוכט ווע
רט עם  ניט װזנט עס אז ערװארטעם, ו̂ו

 אלע ביז װאכעז צוױי װי םעהר נעמעז
םארענדיגצו. זײז װעאען• אויםצאהלוננען

 װעילכע צו בארעכטיגט זײז צו כדי
 אר־ דער מוז אינשורענס, סומע איז עס

 אינ־ דער אין באשעםטינט זײן בײטער
 און יאהר אײז װעניגסעטנס דושטדיע

 מיטגליד גוטשטעהעגדער א זײן םוז
 די אין ארבײטער די ױניאן. דער אין

̂ען שעפער  װייזען מוזען דעריבער װע
 צאהל־םײס־ צום ױדאךביכלאר זייערע

 װע^גן װאס ארגײטער, די און טער,
 קרײ ניט װעילען גוםשטעהענד, זײן ניט
אינשורענס. קײן גען

 װאם ׳שאפ פון ארבײטער יעחגר
vh אינדוסטריע דער אין באשעפםיגט 

 גוטשטעהעג״ « איז און יאהר א איבער
 בא- איז ױניאן, דער איז מיטגאיד דער

 ארבײטסצאזיגשײט־אינשױ צו רעכטיגט
 םון םארלױז* אין איז ער אויב רענס,

װא״ 7 װי מעד,ר געװען סעזאז אעצטעז

קאלמשין. מארים פון

 צאהיל־םײס־ דער אומבאשעפטיגט. כען
 טשעקס ארויסנעבען װעם םאגד םון טער
 אזעילכע צו נאר נאך, סומע דער לויט

 נתהד פארילארעז האכען װאס ארבײטער,
 איז ארב^יטער אז אויב װאכען. 7 װי

 אחן ארוםגענאננעז סעזאן םון משך אין
 בארעכטיגט ער איז װאכען, 8 ארבײט

 9 ארבײמ אהן אויב דאלאר; 10 צו
 דא״ 20 צו בארעכטיגט ער איז װאכעז,

 װאכען, 10 אדבײט אהן אױב לאר;
 און דאילאר, 30 צו בארעכטיגם ער איז

 נעהאט ניט ארבײט קײז ד,אט ער אויב
 מעהה אדער װאכען 11 פון משך « פאר
 װי דאלאר. 40 צו בארעכםינט ער איז
 א אין געװארעז אגגעוױזען שוין איז עס

 אר־ קײן װעט ארםיקעיל, םריהערדיגעז
 דא־ 40 װי מעהר באקומען גיט בײטער

 ־םיזאז. לעצטעז םאי׳ז אינשורענס לאר
 לויט צײט, די וױיל דערםאר, איז דאס

 אױס״ איז ארבײטסילאזיגקײט די וועלכע
 םון נעװאדען םארגןירצט איז גערעכענט,

Dpyr זיײ מםילא און םיר, אויף חדשים 
 אינשורענס םון אויסצאהלועען די נען

 דאיןאר 60 םון געװארען פארהאענערט
.40 אויןי

וויסען, מוזען אבער׳ ארבײטער, די
 פארלויף אין האט מאט יעדערער אז
 װע־ אײגגעצאהילט םעזאן לעצטען ״םון

 דעם צו בײשטײעמגגען םירי װי ניגער
 רעי « םאר גערעכענם ניט ווערט םאנד,

װעט און לאפ פון ארבײטער גולערען

■

 צוםעלינער א אילס װערען ?צאסיפיצירט
 זיק נים דערימנר װעם את ארבײםער

 אינ• םומע נאנצער רער צ; בארעכטיגט
שוחגנם.

 ארבײטער יעדער װאס. םומע, די
 כאזירט איז באקוטען, װעט שאפ אין

 »ר און ארבייט םון רעסארד זיין אויף
 אעצ־ פון פא־אויף אין בייטםאאזינקייט

 געםאכם וועאען צאהאוננען שעזאן. טןן
 שא«- 1פו באזים אויפ׳ן נאר ווערען

 ארײגנעשייןט זײנען װאם רעפארטם,
 t״p םאנד. םון אםים 1אי נעווארעז
 כאשטעםינוננען אדער באוױיזעז אנדעחן

 דעריכעי ײערען. אננענוםען ניט װעאעז
 שעפער, די םון אלבײטער די ײעאען

 ניי• שײן ארייננעשיהט ניט האבען װאם
 ניט האבען און םאנד׳ צום שטײערוננעז

 דעם פת רעפארטען אאע ארײננעשיקט
 דעצעם־ טעז1 דעם ביז אוינוםט םען1

 אינשורענם. קײז באקוםען ניט בער,
 שע־ אזעאכע םאראן אאץ נאד זיינעז עם

 סיין נעםאכט ניט אי האבען װאש פער,
 ארייננעשיסט ניט אי איינצאהאוננען

 סון אפיס אין רעפאדטען שאפ הײז
םאנד.

י 1אי אסילי אבער  1םי שעיער, י
 בײ־ ארײנגעקומען זײגען עס װעאבע

 זיײ שאפ־רעפארטען, און שטײערוננען
 ווע־ םאר ארבייטער, מאנכע םאראן נען
 נאך .1אי אינםארמאציע דאזינע די םעז
 םא־ זיינען עם םאאשטענוײנ■ ניט אאצ
 אאפאא וועםעם ארבײטער, צאהא א ראן
 אםים אונזער נוםערען. אערזשער און

 נויםיג אגםאאוט איז עם ניט. װײם
 יע־ דעם און אאסאא דעם האבען צו

 בא־ ארגייטער יעדעז םון נוםער דזשער
 א האבען זאא אםים דער כדי זוגרער,

 ער וואו אויסצונעםינען מעגאיכאיכהיים
 אויסרעמכען און נעארב״ט האט

ת איהם. הוםט עם געאט װיםיא  חגם, ח
 אזיםצר jjm פיין ניט אפים דער האט

 יוג• א איז ארבייטער דער צי נעפינען
 תאס ער סייחןן נים״ אדער יאךםיםגאיד

 אעח׳מד־ און אאהאא־ וײן• אמעגמבען
 פאגד, םון צאחאמייםטער די גוכמר.

