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 א*י ריםנרירער די םון קאאועראציצ ךי

 אר־ נרויםער דער_ םאר נױטיג אזױ דאד
ט סא־ איצט שטעהט ױניאן דער װ*ס נ״

נױ־ אױך איז ארנײט דער אט סאר
 נעראכט װעיעז װאהלען די װען אז טינ,

 כדטנרידער רעהר װאם זאיען װערען,
ײ אין זיך יאיןאיס די םון  גאםײי־נען. ז

 װאס עוים, דער איז עם נרעסער װאס
 איץ נאאמטעז, א פאר ־שטימען הוכיט

 אױף םיי עם, האט וױרקוננ נעסערע א
o n דער אױןי םאי נופא, כאאםטעז 

 !אאטסער דער פײנוננ. שםענטייכער
 םאראנםװארםריכ־ סעחר זין־ אויוי םיחיט
 ארביי־ iv ptrn פעהר ניט עס און קײט,

 פיז אינטערעסען די אין פרײם מיט טעז
 און מיםנלידער. די פיז און ױניאן חזד
 נרױסע די דאס האפעז, זיך װייט עס

 'אקאים’ נייע די םון טיטנרידער צאהר
 אין װעיען און איינזעהען דאס װערען
 די אין באטײרינען דך פאסע; נרױסע

 כעס־ די פאר •עט׳פען װעלען און װאהיען,
 א־יפ׳ז תאגרידאטען פע־ױנסטע און טש

טיהעם.

 מאנ־ פדטינגען נ#מיױישאן די
דאנערשטאג. און טאג

 װאהיען די םאר פארבארייטוננעז די
 אװענט. האגטא: אנגעהויבעז זיך האבען
 מעםבער-מײ ענטוזיאסטישע און נרױסע
 געװארען אפנעהאיטעז ־ זיינען טינגען

 און 9 ,2 לאיןאאס די פון אװענט מאנטא;
 געװארען געמאכט זײנעז עס װאו ,35
 באאסטע איע די םאר גאכױניײטאגס די

 אױך זײנען עס און לאקאאס, ;ײע די פון
 אב־ און ״עאעקשאז געװארעז ערװײאט

 װעילען װעאכע קאמיטעס, ןזשעקשאז״
 גענעראא םונ׳ם קאמיטע א כדט צוזאםען

 וואה־ די דורכםיהרען באארד, עקזעסוטיװ
א לעז ױוי  אונזער אוםן. געהעריגען א

 “•ױיננעלא אױך ח$ם אעסמדניישאגאל
 לײ־ אװ פעדערײשאז אמעריקאן די דעץ
וױ זעהן צו קאמיטע א שײןען צו נאר

 װערען. דורכגעםיהרט װעאען װאהאען די
 אז אריפפאסען, װעט אינטערגיישאנאל די
 װערען דורכגעפיהרט זאאען װאהיען רי

 אוםן, עהמאכסטען און בעסטען דעם אױף
 באהאיל־ צו זאך קײן מיט ניט האט זי

 דורכגעםיהדט װעלען װאה<ען די טעץ.
 •אסקוד• קײן אז ׳ארט אזא אויף װערען
̂ונעז ניט נאכדעם זאל אםיילו ניאה  זאר ק
 קונקעי געװארעז ;עמאכט אי; עס אז גען,

 קאםוניס־ די װי װאהיען, די מיט טונקעי
̂טאץ. א/עכיאי עס האבען םען ג

 שעהנעם א געהאט האט 2 לאקאיל
 סט טע14 טעםפעי, ילײבאר אין םיטיננ

 מיטיננ דעם װענען עװעגױ. טע2 און
 באזונרער א געפינעז יועזער די װעלעז

 דעד איז ארט צװײטען » אויף באריבט
צײטוננ.

 געהאט האבעז 35 און 9 לאקאלס די
 האיל. װעבסטער אין מיטינגען זײערע
 בא־ א אץ :עריט האט לאקאיז יעדער
האיל. זונדער

 געװען זײנען מיטינגען דריי איע
 ערוױייט זײנען עס באזוכט. גוט זעהר

 אבדזיטעקעאן״ און ״עלעידטאז ;עװארעז
 גע־ נאטינירט זיעען עס און לאמיטעס

 אין אפיטעז איע פאר קאנדידאטען װארעז
 בא־ ניט און באצאהלטע לאהאלס, די

 ̂גערעב־ נומער קוכיענדען אין צאהרםע.
 די פארעפענטייכען טיר װעלען טיגקײט״

 :אכײניר־ די פון געמען ארע כדם יליסטעז
לאקאלס. אלע די אין קאנדידאטען טע

 22 לאקאל ױניאן ךרעסכיאכער די
 דא־ דעם מיטיננ כיערבער א האבען װעט

 און םעברואר, טעץ24 דעם נער^טאנ,
 נאםײ די װןערען געםאכט װעיעז דארט

 יא־ דעם םון באאכיטע די פאר נײיטאנס
 ײע־ אפנעהאלטעז װעט מיטינג דער קאל.
 סקויל, רענד די םון ױם אדיטא. אין רען

סטריט. טע15 איסט 7

 רעזאילוציע די איבער דא דרוקען כייר
 באארד, צתזעיזוטײו נענעראל דעם פת

 היסטא• א םארבילײבען זיכער װעט װאם
דאקוסענט. רייעער

ע ױ צי לו מ ע ז ו ל דעם פו א ער ענ װ נ פי הז ע הז ד מ ד א מ
j פון n s n .װ. נ. ל . י

לא־ אלטע די צו ארויםגעשיקט און ,'1927 םעברואר, םען14 דעם אנגענוםען
.35 אדן 22 ,9 ,2 קאלס

 הינ־ זײנעז 35 איז 22 ,9 ,2 נומער לאיואל־ױניאנם די דאם אנבאטראכט, ,אע
 אסעשמענטש און טעקס סאו1לא •שר דעם םון צצהלוננען זייערע א•; טער־טטערינ

 אאננער א זײער םאר ױניאן װאירקערם גארכמנט ליידיס א־נםערנעשיאנעל דער צו
 גע־ דער וזי נאכדעם םענ 30 ׳סולרען דיזע צ#הלען צו םארפעהלט הןיבעז א־; צ*־ט,

 אויםי ם*תזעלע א אחיסגע׳פיהט הן»ם באראוי אב. סעהרעטאר״טרעזשוחגר נעראל
ײ אז סאדעדונ:,  בעטען צו פארםעהלט אייר 1האב« און אײנצאהלעז, דאם זאלשן ז

צאהלוננען. אזעאכע םאכען צו נוט װעלכער אין צײט דער םיז פארלענגערוננ א םאר
 אינטערנזד דער םון באאח־ עהזעקוםױו דזשענעראל דער דעריבער״ '״באשייסט,

 דער פון פונקםע; די סיט אנקלאננ אין ױנ־אן, װאירהעדם נארםענט צײדים ׳פאנעל
:ארדערם און אינםעתע׳פאנאל, דער םון ק^נסטיםוציע

9 לאקאלס די דאם .1  אינטערנע• דער םרן אויםנעשלאםעז ווערע) 35 און 22 ,2,
ױניאן. װאירקערם גארםענם ליידים יצאנאל
 וואירסערם נארמענט לײריש אינטערנע׳פאנאל דער םון ט׳פארטערם די דאס 2
 לאקאלס תרמאנטע .אוינען די צו נעײארעז ארויסגענעבעז זײנען וועלכע ױניאן,

22  בעאנד און ױניאנם לןוסאל באטרעםענדע די צוריהנעצזינען,^יוז ווערען 35 און 9,
 םעסרעםאר־םרעז׳שורער דזשענעראל דעם צו אימרצונעבעז נעארדערט ווערען טע
 אײנענ• אנדערע אלע אוז ם^נדעו ביכער, ט׳פארטערם, די ?זעת, 48 פון םארלויוי 1אי

באזיץ. זייער אין טום
 1אי םוט קלאוה, די צו ווערשן ארויםנענעבען נלייר זאל ט׳פארטער נײער א .3
 מיםנלירער זײנעז און יארס נױ נרייטער אין ארבייטען וחנלכע אפערייטארם, ריפער

 און נאסשן דעם אונטער ױניאן, וואירהשרם נארםענם לײרים אינטערגעשאנעא דער םון
 אינטערנע• דער םון 2 לאקאל ױניאן אמרײטארם ריםער און םו̂נ הלאוס םון טםער

 רעאתאניזירםער דער *ט בצויז און ױניאן, וואירקערם גארנמנט לײרים מאנאל
נוםער. אוז נאמן דיזען נוצשן צו בארעכטינט זייז זאל לאסאל
 אויו ווערעז ארויםנעגעבען נלייר ז#ל איז באוױלינט ווערם ם׳פארטער נײער א

ײז סלאוס די *ו  זײנען און יארס נױ נרײטער אין ארבייםען וועלמ םינישער^ סוט י
 אונטער ױניאן װאירימרט נארמענט ליידיש איננמתעשאנאל דער םוז מיםגלידער

 אינ־ דער םון 9 לאקאל ױניאז, טײלארם סוט און הלאוי) םת נוסער און דעם
 חןארנאניזירטער דיזער בלויז און ױניאן, מאיחזערס נארםענם ל״דים מרנעשאגשל

ח אוים׳פליסלױ זאל ל«קא< ̂וטען דיזען נוצען צו נאחננטיגט יי נוםער. און נ
ווע• ארויםנענעמן גלייך מעט אוז באוױ?ינט, אויך וחנרט ט׳פארםער נייער א

מ דחנםםאמר די *ו רעז, תל v. גרײטשר אין ארנײםינז ו j מ ײת יארה תל  זיינען ו
i אין םיטגלימ• n אוגטער ױגיאן וואירמרם נארמשגט ל״דים אינטעתע׳פאגאל 

o n י נ«ממז in 1» טמנו־ 1י n o o m ז 22 לאקאל יוניאן« i n אינטעתעשןונאל 
מוי1 בלויז און יוניאז. װאירימו־ס נאו־ממנו לײױם  זאל לאהאל חמומאניזיממז• י

ײז im נאיתכטינט אויםשליםליד ז p  i« n  t n u  wr 1טם« און.
u נימו־ א t m r t f ארױסנשגשנשו גלײד אויד װעט און נאוױליגט וחגו־ט m m,

nr ן םום קלאוין, די ו c י iw n •  o m ז י מי י ־יי  סיס־ ז״נען וחגלמ גױ נז
i n  r«  i n{?• ױניאז ײאיחמו־ס נארמענט לייוײם אינטשרנששאנאל w n  •wtww 

n e w  tut Wb w ז » >jw w H ט » w m  |w מון 35 לאיןאל יתיאן, ירצםשרם i n 
ל o צײדיס איגמרנמ*סי u rn n w  o m .בלױז און יתיאז u rtn רעאתאניזיר 

wo• נאותכטינמ «יין ז«ל לןמאל w מן מ״נז m און גאטען מ u. -
b w w s ip  ti>* A, מ י מז מ tn* מוייםיסט w« פון זיי in w פון 

w ־־־  n w p  nw w vrnr די וױיטװיילינ «»יחחמ n o w  tw  tib M n m
מו ױ » ןוי אוי אוז'.וחנימ ;n« 22 » 2 u»u 35 לאקאלם row^in י

iw טפסיסוײט n *ןיסװיילמ  ja o w a  |w o iw w w  tw
tjftm  n r r a o r r t u •-------- ■fcgM IM,ortnwn• dsmdfs דא o וחנלכע םאר f ■ וועחנן ________

iw t n w <  tM te ,״ ומלען יתר׳מ מן ז ע ת מ אי

vSt ערזאנזס די צו אאחאלס זײערע פון אײגענטום און רעקארדס בינער, זײערע■ 
עאעקשאנס. אזעלכע דודך ווערען ערװעהלט װעלען וועלכע
 ר1ח טים רעדדטיסטרירט איצט ביז זיך האבען װעלכע א*עדײטארס אי״ע ,5

 װעלכעד אירגענד מיט אדער ױניאן, װאירקערס גארטענט יײדיס אינטערגע״צאגאי!
 כאארך עתזעקוטיװ דזשענעראיל דעם םון געװארען אויטארידרט איז װעלכע קאמיטע,

 מיטגיצי• אלס םאררעכענט װערען אינטערנע^אנאל, דער םון נאסען אין האנדלען צו
ער סוט קלאוק, רעאמאגידרטער נײער, דער pH דער ם  2 אאקאא ׳ױגיאז מאכער ^רי
 און רעכטען אלע מיט ױניאז, װאירסערס גארסענט לײדים אעטערנע״פאנאל דער םון

 םון מיטנאידער אאס געװען באךעכטיגט םריהער זײנען זײ װעלכע צו ■רױױלעדעס
.2 לאקאל פריהעריגען
 אינטערנעיטאנאא דער רעדזיפיסטרירט,מיט זיר האבען װעלכע פיגישערס ״אאע

 נײ• דער םון מיט;לידער אאס םארר^כענט װערען ױדאץ, װאירקערס גארםעגט אײדיס
 דער סון 9 ילאל, ױגיאז, טײאארס סוט און קאאות רעארנאניזירטער און געט^ארטערטער
 •רי״ איז רעכטעז זעאבע די כײט ױניאן, װאירקערס גארכיענט ליידיס אינטעתע״עאנאל

װיאעגיעס.
 אינטערנעיג-אנאצ דער מיט רעדזשיסטרירט זיך האבעז װעאכע דרעסביאכער, ״אלע

 דער םיז מיטגלידער אלס םאררעכעגט װערעז ױניאץ, װאירקערס גארטעגט אײדים
 J? M דער םון 22 אאקאא ױניאן, דרעםמאכער רעארנאיזירטער נײ־געטשארטערטער,

יריװיאעגיעס. און רעכטען זעאבע די סיט י., װ. ג.
 אינטערנעשאנאא דער מיט רעדזשיסטרירט זיך האבען װעאכע פרעסערס ״אאע

 דער םון מיטכאידער אאם םאררעכענט װערעז ױניאץ, װאירקערס נאדטענט אײרים
 אאקאא יוניאן, פרעשערס דרעס און סוט קאאוק, רעארנאדזרטער נײ־געטשארטערטער

פריװיאעגיעס. און רעכטען זעאנע די כײט י., װ. נ. א. א. ,35
̂ע  האבען װעאכע ,35 און 22 ,9 ,2 אאקאאס פריהערדיגע די פון פיטגלידער א

 װאיר״ גארמענט אײדיס אינטערנעשאנאל דער כײט רעדזיציסטרירט ניט איצט ביז זיך
 אא־ רעארגאניזירטע נײע, די אין כײסגאידער אלס אדײנקוייעז קעגען ױניאן, קערס
 דאם אסעסטענטס, און דױס ריקשטעהענדע זײעדע אײנצאהאעז װעאען זײ װען קאאס

 אין טיטגלידערשאםט םאר אפליקאציע אן טאכען זײ װען דאן, באױז גילטינ אבער איז
 :ײע^ םאר װאה^עז װערען אפנעהאאטעז װעאען עס אײדער לאיאלס, רעאמאניזירטע די

 םון דאטום דער באארד. עקזעקוטײו דזשענעראא פון באיצלוס דעם אויט בעאניטע,
 אאגעמײנער דער אין װערען אנאנסירט װעאען װאהאען א׳יז נאנײני״טאנס אזעאכע
פיעסע.

באארד, עסזעקוטיװ דדצענעראא ;שיד ןיפ אררער דעם יױט
פרעזידענט. דגםאן, םאריס

סעק.־טרעזש. גענ. באראף, אב.

פ לי ער ש פ פ־ א װ ש ען 62 האל5ל פ ס רי ם ד ען אוי ל  פו
דוי ט ד צו צו ע ע ו צי א ד סג מיני ד ל«סאל פון א
פעברואר, טעז17 דעם דאגערשטאנ,

 סיעשעא א נעװאיצן אפגעחאאטען איז
 די פוץ שאפ־ט״שעראײדיס די םון מיטינג

 אונ- זײנען װעלבע ידעמי, *נדעדװעד
 נודס װײט די םון קאגטרא^ דעם טער

 דיזער .62 אאקאל ױניאז, װאירקערס
 אין נעװיארע אינעהאאטעז איז מיטיגג

 דער נעװען איז און האל כעטהאװען
 מי־ שאפ־טיטעראײדיס בעסכרבאזוכטעד

 געװארען אפגעהאאטען איז װאס טיננ,
צײט. אאנגער א זעהר פאר

 מי- בײם איז װאס הױים־פראגע, די
 נעװען איז גזןװארען, דיסקוטירט טיננ

 פױט אונטערהאנדאינגען םון םראגע די
 םון באנײאוננ דער םאר באאעבאטים די

 האט שארזאמאונג די אגרימענט. דעם
 באאמטע די pc באדיכט א אויסגעהערם

 גוטנעוזײסען איז װעלכער אאקאא, םוז
 ניט שאפ־טשעראײדיס. די םיז געװארעז

םארשפרײט איז עס װאס אכטענדינ,

 עלע- געװיסע םון צירקואאר א געװארען
 פיס־ שאםעז צו צײעק דעם םיט מענטען
 רײהען די איך םאראכטונג און טרויען

 םארזא די דאד האמז ײניאז,׳ דעד פון
 אויםגעדריקט שאי־טשערלײדיס מעאטע

 פת באאםטע די צו צוסרויעז םואען זײער
 קאנפערעגץ-קא- דער צו און ױניאז דער

• מיטע.
 װערען מאםענט איצטיגען %עם איז

 דורך אננעמיחיט אונסערהאנדאונגעז די
 זיינצן װעאכע סאב־קאמיטעס, םפעציעאע״

 סאנםערענץ- די םון געװארמז ערוועחאט
 *וז אסאסיאײשאן דער םון לאםיטעס

 ס־םאדערונג<ן1הוי די ױניאן. דער םון
 #^מטונדיגמ40 א זײנען 62 אאקאא םון

̂ן ארבײםס־װאה םיגוי־טסגיגע  העבערונג
 -העכע ארבייט, שטיס פאר ■רײזען איז

 פאר יסקײא אאגעמײגעם דעם איז רוגגעז
 אנדערע םארשידענע און װאך־ארבײטער

םארבעסערונגמן.

ק ו א ל ם ק ד ע ש י נ י ן פ ו . פ ן ל א 9 ל
!אױפמערקזאם ׳י. װ. ג. ל. א.

 סאד קאנדיראטען אלם נעװארעז נאמינירט זיינעז פעפפערם פ^נענרע די
טעדמי!. קוםענרען םאר׳ן אאקאל אונזער פון :עאטטע •

:מענעדזשער םאר
םלי״טער ם. רייז ם.

:טשערמאן פאר
ריין ם. י אםיסלצװסקי ם. ראזענבערנ ב.
•ארסנאי .e׳n בערכאן פ.
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:דעלעגאטען באארד עקזעהוטיװ פאד
 ם. נאלדשםיין, ם. אמיםלאװסה',
דז׳ט, נרינבוש, מ. ברערשנײדער,

ה. נארדוזער,  ס. מאן,1מ
בלאט

 דזש. בײליז,
 י. סאן,1מ
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 נ. קוירצפאז,
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 נ. ליםם,
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s ־  n מ מ י ה י ־ ® i s w
 מיט אגױמענט קאלעקטױו שליסען שעפער גרעסטע די פון מאנוםעקטשורערם דרעם און ןױיסט
\ i .ענטוזיאזם. מיט סעטעלמענט דעם אויןז ױניאן:עמען דער פון מיטנלידער די — .ניאן
 װײסט דער איז סטרײח נענעראל א

 םילאדעלםיא םון אינדוסטריע דרעס אייז
 דורך ענײיר, נעװארעז. פארמידען איז
 עליאט, דזשארדזש pc אנשטרײגגונב דער

 םי- םיז סײפעםי פאביליק אװ דירעקםאר
 צױ זיך צדדים בײדע זײנען לאדעלםיא,

 סעטעד םרידליכער א און :ויםגעקוממן
געװארען. געסאבט איז מענט

 דרעס און װײסם נרעכטע די םון 50
 הא־ םילאדעלםיא איז מאנופעקטשורערס

 אן pn ארגאניזירם יעצםעגס זיך נען
 געשאםען איז איצסער איז אסאסיאײשאז

 צװי־ אגרימענט קארעקטױו א נעװארען
 דרעם און װײסט די פון אסס׳ן דער שען

 אוץ דרעס• דער איז ממרפעקטשודערס
 דער .50 יאקאל ױניאז, װײכטטאכער

 געװארען אויםגעארבײם איז אנריכדענט
 ױניאן דער םון לאיער שעשיעלד, ב. ל. פון
 דער םאר לאיער דער שאנירא, הערי און

אסאסיאײשאז.
 אײננע־ װערט אנרימענט דעם דורך
 אויסצוגליײ אויף םאשינערע א שטעלט

 אן מיט ״ער8שע די אין סכסוכים כעז
 אופר אלס טשערמאז. אוטפארטײא״שעז

 םארגעשלא־ איז טשערמאן פארטײאישער
 סטויח, הארײס דזשאדזש געװארען :עז
 עם זאל ער ערװארטעט װערט עס אח

אננעהטען.

̂ ——־י
 אײננע־ װערען אגרימענט דעם דורך

 טרײד דרעס און װײסט דעם אין שטעלט
 סטאג־ ױניאן אײניגע םייאדעלפיא םון

 פריהער האט םילאדעלפיא װאס דארדם,
נעהאט. ניט

 שטונ־ א אײגגעשטעילט װערט עס
 םעז האם יעצט ביז װאך. ארבײטס דיגע
 60 און 48 בײט געאו שעפער די איז

 באקומען ארבײטער די װאך. א שטונדען
 ״טײם יאהר. א טובים ױם געזעצליכע 5

 עס ארבײט. אװערטײם םאר העף״ א און
 םאר סקײל מיניטום א גע^אפען װערט
 אײנגעשטעלט װערען עס ארבײטער. װאך

 פאר פרײזען סעטלען צו תאפיטעם סרײז
 אײנגע־ װערט עס ארבײטער. שטיק די

 ארבײט םח םארטײלונג גלײכע שטעלט
 אײגנע־ װערט oy אח צײט סלעק איז

 סאניטארי אװ באארד דזשאינט א שטעלט
 אױך שרײבט אנריסענט דער קאנטראל.