 מיט שעיזןר די אין קומען וועאןן װאט
*י װאש ארגייטער, *אע פאר גממקס  ז

 װעאעז אינשורענס, צו בארעכטינם נען
 ארביײ ךי פאר משעפם קײן תאכאן נים

 ־נעחשזנו״. און לאסאיד וועמעם גמר,
 צאהא־ ךי ניט. האמגן טיר מגמחנן

 אעםטרזאירמ זיין וועאמ םײסטערם
 אינםארםא־ גויטיגע אאע אױםצװעםינעז

ם ת  ־ ארבײטקר די ם׳וועט און ז
 זײנען ןיי «י ײיםעז

 יא, אוינ אח ניט׳ אדער אינשורעגם
דעם גאד אין;אפים הוםען «

 \m אינשורעגס זײער באהומען
 ארנײםער, זיין אויך וועלען פער,

זייער באסונײז יחןאצן
m a r t
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נויטיגט װאס אין : נעםותגט טיר האבען םעשנען םך א
 ניים פרניינתרשאפט אמאווזירטע די פא־ז no םעחר זיך

מן, פל׳נסיל איז עגםפער טײן און םאנ? חײנםינען  פון גיו
 •yea פח ארנייטערשאפט ארנפגיזיר׳טע די אז איצט, אויך »י<

ײ זיך נויטיגט ריסא  ארמד אין אלץ פון סעחר םאג הײנסינ«ן נ
אפלאוז). (נרויםער אניטאציע און ערציהונג ניזאציע,

מן םיר וױייע. א אנאאיזירעז דאם אאמיר א אנמ־ אין ח
 יאו- זיינען װאס פרויעז, און םענער םיאיאן םינןי ערך אן יסער

 ׳וייטק וײ פיז א<ע נישט אםו^ םרייד־,ױניא:ס. איז נאניזירט
 אנער א״נאר, אװ פעתריישאז אםעדיסען דער מיט םארבונדעז

 טרייד־יתיאנס, אין םאראײנינם איז ארםײ גרויםע דאזיגע די
ארבײט. םון אינטערעםען די דינעז און םיט װירקעז װעאכע

 נעשעחן איז מיאיאן םינוי םיז ארמעע די ארנאניזירען דאס
 1אי געװארען ארנאניזירט נישם זיינען ־זיי אמאר מיט נישט

 זייער נאר יאהר, א איז נישם אויד איז װאך, א אדער טאנ, א
 דער איז שםארקייט איצםינע ז״ער און צושטאנד איצטינער
 םון יאהרען און יאהדעז פון אויםגאנג דעד און רעוואטאט
 םרויע/ איז םענער די אמאניזאציע. און אניםאציע ערציהוננ,

 po י1םאראוי איז 1אי נעװאתז אגיטירט זיינען פאך יערען םון
 חא־ אגיטאציע און ערציהונג ארגאניזירוגנ, םון יאהרען אם־רי

װאונדער. אויםנעטאז ארנייטער רי נען
ווע; יעסאיד, דעם אנאאיזירט מעז װען אמת׳ען, דער אין

 אויםטױ די באםראכט טען ווען םאקםען, די אונםערזוכט מען
 יעדער װעט ארבייטערשאפם, ארגאגיזירטער רער םוז אוננען

 װאם חידויש׳עז, נישם זיך נאר נישט םענש ועכט־דענקעגדןגו
 גאך חןרנרײכם נישט חאט ארבײטערשאםט ארנאניזירטע די

 אין חאט זי װאם װאונרערען, גיכער זיך װעט ער נאר מעהר,
 אומשםענדען אומנינשטינע אונטער נעסאנט צייט פודצער א
דערנרײכען. א י ם י ו ז א

 דער אין אדער אמעריקע, איז ארנאניזאציע שום שײן
 רער־ האט זי |jm n» וואו אנװיײעז, נישט קאן װעאם נאנצער
 ארבייטער־ ארנאניזירםע די װי רעזואטאטען, אזױנע נרייכט
 זײ צו נאהענט צונעקוםען אפיאו ארער אמעדיקע, םון שאפט

_____________________________________(א«אאוז).
 האיירער* וײ װעז צוריה, אאננ זעהר נישט נעװען איז עס

 זײ בבוד דעם האט איהר װאם נארעא־פאכעז, די אינרוטטריע,
 םון און שװיץ-שעפער םון נעאיטעז האבען םארטדעטע(, צו דא

 פאאען פאענען ארבײטער »ז ארב״ם־שטונדען, אאננע אזוינע
 נע• זיינען באדינניננען די ווען ;תאשות איז אדבײט דער נײ
 ווען קילייז, געװען איז נעהאאט דער ווען אומערטרענאאה׳• ומן
 םון םיםטעם די ציםט׳״און ״שװארצער דער נעהערשט האט עם

 די םארפאאגט האבעז נאאעבאטים די ווען ארבײטער, אםזאגעז
אופן. אוםבאשרענקטען אז אויוי ארנייטער

 אין שוױץ־שעפער די װען נאר, געדענסען אײך םון םך א
 זיר, דאכט זיינען, אאנר אונזער םון קא״דער־צענטערע] די

 הײנע — איבעא, אומפארכױיראיכען אן פאר נעװארעז אנערסענט
 ארבײט־בא־ נאשטימםע קײגע ארכייםער, די םיט אפםאכען
 אנערקענוננ n*p םארהאנראוננעז, קאאעשטױחן קיינע דיננונגעז,

 חיצ!י שייז שראנשעז-בעגעםים, סיין ארנאניזאציע, אייער םיז
 ארבײטער, דעם באשיצען נישטיצו שיינער ארנייםאאזע, פאר
 יאר.ר עטאאכע פון םאראויוי אין און ;אפגעזאגט ײעדט ער װען
 אעתםםרימצע די חןוואאוציאניזירט ארנאניזאציע אײער האט
אינדוםטריע. אייגענער אייער אין באדינגוננען עקאנאםישע איו

 פיחרט וועאכע ארנאניזאציע, אײער םון היא(י דער מיט
 חאט ארבײט־געמר, אייערע ם.יט םארהאנדאוננען קאאעלםױוע

 באדימומע( די און נעחאאט דעם נאשםימען צו דעה די איהר
 ;בענעםיט־פאנחןן אייערע נעגרינדעם האט איהר ;ארבייט םוז

 נעזעאשאםטאיכער אין םאראוים שריט א געטאכט האט איהר
 נרוים נעםאכט חאם איהר םארײײאוננם־םעםיגשיים. אוז

 און ארנײנ^ פון ם«»אנד»רד דעם אויםהויבען אין םארםשרים
 pe אויםזװראטעז אײד^נעצוננןן איז וױים״ איו װײם ײי אויי

 אוםצױױאײ. אוםםענשצימ, די איגרושםריע אט־דעסנרויסער
 שינחנר, פאר חאינע » געוועז זײנען וואם ׳שװיץ־שעיער, זירטע

׳;• ׳. - ).na>»a( םרויען םאר טויט א
 איז יוניאז אײנענער םײן אין וױ חגרםאנען, שא]«יר איר

 ארבייגמז נעגאננען זײנעז איננצאך שצײנע ווען צײם, א נעײע]
ר opyt םיז עאטער צארטען דעם איז ת יאחר. אכם א

w װי- איהר, נעדענשם sso\ דער איז איז יארש נױ אין 
o«־ נעײארעז אויפגעטרײמצט זיינען איסט r ײען ,1902 אין 

o נעםירט חאם םיטשעא דזשאן n די אין םטרייש e a rw ig* 
twa’an; אױםנעטרײמצט זײם איוזר וױ m a im, תר־ 

r ®ח 1אי «רעסע רער פון זיר וױסענדיג i r u a ^ײי שוועצע 
o ד8אי»< שאײנע טךזענטער * n aw  m an מז די איז רו  נ

fwa’a-ns^aio די פמ ja, — פון עצםער אייז ך1איננל שצײנע 
m b צעחן און ’pna פרי פת ארב״טענדינnםaמ p זa .lר i 
p נאכט דער אין n a, דער אין o«pnaiw די םת ? מן רו ג

ה פאר נם8אינטעחןם אםשר זייז װעט עס ײ  איד װעז י
ױ ײעא סיט רבינחננ8ם 1אי נעשינםע ק<ײנ< a דערמחצען אי
o n•

yerrnnaD צוריש אאננ נישט  n -fw an םיינער־ארכיײ. 
la’a דעם אין אױםאריסעצפן באשאאםען טער r u ’aaTwa

ס «תחט צו מאנומענט א  ת
ז בעי־ י  י:. 26 װאםערע טיט י

aנDר»*יט־רr a״ 1»י וpa .דארט 
י ניװעגוע י

If( מיר
אויפנעשט^ט

■»- C m a a i a  ■ l i i i n a B ו A | j i ■  ל װע מיטשעל, דזלמז &ןן
םעז ם 1אי נעקו  מ

ם ר ה י פ מ /

prsan ם ה  אי
ת ם י ר איוז »

יאהרעז
ב' ^ *

אויפנן יי
ט ע; ם ^ .

יטעשם

 a limjM אויר איז ארנייט, ײ טאו 1« אננענאטע) חןינעזייר
a ת״זזןצטא), אין מײאויגס •a״ oa» ׳וננערמאן, t.

עי iaan>«r w״ י n a ״o n m  oa דער אין שטודירט 
ט8י — ״nsinaPi ידשס ״םייו ברושצינער  איז oa״ ta זיר, נ

• ו י י מי י י ט ׳יי י  ™יסנןוױמן ױגענט פריער זײן איןiaJ ״י
ט oa״ טאיאנט׳ «דינ  o>a גצאדנײט, oa״ איז קורס זייז מ

ארניטעמט.
זעצנסטשטמנדינ״ די iv״anw געסעאעז יע״י אוגי איז עס

ר א״נפאמר, דער קײט, מ ריינ מ ^Da וועצמן סיט ,iao ^ני  ־
 פון אויסשטעיומ דער ווענען אונז <ו געחנדט oa״ ױננערסאן

o n .מאנומענם
a iai יתנעדמאו ראזינער דער איז דיסשוסיע שורצער 

m נאשטימט ai^J און צײנענער דער זיין *ו nארכיטעשט, ״ 
oan ציימנען זאי o iw n w n  o n ר8ס ia rn .םיטשעצ 

 אונז ער oa״ אגנעשטעיט, איחם ivoa״ סיר וױ נאכדעם
n״w)״o נעשיכםע. זיין

:דערצעהצם oa״ ער
 npy«a צוריק יאהר 26 טיט איז םיטשעצ דזשאחן ״װען

o אין מעו n ,ר האנ אנטראציט-ראיאן  a איז מארנייט יי
 םופציג־ a םיט אינאיינעם .,a■ שארנאנדייצ, אי| שויצעךנרונ,

n זעכציג n s a .צעחן נעװען אצס דעמאצט נין איך איננצאף 
יאהר.

פו; ארכ״טענדינ טאנ, a טענט 30 םארדינט האג ״איר
n אװענט. 1אי ביז סריח נאנץ n פון עיעם מאבען צו נעדאנש 

 דזשאן נעחערט האכ איך װי ,onPg:נעשוםען םיר או איז זיו
i םיטשעצ n jn n י1אוי a 1ני איר ארב״טער. םון םיטיגנ 

 און — איננעל, שציין a אצם בצויז םיםיננ יענעם אויי נעוועז .
n זײז n, האנעז םיטיננ דער אויך וױ fo• טאן צו אויםנערקנם 

זיף. סאר ע«עם
שוצע, אין אײעש בין שויצען־נרוב, די םארלאזען האב *איך

 הייזעצ־ אין האב א־ך װי ,onpai איז שםודיחזן, גענוםען האב
 הורם מיין אױפנענומען איך האב ח״־סשוהצ, נראדואירם םאן
יארש. נױ ייז

 םיםשעצ׳ס וואם םיינער־איננעצ, דאש אצזא, ,איר־נין,
 ארכי• א) זיין צו אננערענם םיך האבן װערםער נאג״םטערטע

 ארניסעשט אן איצס ניז איר ײאס גציהציד, בין איו און מעש̂נ
(אפצאוז). מאנוםענט״ דעם גויען צו נעײארען באשטיםט 1בי און

ארויםנענו־ ם«;ש, א — ? װאונדערציך נישם עס איז נו,
 מיט אננעצוגרען אוז כאנײסטערט שויצען־גרונען, די םון םען
 נרויםער דער געװארען איז זיר, םון Dpap מאכען אמביציע-צו אן

o נעצייכענט האט ײאס ארכיםעשט, n דעפ פאר טאנומענם 
באאיינםצוםט. איחם האם וועצכער םיחרער, גרויםען

 םון פאצען סך א נעויעז זײנעז ראיאז נאניצעז יענעם אין
nנע־ האבען װאס איננלאך, םוז םאצען סארם, םזעצבינען 

 אינםפירירט ז״נען או; םעשטארים און םיצמן די איז ארנײם
 דעם דורך זײ צו נעקומען איז װעצכע ענערניע, מיט נעװארעז
i 1םו םעטיגשייט אוז אײנםצום n ארבייטער- ארנאגיזירטער 

שאםם.
 זײ האבען װאס אפדאכען, די נעסומען עןנען שיעטער

 ארב״טם״גענער, די טים םארחאנדצוננ שאצעשטיות נענעבמן
8 o nאיז נעהאצט העכערעז אוז ארבײםם-טאנ ־שטונרינען 

i n .באײענומ, זייער םוז םאצידאריםעם די און אינדוטםריע 
 םינוי׳און־ םון צײט שורצעד ״n םאר ׳אױםנעײאשסע! איז יואס

o דורר ovioojaon איצם ווערט יאהר, איג5א¥1א n נצעג־ 
 מײנער־ םאראייניגטע 108,000 רי אזוי װי שטיינער״ צענדיגען

o אין ארגײםער n זייערע פארטײדינען אנטראציט־ראיאן 
4«n

 איך וױיט וױ אויף און זעהז פאן איך וױיט װי אויןי
 סיינערם די ta םײנוננ, דער מיט אין־ גין פארשטעה, און ווײס

o אי| n !אומשטענרען ?ײנע אונטער 1«װעצ אנטראצים-ראיא 
 ארבייטס־ זײערע אונסערװארםען נישט שײנמאצ מעהר וין־

o םוז באצעבאטים די נעגער, n• ,!זיי ביז אנטראציט־ראיא 
 זײ וועצכער צי גערעכםיגקייט, די זיר פאר jnw*nao זועצען
(איצאוז). באחגכםינם זײנען