 דיס־ ניט ?אל ארבײטער קײן דאס םאר,
 אקטױױ־ ױניאז םאר זתרעז קרימינירט

 נונקטען. אנדערע אײניגע נאך pn טעט
 P'H פאד געסאכט װערט אגריםענט חגר

צײט. יאהר
 האבןדידרעס״ םאנטאנ״אװענט אויף
 מאסעךםארזאםיוגג א נערוםען פאכער

צײט ר5ד אין אינסטיטוט. לײבאר אין

ר א ע ס ד ר ן ג א ש ײ נ מי א ג נ נ טי ן מי ר פו מ  ד

כ א מ ס ע ר רד m% 22 ע  m
 רעהי. באגײםםערעעדע שעהנע 8 ה«לם האכםאן דזשולױם ױ״ס־פרעזידענט

 אין אמטען די םאר נאקינירט ען1װע 1םיםגלידע צאל נרויםע א
אן. דרעםםאכער דער • ױני

,22 לאקאל ױגיאז, דרעסטאכעד די
 םאר־ האם אינטערנעשאנאל, אוגזער פון

 א איגעהאלטען דאנערשםאנ אכטאנעז
 םאר־ נאמינײשאגס שעהנע און גרויסע

 רענד די סון אדיטארױם איז זאכילוננ
 נרוי־ דער גאס. טער15 דער אױןי כקול,
 םיט״ סיט איבערפילט געװעז איז זאל סער

 בא־ זיך נעקומעז זײנען װעלכע נלידער,
נאמינײשאנס. די אין טײליגען

 גע־ געהאלטען זיינעז רעדעס הורצע
 לא״ םו| מיטגלידער אײניגע םון װארעז

 אויםגענומען זײנען רעדעס די און קאל
לאדיסמענטעז.1א סך א מיט נעװארען

 װײס געהאלטען האט רעדע הױ«ט די
 גע• דער חאכםאן, דזשולױס ?רעזידענט

ס דעם םון מענעדזשער נעראל ת  דע״ ו
 האט ער באארד. דזשאינט פארטמענט.פון

ױ ױניאן, דער אין לאגע די געשילדערט  ו
 לאקאל, דער ױען נעותן, םריהער איז עס
 1םי געװארען באהערשט גאנצצן איז איז
ױ און •ארםי/ קאמוניסטישער דער  עס ו
 חאט אינםערנעשאנאל די זינט איצט, איז

 דחנס• די און לאקאל, דעם איבערנענומען
 םון לאקאל א געװארען איו ױגיאז סאכמר

 און »רבײט*ד די תזייך ארבײטער, די
 סילחנרמגען זײנע ארבײםער• די פאר

 אילאריםםמנ- ®יל ארויסגעתמן האבעז
ײ מנטוזיסזם און טעז o נ n אזלם גרויטןן 
 אתסמווע־י םאל סיל איז עד און זאל אין

 "N סםורסתנמ ס •ון געוואותן בראכעז
אוז. , ; * י

ת דאן איז מאחאסלוננ די מ רי  f !ו
 ס^ױמ ײז גאכדגאאיןס די צו נאמען
w נדסוליתר צאחל n מד נאסידרס 

 n ססר תאחמ
o n. 

t r unwi
*י־

 נענעראל דעם פח האכייטע א מיט זאמען
 אינטערנע־ דער םיז באארד עק<עהוטיװ

שאנאי.
 װערען שורות די װען צײט דער אין

 געװא־ באשםימם ניט נאך איז נע״שריבען,
 אב־ און ״עלעקשאז די ווען טאנ, ד*ר רעז

ײ א חאבען װעט קאטיטע״ דזשעקשאן  ז
 <זומענדע די p»r דכער װעט דאס צוננ.
 ורערען אנאנסירט וועמ טאג דער װאך.

 טאג דער װעז #רעסע. טענליכער דער איז
 נא״ אלע וחגיעז וועתז, אנאנסירם וועט

 ערשײנען דארםען ?אנדידאטען םינירטע
 פראגען די אויף pn תאטיטע דער םאר
ײ װעלען װאס  װעלזגז םראגעז, געשמעלט ז

ײ  װאס •ערזאנען, די ענטפערען. סוזעז ז
 ערשײנען ניט װעלען און נאמינירם זײנען

n פאר n ,ארויםגע־ נים וועיעז קאכדטע 
כאלאט. אױמ׳ז װעתן ססעלס

 נע־ אײננערופען איז פאדזאמילוננ די װען
 מען אז אויסנעזעהץ, עס האט װארעז,

 באיעבא־ די מיט חומעז קענעז ניט װעט
 אויןי און סעטלטענט פרידליכען א צו טים
 באשלא• נעזאיט האט םארזאכילונג דעד
 אנהױבען זיך זאל עס װעז ווערען, סעז
סטרײק. גענעראל דער

 צדדים בײדע זײנעז אבער, כיאנטאג
 װײס ווען איז סעטעלרעגט, א צו געהוטען

 גערוםע״ דעד האט׳אױף רײזבערג *רעז.
 סע־ » אז אנאנסירט, פארזאמיונג נער

 און נעװארען דערגרײכט איז טעלטענט
 פונקטען אלע די געמאכט באקאנט האט

 גע־ באגריםם עס איז אנרימעגט♦ דעם פון
 ארבײטער די ענטוזיאזם. מיט װארען
 םיט סעטלמענט דעם גוטגעהײסען האבען

אנלאדיסמענטען.
 םון כיענעדזשער דער רײזבערנ, ברודער

 איצטער דאס ערקלערט האט ױניאז, דעד
 אײנשטעלען נעהכיען זיך ױגיאז די װעט
 שע«ער די pn אנרימעגט זעלבעז דעם
 מאנופעקטשױ װײסט אוז דרעס די םון

 אססץ דער צו ניט באיאנגען װאס רערס
 ױניאן די טרײד. איז באלעבאטים די פח

 ארביײ די דאס אױםפאסען איצט װעט
 זאלען שעפער אינדעפענדענט די פון טער

 ארבײטס־באדעגוננעז, זעיבע די האבעז
 ישעפער. אסם׳ן די פון ארבײטער די װי
 אינ־ די ביז רוזזען ניט װעט ױגיאן רי

 אד:א• פראצענט 100 זײן װעט דוסטריע
/ ניזירט.

ס »ו ל ס ס עד ע ם מ ס ע
ט ל א מ & ל

 זועלען כיארטש, טעז7 דעם סאנטאנ,
 פאר 82 לאקאל איז עיעקשאנס פארלןוסען
.1927 יאהר דעם םאר באאטטע
 אויפ?עפא• זײנעז עקזאפינערס אלע

 װאהלען, די איז באטײלעעז צו זיך דערט
 םעהיגסטע בעסםעאאון די ערותהלעז און

 אינטע־ אײערע פארטרעטען צו מענשען
 װא־ די טערמין. קוטענדען םאר׳ן רעסעז

 לאהאל אין װערען געהאיטעז וועלען לען
 אוים׳ז סטריט, טע14 איסט 231 אפים,

 ביז פארגאכט אזײגעד pc 5 פלאר, טען3
אװעגד. אין אזײנער 10

ביכלאך. ױגיאז אײערע סיט ברײננט
 ניט װעלען װעלכע כמכיבערס די װײל

 זיך װעלען ביכלאך ױניאן זײערע האבען
װאהיען. די איז באטײליגעז קענען ניט

נרום, בדודערליכעז מיט
א.ל.ג.װ.י. ,82 לאקאל באארד, עקז.
פרעזידענט, גרײבער, מ.
סעק.״פענעדזשער. ראזענבלאט, ט.
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 עס*נ*ל5אינמעד נײען דעם האבשז װאס
בימל. ױניאז
 ײערען 23 לאהאל םון םיטנלידשר די

 אין באםיילינעז nr זייך אױשנששאחורט
o n «לשמ, i n  iw שםינמז 1אי ױגיאן 
ײ וואם אנ»ז,1י1מאנ זײ פאר  דעגהעז, ז

m »*די סארטרעטען אסמםגמן וועלען ז
tra m rw w איז םימלידער די שון iw 

m .וואם זאישן ױניאן i n n טיטגלי־ 
o n  tw i n אין באטײלינען ויך לאאאל 

n נעדענתט װאװלשן. ךי  D ip וויײלמ 
דאנער־ איבעראבמאנ איםען

- -  1TO10

ש ד ס ו װ שו־ ג סט  םאנופע
ען רערס ל ט װי ע־ ני  נ»כג

ען ען די כ ננ רו ע ד «  פון פ

ער ו ד ז י נ ו י
 םעםבער־ גענעראל א רופט ױניאן

 פאד לאגע די םאחנולײגעז םיטינג
מײטגלידער. זײ

מ־־ױיט־ דעי פון סוב־קאפיטע די
 און ,62 לאקאל י׳וניאץ, װאירקערס גודס

 טען28 דעם האבען אסאסיאײשאן די
 קאנ* צוױימע א אפנעהאלטען פעברואר

 מען האט קאנםערענץ דער אויף פערעץ.
 אײגםאר־ אן צו קופעז צו ערװארטעט
 פאדע״ ױניאג׳ס דער װעגען שטענדינונג

5 איז ־שטו:די:ער40 א םאר :דונגען
 הע־ א פאר אויך װי ארבײטס־װאך, טענ

שכירות. אין כערונג
 גאר־ קאנפערענץ םו( אבער איז עס
 פזן פאדםרעטער די געװארעז. גישט

 פארג/ושלאנען האבען־ באלעבאטים די
 ניט האט ױניאן די וועלכעס עטװאס,
אננעחטעז. געקאנט
 באלעבאטים די אז אוים, וױיזט עס
 אײנצושטע־ חשק p'P גארנישס האבען

 ארבײטס״װאך• שטונדיגע 40 די לען
ײ זוכען תרוצים םאדשרעדענע אונטער  ז

 ארויסצו• זיך םראנע גאנצער דער פון
 אז איז, טענך, הויפט זײער דרעהזוז.

 צױ אזא אין איז זײערע ביזנעם די
 םאר־ ױניאגס דער ען3קע זײ אז שטאנד,

 נאכגעבען״• ניט פאל קײן ״םאר לאנג
 אױס, וױיזט עס װי אבער, האבען זײ

 קאנםערענץ צום קומעז צו אז געפיהלט,
ניט גאר וױלען ״מיר ענטםערען: און

 אין אװעקגעשטעילט״ זײ װאיס נעבען״,
 דארום זײ האבען פאזיציע, שלעכטער א

 ױניאך די װעלכעס עטװאס, נעבדאכט
 אנצוגעהטעז, ענטזאגט זיך האט קאסיטע
 מים םאנאנדערגענאנגעז זיך איז אוןיסען

גארגײשט.
 :אד איז פיהרעז װעט דאס װאס צו

 דער בא״עטיטט. :יט מאמענט דעם איז
 האט ױניאן דער pc באארד עקזעסוטיװ

 א אפנעהאלטען נאכט בײ דינסטאג
 צו װײמער װאס װעגען סיטינג ספעשעל

טאז•
 נײטינג פעםבער גענעראל גרויסער א
 עם װעלכעז בײ צוגעגרײט, יעצט ווערט
 װע״ באריכט א װערען אפגעגעבען וועט

ס אןיף (׳ילוס )11 זי

פארצײכנים אינהאלט
.
.9 נומער ,גערענטיגקײט״,

̂א־ד דזשאינט פון שישי:; .2 זייט  פון ב
— ײ:י?ז דרעםבלאנעי און קלאו? דער
שעהנםעלד. מ.

 נזיטינ;עו »א- א פון »ײגדרוקען .3 זײט
̂ארד עקזעקושיװ דער פון — 2 4יז־יז• בז

פיןרשײדענעס. קורינסקי. םיליפ
 אינעד רײסען קןםוגיסםען די װי .4 זײט

 זײער אויפ*וח#לםען געלש געװאלד
םײנשט״ז• יצחק — קלײזזנל

 נים גארקי. מאחסים — גלי? .5 זײם
*c אויןי װי סעחר ir — םרים 

קאריילאװ.
עדימאייעלם. .6 זײט
 אאננ. ה. — גאכלפערם סעסױעל .7 זײט

̂גערםע «יל די  :פתאי — (געדיבם) ב
גראס.

קזנסבדשעפםהגר אידחיער יאחר צעןןן .8 זײט
*םיםוגג, חערבסם פינקעל^זטײז. ל. —
ז. — דדיקים 1סב •ערעלשטײז. ל• —

, ווהילער.
 עם. עא — ײארפ געךרו?*ע דאס .9 זײט

עדױקײ«אנ#ל תדאקניע. ענפמרסייז
tô )ftxn(p9)rt•

אדװערשײד אזן «לוס?ז .tut 11 10 ?ײט euye.
 ײניאן, מאכזני סעםפעל דער איז .1» ?ײס

שש.5ינא:ם:̂ן יױביז. «•. — a *ו&»ל *



a>p t אויוי נעװןורען טיועימעשיסם p* 
»ta j ארביים. גענת נים םאכמ ער 

דעם איבעו־גענעבען*ו ווערם קײס די O’Blf.
 װייםער נארינטעט pi?B>an ברורעד

d p אנמםמינגומען איע םאכם ןר « 
 אנעסילאי- צוס *איזלוג״נן די ta ז?הז,
 א««חיט <m סאני אינמוחננם םענט
tram. אויר ארײאמאנס ער w רוםעז

i p ,גאלרבערג ta ארנאניזא־ די 
 רארםעז איהם וועט ציאנם־קאםיםע

 אמאניזי־ םיז ארבײט דער אין העלשען
זײ. רען

i p נאלדבערנ ברודער פון םארלאגנ 
 ײעענעראל־ צום איבערנענעבען וחנרם

םענעדדצער.
»טים. כרוקיין

 nc םענעדזשער םטיארטטאדא. בך.
 t״p דאם באריכטעם, אםים, ברחלח

p *«■ 1»ײ b מיער 80 די  ױניאד׳
im זזאם p װאד פולע תייז נעםאכם כיט 

1 טרהיים.
ן  אר• די אז פפח־עכםינט, האט «
i 1« בײטיר p שאר אזן פ?לל םירטע 

 גיונעט־איי־ » w «ו ארבײטמ
 » נערוםען אדנײטער די חאם דדיענם

ײ אנער םיםיע, א ט- זיר ח*מו ז » 
םז a יווסי!• » זאנם i םיז הצגו p

ע ־ ע ו מ מ׳ s * 3? מ

 דיזע פון *רביים אונערםידליכער דער
 זעחר חנר איז ױניאז די װעט באאםגת,

 זעל־ רי דעמרייכען נפם1צוק כאוזענםער
 בע• נעשונען זין־ הט וי װי שםופ?, בע

 אננעפאנ־• האבעז קאםוניםםעז די שאר
יא־יײחװנ. זייער נען

 ביזנעם״אײ* די אז אםת, איז עס
אי*ם האמז ױניאן חנד 1םי רזמענטם

 אין םארזאטלמג ?אנםטיטואירענרער
an ער חאט 1919 איז און רוסלאנד, t* 

 צייםװײ־ בראססא(, לעאן דר. םיט סען
d םון ירעזידענם לינער p אדט״־טאר־. 
 PB חױ«ט־שט?ז־ט רי באזוכט כאנד,

 גןגריגדעט רארט pa מרב־איייאיא
 ,ארט״־נצזאלאאואט. דער םיז מ־ענטשעס

 אויטארנײומן אין עקסמרם אז איז ער
 אונטער־ אנדילולטוחנלצ פאר •לזןנער

 אלט נאריטט זעחר איז איז נעחםומען
אינשזמער. 1?מםיש

 לײא־ דר. פון צײעה חױאט דער
 «װ *יז אסצריפא אין נ»ײד װיםש׳ס
*ין •ami, אמנריאאגאר חנם מאפען

i צי ארביים איצטינער זיין »  |m w״ 
 םזרזדאייראמאיאמ צווישעז בערוננעז

 אטאריקא, fat ים5פח זײעחו איז איחנז
n נקיד־׳אמימ, די אז אזױ m ח וחנרט■ 
m ®ון נ׳דציהט צייט צו ציים  or»h 

n »1׳pM וי*חח סארוואטמלם m  t t 
ym טון זזילא ק^נססרוסםיותד m Sm 

t סרוביס, n  Dim o rm v i 
י י ז מ או םי ז s ,■יי m m m*& *
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 די סיט טאראאחנגדינומ • «י גיסוסיו
 םוז זיי «| י?דאר Dtp ״מצד.ארב
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an גיו  r j w n  « ױגיאן ,רער

• » itmm נעדאנט װעט עס נען י ו  ן
ס׳רסי׳ס חור סון א־נטערזוכונג סאטע ז ן ע נ נ טי ן מי ש. פו ד דז ר א א ה ב ק פ או ל  ק

ז ר או ע כ א מ ס ע ר ן ד א י נ ױ
 םין בןוארר דדטאינט פון ;;,:**ט א
̂ווק דער  איז ױני^ז דרעסראכער אין קיי

 דעם םרײט^נ, געװארען #ופנעהארטען
סט. טע16 װעסט 3 אין פעבייא• טען18

םיטינ: יעצטעז פון פראטאהאי דער
גוטנעהײסען. און םארגעיעזען װע־־ט

 דירעה־ אװ באארר פון בארינט דער
 נוטגעהײ־ און פארגערעזען װעיט טארס

סעז.
צושריפםען.

 דאס באארד, רעם מעירעט 0 ראקאי
 פראטאקאיל רעם גומגעהײסען האבען זײ
 טען11 דעם פון באארד דזישאינט פון

.1027׳ םעברואר,
הא־ זײ דאס דעידעם, 82 יאקאי

 םון פראטאקאיעז די גוםנעהײסען כעז
 םען21 #טעז14 דעם םון באא.ת־ דזשאינס

 םעכ* טען11 דעם »יז יאנואר טעז28 און
 פון באריכטען רי אויר װי ׳1027 ירואר

 טען11 דעם פון דירעקטארט אװ באארד
 םעב־ םען7 דעם און יאנואר, םען28 און

.1027 רואר,
 דזשעגע־ צײטװײליגען פץ כארינט

םענעדזשער. ראל
 דער דאס באריכטעט, אפרור כרודעי
 אויף האט באאדד עקזעקוטיװ דדטענעראל

 צוריקצו־ באשיאסען םיטיננ יעצטען זי'ז
 קאםוניסטי־ די פון טיטארטערס די ציהעז

 טיטאר־ נײע ארויסגעבען און יאקאיס שע
 .2 יאקאיס ריארנאניזירםע די צו סערס

 בזרשלאסען אויך איז עס .35 און 22 ,0
 ריאר־ אױבענדעדםאנטע די אז נעװארעז,

 נא־ אפהאיטען זאיען יאקאיס גאניזירמע
 פעב- טעז21 דעם מאנםאג, סינײשאנס

 דאנעד־ ,22 לאקאל דרעס דער און רואר,
פעברואר. טעז24 דעם יטםאנ.

 דע־ די י1אוי םאדערם אםדור ברודער
 אין אלעס םאן זאיען זײ אז לעגאטעז,

 די אויף װירהען צו מעגליכקײטען זײערע
 זײערע םון פעפבעדס רעדזיטיסטרירטע

 פי־ די באזוכען זאיעז זײ אז לאהאלס,
 ג^םי־ די אין באםײליגען :יך און טיגמן

עיעקשאנס. און נײשאנס
װײםער, באריכמעמ אמדור ברודער

 די באטראכט ערנסם האט ױניאז די דאס
 קאםױ די םאגד. אינישוחננס סון םראנע
 די סיט םאראײניגט זיך האבעז ניסםען

 םאר־ צו םארשווערומ א אין כאלעבאטים
םאנד. וויכטינען תזעז ניכטען
 \אנעד• יאס אויך, באריכםעט ער
 אםנע״ איז פעברואר, טעז17 דעם #מטאג

 רע־ אלע םימימ.םון א נעװארען האלטען
 אר־ אין טשעריײםע ע«פ דדפיסטרירםע

 אײגיפטיםיג איז עס װאו האי, ליננטאן
 אינ־ דער געבען צו געװארען בורצלאםען

 האאםערא־ םויסטע זײער טערנעשאנאל
 צאה- די םון קאלעקטירוננ דער אין ציע

םאנד. איניטורענס צום לוננעז
 בא־ די אױף םארערט אמדור ברודער

 אז זעהן. צו באארד דזשאינט םון אטטע
̂וס. צאהלען אויך זאיעז מעסבערס די ד

נוטנעהייםען. װערט באריכט דער

דירעקטאדם. אװ באארד םון באריכם
קאםיםעס.

 טשי• םירמע דער פון ארבײטער די
 םאר־ סטרימ, טע35 װעסם 247 סאםסהי,

̂ס לאנגען  דירעסםארס אװ באארד די ד
 באשיוס זײער באטראכםען וױדעד זאל
 סםרייס א ארויסצורופען װאך לעצטער םון
 ריאינסםײםעז ׳צו כדי שאפ, זײער איז

 פאדאײער, ברורער אפערײמאר, דעם
 שאפ דעם אין נעארבײמ האט װעלכער

צוריק. מאגאםען אבט כױט
 די ווערט דיסקוסיע יאננער א נאד
 פול־ םים אמיס צום איבעתעגעכען פראנע
• סאכט.

כאריכטען. םענעדזשערס
כאריכטעט, תאייערין מענעדזשער

 יאגד־ םון עהרליך אפערײטאר דער דאס
 געארבײס האם קאמואג/ סיאוס סםאז
 פאר- אין יאהר. דרײ םירמע דער פאר
כמל אײנמע ער איז צײט דער םון לויזי

 אינשורעגס איבער סםדײקס שאפ עטייכע
לײבמלס. אין

 װערם באריכט האלפעריג׳ס ברודעד
;וטגעהײםען.