 אײער ציהען צו כדי זאכעז, אצע אט־די וחןנעז רעד איך
 אתאניזיר־ דער פון דערנרײכוננע! די אױוי אויםםערשזאםשײם

ארבייםערשאםם. טער
o אויוי אויך n םאר־ מיר האבען געזעצנענוננ םון םעצד 

 ער־ נעצוואוגנענער װענען נעזעצען םון דורכםיהרוננ די זיכערט
 זייערע שיפען צו רעכט דאם ארבייטער די ניבען וואם *יחוננ,
i n i ’p און שוצע אין נעהן צו פינז־ער די צמיננעז שוצע, אין 

ערציהוננ. זײער םאחיכערען
 די נעװעז איז צייבאר אװ םע^־ײשאן אבמײפאן די •

ארױםנע־ איז װאס אמעריהא, אין באוועגוננ נרויםע ערשםע
 אױך האבען מיר שינדער־ניצדהנ, נעצװאומענער םאר טראמען

זעצען, םון דורכפיחרוננ די פארזימרט ארביי־ די ניבעז װאם ̂ג
in יוזזמים און אצםנות די ta אזױ, שאםאענםאציע, סער m 

טױט. און אומנציש םון םאצ איז באצוינס נעחערינ
 אייך ױײזענדינ אננעהן, װײםער ’tta נעשאנט ויאצט איר

 דעם אייר װייזענדינ ,jypat אצע די אם׳ אײגס גאך אײגם
 נע־ האט ארבײטערשאםט די/ארנאניוירטע װאם סאדטשרי̂נ

 קריטישי־ װאם מענ׳מז, די זאנען בצויז אכעד <ױצ איך םאכט.
m בא• ארבײםער־באווע^וננ, אםערישאנער טציםע אממר 

 איחר םארםעהצם וואס n ta אונמץנטינ, איז זי ta חויאםעגדינ,
o חאט.נישם n ta אױפנאמ, r 'in n צוועפ איהר:

m די at n a, דער־ און תרכגעפיחרט חאבען םיר וזאט 
 מאביצי* טײצוױיוער a נצױז ®ון ט8חױוצם -tn !יינען נריינג^

n פח וירונג a  o n״nw׳D םינוי די כחות. עשאנאםישע 
i אט אין םאראיעיגם זײנען ײאם ארביממה סיציא) n גרויםער 

Tamsaiaw ^מע״ר, נישס יך1 מימ פאר שםעצען באוועגונג 
m « מנונ חאבען װאס ארבייטערימאםעז, די םו( פעדםעמ 

סס םייצ, פציינאם a וױ םעתר ניש^ ארגאניוידט, t״t» איגסי

ס ר ע פ ט נ ן ע ו  פ

ע י צ . ר « ד ע ר

ש. עגחןדונ; דעי צוליג ־״ *גאש.3 רו
י י 1י ל נדי^ #ײעד pk מ ס; גי ן

עז. ײיי  װןזס §ר*;ע »1 «בעד *;
תד י יי ד ת י ו יעפ ווין 19 י י י  אי*ט יויו ג

י1י ךי ^1« » ײ י |1«  ײעד9 רעוענ»יינען9י סי
י נד«ןי. י צ ס ח ד 1« ײ v,\ 9 ןגער • wי 

v s ױיולען • נו י ן נ י ע9 י י ד װער»ער׳ ײ; ו  י
ז סוז ״ ד י • גי ן י  tic סעקרעצמר דער ו

עי י י ל י קן ו ך חן■ י ײ  *9ײ ער װען געז*ג», ן
 צוריקגענען װלגען ןדגוםעג^ירט ײך9 ■יס
 װמחר׳יײג• ם9ה עײ סענטינע. 1G די ײד9

ך ליר ײ  חאט איחר װאס עועס, ד9נ געזןגפ ן
. *י 1יגעסע9• ן ע ג ח ^  װןךוו- חענסט מי

 *וין• ײלייז סעקרעטיוי אזזעד װע« ׳■״נליד,
דעם. װעגען ז^געז «ו 09ײ עיעס חאכען

ר מ מ בי ר עג #  קא״ לואנפערענץ שויל ר
 יע־ יוויןי ני«ט.געװעז וײנען םיר — םיטצ•

פ וױיסען מיר און נןערענץ9P נער  געגוי ני
ם9י ס9ח  מיר #יגעקומען9® *יייר״ליד »יז י

ט דעריבער קאגען ״ן נעחמען ני ׳סמעלונג ק
 *ו;ע- דעס זװײכען. דעם ןדער «ד איץ
 קאגען קמנפעדענץ יע:עד ®ון גמרינט ׳ייקטען

 ׳נטדיײ 9 פון איז עס ײייל דווקען, גיפ סיד
 ײעט «ד גוױימעד דער כמר^קםער. צענדען
ד געװיס  מיר יון ׳״״עז9ז צ.י ענעס ח^בען יוי

 טיל ^זוי דעם מימ פ^דגעחמען גיט נען9ל
 מוין מיר זיינען zm גײט. אונזער און ח9יל

 און ^טרײטיגקײסן אײגז^ע *ונזערע וון טיד
®ירנעמען. ניט זיך מיר דארפען ®רעסדע םים

 מז פיחלש מיחר אויב — דיצאזנאװ. י.
 װי מזײנינג, ®עזזיגקײמעץ ם9ה איחר
 םען9ר ײד9 מיר לטען9װ זוונז׳ «רײבט איחר
מר  דע־ די ׳*מת קורס. 9 נע״מעז 9י זאלם יי

ג׳ 9ז9 נים א״יך איצט כען9מ זזיכערס  י*דע־9׳
i 9 לעבעז׳ נעס״ r״ ח^בען :עי־ בעסערע ן

׳*?רויזצוארבײטען״ זידאויסזיכםען

i סון וויצ)נז, איחר אױג n ווזןצכע ארגײטער, ארסעע נױוימר
A Pארבײטער־ אױנאנידיטער רער םון רייחען ״י אין

■ •.