 דער םון כיענערדצער נאגיער, בתדער
 ראס באריכטעט, דױױזשאן, פדאטעקםיװ

 איויס־ האט קאונסיי אינדאסטריאי דער
 טיטנלידער, זײערע ארע צו כריװ געשיתט

 ליײ סאניטארען דעם נוצען זאלען זײ אז
 אנ־ װאס נארמענטס. זײערע אױןי בעל

 פאגד, אינשורעגס דעם אבער באיאננט
̂ן־ די אז נאנלער, ברורער באריכטעם  אס
 די אפצוהיטען גאדנים טוט סיאיישאז

צאהלונגען.
 דער איבער רעדט זיגטאן פרעזידענט

 אוגעטפלאיםענט דעם פון װיכםינקײט
 ער יײכעל. דעם פון און םאנד אינשורענס

 ױניאן די דאס םיינוגכ, דער םיט איז
 צו כוחות איהרע אין איעס טאן דארף
 ווע־ אנרימעגט איז פונהט דעי אז זעהן,

 םאנר אינשורענס אגעמפלאימענט נעז
װערען. אפנעהיט שטרײגג זאיל

בא־ האט דידעקטארען אװ באארד די
נעװיסי צו ערמיבנײש נעבען צו שלאסען
די שבת. קוטענדען ארבײטען צו שעפער

אין װערען נעגעבען בלויז װעט ערלויבנײט
רי װאו פאיעז, רריננליכע ספעציעלע,

און אװערטײם געארבײט האבען שעפער
בא־ קריגען װעי.י;ז ארבײטער די אויב

אװערטײם. פא־ יױ שבת פאר צאיט ** *
 באארד דזשאינט דעם פון מיטינג א

 פרײםאנ, געװארען אפנעה>ןלטען איז
 וג 3 אין ,1927 פעברואר, טעז25 דעם
קוירצםאן. בר. סשערכיאן סםריט. טע16

בא־ די!שאינם פון פראטאקאל דער
 װערט םעברואר !טען8 דעם םון ארט

גוטגעהײסען. און פארגעלעזען
רירעק־ אװ באארד םון באריכט דער

 װערט פעברואר טען22 דעם פון טארס
נוטנעוזײםעז. און םארנעלעעזן

צושײפטען.
 גום־ האבען 22 און 10 לאקאלס די

 דעם פו) פראטאיאלעז די געהײסען
 יאנױ םען21 דעם פון באאדד דדשאינט

 אויך װי פעברואר, טעז11 דעם איז אר
 דירעק־ אװ באארד פון באריכט דעם

.1927 םעברואר טמז11 דעם םון טארס
לא־ אסעריסא אװ ױטה פיאניר די

 .א צו כאארד דזשאינט דעם אײז דעט
 דעלעגאטען די קאגםערענץ. לײבאר
 װערען 'םענסיז ל. און פארבער סאניא

 דזש. דעם פארטרעטען צו אפאינטעט
גאנ>פערענץ. דמי בײ באאיד
 די אויפגעםאדעדט אויך װערעז עס
 צום פארטרעםער שיקען צו אאקאלס

קאגפערענץ. דעדטאנטעז
באריכט. םענעדזשער׳ס

 פון מענעדזש;!־־ האכםאן, ברודער
 דאס באריבטעם, רעפארטמענט, דרעס

 רופען צו אראנזשירט וזאט אפיס זיץ
 די סיטינגען. שאפ־םשערטאן דיסטריתט

 אנגע־ אויך האבען אײדזשענםס ביזנעס
 ארבײטער די דאס באװענוגנ, א םאגגען
 און דױס, רענולאר מעהר צאהלען זאלען
 דיזע שוין האבעז דדעססאכער םיעלע

געצאהלט. װאן
 ווערט באריכם האכטאג׳ס ברודעיר

גוטגעהײסען.
 דאם באריכטעט, זיגםאז פרעזידענט

 םיט מיםינג א אפגעהאיםען האט ער
 כיזנ׳זגס און דיסטריחמ־םענעדזשערס די

 לײד, איהם טוט עס און אײדזשענמס,
 באארד דזש. םון חןיעגאטען די װאס

 בײ זית אנזועזענד נעקענט גים האבען
 באאסטער יעדער װאו םיטיננ, דעם
 זײן םון באריכט א אפגעגעבעז האט

 זינם דיסםריקט, זײן איז טעטיגקײט
 אלס אפיס איז ארײנגעקוםעז איז ער

באאמםער.
 די םיז באריכם דעד דאס זאגט, ער

צוםרידענ־ זעהר געווען איז באאםםע
nm אוז שמעלענד

fyw אגמנחנן צו מגייכעס איעס זײ 
 h םון שאסיל״נטס טענרינע די צו

ן ארבײםער ו  דאס חנרלאזען, צו דט י
 די פארדנטען זארען נטרצגאטים רי

 ארניײ n ווערנע ױגיאן^אנדיציאנען,
 דיער דורף צרװארנעז זיך חאנען טער

ױניאן״
 באאמטע די גין מיטינ: דעם בײ

 יעדער דאס גצװאדען, כאשיאסען איז
ס״אגעגט  טשער• די רופען זאל ביז̂נ

 סיטיגג א צו דיסטרייןט זײן פון גײט
 צז כדי מארטש, טען6 דעם ״שכת םאר

 כטציהונ״ נעהנטערע מעחר פארשאפען
ױ דער און טשערלײט די צװישען נען  י

 די פאראעטערעסירען צו אױך און גיאן
 אין אקטיװ מזנחר װערען צו טשעדיײט

ױניאן. דער
 ערחרערט טשערמעדםיטיגגען, רי כײ

 ײע״ ערקלערט װעט זיגמאן, םרעזידענט
 ארביײ די םון נױטװעגדיגקײט די רען

 זאר ױניאן די כדי דױם, צאלען צו טער
 ריכ־ אטענדען צו םזנגליכקײט א האבען

 טרנײ־ די םון סאסייײנטס די w טיג
 ניט־יױ די ארגאגידרעז אויך און טעד

 באשאפען זײגען װעיכע ניאךשעפער,
 נאכ״ סרימיגאיער דער דורך נעווארען

 םיהרער געװעזענע די פון למסיגחײט
באארד. דזשאינט דעם םון

 עס דאס ערקיערט, זיגםאן ברודער
 באארד דזש. יעדען פון פריכם די איז

 דער פון מעםבער אקטיװן ארן דעלעגאט
 בא־ דעם דורכםיהרען העלפען צו ױגיאן
ביזנעס־אגעגטען. די פון שרוס

וױי־ ערקרערט זעמאן פיעזידענט
 מאנופעקטשורעדס אײניגע דאס טעד,
 דעי אין לאנע איצטיגע די אױס נוצען
 די םארניכמען צו םרײען און ױניאז

 עם שעפער. די אין ױניאךהאנדיציאנען
 געװיסע דאס ^מיס, אויך זיך צײ:ט

 האמוני״ רי װי פונקט האבען באסעס
 סאבאטאזשעװען צו אננעפאננען סטען
 םאנד, אינשורענס אנעפײאימעגט דעם

 דעם םון פונקט א איז דאס כאטש
אגרימענט.
 אז אױך, באריכטעט זיגםאן ברודער

 םאר נאםינאציעס םארנעהוםען איז עס
 און 22 ,9 ,2 לאקאיעז די אין באאפםע

 צוםרידענשטערענדע א זועיכע אין ,35
 בא־ זיך האבען םעםבערס צאל נרויסע

 פאר־ װעלזןן איעיכען גאר או; טײליגט,
 לא־ די וועלען נאכדעם װאהלען. קוםען
רעגולאר. םונקציאנירעז קאלען

 װערט באדיכט זיגמאנ׳ס בדודעו־
טען. :וטגעהי

 דירעקטארם. אװ באארד פון כאריכם
p ס ע ט י ם א.

 ״בעלל םירםע דער פון קאםיטע א
 דעם איגםאדםירט “קאםפאני הלאױן

 ארויס שיקט םירמע זײער דאם באארד,
 די און שעפער, ניכדױניאן איז ארבײם

 לײדינ. אום געהען אינסײד־אדכײטער
 אינטערנעשאנאל דער םון באאמםע רי

 אבער אונטערזוכונג, אן :עםאכט האבען
 לי סארדכעדט האט כעלחהבית דער

 קלוירק דעם אויך װי באאמםע,
 קײן דאס ?אונםיי, אינדאסטריעל פון

 ארויסגעשיקט ניט װערט גארםענט אײז
שאפ. אנדער לןײן איז

 אבער זײנען שאפ םון ארבײטער די
 ארויסנעשיקט יא װערם עס אז זיכער,

 גע- אױך םארדעכטיגעז זײ ארבײט.
 דער העלפען זײ אז פרעסערס, זויסע

 געבעז מיסהאנדלו:: דיזער אין םירמע
̂אגען זײ ױניאן־באדיננוגגען.  זיך באקי

 פון ארבײטען םרעסערס די דאס אויך,
 ריכ־ ניט בכיל זיך באגעהען און שטיס

ארבײטער. אנדערע־ רי גענען םינ
 איז װעיכער אינגולי, ביזגעס־אנענט

 גיט קאסיטע, דער טיט צוזאםען געזוען
 זאגס, סאםיטע די וואם אלץ, אז איבער,

3אמי איז
 בא־ דירעקטא׳־־ם אװ באארד די

 װעל־ גענעז ירעסערס, די דאס שליסט,
 םוזען געםאכט, ווערען סלאגען די כע

שאפ. דעם םארלאזען
כאריכם. םענעדזשער׳ס

 פאר באריכםעט נאלרבערג ברודער
 ױניאן־ די ראס אםיס, בראנזװיל דעם

 סאנ־ םויעז דעם אונטער זײנעז שע«ער
 אנבאלאננט <ואס ױניאן. דער ®ון טראי

»• מרםיטדיס שמפמר גימ־יוגיאז די י

 חור ®ון א״גטערווכוגג שאממ
ביכעד.

ע• ארי w ח in
ד דט מארישווונדא כרודד מ י  דעס י
 טעטיג- חןי ps נוןדיכט פאמענדען

f 7 ®ון אפיס חטדתפמד ps ?ײט ln• 
 טאנ, צו הײגט ביו םעכרואר טען

 nr 106 יטצנחנס חאט אפיס רער
 קלטסיסי* דינמ װעלכע שאמילײנטס,

O, 46 44 פאמט: וױ צירט, l f io w 
 1 ׳לײנעי״קאס«לי^טס 6 שאיס, איען

 איגשוחנגס-קאס*• פינןי דיסטשארדזש,
מיסיל״גטס, פטחטידעת3ױן לײנטס

 טיע אױמגענוטען האט אפיס דער
 ױנייידשע• די מיט לײבעל-יןאםילײנטס

 צו פטרשיראכ^ן חאנען זײ און •ער,
 עט ״וואד ח״גמימ די לײבעלס קויפען
 טלע געוואחנן אויפגענוטעז אויך דיגען

 טי^ כסעט און איגשורעגס״קאמפלײנטס
 ייעצוצאלען צוגעזאגט חאכען פירמעס

אינשורעגס. די
 מלאוק־איגחססריע דעד אין לאגע הי

 דיסט״ כדאנקס און הארלעם דעם אין
 חא״ אלע און ׳אויס;עצײכענט איז ריהט

 איג״ דער מיט רעדושיסטרירט זיך בען
טערנעשאנאי.

 גריגט- א געמאכט האט אפיס דער
 ניט״ױדאן די פון אונטערזוכוננ ליכע

 ט דאס אױסגעפונען, האט און שעפער
 םון ארויס זיעען שעפער צאר גרויסע
 קריגען שע«ער װיכטיגערע די ביזנעס.

 װע״ און אויפפעדקזאםקײט בעסטע די
 ערש״ דעד בײ װערעז ארגאניזירט יען

גערעגענהײט. בעסםער טער
דעפמרטםעגט. דרעס פץ

 םון םענעדזשער האכפאז, בױדער
 דאס איבער, גיט דרעס־דעפארטמענט,

 סטרייקס גערוםעז האבען קאםוניסטען די
 טלע כאםש דרעס־שעפער, 12 ארוש אין

 זץ־ חאכען שע«ער די pc ארבײטער
 אינטערנעשא״ דער מיט רעדזשיפטריט

נאל.
 דרעס״דעפטרמ״ דעם. געלוננען ס׳איז

 נים״ױני^ן 9 ארגאניויחען צו םענט
 זיף האבען שכת לעצטען ביז שעפער.

 רע־ 22 יאתאל םון פעפבערס 4607
 איגטערגעשא״ דעך םיט דזשיסטרירט

נאי.
 אינ• זײגען ביזנעס־אײדזשעגטס די

 דער אז זעהן, צו געװארעז סטרואירט
 װעחמ אנגענײט זאל ױניאךיײבעל

 טרביײ די דאס איז דרעס* יעדער אויף
 מעחר דױס צאלען אנפאגגען זאיען טער

רעגולאר.
 אױך האם דדעס־דעיאדםנמגט דער
 דיס• רופען צו ארענדזשםענטס געפאכט

 וױ שנעל, אזױ שאי״מיםיננען טריהט
באאכד לאקאלע םאר נאםינײשאנס די
עגדיגען. זיך װעיען טע

 מיײ דער סיט איז רזאכםאז ברודעד
 אוכישטענדען איצטיגע די דאס נו;נ,

ערםוטיגענד. זעהר זײנעז
 םענעדזשערם די פון באריכטען די
נוםגעהײםען. װעדען

 גע״ מיטינג דער זוערט דערמיט
̂אכען. ש

 שעחגפעלה ם.
סעקרעטאר. צײטװײליגער

 אנגער^טען לװאוױטש דוד דר.
אםעדיקא קײן

 רר באריםטער ^װןזװיט׳ש, דוד דר.
ער  דיח(?טאר אחי אינזשעניר סי׳ש־איר̂י

 סאם־ געצימ האא»עראםיײער דער םון
 םיט נעמםעז איז בערהיז, םון פאניע

|p ״*סװיטאניא״ י1ישי דער  יארק גױ ״
ם פון אינםערעםען די אין  .“.אדט ת
 נא־ מאל אײן שוין יזאט אװאװיט׳צ דר.

 חאט ער ווען ,1926 איז אמערי?א זוכט
 ״ארם׳׳ דעם ip אדנאניוירען נעהאלפעז

 אננע־ און רעסאנםםראקציאנם־םאנד
 דער םאר אניטאציע נרויםע א םיהרט

 אי־ רואעירםע די םוז וױרעראויםבויאוננ
 און צענםראיו אין באשעל?ערוננען דישע

טזתדאײראפא.
ער־ יײאוניט׳פ דר• איז 1917 איז
•awn nSit יתזזזלמ
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ו8 »

ל א ז ז r ח a t s w j  i ד א ט
r e ■קורינסקי. פילי

דינ פיער מנ ײ זי  vipv‘ »ו נ
 ני• איו טראגט טיטינג, נפירד ?ופױו

 די ויינ׳נז נאיפגיס :חארצצן אין זיך
מ ־עדנע, עי 1VB1W סאכעו וו PP  no 
o סיטיגנען נאארד iifv vo  ivs ipy tp jL, 

iro סײן ניט או tw tpo סענר נפארד 
 זיין. אנוועזעגד קאנען ניט זאי׳ון נערם

 םראנט סאן, ר״נער א זײן זאי איך װען
 די טײעוט8בײנעי פיך װאיט טיר, <ך

 אױם־ זאי סען אז געיר, סוסע נרעסטע
«י גרױסע אזא נױען  סעג- ס׳זפל װאו )ו

 אטי׳פזסלען ניי אינמיטען אז זײן, ך’־■
 און סעסנערס כאארד ע?זעק. די ײצעז
 פראנ״ ױניאן װעניען סארהאנדלען זאלען

 זי״ זאי«ן v'Q דעם ארום און -־עסען,
 נעסם הװרערטער און הונדערטער צען
 םאר׳פיע־ די צו צוהערעז זיר זאיען »ין

 רו• דער צו און ■ראניעםען ױניאן יענע
 אר־ דיזע אזזי װי און ארנייט טינער
 *נדערט נ*ר דורכנעםיהרט. װערט נייט

d; נעסט דיעזע דאן ־ואלטען p jp ip םון 
 נאצױנעז זיד וואיטעז זיי ױ;יאן. »

 ױניאנ׳ס דער צו איז ױניאז ר$ר צו
 יראת א טים אױז, דרך א מיט ױארם

רעםפעסט, מעחר םים ־כנור,
 די אמאל הפכען םען, ז<וגט װי און

 ניט ויך ׳טםעלט סעז אז נעיערנט, -ב;ן
 פויל־ טרױער, םיז כדםען אין יאוחעען

 פזן סיטען אין ניט אוז נעלענטער זיים,
 פוס־ םו| םיםעז אין ניט און ׳•;םועםעז

 םיטען אין נאר ילייכטזין, און רײד טע
ײ יא, סצוח. די אינער םרײד שון  ז

 א vpdb ם׳איז געיערעגט. נוט ־אנע•
 נקזעל־ א עזrצװי ?ײן צו שארנענינען

 אינמיטען ניט דאײענט מען ײאו •טאםט,
nc זאכען, דערםאנטע אױבען אלע די 

 די אינער םרײד טיט דאם טוט מען ;אר
 רעם איבער פיינצ'•, א אינער םצוה,

ױניאניזם. םון £רינציפ
אזוי אבמר איהר זיאס זז»ט

 איינ* אן נעםאכט םיר אויף ם*רט האבן
 דער םון מיםימען פאר לעצםע די דרו?

 {. ל. M 2 לא?אל באארר עהזעקוםױו
ױניאן. װ.

 לם׳סי, םראנע, אױף**» קומס אט
ip פיעיע וואם דעם װענען ^ p t ip P 

 ׳סטײגער, 'א אווי װי ׳פבת, ארנײםען
 פראנע די װערט דן א םאר װאס אין און

 1א אויי ארוםגערעדם און :אטראכם
, i ^יטיננ נ^ארד עקזעפוטױו
nw אן זאנט אםת, ם׳איז pptpy 
 1ח*מ ?לאו?םאכער רי אז טעפנער,

 אר־ צו כיט ׳שבת םאר נעימםםט נצנוג
ײ ווען און ב״םען,  אױס* דאם 1האנע ז

 פרינ־ דעם םאר׳פווסכען און נעחעםסט
 טוען זיך, םאױטםעהם נעבאט, דעם צ-פ,

 דאך אבער קאן םען פארברעכען. א זײ
 פױט מעםבערם רי צי ארויספוםען :יט

 דצר, »ז פארבאט, א םים סארזאנ, א
חײנ איז אום ארביים ױאס
 די װי זײ, • םםרא׳טען און ד־ת־
 םוזעז זיי ז» מדבר, דער אין אידען

 האט דאס רוה־טאנ. דעם אנעהטען
 אידען די צו זאנען נע?אנט נת־קור א

 די, װאו אונז, ביי אנער טדנר, דער אין
ײ אפהיםען, נעעדז דעם דאוםען װאס.  זי

 די, םיט פנים אל פנים ׳צטענדינ נעז
 אויםגעװירהט, נעזעץ דאם דלאבען װאס

 דזרכצופיהרען. םיטאםאל ׳צװעד איז
 די װעז צייט, א אין איבערהויפט
 אוים־ זיך םי< אזוי הןובען ק״אוקמאכער

 זיך פי< אזוי הןובען און ;עהוננערט
שארישולדינט.

 באארד ע?זעפוטױו צײײםער א זאנט
אונ״ םארטזעצען מוזען םיר טעסבער:

 מבת יעדזןן vs,זעהן און ארכייט זער
 בא־ דזעאיגם אלע זאלען םריה דער אין

 איד און רעלעגאטען עקזע?וסױו און ארד
 איז ארויטלאזעז זיך םעממרס טױוע

 די איבער און מארפעט, חלאו?םאכ«ר
 ניט • ארם םין אזא אןיןי און ׳שעפער

ײ אי ׳פכת׳ניקעם, מחלל די דערלאזען  ז
 םיז םזע ארבײט. חזר צו געהז זאלען
דיסציפליניחנן. צו זיי זערן

 ארוים ברעננט דיםציפלין װארט דאם
 *DP. א איז Dtp דעבאטע. היצינע א

ונ־םט״פע  אוים רײםrftfopo* — 0 ̂נ
 נא־ 1אי ווארנ^ דאם נעחםענרינ אײנער,

 ניפ יןטעחם op m פירומ, א םיט װײזט
a אי^ אזױ r t ם פון «דיד אאלחן  מ

 א| «ױ ם1םאנ עם אח ױניאניזם. טרײד
 ׳•כמון ר׳ ׳*ל .תלםידו a פון נירםא א

tw ר׳ ם־פזם אוסר ov,* מר אזױ אןן 
 באארי עפזעלוםיװ רעז׳ בפיררפ זוייזט

 פ#םתיםםי׳מ איז ראס או מעמבער,
 דים׳ מורט otn פון און דיםציפאין.

D צ־פליז »  «inan ױ חיטען, זיך  a פח ו
.. _ _ פעםט.

ע51ו חוס גצזאנט ענדלירוחנרט  »׳
 ײוירם■ Pv'3*ft ױניאגיפםײמ טרײד

 ייליד 1פי ומדמ עט ןיך, פאר׳פםעחט עס
םי סל a אוזן כתן n «י w u w m עי  י

^ P’Pדי m מז־וי

 מיט יוערען דורמעסיחרט ניס ט*ר יאך
 אײנ• חנר צװאנגסמיטלען. סיט סאכט,
 ta צו גרעננען imp װ*ס םיטעל, צינעד

 דער אויםקלערומ. איז ערפאלנ, אכת׳עז
 גוטער a אס׳סו איו ?נוט דער קאנט׳ציק,

 דaר א״נצױצטילען װןיכעז מיט מיטעל,
̂כסט tilt נפיני?עש  *רעס• היימינאלע ח
 נרױסער א איז דא אויר און טאנטען,

ױ8נ זיך מען םעג צי פראנן־צייכעז,  נ
(j מעטאדען. »זעלכע םיט צען ip• סיט 

 ױגיאן־ טיט םענ׳פען, סםענע8דעמו
 אנ* נאר זיף נמן דארף זיי מ*ט לייע
נאנעהז• דער׳ט

 אננעחן מען י*.*וי ױניאךלייט מיט
 און אויםללערוננם׳ארניים, מיט נ*ד
ר  אויםקלערוגנס״ סים נייסם. םיט׳ז ̂נ

 םריױוי״ א װערען נע׳צאםען באן ארניימ
 זיי אז מיטנלידעו, די ביי װילען לינער
 ט*ג יעדעז בו»עהן צו אויפהערען ז*לען

a .סארנרעכעז
 צו אנהוינען םוזען מיטנלידער די

 טכת ארנ״םעז ניט דאס »ז פארשטעהן,
 פארנאט, א אזוי נלאם :יט איז

 די-צי״ םון דערנרײכוננס־׳פטופע א נאד
 גאצצער דלי טרייד־ױניאניזם. פה יען

 ױניאכיזם טרײד םוג׳ם נאננ נעדאנלען
 םארלײכםערען צו מאבען, צו נרינג איז
 ;עװינען צו ארנייטער, םונ׳ם לאנע די

 זיך זאל ער רוה־^ייט, רעחר איהם םאד
סיי און םיזי׳פ, סײ ענטויייזלען ?אגען

ma צןל«ן9דױ* j j” P V׳D « a rw i, 
« *ײן ח i,״f צימ וא< ױ י»יײן זוי )נ
tap װערען אייסג^אל«צן דט ma די 

מ װ טייו א ײ  ליפצלירעי, איהדע |1• נ
p װער a r»ני>ך ס a איז ײצלנע ױציאן״ 

.a^af^prDosap א
f ואס איז נון, p ,די »ו מצגייד 

o מיטנלידער tn  iP M jtn m איז / גימ 
o די ta מעגליה רען ip 2o ro פאר־ 

ta ia דט, ׳צטעחען o  ta צו ארנ״טער 
^ a «ײן  לענענסמפאר, a na ױני

v 'o v rt a *׳j  ,»nwa>p״a em  ,t»׳
Mp>i|tDJia דעד חימט דירינ׳נד ■pp 

מוטױו ao oi» p ו׳ a a a?«׳Di, רע• צו 
inn jjn sap נאארד יז׳ס^ינט ד«ר *ו 

yaiv׳o*»ar a רוםען צו it| ,סיטינג tan 
י  tbim נרײטען a *ina‘ ?at via?D ו

יןוײ״ט׳צער־ די פון װצרצן דיס?וטירט

ao tv די pa זצינסט, <ײ« u iw p v* 
p a ל*טודױ«ר d p  itapn לױ•1 סולען 

pa tits לי«<ל•^ מד«י»יססויר«מ די 
ta ״ a *ria ia ויערען ז t עבל׳דיגען* 

pa ען  סע»טע; a דורף iota ■רינציויוי
 י^א״טצט «ייעד טיויסװײזען נט׳סױס

,ia׳jp רער «ו
 איטי• צװייטען a i׳a ױעלןן סיר

iu a  >jtp»  'PV יצר פון ׳צטעיוןנ די i׳׳|
v ir a w t דעד צו y ta ie די ווענען *ait 

p לען p j a  pa ר■aנלענזען pa רמד 
jp׳ta, ל ױי  נוסער חײנטיגןן pa מיו

 דעס, סיט נאנונצגעז דך נזיר װעיען
oait מיר \pv$r\ ,טאטער וױיל נצואגט 
 אונ* רעדאקםאר דער ta איך, דענס ניט,

w i דערטאצצן, נאף מיר װעט ta א 
p דארו׳ צװ״טעי ia■ אצי״רײנען עפעס 

״גצרעכטינקייט״. דער אין

ה ר « ױ ל נ מ ס ענ ס ס ד ױי ד און ס « נ ר ליי םי  סאונ
מ ש פי ס י נ ^ו מ מ • ס ױ * פ ס לי דעלענאטעז ש

 פאריער די א•; אינטערנעשאנמל אונזער פץ פארט^מער קאפוניסטישע
אויף האנדעיט קערפערשאפט צענטראיע — אויםגעשלאסען. לאקאלס

 גדין. פרעזידענט פון איניציאםױוע דער
*וגעיאזען• ווערעז

דעלענאטען אנדערע

)1װ* לעצטער PB (איבערנענלינען

 פאד־ תלענאטען, קאטוניסטי׳צע 23 ׳
 די םון ױנילנס לאיצאל די טרעםענדינ

 דרעס־ pa סלאופ די פון אח םאריערס
פארלעצטען ז״נען יארט, נױ אין םאכער

d 17 טװעגט, דאצערשטאנ ”ם יאו 'יי׳»■ם ײס ענטײיהיעז האנען p»םענ• עז 
m: אויסגעשלטסען רו»ר, 1 װאס םארברײננעו לאנען און גייסטינ, any די פון 

d נזעחר p  pa י װאריכיען^  לאונסיל, ליינאר pa טריידס סענטראל יײז יפי װינ
o אויוי !אסיליע. p פארלאגנ tp *  pb. װיליאס

P ס־םיצז T t |נינ כמ

 אר־ דעם זוכט םרײד־ױניאניזם דער
 וזױך דער אויף אויםצוהויבעז בײטער

̂רסצױ און געשטאלט םענשליכען םון  או
 יענעע די פון געדאנח דעם םון געיזן

 זאןען, װעלכע םילאסאפען, כורזשואזע
 אנדער אן pc זײנען מאסעז אריםע די אז

 ני־ א םון זײנען זײ אז געקגאטעז, טײג
 קײן אז און סענשען, קלאם דעריגערען

ײ וועם אנשסדעננתנ  אײפ־ לאנעז נים ז
 מענ״ בעסערע סון שטוםע דער צו חויבען

 ,tPHnpaB אזעלכע םארסעהרם, שען.
 ta צייגען, אפגעהיט, װערען זײ װען
i p נעציסקן צו זוכט ארב״טער po ד  י
 צו pa נייסטינ און מאטעריאליש בען

 סעהר און לענען צו צייט םעהר ה*בען
מז נענום. נ״םםיי

*•*
i םיט טינ1פא p ,גלייך ווערט םראנע 

 די יום.1 וועגען פראגע י1 ט1יסהוטי1
tP איז רױגדפממע : i3iao מיט i n 

y:aib בײט.1נאגיזאציאנם־א1א פון
n 1 סײנוננ pbבא• עסזע?וטיװ י

ניט זאל פע) אז :איז ממבערם אוד
 ‘םיט n צו ארויםצי?וםעז האבען םורא

 וואם ניטא ם׳איז .rioa 1׳מיט נליתר
 איצט םארהאן זיינען עם באהאיטען. צו

ע׳־םער i ה̂ו p b i p :w pa ססעב־׳פע־ 
pa pa ,m ױניאן־שע־ י1 פוז פילע 

tp פער jm אפגעהיט «ננ1שט ניט אױך 
 ע«עם נלײך םזז עם און ולם.1י-ױניאן־1

 נעוד נלייר זיך םוז מען װעחגן, נעטאן
 1אנס־אינאניזאצ1א קליכע1װי צו סען

בייט.
 1טע הען אזוי־זשע װי זיך, ענט1ם
 ?י1נעל אהז בײט1א אזא צו םעןpצומ
 א איננאנצעז קא; זיר, ענט1ס אזוי, װי

iv אויסנעהאלטען ױניאן ivp נעלר, ̂הן

o אויף p לאגנ1פא tp *  pb. װיליאם 
i נרין p  iib יי>אן1אםע i p r o”׳r a  iac 

i װעלכער לײנאמ p  o i ’D iae j’ a oan 
y אלער1צע;ט p i o a i ,oeaenpnyp 

iv זיינען תלענאטען d עכטיגט18נ נ*ט 
ap״t צו 'iyoa  i p  ia IVDa>^yxa l* 

»jmg3 1ארנײטע נער עי צולינ » ״  ז
iy » ’DO»jioaP .םעםיגשיים

פיז ײיי ךעשלאױטג די צ ע עג  עיע־^
 צו פארזוך a נעסאכס חןזכען נאםען

1 .p i  .tp *  i p a  ,iPTSDutoaiBייען 
oan ״ ta ,o ז iyppiy ײ in ז jra  ip p n 
tre טגןרמעגט גים a jp p p  oPa צו i p 

i p a i o m אלבייםער DDatn jtiiyp 
ip jpp  pa נא?יסעז ניט .D ia n  D p 

i p טאוכסיל i p  r a צו צונעטיאטען 
i jo P a n a זיצוננען די i p  pb סעײ 
n פערשאפט,  pa אויםנעשלאםענע *v i 

o לענאטעז p  pnaPiaB |p a n .פיאץ

 קאםוניםטעז באשולדיגנז װאל םעםױ
ױױאנם. דואלע טארםירען םיט

po o• װיים ,PPaii סעטױ j p ’ t p 
a i p. .ם na ,ליינאר pa ט׳צערםאן 

«i פון i םפעציעלער oan oa ii Jto’oap 
ia אוצטעתוכו:; n נעפירט B  o p  p b- 

”oan ',P יעדס id o ,איבערנענענען oan 
iPDaPcoja r םעחןרײש^ די a צו זיר 

 זײנןן װ#לכע םיטנליחגמ פון ײעז1באפ
oo אגענטמן ’ jioap i p  pb׳ 'ive 1פא

o 1 טײ, a i ,o iyppiy oan iyי ?io a
p ניססען a n| י1 ט1ואיני1 װי כםעט 

p b  DParaP iVDaopiaPP נױ pa ,p ia1 
n  o a i !^אינװעפםינײש oanPD ’oaP 

ia* יױ1ב אונצײלינע ערהאיםען e  pb 
i p  r u y ip a B B ' ia  ,d ip' יי-רפעדע 

ja r צו ,*iyn  i p  po ” t j 7 ” *iBa3 
r פון עאפט a  o a tr  i p p ם1אייננעפי

ל א נ מ ײ ס ר ז א ד מנ א ס
סרזל הײ אדתױננ װאשיננטאז

£30 חס פלײס, װינ;1אזי pa םםרים םע16

םארטש טען5 דעם שבת,
p ב. — ;:ap״3 1:30 a ’ aaD ;iy»?a»D . i  . r n ל־טעדא־ א-ן שטרעכוננען

— a’? ישע1אי «i, טור.  n o a if b 1יגע1לעבע n?m״

םארטש טען6 דעם זונםאג,
i אין 11:00 p .םריח — tvoiap , m  .n . n : אין פאקטארעז ״סאציאאע i p 

נעשיכטע״. רי?אנער1»כ״

איטײלונג עקםטענשאן
n םקװער פע?ינלי a i  tatwaa 1268 ,tp ia a, בראנקם 

ם«רטש טען4 דעם פרײטאנ,
ojjn 1אי 8:00 ia. — ליטעראטור :םאן1ליבע חײס,, pa די — לעבעז
i אנע1פ געשלעבטס p  pa 1ליטעראםו.

• צענמער םאציאליםטישער הארלעם ־
סםו־ים ?0106 טיסט 62

8:00 pa .װי :1ל?1טיםש»נ א• — אװענט d נוצען צו אזוי . p .םוח״
o װ?ט אטוס1( i'D3a:a (■!?ײער

it פילאדעלםױאך s
סט. טע1ס 1נא־ pa? t. 50, 52« מדסװטםעו־ס םארטש, טען4 דעם פרײטאג,
7:30 p r ענגליש — אװענם — o p p a .טשעםי

« )8 o i p p 1ב<יטע1א - סורלי I » r?3p b.
״ נמרםרט׳ סםען דעם םיםװשו, ״ i״ i 
tm — ליםעראפור• ענגלישע :חסרלח ר*מורמ

mtV קאטוגיסטישע די פון געװארען ir c 
יאקאלס״. םאריערס די פון

 קאמוגיסטען די װאס דעם דאגק א
 די דינעז געװאדען, םאלערירם זײנען
 נע״ רואינירט װי כםעט טרײדס גאדעל
 ער ערסלערם. װאלל האט — װארען

 פיח־ קאמוניסםישע די כאשולדיגט האט
 ארויסשיקען םיט םאריערס די פון רער

 סיט׳ז אסעריקא גאגץ איבער אגענטען
 גרופעז א§אזיציאנס םארטירעז צו צײעת

 אװ םעדערײשאז אסעדיתאז געגען.דעד
 דע־ די אױםגעפאדערט האט ער לײנאר.

 און טדײדס סעגטדאל דער צו לעגאםעז
 זיך סאראײניגעז צו קאונסיי ײיבאד

 דעם אין לייבאר אװ פ. א. דער סיט
 זײער כדי קאסוגיסטען, די געגען קאסף

ערםאיגרײך. און שנעל זײן זאי סדן•
 גרין •דעזידענט האט כריף דת אין

 אינער־ טרױעריגער דער דאם ערסלעדט,
 הא• שאםוניסטעז די װאס לאםף ליכער

 םא״ ױניאנס, די אין אגגעפאנכען כען
 עגטשלאסעגע און כאלדיגע א דערס

 בא־ אנםוױקלומען לעצטע די חאנדלוגנ.
 דע־ די אז עדסלערט, ;ריז האט װײזען,

 און 10 ,5 ,1 לאפאיס די פון לעגאטען
 םאריערס אינטערנעשאנאל דער פון 15

 22 ,9 ,2 לאקאלס די פון און ױניאן,
 <יײ אינטעמעשאנאל דער פון 35 און
 האבען ױניאן, װאירקערם גארםענם דיס

 םארבלײבעז צו רעכם זײער םארשפילט
 זיצוננעז די צו דעלעגאטעז װײטער אױף

 פאײאננט, האט ער און קאוגסײו, פון
ײ אז וחנרעז. אויסגעשלאסעז זאיעז ז

 דעלעגאטען אזיסגעשלאסעגע די װען
 די זײנען מיטינג, דעם םארלאזמז האבען

 אינםער־ דער םון דעלעגאטען פאלגענדע
 װאידקערס נארמענט לײדיס מנשאנאל

 םאר־ צו נעװארען איגסטאלירט ױגיאן
 א. םאזעד, ב. :פיעצער זײעדע נעטען

 װילעגבערנ, ח. האיפעריז, י. װאגמאן,
 י. פרידםאן, מ#לי האכסאז, דזשולױס

 װײ ב. דארסםאז, הערי םרײנד, י. רײוי,
רײן. פ. איז לעגסקי

 אינשױ לײן? לײבאר ״ױניאן
 באלד װעט האטמאני״ רענס

ביזנעס םאן צו אנפאנגע;
..... T

 נעװאיעז געשאפען שוין איז עס
 אריגינע־ די װ> בועהר דאלאר 150,000

 די דאלאר. 600,000 פון קװאטא לע
 Din געװארען נעשלאסעז זײנעז ניכער

 סובססריבשאגס נײע פעבדואר. טען21
 פאר־ דעי און טאג, יעדען ארײן קוםען
 איז פאליסיס אינשורעגס פאד יאגג
גרויס. זעהר

 איע אז שטרײנגט םארװאיםונג די
 זאיעז אםיסעס די כדי סענליכקײטעז

 ערשםער דער בײ ווערען ערעפנט הענען
 עדװארטעט, װערט עס און ממגליכסײט,

 איץ װעט מארטש םעז1 דעם ארום דאס
 ניײד דך װעט ארבייט די און גרײם דין

אגפאננען. קענען
 דירעק־ די םון םיטיגג לעצטער דער
 נעװארען אפנעהאלטען איז װאם טארען

 א. םון ציםער קאונסיל עקזעקוםױו אין
 טענ. 3 געדויערם האט יײבאר, אװ פ.

 נע־ םארהאנדעיט איז זיצוגגען די אױןי
ביזנעס. װיכטמע םיל זעהר װארעז
 געדרוהט זײנמז םאדםעז פאליסי די

 שפראך אײנפאבסמער דער אין געװארעז
 דעם פון שעהן זעזזר אױך זײנען און

 ״רײט־ די שטאנדױניןט. ארםיסטישעז
םארטינ. שױז כםעט זײגעז בוקס׳״

 די ווערען אײגגעםיהרט װעלעז עס
 די און אײנריכטונגען אפיס םאדערנסטע

 צו שםאיץ א זײן װעם העדקװארםערס
 םאראינ־ זײנען װעיכע יעגיגע אלע די

 שריט נדױסען דיזען אין סערעסירם
אר־י אםעריתאנער דער םון פ^רוועדםס *AM aAMADaiM**MMi.בײטערשאפם
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ז י ע ט ם י נ ו מ א ן ק ע ם ײ ד ד ל א װ ע נ ד ע ב י ט א ל ע  ג

י ד ן כ ע ט ל א ה ו צ פ י ו ר א ע ײ ל ז ע מ ע ר ק

 ט׳ה*ט װען וױגטעד, םיר׳א־יאהרען
 דאיאר־ 20 דעם דויכםיהרען נצדאדםט

 די טיר, זײנען טעיןס־רמפערעגדום, ריגען
 גע־ א אין ביזגעס-אײדזשענטס״ ״צינסע
 געװא־ גערוםען אבענד פדײטאג וױסען

 הױיט־ האמוניסטישעד דעי אין רען
 צו סט. טע14 איסט סנ8 וןװאדטיר,

 פלוצצונ; עועס אונז רופט טען װ*ס
 הױיכדקװארטיר, לאטוניסטישע די אין
 האב אבענד, אין ־שיעט אזױ נאף און
 איו און געהאט, ניט באגייעזי קיין אץ•

 ניט אױך ראבען איבעדינע די ?,א דענס
 סון דארטען וױל טען װאס געװאוסט,

 וױכ־ זעהר טען װעט געוױס גו, אונז.
 די יכײר נאר װאס פארזזאנדלען, מינעס

 אנטייצ זכיה די ה#בען אױסערוועהצטע,
 געטראכם, זיך אץ־ האב אזױ געהמען. צו
גע;אנגען. אהין בין און

 נעלאנג־ זיך האבען טיר וױ גאכדעם
 ענד־ איז צ*ט, שטונדע א אדום װײציגט

 די ״טו־ײניטי״, •די ארײננעקוטען ציו
װארטיס זיסערמאז, :דריײאייניגקייט

 ראט װארטיס און באראכאװיטש. און
:הצשון בזה טיטינג דעם געעסענט

 א אינגיכעז האבען טיר וױ ״אזױ
 דאלארדיגען ־ 20 םאר׳ז רעםערענדום
 שטימונג, א שאםעז נױר טציןס,טוזעז

 זאלען דרעסטאכער און יזלאוק די כדי
 דעם םאר שטימעז כיאסעז גדױסע אין

 די אז באשצאסען, םיר האבעז טעקס,
 א געבען זאלען בימעס־אײדזשענטס

 נײר און טעקס דעם סאר װײדזשעס װאך
 טיר ווען דערצו, גרײט זײן אצײן זאצען
 אםי־ אן בײ אויפנעהטען דאס װעצעז
 מי־ סטעף ביזנעס־איידזשענט /ציעצען

 דורכ״ זיכער דאס װעצען םיר װאו טיגג,
 פאר״ דאם מיר װעלען דאן םײורעז.

 װעט דאס פרעסע. דער אין עםענטציכען
 רעפערענדום דעם מאבען העצםען געװיס

סוססעס״. א
ניט עם האט מיר צו כאטש און

 די םיצאנטראפיע, מיט םיעצ צו *§עס
 ביזנעס די מיט באגוצעז זץ־ זאל ױניאן

 ־ניט איז םיצאנמדאפיע אײדזשענטס
וױרקען נאך קען עם װייצ ראטזאם,

פײגשטײן. יצחק

 פראלעטאײשען דעם נאך װאבען עטריבע
 ,,לינקע״ א*א אונז טען האט באגיזעט

 רע־י דרעס דעם םון באאטטע באצאהלטע
 נאך םרײטאג א גערופען. פארטטעגט

 טע21 װעסט 16 אין טיטינ; א צו דינע־,
 םון רום עיןזעקיטיװ דער אין כטייט,
 די ביז אונטען װארטענדיג .22 לאקאי
 צװײ די האבען הוטעז, װעלען נדוליפ
 לא־ םון טיללער, — אײדז״שענטס ביזגעס

 ,22 צאקאל םון נאאדעטײן אה ;35 קאי
 דעם םון צװעק דער אז עדקאערט, טיר

 רי אונז םון אײנצוםאהנען איז טיטי:;
 ^םרײהײט״ דער םאר וױיזידטעס װאך
 סומע אזא אז נעזאגט, האבען בײדע איז
 איז זײנען, מיר וױ אזע־״נעיקבצנים, פון

 םאצ״ געזא:ט האט גארדעי״טײן צישיער.
אוגז נעהט טען ״םײנעטײן, :גענדעס

 טאקע איז ער און פעטאיע״. די פאיציעז
דעם. װעגען אוסרוהיג *צטאיק נעײעז

 פון כדטערטאן געװען איו זיטערטאן
 םאר־ צוױי געהומען זײגען עס טיטי::.

 זײערע ״פדײהײט׳/ דער פרן יטטעהער
 זיכער אויח' ניט א׳יך געדענה נעטעז
 האסטרעא. און עפשטײן אז זיך, דאכס

 עטאדקע געכאכט בײדע האבען זײ
 ניט זיך זאלען טיר אז ׳או:ז צו אפיעלס

ר װאו די געבען פון צוריקדזארטען ײ  װ
 ״פרײ״ די ״פרײהיייט׳/ רער פאר זיטעס

ט׳/ ײ  א איז איז עימלעױט, זײ האנען ו
 יעדע פיגאנציעל, לאנע *טלעכטע זעהד
 הונ״ 16־15 םון דעפיציט א דא איז װאך

 אײגע־ זײערע דיגען אט דאראר. דערט
 וױיסט מעגעדזעער ״אײעד :יװערטער נע
 טרעזשױ דעד דאך איז ער גוט, גא:ץ עס

 זוטער, דער jk נאר לזוםט דא און רער.
 גינ־ ניט אלגעמײן אין איז װאפ צייט די

 זוטער לעצטען צייטוגנ. א פאר סטײ.
 עקיטאן דזשאיגט א קאםף, א כעורעז איז

 נע* פיעל זעהר אונז עס האם קאטיבמ,
 דעם יעצט, אבער פינאנציעל, האלפען
היאף אנדער ?יין ניט טיר זעחען זוטעי,

איהר״ און לאטפײדםאנד. גרויסעז א וױ
 ױנײ קצאוקמאכער דעד סון באאכיםע די

 האט ״פרײהײט״ די װאס וױיסט אן, | נאך האנען ארבײטער די — פארקעחרט
 אײך״ פאר אױפגעמאן ! בא־ באצאוזלטע װעז םאדדאכט, חאבע?
גע־ מיר אויף האט אפיעל דער אט i דאך גוט, אזוי פלו׳ציוגג װערעז אמכמ

 איך דעם. אויוי אײננעשםימט איר האב
 ^וראינטערעסירט. שטאדה געײעז ביז
 זא־ ױניאן אונזער םיז םיםגלידער רי אז
 םאר שטימעז אוז מאסעז אין סוםען לען

 דאס אז דענקעה אלע אז טעקס. חנם
 אויך זיך איך גיב מיטעל, גוטער א אי

 עס איז אזוי און באשלוס. דעם א^ער
געבליבען.
 גע- צו גרײט געװעז אלע מיר זײנען

 ױגיאן דער צו וױידזשעס װאך א בען
 גע־ האבען מיר און מעקם, דעם םאר

 סטעוי־מײ אפיציעעלן דעם אויף ווארט
 םאררוםען געדארפט מ׳האט װאט טיגג,
 אוועל - ס׳איו אבעױ צװעק. דעם םאר

 אונז דערמאנט סען און װאכעז עטאיכע
דעם. װענען נים נאר

 אן לעטעד א דויר איר סריג אט נאר
 מיט םארבעטעז װער אין־ — אײנלאדוננ

 דער םון באאסםער א אלס כבוד, גרויס
 אין באנקעט א צו ױניאז, *לאומםאכער

ntnD רעסטאראן. נאדיחם
געװען, ניט באנקעט בײם ביז איד

 םאטיליען־אור- צוליעב האב איר וױיא
̂וום זאכען חױז. אין בלײבען נמכ

̂ז אבער אנװע־ נים כין איד כאט
 פונ־ עס חאט כאגקעט, ביים נצומז זענד

 שעהגע א געאאסם מיר מסטוועגצז
 איגטעחד דאס קומט דא און םסבעח.