, , . r ו-׳£

 ווויפ* זאלם מיחר װיס נד.9׳יט חעכעיען 9 ײ
ר9 ״מענס״ גערזמען, ס׳/ מ  מיר קאנעז *ל״די

 לײדיס 9 זײט יויחר #זיב י9 ז^געז, ײך9
 דעם פ^טטעחם יויחר און רבײמער9 גאי־םענם

 *ויסזיבטלן נלסעיזג בעז9ײ יויחר ײעפ <19*
מינג לערנען װעם איחד װען  ײערnc 9 דעוי

 V? דעם װעוען *ויחר z:tfp ל^9יעדענ« ו.9»
פ׳ז םעז9ר9ב װ מי ר ױ־־ פון לטער9מ חנז  מר׳

 דעם נעחמ?ן צו רעכענ- איהר װאו סקול, גינג
ו װענדען זיך װעם איחר *ויב קורש.  דער י
 ברקי, ײעד9 אין דערסאנם איחר ס9ײ סקול

ט9ד ;ם9ז  געלעזען דעם װעגען ט9ד* איחר ז9 י
ם איחר אז און ״גערעבםיגקײט״ דער אין ״  ז

 ליידיס ל9אינטערנע**נ דער ®ון מיטגליד 9
 ךײ9 װעש מען ױניאן. ירק;רס9װ רמענם9ג

 םקױט,9אויןמערקז מערזר ״ענקעז לם9דעמ
 נדלונג.9ח9ב בעסערע 9 קוסען9ב װעט איחר

 ײך9 דערװייל קאבען מיר וי»ס לץ9 ס9ד
זאד. דער אין וויסען אונזער לויט עכטשערען,

 מיר קאנען :ריװעל ײערמ _ »ײזנעף. װ.
ען71רע9» ניט  ממקטיאד «וליב בלויז נטלי:

 ®אר־ «ון פענשען ט9ח ידניאן אונזער קײם.
 יעדזנר איבער כסעט און ריכםונגען אזײדענע

ס 9 ן9י9£ ינינטזןר איז פראכע  ^נ^נדער־ װ״
 םיפד אלע *אר׳טידענחײפ. מײנונוש געהענדע

 וועלכער צו יזניאן, אונזער pc גלידער
 זײנען געחערען, נים זאלען זײ ריבפונג

 אונזער, אין װארם זייער צו בארעכםיגט גלײך
 דעם גײםונג. זײער אין געזאכם׳ בעסער אדער
 װעלען אנדערע װעלען לוינם, איחר װאס

 גלײכער ד«#ריבער איז עס ארוגטעררײסעז.
 שםרײט 9 פאר עש מאכען גו נישם איצם

 םוזען סיר ״גערעכפיגקײט״. דער אין ל:קם8
זעחר םיר דאם יאגעז, אבער ײד9
ן אויס דריקט איחר װאס גזגפיהלען ײערע9  אי

ר און בריײעל, תורצען דעם  עס ײעלען טי
 דאס װעםעז פאר פערזאן, דער גו איכערגעכען

געזוארלן. ג*ך»ריבען איז
ײער9 — .35 קאיננהווםער, מ.

 נומער. דעם אין פעגםליכס7ר9פ זוערם כדין״
 ײער9 מיט אײן יג1לשפע:9£ ^םימעז םיר

 אונזער פון רײחען די אין «לום פאר אפיל
. ן אײניגקײם און «לום ױניאן ^ג  צװי

 קאגען *ו כדי נויטיג, זעזזר וויו זיך
 לגע־9 אוגזער געגען r(a?* 9 אגפיהרען בעסער

 דרעם און וק9קל דער אין ^ונא. מ״געם
 וועיי איינגדטטעלם מוז און דאי^ אינדוסטריע

 ארב״טש־בא־ בעסערע און ארדנונג מעחר רען
ען ד נאד און דעגוגג  קאאפעראציע פ־ילע דוי

 װעם ױניאן אונזער אין עלעם^טען לע9 פון
װערען. דערגרײנט קאנעז עס

ײז םון שאס־האמיטע  — באײז. איז סט
ם ײעגען נאםיץ״ אײזנר  איחר װאס פרעזעגם, מ

ײן פאר איאפ־פממנרםאן, ײער9 געטאבם חאט  ז
 דורד איז ,w אײער איז ױניאךםעטיגקײט

 עם געװארעז. פארלעגען עיגעץ פארזעחן 9
ען אין פארעפענמליבט װערם טיג נומער. ח״נ
 חאט איחר ס9ײ לץ9 — אביב. תל מ• יל.

מען. םיר בען9ח *וגע«יקם ^ו  ״גע• די ג
ײד װערם דעכטיגקײפר  ״9ײ מיי גזדסיקם. י

חי 19 פען״  װי מקוסען. שוין זי חאט יי
 עגדע־ אן יגעקוםען9י ײי« זעחן״ װעט איחר
#  אײןדע #בער רעדאקציע, אוגזעד אין רו

ו װעלזןן יהיקלעז9 מ ״ ו  װערען געדרותם ז
 און רעגעלמעסי^ אדוים cspr ׳•ריחעד•. וו•

 V דרזלען זײ סיר װז^ען vםעגל י9ג ווויג
ר ד9ײ מ איבערגעבעו װעלען םיד ד.9וו v *י

ד »ון ׳דוסקי959י .r *ו evw אײעוי ם אוי ח  יי
מן ע רג ע ב י יי • אמער ווןגען נץעס י ק ײ  מ
^ יצעם ס9ײ ^ר״שסהנלע״'  *רליען מנװיס *יו

ז ומד־צז״ *ו י ר װאס »ײגל«דונג די *ײר י מ יי

m *

I

ו
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ארכײטסל^דמךט אזױ וױ ווזןדזשװאוד חש,
ארבעטער באגױסען װעט

א״י. פאר ;*נפערעגץ
ר  חןר םון פיהרצר באװאוסטער ת
 געװעזע• און ■אדטײ ^ײנאר בריטימ

 •״P סצקדאגאלד׳ס אין םידסםצר ;ער
 ותדדפװאוד, דוש. ?איאגעי בינעט׳

 אכמד ק״ן װאו די אן ?וסט וחניכער
 זיין וחנט באזיו, יןורצען א אויןי ריקע
 אוב• נאצ♦ חןר םון עהרען-גאסט דער

t* דעם סאר סאנםערענץ r n w m m• 
 נאגריסען וחנט און יאיעסטינצ-קעסוײן

דעילעגאטען. םארזאסעיזט? אילע
nm רזש. האי. irrumאיע״ אי? ״

 פרייגד־ װאדימער זיין םאר באקאנט סען
מ ציוגיזם צום שאםט כ  באזונ־ און נ
 םון ארכײטערטאפט איד. דער צו חנרס
 דזאט צודיק יאהד 2 םיט ״פראא. ארץ