געווען איז מארגען אױוי סאנטסטע:
 באע״ יןאמוניסטישער דער אין אג^סירמ

 סולסעס געװאלדיגען דעם וועגעז טעל
 מאר״ דעם אויוי אז און באכמם, םןךעם
 איז טארקס עליאס ^באווער״ מון עאאגו

 <עװארען, באשיאםען דארםאײגשגדטיג
 דער ®ון • ביונעס״אײדזשעגמס אלע אז

 א נעבען דארםען ױניאן סאאמסאכער
 *מרײחײט״ דער סאר וױידמזעס ויאד

 וואם געוואוגדערט, זיר האב איך
 באשאי־ צו עפעם דאם איז חכטח א םאד
p זאבען! אוייצכע סען w זאגעג־ ניט 
a ט׳מאט m די̂ג w  p 'P גע• ניט חנכט 

 דאד טיעט יאס וױיא דערצו, וזאס
 זאגען, אוז עואס םאר״ז אמצן אתיםהוכמנז

tn די ,m**"*"* איבער באם דער איו 
ױגיאן, קלאומםאכער דצר
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 יאם און• אײנדרוס, ערעכטען א ניאכט
 נ;.ע;־;עסיהל עדשטער דעד געװען איז

 צייטוגכ קאםוניסטישער דעד צו כײינער
 דער טיט מיטצופיה^ען אניטטאם און

 ׳לאנע, שלעבטער איהר אין. “.פרײהײט
 אין צוױים?ען אננעםאננען גאר אץ■ האב
 עקזיםטענץ דער םון באדעכטינונכ דער
w פון ״םדייהײם״. דעד פון n דםאנד־ 

 דאס איך האב ױניאדפאן א פוז פונקט
 קען צײטונכ א אוינ װײל באטיאכט.

 א־נערייכע רי אױו• עסזיםטיי־עז ביויז
 װי ױנייאנם, אידישע די nc קריגערייען

 ״פרײהײם״ רער םח פאדשטעהער די
 >«דויםנעבראכם .נוט אזוי עם וזאנען

 פאר ײאס צו םא באהויפטוננ, דעד טים
 ארבײםער רי דאדפעז יאהר שװארץ »

?“״פרייהײט די האבען א־נכאגצען
̂ײט צװײ די ײי שגעל אזוי  חכרה״

 זײער סיט נעױארען םארטינ זיינען
 ער »ז נעזאנט, דניערנ^ז האט דרש־,

 רעדען צו ײאם ניטא איז עס אז דענקט,
 אײנשטימינ זײנען אלע דעם, װעןען

דעב. פאר
 נעוד צו נעײאנט ניט האט סיינער

 ז~5נא כיט אםילו נענען, ײארט דאס מען
 *ראטעם* םיר פאר האט ויעלכעד ׳שטײז,

 שםונרען *אר א מיט דעם נענען רטיט
 ראט אנװעזענרע די no קיינעי ציריק.
 ראם דעם, פאר נעחןדט נ־ט אבער

 נעבען צו באנײםםמרוננ ה״ז אז הייסט,
נעיוען. ניט איז דאאאד 52 די

 װארט Dip נענונמנ( איר האב דאז
 גע־ גיט 1בי איר אז באפעדקם, האב און
 ער װיםיעל נעבען זאא יעדער אז ניז,
 מאצ םיעאע האב איר הען, אדעי וױא

 צײ־ דער צו כיינעשםײערט םריױויאינ
 נעמכט, האב אין וױםיעא םים טונג

 דא־ 62 פ\ן טעסס א ארויםצװיננעז אבער
 וואס פאסט. דעם צוציעב אוכז, אויא םאר
 דאם באאטסע, באצאהיטע זײנעז סיר
 חאב אונו. פון מאנכע צופיעצ. שוין איז
 ®•סיציפדצײמ, זייגמז אננעװיזען, איד
n פאטיציעפ זייעיע אוז m פזן נאר 

 «ו דך וחמחנכדינ את, ליייעז• דעם
 צי גפפחמט, איך דאכ זיטערפאנ׳עז,

 <ר7 פשוט איז דאם אז ניט, עד דענקם
כעדציר?
ױ יונקט נעויען, איז ער  פאר• די ו

 ecnroD'K וע^6צײ דצר 4« יפטעומד
no םיר ה§ם «ו רייד. ניינע Kד#»
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געעגט־ גלײך איך האב דעם אױוי
̂ישפיעל אזא א? #פערט  האבען װעט ב
 אר״י די וױרהוננ. םארגעחרטע א פונקט

 ביזנעס־ די אז זאגען; װעלען בײטער
 ״פריײ דער עס צאהלען אײחשענטס

דדשאבס. ןײערע פאר חײם״
גע־ ניט האט ארנוטענט מײן ̂ובער

 האט זימערמאן און וױרהוגג, <ןײן האט
 קענעז װעלכע יעניגע, די אז באשלאסען,

 נאנצע די מאל א פדט יעצט נעכןגן ניט
 מע־ די טיט איאנזשירעז ער װעט סומע,

 די זיי, אז לאהאלס, די פון נערזשערם
 דאיאר 5 אראפגעהטען זאלען צאפאלם,

'.י>פע״ דער פון װאך יעדע
 םיז אפיס אין נעלו׳טען ב|ן װעז

 טיר האט יפעי״״ שײז נאך לאהאל מײן
̂ן קלוירה דער ערמעיט. לארזאר מײן ם

 א דאיאי 5 אראפנעהמען רא̂ר ער אז
 קא־ דעי פאד וױירזשעס מײ;ע פון װאך

 װעט דערפאי־ און צײטונג, מוניסםישעד
 א־אפנעה־ ניט וױירושעס םײנע םון ער

 איך װאס )װאך א דאלא״ צוױי רי פען
 כמרײ־ םאסעיקער רי םאר נעבעז דארה
 זאל עי כעהײכען האנ איך לערם.

 די פאר דאלאי צװײ די אראפנעהמען
 פעני קיין אבעי סטיײהערס, פאסעיהער

 צוױיטע רי ״ם־ײחײט״. דעד םאר גיט
 טיט אײגנע׳טענה׳ט עי האט אנער װאך
 זאלט אירר פײנשטיין, ״סטײטש״ :מיד
 וױרקליך בין איך !נענען װעיען ניט

 ענט־ זיך װעט איד.*־ אױב םורפרײזד.
 אײג־ ןטלעכטען א פאבען עס װעט זאנען,
 ביזנעפ־אײר־ אנדעיע רי אױ,* דרוה

 ײעלעז ניט אױך װעלען זײ און זשעטם
 ער־ ענדלד האב איך און צאוזלען״.

 וױיד־ טײנע פין אראבצונעהטען לױבט
דאלאי. 5 זשעס

 נאך כדד האט געוױכען סײן אבער
 דערפאר וױ נעפלאגט, אזוי דט ליייגמאל

 אדאבצױ עדלױבט דאן האב איר װאס
 האטוניסטי־ דעי םאד דאלא־ 5 נעהפעז

 נעלר, די ניט איז עס צײטונג שער
 רי נאי נעערגעדט, כיף האט װאס

 פאר באלײדיגונג א א*ז ov חוצפה.
 פשוט, ארנײטעי. אינטעליגעמטען יעדען

!דזשאב רעם פאי נעלד מ׳מאהנט
 צוױיטע די נעלומען בין איך זוען אוז
 איך האב וױידזשעס, מײנע נאך װאר

 םאר געיט םעהר נעבען צו אנטזאגט זיד
 הויך נאנץ האב און ״פדײוזײט״, דער

 באצאמיען כיט װיל איך אז נעזאגט,
 א געױא־ען איז עס רזשאב. מײן פאר

 הא־ דאן אפיס, אץ סופאמאכע שטיהעל
 נענומען הידרענעצלי״ן מיט גארעצקי בען

שױן דאך א'ז ̂עס כיר: צו טענה׳ען
 די שױן דאך האבעז מיר םארפאלען.

 דאלאר 750 םון סוסע א נעלד. גאנצע
 םאר־ ״פרײהײט״ רער צו אױסגעצאתלט

 םאר װאםא :םראנע מײן אױח אויס-.
 אויסצד געהאט נארעצקי האט תנכם א

 סוטע אזא ^פרײהײט״ דעד ם̂א צענען
 םאראױס; אין זידא^אסע דער םון

 א אז בײשפיעצ, צום טאז, ער װעט װאס
 זיך ײעלעז ביזנעס־אײדזשענטס ■אר
 באזײ־ מוזען וײ אז ארױםוױיזען, גאר

 צוליעב עכיםעד זײערע םון װערען טינס
 אונפעהיג־ וױ אורזאכען, םארשיעדעגע

 װעט װער — אוגעהרציבהײט אדער קײמ
 נעצד די ?אהאל דמם אוסהעהדען ־דאן

איז געענטםערט: מיר ער האט
 \* אל דאטס און ציעב, ^םרײהײם״ וײ

 נע־ א זעיזר אין געױען דאן בק איד
 געטראכט האב און שטימ\ננ, דריהטער

 איבערטראכ־ ^עצ נאד ׳ רעזעױרען. צו
 איײ אז באיצכענט, זיד איף האב מען,

 געװײ א צו ביז יאך איר ביז נעגטאיד
 נאנ־ דזנם אץ שולדינ אצײן פאס סער
 די פון נעװעז דאך ^יר 1ב* ענין. צען

 אז דעדצו, נעבראבס האבען וואס יענעע,
ײן אנען1 חכמים אזעצכע  מענעדזשערס; ז
ס ע סעדיצץ. אײנענע מײז דאך איו

w* די און w" גוס סיקע מיר חאט 
דשוכעז געחאצפען ̂ן אויס̂צ  אז #זעח? א

 «אדסי וואי^נרס רעד םון ציעי דער
 די חעצפען און סארבעסערעז צו ניט איז

 אי־ און זיי פארכאפען צו נאר ױניאגס,
 מען און ?אסעסן זײערע בערחױפט

ו שטעלט י  כױטיען קײגע םאר א• ניט ז
 םון ראצאר יאר ,ד דערגרײכען צו אבי

מניאגס. די
 שוייט עס ײאו םאצ, א אי־ו אט
 װאס ״די םן אכדכטען די גצאר ארויס
 צוריק ניט ביז געװאיעװעט האבעז

 פאצ ̂עם מײז איד :ױגיאן׳ אונוער אין
חלטעד אן מיצצער׳ן, םיט  באאכד עױ̂ו
 •P3 האנ איך 25 צאקאל םון טער

 האבען ״כאוױירים״ םיעלע און װאוםט,
 זיך מ^צייבט אז ׳סט1נעװ« אױך דאס

 מאנאט דעם אץ נאד אבצוזאגען איהם
 גע־ ע״חאט װי אזוי אבער מארטש.
 52 ד* איהם םח ארויםהרינען דארםט
 ציײ קאטוניסטישער דער פאר דאצאר

 ער ביו געװארט זימערמאן האט טונג,
 א טאקע און סומע, די אױ&צאהצען װעט
 אױס־ געהאט האט ער װי דעם נאך װאך

 ער האט דאצאר, צעצטען דעם נעצאהצט
 ׳פאקט א איז דאס אװעלגעשיתט. איהם
 אפלײ־ ר«ע:ען ניט עס װעט סײנער װאס

לענען.
 גע- מיר האבען פאהטען אצע די אט
 אין אז באשלוס, צום הומען צו מאכט

 מיט טאז צו האבען ניט גאר מעהר זאצ
 האב איר •ארטײ. קאםוניסטישער דער
 טי״ לײגע באזוכט ניס מעהר אן דאן םון

 סין ניט פאיטײ, דעי םון ניט טיגגען
ציענ״.
אד״ נדין מיט אננעגאגגען ביז איר

 ױניאן דער םון באאטטער אצס בײט
 ארבײ״ די ארן ױניאן דער צטובת נאר
 און םארטראטען האב איך װעצכע טעי.

 טאג. הײנטיגען בײ אױך די םארטרעט
 ארבײטעד דיי זאגען עדות װעצען דאס

אצײן.

ל לעבאנאן א מ םיי א ט ה  א£ גי
ט כ  םארגאננענעם' םון בארי

אדד י

 אפנעהאיטענעם װאם נאר רעם אויח
 ה#כפי• יצבאנ׳ון פ*ז םיטיננ יעהדציבען

 םאר׳! אז נעװןזיז, באריכטעט איז טאי
 האםפי• דער ה»ס יאהר םארנאננענעם

 םחיװעל• פאציענטען, 3867 נעהאט טאיל
 און באצאחלסע געײעז זײנען 2,666 כע

 װעלכע פאר ,330 באצאחיטע, טײלװײז
 אינ־ 871 און נעצאהיט האט שטאדט רי

אומזיםטע. נאגצעז
 םאר• האבעי פאצ־ענש■;; V*' די

 ם,ץ טענ, 44,693 ראספיטאל אין בראכט
 זײגע פאצ*ענטעז אוםדםטע די ײעאכע

" ״  אצי-0 שםאדט די טענ, ד0.036 י”י
י ,4,424 — ענטעז  װאי־ר־יאציענםען י

 ■רי־ נאנצען און האלב די און 2ס״̂ס6
טעג. 4,808 — װאטע
נעװא־ באזוכט איז דיםפענסערי די

 יאהר • םארגאנגעגעם דעם םאר רען
 נע־ האט דיסיזמסערי די מאל. 59,711
 עס פחוססריפשאנס. 21,336 םאכט
̂נן באהאנדעצט זײנעז  1,806 נעװאו

קײסעס. עסױרדושענסי
 דעפארטמענט סוירוױס סאשעצ דער

 דעם םאר האט האספיטאל צעבאנאן םון
 716 און קײסעס 5,386 נעהאט. יאהר
 גע״ נוירסעס און דאקטױרים זײנען מאצ

 די אין יאהר דעם ידורר געײארען שיתט
 ̂ פאציענטען. ארעמע פון הייםעז

 נע״ איז יםאצ1האס צעבאנאן דער
J איז נעװארעז גרינדעט  חאס״ דער 890

 דע̂ר כױט בעטען. 192 האט פיטאצ
 אריינ״ וועחגז כראנישע, םון אויםנאהםע

קראנקזג אלא גענוםען
 איײ איז האםייםאצ לעבאסאז דער

ײ װאס אגשטאצטען, 91 די פון נער  זי
 יארתער גץ דער -׳אן אגנעשלאסעז נעז

 לעזנסען חאט און םעדערײ^אז צדקח
 פקדערײשא{ דער פון געיןראנעז יאהר
דאצאר. טױזענד חונדערט ארום
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w איז .אםאצ p אזױ *עווען גציס 
 ני׳״ט שיער כין איך אז סיר, פה נאהענם

מ זײנע אין ארייננעפאמן ״ צאפעם. ןו
 א מת נעםראפען ןיך ח#ט דאס

 און מזורים ױנגע חברח א ׳״ןאציר;
 אין םארזאםעצם ז<ך ה*נען םײרלער

 צןונ־ די אויןי נאכט זוסער דושנע א
 וואל־ דער י1»וי םישערם די ביי קעס,

 בולימס, נענעסען נע׳פםאק מ׳ה^ט נא.
 צו־ איז וואם פי׳ןדױיך, אין נעטונסען
 און םישער̂נ די חרך געװארען נעגרײם

 געםדונ־ םמז האט םייער בײס זיצענדיג
ו ם׳חאם ביער. אזן ג^נםען קען י  גע־ ז

 בעסער אינפרצומיען אזוי וױ שפארט,
 ווע־ םיד חנרנאך, וועלט. די ניכער און

 זיך האם נייםםי^ איז םיזיש, אי רעגדינ,
 דער אימר צעשורייט ױננװארנ דאם

 זיך האם איינעם װי ל^שע, נעשניטענער
םארגלוםט. נאר

םיי־ םון דערװײטערט מיך ה«ב א'ך
 האט װעלכע םייתצ, tt םיט צהאמען ער
 שילונע א זיין צו אויסגעוױזען מיר זיך
 שעה־ נעהאט האט זי צארטע. א און
 רײד איהרע אין אויגען, טונקעלע :ע,

 פשוט׳ער, א ;עקלונגעז מאא אלע האט
 חױיסע ד*ם אםת. םארשםענדליכער

 מענ־ אלע י1אוי נעקוקט האט פײדעל
נציס. לאשטשענדיקען א מיט שעז

 ארעם שטיל, נענאנמן זיינען מיר
 וןןןבעז, פים אונזערע אונםער ;ארעם ביי

 נינטלעך נעםקריפעם זיך, כרעבענדיס
 םון ?אסע; דער דווך אפנעשניםענע היי,
 װעלבע היםעל־שאל, קרישטאיענער דער
 ערד, דער איבער צעשפריים געװען איז

 פאר׳שיכור׳ענדיסע א נענ*סען זיך האט
לבנה־ליכם. םון שייכקייט
 אפנעזיפצט טיף האט סיידעל ד$ם

:נערעדם און
 אםרײ אן וױ אזוי שעהן. װי —

 היי, הויפענם די אוז װיםםעניש, קאנישע
חײס... וו♦ און פיראמידצן, —

 םארגעלײנט םיר זי האט דערגאך
 היי־םטער־ א אונטער זיך אגידערצוזעצען

 נעדיכטע נעהערשט האט עש װאו טע,
 נענרילצט, האבען נרילען טונפעלהייט.

 נע״ אומטינ עטת האט װייסען דער איז
:זוננען

 םאר־ םיך ה*וסטו פארװאם ״ער,
ראטען!״
אננעחוי־ ברען גרוים מים האב איר

o דערצעחלען צו בעז n ווענען םײדעל 
 נצומז, נאקאנט מיר איז ײאם יעבען,
 םארשטא־ גישט כ׳האב וו*ס רעם ורענען

D פלוצליננ — און גען, ip ארויםנע־ וי 
זען  אייוי אס-געפאלען געשדײ שםיל א ̂י

פלייצעס. די
 דער נעײעז זיך, דאכט איז, דאם
 איר וועלכען חלשות, םון םאל ערשטער

 א אוינען. םײנע םאר נעזעהן ה«ב
 נע־ םארלויחג!, װי טיך איך האנ װײלע
 נאלד י,1היל נ#ו רוםען שרײען, װאלט
 עם װאם דערםאכט, םיך איך האנ #בער
 םײן־רערצוינע־ םאלצן אזעלכע איז טוען

 םיר ןײנען ײאם ר«פאנעז*העלרען, :ע
 איך און — נשנרען באסאנט נוס אזוי
 בלוזע הלײד, איהר אויפנעהגעמלט האב
מאליע. איהר פון בענדלעך די און

ברים־ איחחן דערזעחן האב איר אז
 מכערם, זילבערנע סליינע צװײ — טעז,
 אראפ־ ז״נען װאם לבנודליכס, םיט םול

 נע־ איך האב — חארץ איבער׳ן נעהאננען
 א אזש םיר האט נלום דאס װי םיהלט,

 ם׳האם און ארײן nfp אין געטןון שלאנ
 הױ צו זי נלוםטונג א אננעכאפם םץ־
o אימחאלצמנדיג אבער שעז. n דא־ 
 פון םײל ווי איר ה*ב באגעהר, זינעז

ו טייד צום נעווארםען זיך נױנען י  נ
 נעשרי־ שטעחט פס וױ — װײל װאםער,

 ומל־ די םלעמז — ראסאגפו די איז בען
 םאלפן, אמלכע אין נ^ל, אלע דען

jism נאך לויםען m רט אויפ׳ן אויב* 
 *9( נישט איז פאטאסטראפע דער פון

 4« איז װאט םײמל, ^ין םלאסען
 דורכ׳ז נעווארען *נגעגריים םריהער

ראסאן. no םזזנר
̂וב איו ומן און  צוריפנע־ סיר ח
 לאג־ חנר אימר שפריגממײג סעהרט,

p׳j ױ א»י  סערד. םער9מוזילדעװ א ו
 פול הוט tun תאגט 4'א האלטענדיג

 מ׳פםא־ פראנפו די איז — וואספר םיט
ן אגאסאחננדיג נעז,  1אי ווײ, אמ׳ם ןי

J פאלשטעגדימד iu r m זדתמדסא־ 
 מ־ איז ומלמר jtnftחנם כענדינ

װ מוואחמ שימרם י £ <יר. י
רי — מ «*J« חאם — 4ניא ני

abM און םיחנ א זאנט BM W  j/y m“ 
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n ה^ט ?י ip :געענםסערם
 איבעריג נישט זענם איהר גײן, —

 גאטיר- — ®ונדעססװענעז ריחנװדיג
אײך... כ׳דאנפ — ציך

האר־ אוים׳ן טרויעריג געװען איז בױר
האם ױ אז געדאכט סיר זיך ם׳ה^ם צען,
 געדאנקם. אױפריכטיג נישט םיר

* * *
 זעצטען אויך םריהער זי םצעג איך
 האבען םאצ יענעם נ*ך אבער טרעםען,

 ענד־ נעזעהן. זעצםען גאנץ דך מיד
 םון םארשװאונדעז איננאנצען n איז ציך

 ה*ב יאהר םיר ערשם און שסאדס,
דאמפםער. א אויוי חגרזעהן ?י איך

 בײ דארוי א םון געפאהחגן איז זי
 אויו* געװאוינט האט זי װאו װאצגא, דער

 איז װאס םאן, צום װאױנונג, זוימער א
 אין געוועז איז זי שטאדט. אין געווען

 עצעגאנט זעהר אוםשטענדען, אגדערע
י געקצײדעט. שעהן אזן

 אראפנעהאנגען איהר איז האצז םון
 גרויםע א און קײם נאצדענע צאגגע א

 איז זי ארדער. אז צו עהנצאך בראשע,
 און געװאיעז, םוצער און שעהנער סך א

 גוטען צאגעל א צו עהנצאך געװעז איז
 םרעהציכע די וועצכעז וױין, קאװקאזער

 פארס״ הײסע די אױף םארהויפעז גרוזינער
טיםציס. םון פצעצער
אנגערוםען, זיך זי האם — אט —

 פאנאג־ םרײנדציך זיך האבען מיר בעת
 אמאליגע דאש דערםאנענדינ דערנערעדם,

 און געהאט, חתונה איך האב אם —
אצץ...

 אויפ׳ן אווענט־צײם, געװען ס׳איז
 פון אפשײן דער געםיגקעצט האט טײך
 םון שוים דער ;זון פאדגעהענדיגער דער

 דער אין נעשוואוםען איז דאםםער
 בריײ א מים צםיז, םון װײטהײט בצויער

שפיצען. רויטע פון פאס טען
 איך קיגדער, צװײ שוין האב >גיך —

 זי האם — דוײםם, א או״ױ דך ריכ&
 א םון טאן שםאלצעץ א מים גערעדט

 אר־ זײן ציב האט װעצכער םײכסער,
בײט.

 בײ־ א געצעגען איז קני איהרע אויח
פאםעראנצען, און ,סיט טעצע

פאפירעצ. נעצ א אין אײעעװיקעצט
 ־גע- זי האם — ?T»' זאגעז ,-־*-׳
 טונ־ h מיט צארט שם^יכצענדיג םרענט,

 דע־ װאצט איהר ווען — ימאזן^אזמעז,
— געדעגהט, איהר — היי, בײם

 דרײסמעד... נעװעז װאצם איהר אױב
 נע־ געװעז םיר װאצט איהר יועז —־ נו,

 םרוי^ אייער נעװעז איך וואצט קושט...
 געװארעז. געפעצען אײר דאף גױן *יר

 וואסער.ג נאך נעצאפעז מענש, מאדנער
איהר... עך,

 כ׳האב אז דערצעהצט, איהר האב איף
 געשרי־ ס׳שטעהם װי אזוי געפיהרט, מיך
 דעם צויט — אז איז ביכער, *'t ^יז כען

 הײציג געװען איז װאם געשריבעגעם,
 כמן דארוי — צײט יענער איז מיר בײ

 פאר׳חצש׳םצ דאס באשפריצעז צוערשט
 קאז זי קושען און װאסער, םיט םײדעצ

 עפענ־ וועט, זי ווען דאמאצס, ערשט מעז
:אױסרוםעז אויגעז, די 5ענדי

איך? בין װאו אך, —

דמר״ און געצאכט אביסעצ חאט זי
געזאגם: פארקלערםע א נאך

 ?יךיאוגזער ס׳נעםט וואנען םון אט —
 למכען וױלע? פױר װאס דערםאר אומגציק,

 דאס געשרימןן... ס׳שטעהט װי אזוי
 ביכער, סדן קצוגער ברײטער, איז צעמן

 איננאנ־ אין לעמן דאם םײגער̂. האר
יא..״ ניכעד... די צו עוזנציר נישם צען

 פא״ א בײטעצע םון אחױסנעסענדיג
 אױפמרקזאם איהם זי האט םעראנץ,

 דעם םארקגײטשענדיג און באטראכט
:געזאגט שטערען
 כױר ארײנגעצעגט אזא, םגובצ א —

םארםױצטען.. א
 האם זשעסט אוםנעשיקטען אן םים

 אי־ פאסעראנץ דעם ארויסגעװארםען זי
 גע־ האב איך — שיף, פון ראנד בער׳ן
 גע־ קוילער א זיך האם ער װי זעהן,
 רויטען אין פארשװאונדעז איזי און טאן

שױם.
 איהר ? װאס — איצסער און ׳נו —
 ס׳שטעהט װי אזױ, אלץ גאך זיך־ פיהדט

? בוך אין
 געענטפערט. נישט איהר האב איך

 זאמד דאס בליק מײן מיט פארשענדיג
 באםארכם געװען איז װאס ברעג, אוים׳ן
 פוסכד די אויף — זוךאױםערגאנג, מיט׳ן

̂ונקעס. רויט־נענליהטע צ
 זיך האבען שיפצאך אויסגעקעהרטע

 נרויסע וױ ברענ, דעם אויןי נעװאצנערט
 זאטד גאצדענעם אוים׳ן פיש. טויטע
 טרוײ פח שאםענס געשארט זיך האבען
 האם דערוױיםענס םיז ווערבעס, עריקע

 איך אין הײ סטעדטעם הויכע געזעהן מעז
:םאתצײך איהד דערמאנט מיך האב

 וױס־ אפריקאנישע אן װי אזוי —
 פירא־ װי — סטערטעס די און טעניש,
טידען.

פאםעראגץ, צמײטען א אפשײלעגרינ
 טאן א םיט איבער׳געחזר׳ט םרוי די האט

 װי אזוי אוך שוחגסםער עצטערער אן פוץ
באפױלען: מיר וואצם זי

 אײער זײן געקאנט װאצט איך יא, —
םרוי.
 נע־ איך האב — אײך, כ׳דאנק —•

אײך. כ׳דאגס — ענטפערט,
אױפדיכ־ נעדאנקם איהר האב איךי

הארצען. גאנצען םיז טינ,
. מ. :אידיש צאט ב צ צ הא

 מג־ גיט גילד׳ ערסעסחו
 מעמ אונזערע *ו סקױ*ש$נס

#רימען. רעדחױרטע זנו בערס
סוטען דעם כיז גוט אח «*ער דער

»0מארטש.
 מיטײ אונזערע דעדסאנען װילען סיר
 אונזער פון כקשה אױ^ דאס גלידצר,

 די האט דעפארטסצנט עדמקײשאגא<
 בא״ ;ילד״ ״טעאטעד ®ח סענ^שסעגט

 פון צײט די פארלײנגעחוז צז שלאסעז
 סובםקריב־ אדבײםער ספעצתיצז דעם
 טען10 דעם דאגעישטא^ ביז אפעד שאן

 נארעכםיגט סונסקריבשאן די מאדטש.
סגיידער אונזערע  םינף די זעהן צו ̂כ

 בלויז םאר ״גילד״ דעד pc אױפפיהװמען
 א פאר דאיאד 1 הײסט דאס דאלאר, 5

סיט. כאלקאני דאלאר 2.20
בארעכ״ דין װעלען סובסקרײכערס די
 דראטעז, םיר שאיגענדע די זעהן צו טיגט

 װי אױשגעשיהדט, איצט װערען וועלכע
 דארפען זײ װאס פיעסע, א נאך אױך

 קאדד׳/ סילװער ״די :אויששיהרמן ערשט
 טאכםער״ סעקקאבס ״;עד ״פיגמאליאן״

 אויסער לאדאטאזאװ״. ברידער ״די און
 בא־ זײן סונסקרײבערס די װעלעז דעם

 דער צו רײטס רעדוצירטע צו חגכטינט
 ױעי*:ע קאטפאני, אפערא ראטשעסטער

 פר״ע יאיק. נײ קײז קוסען קירצציך וועט
 סובסקריבשאן א לעקטשורס, צו טיקעםס

 איז ,“,קװאדטעײ נילד ״םעאטער דעם צו
 באנײ־ א פאר אויסװאהל ערשכמז דעם
 פא־׳ן פיעצער פאר סובסקריבשאן טער

יאהר. קוכתנדעז
 טען10 דעם ייז נוט איז אפער דיזער
 מיט־ אונזערע ראטען מיר און מארטש,
 אױסנעצײכענ־ דיזע אויסנו&ן צו :לידער

 שוין האם איהר אויב געלעגענהײט. טע
 פיעסען, די pc מעהר אדער אײנע :עזעהן

 םון רעדוקציע א טאכען קאנעז איהר וועט
 װעם איהר בעת יעדערעד סאר דאצאר 1

םשעק. אײער ארײנשיקען
 אױסגעצײכענטע די אײד ניט דאס

 אויםשידר בעסטע די זעהן צו מענליכקייט
 די פאר ביהנע עמלישעד דער אוי(י רוננ

 אויױ פאךערעז פיד פרײזען. ביליגסטע
irm :iK סוגםמרײ־ ונעחגן צו פעפבערפ 

̂צער, װאס כערס  באאײנ־ וועם דאס שנ
 זאלעץ זײ אז םענעדזשמענט, די פלוסען

 ספע־ דיז̂ע מאכעץ סיזאן קוםענדען אױך
אםער. ציעלעז

בא־ פען קען בלעגסס סובסקוײבשאן
 עדיױןײשא־ אונזעד פון אפיס אק ױסען

סט.. טע16 װעסט 3 דעפארםסענם, גאצ

קאםפאני. נײע א פאר ארבײים
ױניאן (אין איבײםער ערשטער
ארבייבסם די ? זיך חעיט װ$ס : ^יס)

סעם? «וין
I יעס :ארבײטער צוױיטער

*ד־ עמען װ £«ןר ארבײטער: ערשטער
t\r%' •ב״טסםו? פאי :ארבײםער צוױיטער
ק^מ^גיזן.

נײע די ז אי װער :ארבײםער ערשטער
אי־בײגזסם? דו װעםען א:יע6?אמ

ב?ס, םײן ®אר ארבײטער: צװײטער
;עליבטע!... זײן און וױינ זיין

האכמאז. סעם

 דער אץ פאהטארען םאציאלע
נעשיכטע אםעױקאנער

אמעפא;־ האט קאדטעז דזש. ה. דר.
 פאיד ״סאציאלע איבער קורס זײן נעז

 געשיכטע״, אםעריקאנער ךער אין טארען
 ארבײ־ אונזער אין גענעבעז ווערמ װאס
 אויד־ װאשיננםאן אונױוערסיםעם, םער
 זונטאנ, יעדען ^30 רום סקרל; הײ וױנג

פריה. דער איז אזײגער 11
 אױםערגעוױיגליד אן איז קודם דיזער

 ביל־ גרויס פון איז איז אינטערעסאנטער
 מיםנלי־ אוגזערע איע פאר דוגגס־ווערט

 אונמער־ ניט זיכער דארםעז כײד דער.
 אדבײםער פאר וױכםיגה^ט די שםרײכען

 איז פאהטאדעז סאציאלע די שטודירעז צו
 אלס ויאױנעז זײ װאו לאנד אײגען זײעד

ארבײטער. און בירנער
 א:״ נאך זיך קענען סםודעגםען נײע
קורס. דיזעז אן שליסען

ם ר ני עוז ד ם שפאס אדף ו
דייאלאנ.) חתונה דער נאך (א

uS3K*»BaC8XKBCa8.«קארסילאװ םרים םון

,ברעקסעםט״. צו
 דער ם׳האלט װאו pip א טן ער:

 ש?לא־ לויפען צו צייט שוין איז זײנער,
190?

 חײם זעהר, םיך ם׳פארדריםט :זי
---------איטשע

 י י דיך, םארדריםט װאם ער:
- ׳*לאםעז! קעכסט
 איז נזהו ליבערשם װאלט איך ;זי
שאפ,

 װאס־ עם? פײנםט טאקע? ער:
worm ז י גים

n . : מר *םענ* חויי די דאן װסלס ו
p| ״ i

סױלע סםענדעז, סענושן, -------

ו — ווילססו ג זי א חאלבעז » «
’• < חיינם. ססג

*י » fvp w v װעסם דיר! כ׳דאנח
״ די נאצאסלזה *t o w n

j n אסאר־ דאס איד 1*9 חלואי

V v :(* w f1, סיי סאי אויו• אר4 י9,ח
p ^וועצ 'p געוק ניט הגרים

 אנ־ איצט מיר מאך בעסער :ער
בײסען,

סאפער. צו
 סט׳זיך געקוסען! ביזט א̂ד זי;

פארשפעםיגט.
 דער־ הײנם צרות מיט tnp ער:
םאחרעז.
:  םאב־ םון שולד די שױן װידער זי

? ױי ו
 יאה־ מײנע מיר םארקירצט זי ער:

רעזו
 דאך בצײבט און םאהרט איעחגר :זי
צעבען.
זאמען. נים יעחןרן םאר כ׳קען :ער
 םאר ״יעדער צויז,* די איז דאס :זי
•̂ זיד

 מיר גיב — שמארע, צרח, ער:
מי. סי

n: דער אויוי נים גאר זיך פרעגסט 
עי. גי

םרע־ צו םאראן דא איז וואס ער:
? W

גע״ חיץ מים חוסט « סיזןאם ד:

חנם באצד רומען שוין וחנסמ :

:  גע־ דא ער׳ז גערופעץ. שױן זי
v װעזען.
 זשע װאס ? נעװעזעז שוין i ער

ער? זאגם
:  וױיטער טארגען איהם ם׳זאל-־ זי
. רוםע̂ז
 טיר ;יב איצט גיט. בעסעד :ער
עסען.

:  פאר;ע- גיט עסעז אן קענסט זי
סעז.

ביאר־ אויף צו אױך מיר גרײט :ער
נעדזםעז. צו שאפ אין מיט״זיר װאם גען

: י  שצעגען, דוןוס װידער. כױט־זיך ז
̂ונען — טר

רעסטאראגעז, אין וױ בעסער ער:
מאגען. דעם ■אםעיעז זיך געהן

:  זעהן ארײנגעהן װעאעז כ׳װאצט זי
̂. א םואווי

 ניט הויז אין מיר מיט קענסט ער:
זיצעז?
: י טאג :אנצען א הויז די כ׳האב ז

 שװי• צו 6שא אין װי ם׳בעסער ער:
צען.

 זיך כײר מיט שװער דיר ס׳איז :זי
שײדען? צו

 אנ־ עיעם םון בעסער צאמיר עו־: י
וײדעז דערש

: י  1אײ איז האלםעז9נ םיך האםם ז
נלאסען!
לעבע:. ראט שוין איז אזוי »ט ער:
: י  בע־ װעח« אלז אנער ס9ם׳וי ז

|.90חא לאםיר סער,
W,: שוין הוס — ערנער, ר,909ב 

!
4*•



ii

1

ftl

• *% %

i. I

■fti'

a

VI

#9*״׳

*V..

Vi

» V P a * E B ? iy a
־ ־ ■

M T i y m n

G E R F C H T I G K E I T
A JCW11■ LAM B  W M IL f  
PaklMkM m rt  f iM •; kf tk*

- UwrMk— l u a u  Om m m  WOTkwe ( M
-  0•wT » w«w Utk itwrt, N«w to t, M. f .

L. flW KgLiT lflff, ie t la i Bdltaf
•obeertpHoa pile# f l4  Ui U f m i  91.00 p4t p«tf«

Vo|. IX. No. 9. Friday ^af<H 4> 1tgy

a s ? .  v.,T .v> ,s}‘ i,* ? .r f

^ %*£ ד־צ׳״יז ux & T & iT & M sx n

פ tn אין ױניאגם די נאויז ני y ii vpnyov אינע־ 
 קורט ריינינוננ אזא נאר קאפוגיםםעז, די סדן ױינינט

 באזונדערם און .oPytt דער םון אענדער yPv אין ם*ו
אין ױניאנס די אין רײנינוננ די איז כאראקטעריסםי׳ש

. ײטשאאנד.1
 װעאט נאנצער דער אין באריחמט איז דייםשלאגד

 רי האט דייגושאאנד נאווענוננ. ארנײטער איהר םיט
 און װעאט דער אין #ארטײ סאציאליסםישע נרעסטע

 ארכײטער־ ארנאניזירטע נעםט די חאט דײטעאאנד
 האםוניםטי׳שע די »ז נעטראפען, oyn עם ױניאנכ.
 צייט א״ז 1אי איז וועאכע דייטשלאכד, א*ן ■ארטײ
 צוױ׳שען אײנפאוםרײך זעחר און ׳שטארק זעהר נעװען

 אי־ יןאנטראא די נעהראנען האט ארבײטער, דיינופע די
 איז דאס אאגד. אין ױניאנם נרױסע מעהרערע נער

 מיאיטער״טער אײזערנער דער ium צײט דער pv נעווען
 נעעט־הט און נעדריסט ovn פראגקרײר פון סנאיעא

 ארבײטער־םא־ דייטשע די װען און םאאס דייט׳פע דאם
 םארצײיי־ םואער pv tyttyp איז נעהוננערט• האבען סען

 ־V? די םאר צייט נעםטע די נעװען איז ד*ם פאוננ.
 אוטבאשרענהטער זייער םיט האנען זיי מוניםטען.

 םארצװיי־ די סון טײא נרויםען א נעװאונען דעםאנאגיע
זײס. זײער אױוי ארבייםער־מאםעז םעאטע

 אד־ דײטיצע די םאר נעװען נענונ אבער איז עם
 הא־ פון טעם דעם װײאע א י1אוי פארזוכען tv בײטער

 זאאען זײ אז ױגיאנם, די איבער קאנטראא מוגיםטישעד
יועאעז. ניט סעחר עס

 רייכינונג אאנעםיינע אן אננעפאננען ייך חאט עס
i ױניאנם דײט׳פע די אין n  pc יןאנט־ פאםוניסטישער 

 אנפאננ נוטער א נעװעז נויטינ גאויד איז עם אוז ראא.
 צוערעט גרינטאיכע. ■ געווארען איז רײגינוננ די און
 פעטאא• די םון םארבאנד דעם אין רײניגוננ נרויםע די

 צוריה, צייט קורצער » םיט אעצט, צום אין ארבײטער
ארבײטער. האאץ די םון םארבאגד אין רײניגוננ די

ײ ײאהאצז די רייטש־ אין ארבײטער האאץ די נ
 און צוריה חוױצ סנאפען א םיט םארנעסומען איז אאנר

 איז װאהאען די אין האםוניםטען די םוז נירעראאנע די
םארניכטענחן. «נעווען אײנפאך
 נע־ האמוניםטעז די דאך חאנען דייטשאאנד און
 אאנד אנחגר סײן אין םעםטוננ. א זייערע םאר חאאטעז
 פיא אזוי געוואונען נעהאט ניט האמיניםטען די האבען

 דײטשאאנד. אין ווי ארבײטער, די צװי׳פען אנהעננער
 קא־ נתיםער דער םון נעװארעז הײגט איז ויאס אבער

 ? ארבײטער דייט׳שע די .צװי׳פעז סאבט מוניםטי׳טער
קאײנער. נאנץ א יוערט איהר איז הײנט

 םאראארען וזאבען דײםשאאנד אין קאסוניםטען די
 פאאיטי׳״ע ךי םון יעחןר בײ איניע. גאנמר דער אויןי

 די זזאגען םארנעסומען, אעצטענם זיינען װאם וואהלען,
 סא־ די און נידעראאנע נרויסע א נעאיטען קאםוניסטען
 נאף אנער זינ. נרויסעז א נעהאט האבען ציאאיםטען
 א־ן כםעט זייגען ?אםוניםטען די װאם איז, װיכםינער

ױניאנס. די םון נעװארען אויסןערײנינט נאנצצן
 די א*ן סאםוניטטען די עם נעהט בעסעד ניט איז
אענדער. *נדערע
 װאס ארומנעזעהן ענדאיך ייר האמו ארנײטער די

 *ז־ חנר םאר זײנען קאסוניםטען די אוםנאיס tv ם»ר
ױניאנל♦^ ארבייטער די םאר און נאוועגוננ בײטער
י אעגח*־ אאע אין איז טאפטיס האפוניםטישע ו

 האי. po ריכט הענט חןר ? מען זאנט װי נאײכע. די
 פון סוםט אעגדער אאע ]M םאקסיה פאםמיםטישע די
 טאק־ די און אינםערנאציאנאא. שאםוניםנױשען 6דע

 אויםרייצען ױניאז יעדער איז דאחי םימ אז איז, םיס
 טאכט די פארכאפצן רעם דורך און נרודער־קרינ » *ו

אז. דער אין 1 י*י
ױ tv נוס. נאנץ װײסען פאםוניםטען די  אין אאגנ ו

v אײניגפייט, עפזיםםירט יוניאן twpp ײ  איחר אויא ז
ײ ווען עדשט האמז. ניט ^איםזז סײן  ארײן בדײננןז ז

 כױמגאירער טײא אײן וחנז ייניאן, דער אין םאזוםח א
י אגשטאט ווען *װייטען, נענפן אויפגערײצם וחװ־ם  ו

 בא־ זײערע נענעז קעםםעז פאראייגינם זאאען ארבײטער
 צװײטען, נענען אײנער ivdotp <װ tv זיי tטאגמ טצס
t r t װערם n r י םאי סענאיד  םאר־ צו קאםוגיסםימ י

im s מר פאגטיאא די  אויס- איהר אזן יזגיאן חנר אי
m b  m u* די im vn r פון u rn* .וארטײ

n די חוסיאיז rw «a $f אמעריסא, אין טאקםיק
 אג• די אין און דײםיאצו^ד אין מאביטנ n איו n און

ר. דיחג «יי m «ני<יד איו < * n ד  ארנײטער די יי
m* אמחנר tim אי̂ן m u ru אן פאו ײאט ארזטזעחן 

r9tmm ינ׳נן #סוניהממ די  יוניאנס זייערע ■אר ̂י
evn n r |W ו י tv ty ו u vp n jv רײניגוננ ■אגעםײנע 

ר 1*י י ^ינטראי יאםיניסטײמר מ  קאמױ דער טון 1י
u m r y n יוגיאגפ. די אין

t אח i l י יטםג tv י  J V B ארבײטער די
wvwNrtnw ttnw r וחנרםאור̂י און

ן * ף ס8מ » ײ ג קיוןןיייויי » v■ איו m
....... ' " ־

 איײ ארבײטער די האכען ^אמוניסטען די אײניגסײט.
פעז חאבען ק^ורוניסטען די צובראכען. ניגקײט ^י  « ב

 די אין און ^טװעגוגג אדבײצמר דער אין ;רודער-הרי:
 דאריבער זײנען ארבײסער די און ױניאנס, ארבײטער
 מאיי• זײעדע געגען קאמף זײעד אין טאכט^ז נעװארען

 ױני^ונס די ווען ¥גער, איצט שונאים. טאיציםטייטע
̂ונטרא^ גאמוגיסט״עער דער םון אבגערײגינט װערען ? 