 אױםגע״ איז און אמעריקע באזובט ער
 םארזאםיומען רײהע א אויף טראכתן

 אדױסיי האט ער הרךהיסוה דעם םאר
 באקאנט^אפט גװאאדיגע * נעוױזען

 איצ־ זיין און פראבאעמעז אידיטע סים
 קרייזען ארע אין ןוערט כאזוך טיגער

 םון אינטערעס. נדויס מיט ערװארטעט
 דער זיין וועט באדײטונג באזונדערעד

 פון וױיס״יחנזידעגט א פון אויםםריט
 האנ״ א צו פארטיי אײבאר בריטיע דער

 םארזאמעיט זיין ם׳װעאעז װאו םערענץ,
 אדבײטער״פיוד אידישע װיכטיגטטע די

 האבען װעא?ע לאנד, גאנצען םון רער
 דורכםיהרען צו אונטערנומען איצט זיר

 זײערע פ׳אר אקציפ גראגדיעןע אזא
פאאעסםינע. אין ברידער״ייאגערען

 איגעהאאטען װעט קאגםערעגץ די
 10 יאנואר, טען3 דעם ונטאג,י; װערען

 האמ, כעטהאװעז אין םריה, אזײגער
 טא: יעיען סטריט. טע5 איסט 210

 צעהנד• םון קרעדענטעיס ארײך ?ומען
 װעיכע אדנאניואציעס, ארבײטער ציגע

 און דעאענאטען זײעדע ערוועוזאס האבען
 קאנפע- דיזע אז ערװאדטעט װערט עס

 דעםא;- מעסטיגע א דין װעט רעגץ
דעי־• םאד און קעםיײן םאר׳ן סטראציע

 װע אינשודעגס
אױסגעןואלט

m «ן רנײם׳ױ  *$ #
iiiD in

י ו ה ד ״  ♦1 און «
מ װצלס  דין װ

! ו ׳ ר נ ײ י

)S |*>• ן11 01(«ל
 »ו| «ר<ױיr 8» *גד6 פון o׳c» *־ן

 י׳ר און רעניספר«*י«, *מעסיינער דער
 נאזונתר ותרס <ie אײנ«יגער דער

 װעט ov וױ מנע< *זױ וזונטעחוכם.
מ די ארייגהומן  אינפאר• *ויספיחמי

 תגישטרידימ דאזינע די ננונע םא*יע
 אינדיוויתע< זיי םען וועט ארנײטער,

״ » •אסט־הארדס דורך וױסען יאזעז  ז
 אדער אינטורעגס » נאחנכטיגט זיינען

 סוםען זאלזן זײ װען )יא אױנ אוז נים,
 די נאך אינ׳זזורענם־סאנד פון אםים 1אי

זײ. אױוי װארטען װאס ט׳טעהם,
 ארביי• די »ז זיך, םארטטעהט עש

 אורזאכע איין צוליב װעיען װאם טער,
 הא־ וײ אז פיה^ען, אנדעדעד tv איעי

 אינ־ םוסע ןויצע די באקומען גיט בעז
 נארעכ־ זיינען זײ װעיכער צו עורענס,

 אינמורענס־ פון ני<ים די לױט טינט,
 םענ• א און צײט האבען יגעילעז פ*נד׳

 תריװרעם. ז״ערע םארצויענען ריכהיים
 קרמודעס חוזינע די וױ-אזױ און װען

 װעט װערען, אר״נגעבראבט זאלען
װערען. אנאנםירט קירציױ

i אױפמערסזאם # לפשאל פון

פאר נערוםעו ווערט ניאכער סיןיירט איע םון
ױ• 7.30 »ינק»י

מלאר) טער6( סטױט, זטע4 איסט 231 בילדיגג, ױגיאן אין
 נאטיניי* לעןנםע און ערשטע װערען געמאכט װעלען םיטינג דיזען בײ

 טראססיס, קמםיטע״ רעליף דעלעגאטען, באארד עקזעקוטױו פאר טאנם
 עיעקשימ ייז פאר עלעק׳טןזן זײן װעט אױך לאקאל. סון םענעדזשער און
 נעטאכם אויך װעט םיטינ; דיזען בײ קאסיטע. אנדזשעקשאן אץ

קאנװענשאן. אונזער פון רעפארט א װערען

p r ic e ג   c m a,יאנואר פױיט̂ג » loaoNew York, Friday, January S, 1926

 אינער אינעדױכט אן גיט אץ װערטער האדזדגע מיט מיטינג דעם עפענט זיגמאן ®־עדדענט
 הערשט מיטינג דעם אױח — לאנד. איגערן ױניאז אונזער ®מ םאסדונגען וױכטיגע אלע
 על,ז. גענ. דעם «ון מיטנלידער אלע ־־ אייניגקײט. און אחחת ®ון גײסט שעחנסטער דער

 ®אר אױסדכטען די און יזניאז דער אץ טעטיגלרטען דיערע ®מ באױכטעו באאדד
גאנג. טולען אין נאד איז מינדנג דער — ארבײט. וױיטערער

 עס וױ *ננעוױזען, ה^ט ער וראוױנץ. נר״ט iim לענג נאנווער דער אינער סןן נענע״ נ״עם נזער1א פון זיצוננען די
 יין נאסטאן, אין שיחאנא, אין האיט ער יאנד. איבעױ׳ן ײניאז אעזעד tie נע־ זיו ,האנען. נאאוד עפזעסוטיװ ראר

 א*ן נאיט־סאר חריװיאנד, פייאדעיפיא, אי«ט תוםט עס װ»ס אננעוױזען. האט דינס• *״ט, נאשטיסטער דער צו ע:ט1ע
 א«ע• חאט ער שטעדט. אנדערע נאך דרעם״סיטו• |1א שיאוח־ דער אין םאר יאנואר, טען6 דעם םריה, חןר אין טאנ
 צענטדען איע די פון װעיכע אין וױזען, םאד ooip עס װאס יאדיו; ניי tie *ציע אינטערנןשא־ דער םון רום שאונםיל אין
אגרי• די אויסנעהן נאיד װעלען עס אױך איז מניא!. רעי פיו רייהען די איז נירדי;;. ;אל

מא• ד• און ייניאן דער *וױשצן מענטס ידי פון יאנער א*ז »ן נעוזט עם מאש נע- דזאט 1דנמא םארים «דעזידענט
אױםזיכט׳ןן מעיגע אח נופעתם׳שורעי. בא-עבאט־ם תוו־מר » םיט שארזאמיוננ די עשענט

נא• » אנרימענטס די רא זיינען עש סארפץ^צן גיט אױר האט ער »ז נעגעבעז האט ער רעדע. חארצינער
אױנ װמג, שיירריכען א י1או־ נײעז יד >|M איצט האיט עפ װי *ואווייזען, ״,•אס װיכםיגע אלע אינער איבעדבליס

נױ■ אױנ יןאמוי, א דויר און מעגריך, רער n,1M דרעש״צענטרען און היאוח• םאמעשױ יעצטענש זיינען װאם רונגען,

אי יעהרי׳נער טער10 דער |1פ נ
 איו ,10 ראשאי מניאן, שאטערס דעד
 יאנואד׳ ישען דעס אװענס. שנת ועס
 סט• טע1(<« ועיעם, ■אינט האנטם אין
נראנשס. נויוזארד. סאוטחעח און