 אײניױןײט די װערען אוכגעתהרט העגען צורי? װעט
 אױך װעט מטלא און יודאגס די אין ארבײטעד די פון

ײ צו װעדען צוריקגעלועחרט מאכט. זײער ז

 דעד אין םירכע קאניוגיסטײטע אויסגעשצלטע די
 אין עטאדק זעהר דך גויטעט ױגיאן ?יצאוקראכער

כטרײקער.
ט סטרײקס  איהד םעחאעז עס אבער געגונ, זי ̂ה

ססיײג^ איהרע םאר סטרײהערס
 אײכט גאגץ איז עא® א אין סטרײה א ערקאעהרען

 םירמע, קאטוגיסטײטער אױסגעישפיאטעי דער םאר
 ?ריגען צו אײכט גיט גאר איהר םאר איז עס אבער

סטריײזס. ערקיןעהרטע איהרע םאר סטדײקערס
 אײסגע־ זײנען זײ אז האםוניסטעז, רי װײסען זײ
 האבעץ זײ און ױניאן ?אאוהטאכער דער אין ׳טפיאט

 צוצויגיטערען און םארגיכטעז צו באיטאאסעז דעריבער
 ?ענען זײ אױב װארים האנעץ. נאר װעצען װיפײדזײ

 איהר מען «1דאר װאס צו טא האבען, ניט ױגיאן די
 שטענ־ האאטען זײ אז אױס, זעהט עס און ? אינגאגצען

 םאיניכ־ צו מיטעא בעסטען דעם פאר פט־־ײקס דיגע
 עטענ־ געיעכט. אויך דינעץ זײ און ױגיאן. די טען

 םארגיכ־ צו כױטעל בעסטער דער א'ז סטרײקפ דיגע
טרײד הראוק דער װען און טרײד קאאוק דעם טען

םא־ײז  ז אױן טכיצא װעט פארניכטעט, זײן װעט
v ױניאן. קיאוקטאכער די ניכטעט

 די װאכ סטרײקס, די זײגען אבער גאיק צום
̂ערט םירפע ?אמוניסטישע אויסגעיטפיאטע  די אין ערל

 פטרײלערם. א־זן שעפער, דרעס די אין און הצאוק
ײ זיך ױט עעפעד ראננע אין  פאר א ק־־יגען צו אײן ז

גיט. אויך דאס כאגכע אין און כטרײקער
 עאאסבערג׳ס און לופער אין רפיטר, זײ, האבען אט

 געהראגען ארבײטער, 50 ארבײטען עס װאו ׳עאפ
 הא־ האספאני דרעס גילט דער אין כטרײהער. צװײ
 ?" קרימן. געקענט ניט אײ:עם װי פעהר זײ בען

 כטריײ אײן װי מעהר הריגען געהעגט ניט אױך האבען
 דערםאר קאםפאני. דדעס אײװאן דער אין הער

 בען אין פיזא מעהד געהאט שוין זײ האבען אבער
 150 באשעםטעט זײנען עס װאו ע:אפ, גויחצעיצס

 6 גאגצע געקראנעז זײ האבען דארטען ארבײטער.
 גע״ אויך זײ האבען מ̂ז עהגיציכען אן סטרײקערס.

 װאו עאפ, בײבער און ראטמאז רײזםאן, אין האט
 הא־ דארטען אױף באעעפטיגט. זײנען ארבי;טער 150
ײ בעז  אונטער״ די נאר סטרײהעדס. 6 געקראנען ז

 קאפױ די װאם עעפער, 11 אין אז איז, שורוז שטע
 װעיצכע אץ און ׳סטרײק אין ערהאערט האבען ניםטען

 זײ האבען ארבײטער, 600 ארום באשעםטיגט זײנען עס
 סטרײקעד. 36 װי סעהר ניט געסראגעז ארום און אדום

 קאםוגיסטען די םאר עס איז פרט געװיסאן א אין ׳
 האבענ־ עאפ, א אין סמרײק א אנצוםיהרען באהוועמער

 סטרײס אזא סטרײקעיר. צװײ אדער אײגעם באויז דינ
 אויך דערבײ אבער איז עס אײביג. אגהאאטעז מען האן

 צװײ אדעד אײז אופבאקװעפאיכיזײם. גרויסע א פאראן
 אױםעטעהן הען סען םאראירען. צו ײבט5< איז סטרײקער

 ניט טעהר גאנצען איז םריהפארגעןיאון שעהנעם א אין
כטריײן. פיט׳ן אויס איז ךאן און סטריײןער דעם געפינען

 פעהר אביסעא האבעז דארפען קאפוניסטען די נײן,
̂אוק־ די בײ אבער סטרײהס, זײערע םאר כטרײקערם  ק

 ניט זײ איצט זײ קאנען דרעספאכער די בײ און פאכער
 םאריערס, די צו װענדען פוזען זיך װעלען זײ הריגען,
ײ װעאען אסשר  סטריײ עטציכע קריגען קאנעז זײ בײ ז

 אבער דערוױיא שעפער. דדעס און <זאאוק די פאד קער
̂־הס עם זייגען סטרײקעדס. אהן סטו

אפע־ אפאצ נאר און פאא א וױדער וױאען פיו״
ײ אז ?ראוקפאכער, די צו אירעז  העאםען אונז זאאעז ז

 און ױניאץ פאכער קצאוק דער אין ארדנונג בחגננעז
טרײר. ?אאוקפאכער דעם אין

 איוזרע אאע אן ווענדעט איגטערגעשאנעא די
 די צוריהצוברעננען 'םיטאען איהרע אאע און כוחות

 מטארקײט אפאאיגער איהר צו ױניאז קאאוקפאכער
 ײידער זאא טרײד קאאוה דער אז און אײנפצוס און
 פריהער דאס איז ער וױ ארגאגיזירם, גוט אזוי זיין

 באויז, וועחנז דורכגעפיהרט w דאס אבער געװען.
 דער אין פיטהעאסען ײעאעז אאײז פאכער קאאוק די װען

ארבייט. שווערער גרויסער,
 הײנט זײנעז עס אז וױיסען, םאכער קאאױז די
אז בימןצ רעכט א פאראן  דעם אין *עפער ׳נינדױני

 א פאר װאס גוט, גאגץ װײסען זײ און טרײד אאױז8
 איבעריג דערימנר איז עס זײ. םאר איז דאס רואינע

 פצאוק־ דער םון םיםגאיד יעדעי אז זאנען, צו אוגז םאר
 םאראעטערעסירט ^ין סוז און דאחי ױניאן מאכער

*מאניזיסנן. צי שעפער ניכדמגיאן די אט
 שעפער ניכדװדאן כמהרערע אץ אז ווײסען, מיר
 באלאנ״ וועצכע קאווזקםאכער, אזעאמנ אױך ארבײטען

 דעך םון רעזואטאט א איז דאס ױניאן. דער צו נען
 חא• קאפוניטסצז די ײאס חגמוראאמאציע^ גרויםער

 אכער סרייז־• פצאוח אין״ידעס ארײמעבראכם בען
 גיס זיר אין חאבעז פאאוק־טאמר דאזעע די אױג
אין ארבימאנ( *ון איצוזאגצן דך גצטג

ײ דארפען #שע«ער דנדױניאן  אזױ וועדןס^ננס דאר ז
 1וי פאד וחנא עס אז נאגרײמען, און פארשטעחן פ̂י

 אין־ שעפמר, דט״מגיאן די װען גפסער, זײן
 -jm מסיכט און װערען ארגאדדרט וועאען ארבײטען,

״ גיױבפן און שעפעה ױגיאן םאר רען ה ו פ  די אז י
 חנר m און ױניאן פ ראבען דארםען סיצאופפיכער

ױיו, א ארגפדדרט. ?ײן דארף טר״ד יןאאופ או  אז נ
 איחד פו וױצפן און ױניאן דער צו נפלאגגען פ*״ן זײ

ײ זאיען ווארוס טא אווי, אױב און נ*<אמעז.  ױט ז
 שעפער גינדיוגיאן די אמאגידחנן חעיפען פרובירען

>< ארבײטען זײ װעילכע אין
 אױף איז עם נאר פאיכט, די באריז ניט איז עס

 פאאופ״ תר םון פיט^יד יעדען פון אינטערעסען די אין
 פאאוק״ יעדער אז דערםאר, זארגען צו ױניאן פאכער

 ^נרr דעריבער ?אל שאפ. ױניאן א זײן זאא יטא•
 ׳שאפ ניטײוגיאן א אין ארבײט װאס ׳פאן ױניאן
 -Mm אויוי דורכרײדעז זיד און ױגיאן דער אין קוכרען

 װערען ארגאגידרט קען עאפ ניט״ױגיאן דער פן1א כען
שאפ. ױניאן א אין װערען פארװאנדעאט און

 א נ*ר זאכען װעגען שוין רײדען פיר װען און
 געאע• דער בײ שוין פיר װעאען פאא, א נאך און פאא

 אז קאאױן־פאכער, די דערפאנען םאא א נאך גענהײט
 *vv די איז ױגיאז.באדינגונ;ען די אז זעהן, זאאען זײ

װערען. אפגעהיט זאאען פער
 מײגען פיר װאס װײסען גאאוהפאכער די און

 זײ האבען באדיננוננען״. ״ױניאן װערטער די מיט
 די םאר אם קאפןי עװעדעז אאננעז, א אנגעםיהיט דאך

באדינגוננען. ױניאן
אפנע״ ניט װערען שאפ ױגיאן א איז אויב און

 ער איז װאס פיט טא באדיגגוננען, ױגיאן די היט
 גאד ער איז אפיטר ׳טאפ? ניט־ױניאן א װי בעסער

 וועדגסטענס נארט עאפ ניטײוניאן א ערגער. גאד
 זיך םאר חאט זי אז וױיס, ױגיאן די אפ. ניט לײנעם

 און ארגאניזירען צו *טאפ דט־ױגיאן דעם אויםגאבע אץ
 א אין אבעריװעז עאפ. ױגיאז א איהם םון פאכען צו

 באדיגגונגען ױגיאן די אפ גיט פען היט עאפ ױגיאן
ױ די באשוױנדעאט פען און אפ דערפיט פען נארט  י
די באשוױנדעאט און אפ עס נארט װער און ניאן.

•»I י  פױטגאידער די וױ אגדערע ליין ניט ױגיאן?
שאפ. דעם איבײטען.איז װעאכע ױניאן, דער

 ענד״רעזואטאט אין אז וױסען, אכעד דאדםען זײ
 באשװינדעא״ די און אפגעגארטע די אאײן זײ באייכען

ץי ארעזגאפ כדינט ײניאץ %ד אפנאדען װײא טע.  ז
 נאד מיר דערםאנען דעריבער טאהע אט און אאײן.

 ױניאן ד״י אפהיטען װענען פאא א נאך און פאא א
 זאאען ארבײטער די אז איז שעפעי די אין באדינגונגען

 באשוױנדלען, נים אאײן זיר אין אפנארעז ניט אאײן זיר
ױניאן. די באיטוױגדאען און אפ גארעז זײ אז כױינענדינ,

מיטגלידער די םאר »ץוױאן

״נאמינײ• איז: ױניאן דער אין כדרה זזײגטיגע
 די,״עאעפשאן׳׳ ״אבדזשעקשאף. און *עאעקשאן״ שאן״

ע<ןטאן"״ און ײ אאתפאס אונזערע פון לאפיטעס אבד̂ז  זי
 קאםינה א מיט צוזאםען ארבײט,' דער בײ איצטער נען
 וועאכער םון באארד, עקזעקוטװו גענעראא אונזער פון

טשערמאן. דער איז אמדור פארןס װײס־נרעזידענט
 זעחר ,א זיד םאר האבעז קאפיטעם דאדגע די

 גאכצו״ האכעז זײ ארבײט. נויטיגע זעהד און וױכטיגע
 נאמי• די אױב געווארען, נאפינירט איז װעד׳עס זעהן

 די םארגעפען צו ראױ זייגען ?אנךידאטען נירטע
 און געװארען, נאכדגירט זייגען זײ װעאכע םאר אפטען,
 אםיאו אויב דאס נאכזעהן, זײ דארםעז גוט אזוי פוגקט

 םאר־ ..צו ראוי זי^ען קאנדידאטען גאפיגירטע די
ײ האבען צי אפט, אן נעמען  אסט דעם םעהיגקײט די ז

םארנעמעז. צו
 קאגדיראטען :אפעירטע די פיט איסטען די און

 און קאײבען. צו װאס םון דא איז עס אאגנע, זײנען
 םיטגאידעד די אויױ פאראנטװארטאיכקײט די םארט עס

 און ״עאעקיטאך די אין געװארען ערוועהיוט זײנען וואס
 סאמע די אױפצוקאײבען גאפיטעס ״אבדזשעקי׳צאן״

 ארויפנעהן דארפעז ויעאכע םעהיגסטע, אוז בעםטע
 םון געטאן ווערט ארבײט די אט און באאאט. אוים׳ן

 גאנצען דעם םיט און םאייס פיא מיט קאפיטעם די
 ערשס און ייט.5אר אזא םאר זיך םאדערט װאס עמסט

 זאגען צו אאקאאם די פון פעפבעחעיפ די קופט נאכדעם
 בא^בם דאן שטיפקאסמען. בײם װארט אעצטע דאס
כעסםע די *ױסצױןאייגעז פעפבערישיפ דער םאר עס
 אויפ׳ן ארויםגעשטעאט װערען װאש בעסטע די םון

באאאט.
 יוניאן, דער איז אדבײט די אז געהט אזוי און

 *חן און רעש אחז געװיסענהאפם, און עהרענהאםט
 צוריפ אוםן. םרייד״ױניאז אממ׳עז אן אױזי טומע׳«

 באזים נארפאאעז א י1אוי ױגיאז לי אוועסצושטעאעז
י 1אי'וי  rvMUMtrtM די אײדער אטאצ, פמ ציינתז י
 פאסוגיסכױשפ די פוו געװאחנן דעמאראאיוירט ז א

» די געםיחרט חאמז וועצכע םארםיהחנר, ני  די אין ױ
 אבעד ■אדםײ. האטוגיםטיןמר דער pb אינטערעסען

י P* איגםערעם׳ןז די איז ניט . טיטנאירער. י
ן וו׳נצ׳נז ארום ײאכיגז *ײיי * יז*י » קו ר  די «

י 1אי ייאהלעז p ̂אמאאם, י v אלע די ווען BOM B■ 
מי װעט ויעיעז, ערײעחאס ־עז ייע י tt tvm ז ruv  T t 
VJ » ג י יייז 1^ י א• י י ייגי אז י m וזינם יוני u  r*ny 
י 1אי ®ינסױיאגירעז, י̂י0 n ײמט י u a  nfum  arnpun 

י איז אי די פון אעטמרינמן י ר » ביי ר  *1א
j( נישט וחנם עם אח ער«1טיטנאי די מין m

י י * י * * • י ו ^ ו ^ ם ק ר א ט י ף ״ ן  .י
י מם ייניא! י ײז חמ ו n ו n װאט ira r t  v ײו  ו

י ר ^ ^ ו י מ , י נ ׳ ־ « נ ך ^ ן » > ״ 5י
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 אין »װען איז ארגײטפר, נארםענט
,Ditto■■ פיס פארנינדונג

tim איז דאס jfj אין ■•V .1890 in 
o ױ:נע, n  pc ,נ״״אױפגעפױטע PtV?P־ 

nr o מאכער vn n  evn tvu v נאנעגע־ 
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m  evn w y e• אײ אויסנמאלןסען 
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״o סיטואטי v אין ארױס דינצן ״ »p. 

notno v tn איו עס v u v t |אי PiVPP* 
 גמײ■* אױפנעלזןנם איז op ן1א טרייד,
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ױי ארוס פון אויט  ארנײ־ a;yt«io צו
o י1 .1סריי אין טער w v p דינעז u n 

ר; פאר וו׳ניטעי ■ ;עװען  ־vn m זי
.מײער פירם■ אײן pc 0',pow רי נען
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 P”«־d םאר׳ן י1היל קריגלן •רונירט
 פאר־ i»>oyt איו עס <ן*ורטס. די דורך

i־j»«w געיצגט r נרעגר רער פאר i r n* 
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tvu’ טער t״?*o, די זי נחנכט p tm i 
 ,p»tf9 חןר לױם טײט.6 יארי) נױ םון

D«nyj evn1׳ tv  ,tlי n n tB W M U V O 
n לפנס*ױאטארט זײנצן t n y o r  evn 

pc tyan צו ארנייטצר  v m v o  ]pjpp 
n נרענד אײן .1טױי זייצר t m און v 

iv די ־האבעז צװייטע tw o ’n■  w v pp“ 
tyo ניט ru y p tp תם אויוי( t n  o ftt 

תי דיםטריסט  רעסאנמנדירט חאט ■טוי
מ און אױם«וגעח«ן איהר ס״ מײ  «ו אי

 איו op *נטשיידומ. tv םאר קאורט
penyn געועימאסטלימ ■ נעייסיעז 
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jy«te סטײטםצנםם נעדרופט האבעז 

pc אנ־ עדיטארתלם, אױך און ריכטצר 
v װייוענדי^ tv  tv דמר פון תסנדלומ 
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n טענל,  t’ v oy tv איין ry ty j םאר 
ט אריניע ״  רײכצ םאר צײייטצר v אח י

 שאורטם אין ױמיען ארבייט¥ר אז און
 סריגען. ניט נצרצכטימײט קיין היינמאל

lyo נסײאוען א־אנזשירם א־ז עס vo  V* 
 נענעןחןר ■ראטעסטירן צו םארזאדי־וננ

 ‘Vi איו נג1םאמאמל די רזשורי. נדעגד
 די נעצוינמ 1אי ױניאן ny»tp אין ײעז

 נאנצער דער אין ט”אויפם¥־?זאם?
 נצװען 1אי onycovt 7ytovo שטארט.
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m in t »nyn איז in t t t v s  v טימל)1א 
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jtc גױאם. נפתלי

 נעשענקם, צירונג םיר האט ערשםער 1דע
e איו װאם פערל, סון געשאנק « iy tt שטאדט, קלײנע א 

n מים אוץ דענקמעלער די מים y i בע,1קי 
iy**DB i מים אץ ראטהױו םים׳ן y i־yo»o.

i y i 03 םיר האט צװײבהנר«ny3 ty n y c. 
B jv ty i evn  iy, ליסןר פיל בין איך 

jib באניניה פץ רױט אין ים־תח א 
o אץ y i pc ijm e tv t ינט.11ענם-11א

r דריטןןר דער e אוױ געןוען irty e. 
e yn  ly e e y ttv  p*t tv ך*» ’e s r a y io t t t, 

evn װײל  i y י  lyttnp• — ג^ואלם נישם ז
װא־נק. א געבען נאר באדארפט איחם ווןןלט איר

1 * ̂. 
wג גיט גארנישם םיר eevn ת — ח v ry. 

eeyn נדר evratva נים ep iyeya, ארים, כ*םם ת וױיל 
•” ניפפ סספ און
ו י ׳ avn* ו  tya ר גג «י יי

 באדיםטעד דעד געײפחנן נאשיפסען איו
 דדעס״טרײד• און וױיםט אין אױפשטפנד

 קאד געחסטער דעד צו רעפארט ?ױן אין
 ער גיט כ אזי ס. א. דער סון װפגשאן

 און װײסט דעם איבער *פשאצוגג אן
 טער״ בדײמע אין דרפסטאכער״סטדײק

טינען.
 אויןי רעדנעד א ער איז 3X110 1אי

 סגןװער מעדיסאז אין פארואסאונג חנר
 דער באשטיםט װערט עס װאו גפרחנז,

 און סטרײס קאאוהטאכער חיסטפדישער
 עקזעקױ פון םיפאאיד א באשטימט ער

 אײבאר אוי פ. א. דעד םון קאונסיא טיװ
 מפע־ סטרײה. דעם םיחרען חעאפען צו

 א איז סטרײה, פון שאוס כײם סעו/
 אומ־ איז םאסע סטרײסער די םהומח.

 פרא־ פארגעשאאגעגעם םיט׳ן צופרידען
 די אויך ;בראנדעים אואיס םון טאחאא

 סטרײס גענעראא דער סון טיטגאיחגר
 פרע־ דעד אונצוםרידען. זײגעז פאםיטע
 »ב. אינטערנעשאנאי, דער םון זידמגט

ו חאט ראזעגבעמ, י  אוגטער״ ענטזאנט ז
 קאםפדא״ פארגעגעגטען דעם צושרײבען

 געהאיטען האט עס סעטעאםענט; םיס
 סטרײה־ דער אין צרמפליטערוננ א בײ

 טעאעגדא״י האפר םען גוםא. פיהרערשאםט
נאטפערס. סעםוער נאך םידט

אנינעהוי• זיר האבעז 1912 יאהר אין
 ״פרא־ א אײגצופירען סאנםערעגצען בען

 דרעס און װײסט אין אויך טאקאא״
 קאנ־ דער םון צײט דער דורך מרײד.

 רא״ אין י. אןי פ. א. דעד פון װעגמאן
 בארמאחא״ ה. װאאטער איז טשעסטער,

 םאנױ דער םון סעהרעטער דער אאםױ,
צו אהין געסומעז םעסטשורערם
 אינטערנעשאנאא די םיט סאנפערירעז

 האט קאנפעיענצעז די אין און כאאמטע
 גאםפערס. סעםועי באטײאיגם אויך זיך
 יארה ניר אין קאנפערענצען וױיםערע בײ
 א װי אזוי ניט נעסוטעז גאמפערס איז

 איגטעדנע־ דער םון אײנגעיאדעז ;אםם
 םאר־ דירעקטער א אלס נאר ׳אנאא1

 א — י. אף ם. א. דער םון ̂חגטער
 ?אגפערעג־ די אין צד באזונדערער אד
צעז.