אי יעחרליכער דער  קא• דער tie נ
 וא«ד זעהר .תװאחןן איו ױדאן טערס
עי, ז י י  נעזער׳פאטטלימ a ijnkiiw י

 פ.׳ז אװענט »ן אױך און אינסטיטוצין
 ל$ױ jib סיטדירער די פ»ו פארנמניגןן

jn״i ,10 האי r נאשאנטע. און סריינט
אי דעם פון ודאפיט דער  געהט נ

 ,10 יאתאל tip •אנד מליעף דעס פאי־
 לאקאל, פון נמסנערס אױשצוהעלפען

p ויד ײענחנן װאס fw  on. נאארד 
 נמם■ די און הייף. מטעריעיער נאך

 אנצר געיריזאוננעז זײנען ױאס נןרס,
*ו שוניען  ;עחען חייף, דאטעדיערער נ

 זײ ליידיגען. םיט pjni• נים קײנמאי
 דער און נעשטיצט. אלעםאל װעחןן

m« נ*? •עתדיימר  t *חעלפט 1ױ;י 
 סיטנרי• ;ױםיײחונדע אט״די נאזאתמן

איז. צים וױפיי סיט כאטש דעד
יוניאן, אונזער פון םיסנליתד די
 םענען ,6שאטער שיין ניט דינען װאס
אי. חנם נעחן«װ אויך  זיף ׳וחנלעז זיי נ

תן נדס בי' און אםוזי ר ר ט הקרםען ת  נ
r טען n n■ ׳

טענעחשער. ■ינקאװסקי, ל, טשערמא;

ליבערמאן און ןןאלדטאן
ס ר ק אי ל
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םער« און םילװער רעבעקא
אײנעגטהיטער.--------קײםעו

.287 לייקװאוד :טעי־עפאן

 רואװ־8אים איע מיט הויז א
 אםמאספע־ רייטישע א מענטס.

 םאיט, 1נעסםע פון עסען, ;רע
 אוננארישען א םון םארםערטיגט

•רייזען. ננליכע1צוג« סוכער.

אפט איר• ש שראי אר״ו פיז ארביינתר  דרעסספכער, ניינצע און עטלינע נענפןוױ די דאס וױםע{ זייטי
 נאי שיאנעס זיך אױוי האנמן װעיכע

י סםרייש גענןראי יעצטען פון  דעד 1י
 סםרײ־ נעיתזענע די ררעס״אינחסטריע.

 *ו נעײארען פאר׳סשום זײנעז שמר
 נאוואיען אויך און פריזאן אין נעהו

י (׳ילוס י )12 ויי• י1י

 בן• און וועצוועם פרעםען צו גאך
 איצט 1בי וזאנפן טיר װאם לױויע,

 ליי• צונעפעכםע די םים נעםאכט
 האלץ אויף צונעשצאנצן אדער װענר
 אונ• פון נעװאחגן ערקצערט ז״נען

 אום־ םאר םעשםאיי־דאפטאר זער
i •וזען, צו נעזונד n סון גערוך דער 

 צופא• די און «עך *ואװאריםטע די
 *MP צז כרצננעו tap וזאצץ רעטע

כארפשאן.
 *עטמנט ניימם אונזער נאר ױזט

 װמלכן לײומנד, שופערנע די מים
 רי פון trupwi אנערקענט איז

 װאסיננ־ אין עשספפיטען נרעסטע
 װיי• םאניםארישע העכםט איס סאן
כרעטאאך. ער

ד• ג» nmiPtP *ו

ו וזן)ם עפ װי איחר, זױיםם י  ד■ אנסװיקעלם ;
pr'TK אםעדיקא) אין באזועגונ; *רנ״סער
עיגײאאגאל8•’* דעי •ױ נע׳יינסע די לייענמ
או, װארקערם גארםעגס ל״דיפ  דר. פון יוני
 אלץ סיס װעש איחר און לעװין, לואיס

 אגדיקולטזד אידישע דיײערען. מהאגם
סאסײעםי הירש) (באראן שיםאױסשליסליד קױפט ם ען געחן צו פאר׳ ץ זיג  ®עג 50 את 45 קרינעז אנדערע - «ריז*ז. א

ם - געלנדשםראפען. גרױםע און פריזאן ם זינסאן •רעזידענ מן ר ם פ ױ א  מ
ר ױניאן, דער פון לאיער שיקאנא׳ר ע ם  קײס די אפעלירען *ו זוסמאן, יי

ם העכסםען אין ערינ םםײט. פץ ג

 אורסײיל נרױזאמען און שװערען א
 !ערינט העכערער א װאך לעצטע ראם
 שאורט, אפילײם רער ׳שישאנא, אין

 םים* בראווע 91 נענען א־ויסגעטדאנע]
 אינטערנעשאניל׳ אונזער םון נלידער

־ שישאגער דער םון מעמבעום מ ס ן ו  ו
 חאט סאורט *יילייט דער •וניאן. כער

o בא׳שטעטינט n שלע־ א םון אורםײל 
o 91 ותלכען לוים נעריכט, נערען n i״ 

ת . באצאלען דארפען מאנערש ת  ש
 װע־ זײ םון םך א און נעלם־שטראםען,

 פריזאן אין ןיצען געוזן דארפען נאר לען
מ טערםינען, פארשירענע אויןי כ מ  םון נ

jvd 46 און 50 י1י1א — ”1
 טעםינ ױיופן דרעםםאכערם 91 די
 טמעראל־סטרייס, לעצטעז אין נעװען

 ױנ־אן׳ דרעםםאכער שיקאנער די װאם
 פמזער םון מטיצע און חילא דער מיט

 פיל *זוי סיט חאט אי;םעךנעשאנפל,
 א כדט נעפיהרט מסיײ־נשש

 גע־ דאן חאם ימי*ן די צוריש. יאיר
ד די שאםןי. םארביטערטען « פיהרט  מ

מן נופמטשורערם א ד די נאשעםפט ח י
די אכער

סאר^ אײנד מויפיפ איחר וי״ז ׳ימיגדלערס, «וז «וחיגאע •mw vt ײי איז ,סארמער ווענען קינפמ tp*m סים סאימרס *וקװפטינז r>t תזניפס
 גאיאס איחר ר״»ײר ooM*«n *ימצ ניס

\v ם י ז. ם נ ו " א
פ ימוזןר ו ו ו פ י  •ול» אנסאיוט ׳ויו א

מרזזמל^. הוטם איער *-ײבס
i m ך י י נ ר מ ע ם י ץ י א י ג ג ו ו — ׳־ ז • פ\ י איחר. I ביז — זױםאג j נ

.ftWIM /-*̂ UCIIlTUBAL soacrr. Ae

 האכזזז דרעסמאכער מוםיגע און בראװע
 א»;ע- ניט א״נרזמאגקישאנס די פאר דך

ט האכען ךײ םעי ^  זײער ג
 האכען און חאן אין יזננען און סדײחײט
 אי;• איע טראץ ״שעפעד, די געאיקעם

 איבערמע די םראץ און חישאגק^אנס
ך האכען באסעס די װאס סיסיען,  אננ

מ^ןנער. און גענגסטערס וױ נומען,
 נע״ געבראכם דינעז ייקעטס 91 די
 םון יןיאגע דער אױוי גצריכט אץ װארען

 זײגען זײ קאורט/ אװ ^קאנטעמיט
ד• סאחלעצען אין געװארען באשוידיגט

ײי vim ןצלוש ).12 ן

?יג כאזײיםענדען א ®ארצײכענען צו האט ידגיאן די  אגחנרע frt#??njnr און אלײן. םאניא ניז• «יז שטאינןו יאהר א irr;jra 4ססס,סג אלס סעהר תפאהר. םיינם סעריױהלוע א
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 צו באיאגגעז סידסען איע ניט אנער
 וועיד נלם אסם׳ן רערם1מאנוםעשטש דעד
 ־פנרי• שייצסטױו » חאם יוגיאן די מד

 װאם םירסען דא דארט ז״נעו op סענם.
 טיה אגריניענםס אינדימידזעלע חאגען

in ,הא־ װאס אזעלנע יך1א און ױניאן 
ניט. אנריניפנם t״p גאר בען

 ניט וױיעז װאס פירמעז די אס מים
 נאנצען איז נאר ױניאן in סיט האנדלצן

 « *נפאננעז ניכעז אין ױניאז די װעט
קאמ•,

 אין ױנ־אז י1 האם װאך לעצםן
 נעסע״ האט זי זמ. א »ח*ם שליװלאנד

 ״אינרע־ גןויסע די פון צוויי סים סעלם
םיממ?. פענתנט״

קוירש נאװאוסטע די םע,1’ם אײן
o אונטעמעשתבעז האס שאטפאני, n

)12 «״ם אויו («לוס

 ,נערעשטינסיים״ י1 םון יעזער י1 װי
i האט װײסען, n פון נאארד ח׳שאינט 

iw און שיאוש דלד no ,1הליװלאנ o n i* 
 צודיק *ײט שםיסצל א סיט ױניאן, 1כע

ס o נפניי n מיט *נוײניקנם קאלצשסיװ 
 ורזלכער נאלעבאסיס, אסאסיאײשאן די

o 1 אױםנעחן פט1נעדא האט nי«ד םען 
.1920 נואר,  יארין נײ עותןניז פינםטע 123

assi-M6 א׳ילאגד «אז7זעל1 0
ס• ״1 אויך קוי«צז.1•א סיר מ  ל״י
 םי• B*ae *דוקעלז סםיםערס כבײל
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tr אוז נארסעגסס םאר םאר ררעשע̂ג םוםס, ■יםיו im .היײחנר
^waL יאחר. 5G איבער געגרינדעם .

ןררײנש ovn םיןול די
\LWmרעזולסאטען. בעסםע םיסםעםצן, נײע ,tPn'R נייע

מ( סיםאעי דער v* פודס א ג*<דיג« • םײנם סמוי מייינ
׳ «■ a • \ וזײרדפע^ גוטע אוו שסקלע -

ר *דאםעםיאז »מע • I און סתיעז, און טעגער « #  ov ׳*) * J
M אויישצולעמעז. זיר צײנט זעהר איז f  B\ &

ifsn מסאגא נאותתחן n  aim י ימײו» «״ ש j\ 1\ 1«אי<<«נ י J J f  j B ■

«1י «רמ* י
ס ת א  בא־ װפלען שעיער יע:ע םון 1כײסע1אכ

 שאפ־סשעי״ np״i דווך י,1י1נ שוסען
בא״ װעלען זיי צייס ױעלכע אין ליים,

)4 ז״■ אויו (׳•לוס

tppm to קלאוס סון ליסט » דא 
 1אי סאנסאנ ויעיעז ױעלמ שעועד,

 יא־ ipo12 און troll on דינסטאנ,
־ די םוז inpii־ נפזוכם נואר, י מי ז  ו

o סםערס n  jib אמייססלאוינקײס 
oin iw ’B ,םיז ארנײסער די און׳ םאנד 

 oi’oonR3 זײנעז װאס שעוער יעגע
 זײן צו נעבעטמן זײנען נעגעפיט, צום
טענ. יענע ip«pr די אין

n נאך פון 1או־נײטע n «ז n ia
 tnpn געםאכט trini שפפפר סלאמ

 iroi’o י1 וױ ניך פזוי צאלוגנען ךי
 קאם־ די 1מאנ «וס אריעשיקען העלפן
די סעזאן. לעצםען פון לישטען ■ליםע

•־עהרליכער?עכצעהנמעד
אינוץשאגקשאנס מיט ניאןי

פארצייכניס אינהאלם
 טעןon 10 זונםאכ. אננעהן אויך לען

 האי אױתויננ װאשימםאן אין ,1יאנו«
 ״םס טע16 און ■לײס אויחוימ סשול,

.530 מם
סר. װעם בײםאנ, 1ח1א 1.30 שבת,

 cup א אנםאמעז ססאלםעל .m כ.
 ?18 וױפםיגסייט סאציאלפ ,,די איגפר

i n 1אטו1ליםע עמלישפר”. opn ip 
>tniropp גאלסװאירםה'. אימר

 די. opn נײסאנ, אוחר 230 ס1א
 איבעי tme׳bbr< קאפאלד םילװיא

 אנ־ opn n פמשאן״. אייח׳פ ,?ולד
 אויוי האם דאם opn jjwrn די וױיתן

i n כאמעגוננ. ארגײספר
ns i אין אותר U זוגסאנ״ n, װעט 

יתי־ נתסוזאוד פון םאסטי, .m א.
m y<, אנפאמפן o n סייל *װייסעז 

w »1, : איגפד «רס זיין םח i  i n 
o n נפשינטו״. חװ־ אין אדגײםיוד • 

a 13 םיסײאד, nיזממו, טעז e.3Q 
vm• אװענם, אין jjpii ל׳ןששאנריי•

iB u m w i אגפאמען on זװזײסזו
ײי 1אײן ו׳ילופ a ... )4 ז

 ארגײםפו־ ipmw אין קלאספן די3 נוםער גערעכטיגקײט״
pBp i זיך ומלען אעמתחיסעס n ’ii• 

tro9 o שנת, גןן n ,מ׳ד איז יאגואי  3mpo אתמר אין - tpn’ioojipn פרײעפןןנד רעליף סאר׳ן נעחמ אײעאחםע די
PMPn» aa«< ייי• פאר* j'vasiau'B

15 37 oopiiסטריט, טע .ntp* vi

« .2 ׳ןײם םי ז «י י •,H i  im p s  M 'v a n
ר און קלאוק מנן ס ע ר דזש• — *»י«ן. ד
 .m — •רעסער קלאוק די *ו פיש.
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