 א צו געהופעז איז 1913 יאהר אין
 ״פראטא״ דעם צדשטערען צו :אװעגוגנ

 \\*ם דאס אויפנעפומען m עס תאא״״.
 ״הור־ די געװעהנלױ באצײכענט םען

 אינטערנעשאגאר די אפערע*. װיטש
 האט מעז — הריזיס א געװעז <יז

 העאפען זאא ער נאםפערסעז, געבדאכט
 םון איגטערגשאנא? די ארויסגעהטעז

אאגע. שווערער איהר
 םון יאהר א איז 1915 יאהר דער
 אינ״ דער םון געשיכטע דער אין אופרוה

 םאר״ איגטערנעשא!אא די טערנעשאנעא.
 ס׳איז פאעגער. גרויםע צו זיר נעטם
 פאאיצײאײ םון יאהר דער אױןי• אבער

 עם ױניאן. דער אויוי םארםאאגונגעז שע
 דאן זיגםאךטרײעא; דער אױף קוםם
 מאסעךפאר־ א ;ױניאן־פראצעסען נאר

 גארדען סקווער מעדיסאן אין זאפאונג
 די םון שטיםונג די אויסדריקען דארח

 גאכד סעםועא מיםגאיחןר. טזיזעגדער
 הױפט״ די םון אײגער דארטען איז פערס

א חגדגער.
 האט יאהד) (פאחפה 1918 יאהר אין

 איהר געפיהרט אינטערנעשאנעא די
 אין אתאניזאציאנס־סאםפײן נרויסען

 הא״ פאנוםעהטשודערס די זאיװלאנד.
 ױניאז־םאדערוננען. די איגנארירט בען

 נעשדיבען דאן האם גאפפערם םעפועא
 צו אינטערנעשאנעא דער םאר בריו* א

 פא״ פאנוםעקטיצורער באסאנטען דעם
באעק. א. ריס

 םאר־ איז עס װיםיא אױף אאץ דאס
 דער פון געשיכטע דער אין צײכענט

 או״ דת םון נעשריבען אינטערנעשאנאא,
 ײעאכע איז סיטואציעס, אעװין. איס

 און געהאט, ראאע זײן האט גאםפערס
ײ  נעשיבטע אעוױן׳ם דר. אין זײנען ז

 םעהרערע. דא זײגען םארצײכענט, ניט
 אין ארט גאפפערס׳עס אפ ׳שפיגאען זײ

 אינטערנעשא״ דעד םון. נעשיכטע דצר
 װעגען װעא איר םארבען. נײע אין נעא
 געאעגענ״ שפעטעדער א בײ שרײבען זײ

 נע• כוטען א דערבײ מאכענדיג הייט,
 םון און איהם, םון י1ברי םיאע םון ברייך

 געש«רעכען םון אײגדריקע פערזענאיכע
 איבערגע״ שוין די אבער איהם. כױט

 פאר װאס קאאר װײזען נאטיצעז נעבענע
 דער צו נעהאט האט ער באציחונג א

 א םון באציהונג די — אינטעתעשאנאא
 שטעגדיג קופט װאס זײדעז, גוטען

צרות... םון ארױםהעאפען

 רײױניאן קאונםיל םטודענטען
ױל. מען2דעם. שבו/ אי

mv* ty»*oa**n איו inv**l0 i n** 
otvyP*3t* iy t ח® i n נוײנתנג pc 

ivtttv לײליישאנאל® pv oavootven 
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jjtim*3t* tyt*i ttny**c tv

*y*vyco v onp*ijw  T t ovn oy 
ly, בי*טצן1א1אױסצ ye*ovP ײנ iypc 

n*c in tm  ei*oj«a« ty5tnt SSPytt* 
yiytttv tn <יף. vo  i*o •םיסנייחס 

tr ty in  m e t **t tv ^vtpiyoc'tv** 
tyea a n  ,n s r pc ottvn o n  *n 

ro אױ־יי m p  tyeanttoe iytaw  *m b 
• i. 4י*י»*א1
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יויו יר ^! ײאהד הן די אי צעו
 אבײ און עװענױ, צוױיטער דער אויף

 דעם אין דארטען אזיש ארימװ/ סעל
 האטע,*, *בילםסאר אוײסםאקראסישען

 װאך די איז עווענױ, מער5 דער אױף
 צעהךיאהריגער דער נעװארען געםײערט

 סונסט־םעא־ אידישעז דעם פון ױבילײ
 ביה־ י$הר צעהן םײגט ד$ס םער.

 זעהר א םון יאהר צעהן נזךטעםיגקײט,
 מאריס פון אנשםרײנגונג גרױסער
 און דירעקםאר גרינדער, דער שװארץ,

 קוגסט־ אידישעז דעם םון אױעהאלטער
סעאסער.
 װאס אינטעליגענט, אידישער א ווען

 בא־ װאלט יארק, נױ איז אז איצם קוםט
 אויף טעאםער קונסט אידישען דעם זוכט
 און גאס, טע12 און עותנױ םער2 דער

 פרעכטיגען שעהגעם, דעם אט באםראכט
 און אױסעגוױינינ פון קונסכדםעאםער,

 מיינען, אודאי ער וואלט אינעוױיניג, פון
 אײנגעפונ־ רײכע, זעהר א איז דאס אז

 געשא־ איז װאס איגסטיטוציע, דעוועטע
 אפעריקא־ אן עפעס פון געװארעז פען
 ?גס כיליאנעד. פילאנטראפישען נעם

 אײנעם אזא שװער גאנץ געווען װאלט
 שעהנער, דער אז דערהלערען, צו

 א איז װאס קונסט־טעספעל, פרעכטיגער
 אידישער דער פאר שם$לץ און כבוד

 באזונ־ און יארק, נױ פון באםעלקערונג
 יארק, נױ קולטערעלען דעם פאר דערס

 מי־ םזן געװאחןן געשאפען נישט איז —
 װען און םילאנטראפען. אדער ליאנעדען

 אינטעלי־ ״נרינעם״ דעם נאך זאל םמז
 אידישער דער אט אז דערצעהיצעז, גענט

 געװארעז געשאפען איז קונסט־טעאטער
 אק־ ארימען םארהעלטניסמעסיג א פון

 צוריין יאהר צעהן םיט וזאט װאס םיאר,
 פאנ־ רײכע א װי מעהר ניט פארכאנט

 טוװאלט ניט אודאי ער װ$לט םאזיע,
נלױבען.
םאקט. א עס איז דאך און
 יאדס גױ האט צוריס יאהר צעהן םיט

 קונסנר אידישען סיין געהאט ניט נאך
 גע־ דעםאלט עןייז זיינען עס טעאטער.

 סאציאליסטישער דער איז מעגשעץ ווען
 אידי־ דער אויף ױעלט ראדיקאלער און

 ארומגע- זיך האבען װאס גאס, שער
 אי־ א שאםעז צו געדאנה םיט׳ן טראגעז
 א שאסען צו קונסכדטעאסער, דישןןן
ײ אבער םיעסע, בעסערע די פאר הײם  זי

 זײ־ שמאלע, צו א געװעז איז השנה ער
 גענאנגען. װײט ניט איז םאנםאזיע ער
 קלײנער א מיט באנוגענט זיך האבעז זײ

 דראמאםיס ״פראגרעסיװ א װי הלײזעל,
 צײט צו צײט פון האט װאס קלאב״,

 װי ׳זאך בעסעיע א ע־םעם אויפגעפיהרט
 אין נעװארען געשפיעלט זײנעז וואס די
 צײט. יענער םון טערס8טע ״רעגעלע״״ די

 אידי- א שאפעז םיז גערעדט חאט מען
 דער אין אבער טעאטער, הונסט שעז

 רײד. די בײ געבאיבען מעז איז אמת׳עז
 עם האם רעזרלםאםעז פרא<ןטישע יןײן
געבראכט. נים

ו האט אט און י  מארים א באװיזען ז
 װאם ״שוישפילער׳/ ױננער א שװאױו,

 קא״ זייין אנגעהויבען זיה דאכט האט,
 נאכמאכען מיט אימיטא^יעס, מיט ריערע

 שפי- דאס און יעס8וו8ה די שטימע, די
 אידישע באריהםםע דעמאלט די םון אען

די און קעסלער אדלער, — קינסםלער

מתנה א שװארץ מאױם
םעקעלשמײן. ל. פון

 גע־ פאפולער גיך איז ער און אנדערע,
 1זײ אין עואם. אידישען בײם װארעז

 אידישער דער םון גדולים די איםיטירען
 פיעא אזױ ארויסנעװיזען ער ר.אט ביהנע

 סאר־ און סאםיס! קלוגשאםט, גט,8ל8ט
 ניך נאנץ איהם האם עם דאס ילואזם

 אינטעלי״ דעם בײ געסאכט באאיענט
יארק. נױ םון עולם גענטען
 דע־ שײאױן, פארמש דער אט און
 זיך האט אקמיאד, אריפער אן פאאט

אפשטע־ ניט זיך וועל ״איך :נעזאגט
 אק־ גרױסע די נאכפאכען דאס בײ לעז

 אויף צי אמח, אן אויף צי טיארען,
װערען!״ גרויס אלײן מוז איך ׳שפאס

 כאריס דער נעװארען איז ער און
 שעה־ דעם פון דירעקטאד דער ״טװארץ,

 רײכעד דער אין טעאטער אידײטען :עם
יארק. נױ יטטאדט

 איז ״טװארץ פאריס װאס ׳דעם אחױן
̂ער א  טעפפע־ אײדעלען אן פיט קינסט

 װי־ שיםארקען א אויך עד האס ראפענם,
 און קונסט. בעםערער דער דיענען צו לען
 דער פון נעבענשט נאך עד איז דעם צו

 עגעױניע פערקװירדינער א מ־יט נאטור
 איז ער אונםערנעהםונגם־גײסט. און
 ׳אלץ װאגען װאס פענשעז, יענע פון

 אנ־ װאס אזוינס, אונםערנעהמעז װאס
ײ ארום פון םענשעז דערע  פאר האלטעז ז
 פדאק־ נים פאד און ״דורכםיהרבאר״, ניט

 פענשען, די פרץ נראדע איז ער טיש.
 פארנעהפען צו זיר ליעב האבען װאס
 דאס םיט און פראקטישעס ניט דאס פיט
 אידעאליפט אן — דורכםיהרבארעס, ניט
 און ביהנע־װעלט. ארן טעאמער דזןר םון
 אוז פאנטאזיע רײכער זײן מיט ער װעז
װי־ שטארתען און ענערניע נרויסער זײן

 גמאםער, קונסס אידישען א שאפעז *י
 שווע אלק דורכגעבראמן שויז עו האט

 נייז אפגעראמט ער חאם ריגקײטען;.
 עס און דערנמר און שטײנער אאע װעג
ij 2 אױןי אויסגעװאקסען איז f tטער 

 קונסט־טעםפעל, שעהנער דער עווענױ
 וועךמער: די זיך אויף טראגם װאס

 םעא• קונסט אידישער שוואת ״מארים
סער״...
 צו םעות א געורען װאלם עס און
 אנגע־ לײכט אירם איז דאס אז דענקעז,
 םון נעשיכםע די !נײן #א סופען.

 גע־ א איז קונסט־טעאטער אידישען דעם
 צער פױט פול לײדעץ, םים פול שיכטע

 םון געשיכטע א איז עס נפש. עגפת און
 גיט און פאיצײטען דערגעסענע גיט

 דער איז דאס וױ נעכמ, דערשלאפענע
 ׳די איע פון יפיא:ירעז אלע פון נורל
 נײעם א באטי־עםען צו װאנען װאס
 אומפראת־ א :אך איבע־הויפט און װענ,

 שםעהט לײדען פיט װעלט א טישען.
 א םעפפעי. פרעכטיגען דעם הינטער

 און זארג קאפ־דרײעניש, כיט װעלט
 יאהר צעהן די ־אין ^פא װיפיער ! צרות

 אידישעד דער האט עהזיסטענץ זײן פון
̂א טעאםער קונסט  צוזא־ בײם טעזsגע

 פאגאגדלרםאיען... בײם כלענברענען,
 איינצו־ שװער גאגץ אנגעקופען איז עס

 הונסט א אין נעתן צו עױם אן געװאױנען
 בעס?ך א בײ אפוזירען צו זיך טעאטער

פאדשטעלוננ״ רער
 אלץ איצטעד איז דערפאר אבער

 שםעהט: פסות איז ײי שפחה• די גרעסער
 פען אז—יקצורו ברינה בדמעה רזורעים

 פיט פען שנײדט טדע־יעז, םיט זײהט
געזאגג.

̂ט אבעי  פסוק דער איז אײביג נ
 מיט סען זעעט $פם נא:ץ ריכטינ.
 געװײן. מים שנײדט פען אזן טרערעז

גרויסער זײן 1פיכ שווארץ פאריס נאר

ג נ ו ם י פ ש ט ס כ ר ע ה
לשטײן.1פע ל. פון
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 נאקעט־ װערען בױמער די

גלעטער. די אפם פאלען עס
 — מקנא די איך כין דאך

 שפעטער, אז דאך האפען זײ
 א־וע־ װעט הערבסם דער װען
 פארכײ, װעש װיגטער און

 קוםען וווידער פריהלינג דועט
ײ באדעקען און נײ. אויפ׳ם ז

 האפען, ניט אבעד קען איך
 בויטער, װאלד',די אין װי
 װינםער לאנגען םײן נאך אז

בעומר. ל׳׳ג א קוםען וועם

 יאהרען׳ מײנע םון הערבםט אין
 שטומען, אין צער טיםען אץ

 םריהלינג םײן אז איך װײם
.קומען נים מיר צו מעהר װעט . . !
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ttm m m ג ת׳ מ מ ׳ ײ  ,זדנסם־סוציע, ו
 ,סובסיי׳יןס״, וועלמ איתענד »הנע

 פילאנםדאפען סון עם, תײסס נדבות,
ך װאו, און חמימננ. א אדער  נעפ יי
מי אין »ײך, מרי i איז *י א r r ’ K,*• 

 סקאימר, קונסט א עת«ץ עסויםםירט
f .סונםידירט״, גים ווערם װאם i• 

 פי־ no אדער רענירתג, דער םון שםיצס
o אין אאנםראיען? jn האט •רט 

 און ײאונדער, באוױזען אײנפאך שווארץ
 נזסיי־ וויי׳צט ווערם וואס םוב, ױס דער
1 דער n ערם  םון עקזיסםאנץ יארינןר0
מן דעם  א איז שנםנדטעאםער אידי׳
 שתארץ םארים בארעכםינטער. גאנץ
ט חזם אויןי אויפסו זיין סיט האם  נןני

מן פון  פאידינט זיכער מעאםער אירי׳
ן lira ױם־םונ, א מאכען איהם זאל «
״. א נעבעז איהם זאי ביי ױ

**♦
 איבײםעד ארגאניזירטע אידישע די
 איץ םאי״ נעשםאנען שםענדיג זײנעז
 קולסױ דעם איז שעהז און גוט איז וואס

 אי־ ארגאניזירםע די איז ׳י*עבעז רעלען
 גדױסען א געוױס האבען אדבײטער די״טע
̂ק  קונסם אידישער דער ־װאס ׳דעם אין ח

 איצכױנעז זײז דעתרײכם האט טעאטער
 אר־ ארגאניזירםע אידישע די יטםאנד.
 א נאך געגאדט שטענדינ לאבען בײםער

 גע־ סך א האבעז אוז םעאטער בעסזןרען
 םעאםער קװסם אידישען דעם האלפען

 קא־ סיר און אנםװיקיען. זיך װאיןסען,
 געוױסען, רײנעם א כדם דאריבער, :ען

 הארצינעז אונזקר שװארץ דאריס יטיקעץ
 פון יעזעד די םון נאכיעז איז ׳םוב פזל

 פיז פיםגלידער די אין צײםונג אונזער
ױניאן. אוגזער

 צו שאדעז ניט װאלט שלום צום
 װי נום אזױ פונהט דאס דעדפאהנעז.

 פאריס פון פזןלות די וױיסעז פיר
 זײנע אויך םיר װײסען ישװאױו

 נרוים וױ דאס װײסעז, פיר חסרונות.
 אידישען דעם פון ערפאלנ חגר איז עס

 צעהדיאהרימר וועפעס קונסם־םעאםער,
 אין נעםײערם, איצט ווערט עס ױבילײ

̂כט מיט  גע־ ערםאלג דער האם >
 פע־ םאגבע ווע; גרעםעד, גאך ןײן ̂אבט
נעװארען. באגאנגען גיט װאלטען לערען

וחג־ געמוז אלץ נישם פוז עם אבער
 ווע־ םיר צײט. אײז אין פיטאםאל, דעז
 צו פאל. צוױיםען א טאז קאנען עס לען

 שםח̂ה די םארשםערען איצם איהם װאס
 "םריי- לאםיר איז טוב ױם א איז ה״נט

 אײן בלױז מיר האבען הײנט \ זײן לאך
- װאונש,  אידישעז דעם װיגשען צו -

 ער־ גרעסערען א אלץ הוגסט־טעאטער
 בעסערען און שעהגערעז א ;אך און פאלג

דא־זײן.
 נזד דער בײ אז אויה וױיסעז מיר

 צו נעאאסט נוט זיך װאלט לעגעגהייט
 גאג״ דעם אינער איבערבליק אן נעבעז

 6מונם אידישעז דעם םיז רעפערםואר צעז
 לע־ זײז םוז יאהר צעהן די אין םעאטער

 אנ״ קאנען פיר װאלטען •דא און בעז.
 געדארםט יא האט פען װאס װײזען,

 דערבײ און #ניט װאס און אויםםיהרעז
 וועדט ליטערארישען דעט אױן* אנװײזען

 זײנען װאם סיעטען, נוטע אפת די םון
 םון ביהנע דער אויןי נעװארעז געשפילט
 די אױןי |1א קונםט־טעאטער, אידײטעז

 פיעסען, פאנכע םון ײערםלאזיגקײם
 צײט צו צײט םיז דארט זײנעז װאס

 אויד אבער נעויאיען. אויפגעםידרט
 צװיײ פאר״א אימרלאזען מעז יואז ראס
םאל. טעז

i s o ם י ס י ד צ
(יעי^איז)

װהילער ז. םח

נעראטעותט. איז יארק ני\ חכלל,
 זיג־ אוז זיגד םון שטאדם די יארק, גױ

 אזיי ווערעז, חחב ניט מויז וועט דמר,
 די פיז זכות איג׳ם עםורח. און סדום װי

 די וועם ת׳אובות, נעלי און צדיקים 160
עקזיםםיחמ. בלייבעז יארפ גױ שטאדם
 גאנצע נאך פארסאנם יארס נױ יא,

מז «ז טווער אפילו צדיקים. 160 ױ  ;ני
a <וים n רעצ־ חאם סען יואס נוואלד 

 טאקזג םען האט אויפנעהויגען טענם
 איז יארק נױ tv מויבעז, נעסאגם נאםת

 און דורך. זיגד סיט םארםלײצט «ױן
 געקענם אאלים די הא& װאם נאר דװך.

 פון אתטיאחון די אחנסטירען ? העלפע
מ׳ די די ג  די טליסען און ■תםען .זי

 א אויוי אפ׳פר tvn האם םממו־ם,
 אוינ אײן טארטטציט צווײ אזתר סאג
 האט מלי־חטובות <ײן םייסמל. חנם פח
ד נצסאכט. נימ דארםיט אמר טאן  מ

oy m חנר־י אז םנרא, א נאר איז 
די צורייצם גמחד גאו מז האם כױט W— י — ■ ■ ■* “״ _
t w זיגדיגע• די. tv e ra•

 זינר םיט ®וי איז װאט טטאדס א
 a ■irvccnwr גליימן ג״ס

וסממם אין יי<י*ו
מרייחען*

**9tm tt**mm

 אין אםילו לוםט די »ז יא׳־ס? נױ איז
 צױ נאר קוםט זינדינ. שויז איז יארס נױ

 און םרוםער א יארה גױ ס״ן פאחרע)
 פרא־ דער םון םענ׳ט נאםטפארכםינער

 נאכט אייז זאי ער »ז נענונ, איז װינץ,
 םאר־ שוין קר װערט איבערנעכט־געז,

 אוז יוםט יארסער נױ דער פון כאאס
 נאגצען אויפ׳ן זינדיגעד א טוין בלײנט

 זינ־ ער צי אויס ניט םאכט <עמן.יעם
נים... זינדיגט ער צי יא, דיגם

 םאר־ געװארען ׳שוין איז עס אז און
 הא־ וואגשאל דער אויף מאם, די םילט

 אריבערגעװאויגען שויז זינד די בען
 אוים־ איז עם און ארונטער וױים װײם,

ר שטאדט גרויםע די tv געקוסען,  ני
 דvד t'R — ווערען זזרוב דארף 'ארס

 םטײטש״ :נעװאלד v געווארעז םסתסא
vtv וזתב נאר ואל יאחן נױ װי שטאדט 

 ארײעעלעגס ה^ען םענשען ווערצזז
 IPD עסטייט׳, .ריעל אין נעלד פיל א»י
 נזד גרויםע םיל אזױ אויפנעבוים חאט

tro װי — אמטמען  ivp חרונ יערלןאעז 
vtv m v o 1« און *רנםח פון מטאדט 

« םאת׳נניגמס
. u p םיננוז wnv,אהיז, םענת ־ ttv’

»ר, •an אח
:nt, די טױן, וױיםזנז סיר מי 

D די »ח jm tW Ttivor גלײן דך
.r.tfft'i n .

 מן יארח: נױ ראטעװען ארוי«עלאןט
 טעאםערט, ריינינען אנגעהויבען האם

 עדטער. זינדיגע אנדערע און קאבארעטס
tvs אז נענלויבט, און נעהאפם האט tvo 

 און ;זר דעם צודייםען ארום אזוי ןגעט
יא־ק. נױ ראםעװען
געשטא־ זיך זיא טײםעי דער אבער

געיאכט: און נען
— ta אוים־ שויז אפיױ ואיט איהד 

 האט—זינד ׳שטאדם נאנצע די רײנינען
 איהר װעט — נעואנמ יאכענדיג ער

 װיײו ראטעװען. ניט יארס נױ אלץ נאך
v שםאדם tto װע־ אין צריסים האבעז 

»n 1 .מעם tאון עהזיםטירם, און לעגט י 
p** נױ i צדיקים. שײז ניט האט

 ויאס שלעכט, װײטער ׳פוין ראך 1אי
o p אצינד מען V

 גדויםען א אבער דאך טיד האבען <
 יארק נױ t"P ארתטער ער טיסט זגאט,

h םעםיעל אײםי נלח׳נמ tVOWB'pim 
 ומוונח םיז טענ דרײ א• האלם זי און
*&t, תשובח בעלי 160 נאנצע און vs* 

מ ױי״  ניױיארפ און—יארק נױ »יז ייד י
t p געראטעווענג טוין
 דע- יאלים גאנצער דמר וו«ם otn ז

 אד־ שטאדט נאנצן ר• אוז •ארםטעגם
 אוים• נ<?אנם ניט ראנעז םיניםםראציע

י האט טאז״  נלח׳םע רויםע טעהנע, ו
 צייט. טץנ דדיי אין אויפנעמון

v די  na osvo פרוי I . 
 titrwD סויזעגז orat וזי םעתר

p זייגמ m נױ «יז jrn K  vt n r 
.m  ■ p a r t  nrm p ייחחן גןזמרט 

pm  w arn חמויח- אױצ־ םיט גזמי״׳מ*
V• J* !י .•-״ ׳ ״•יד ׳ .t  r  r׳j״

 גאנצע ה*וכען טויזענט, זעקם די פון און
 תשובות בעיוי פאר ערקלערט זיך 150
 ניז םון צדי?ים די נעװארען ז״נען און

 םען, !אנט םעק׳שערםאן, םרם. יארה.
 ־VP די דעריייגם. גיט עםמ צום האם

 נע־ ײנעז1 םיטיננען ד׳י בײ לע?׳פאגם
 עם tv אזוי האנם, םרײער » מיט װען

 ־opjt אויף געטג םאװבי״בען איהר וועט
j״p צוריפ פענםעם t ’ i iV B ’ Pvp t
• די אורחא, אנב דאך, איי דאס » ו

tP םרם. בע 'v a 'P m וועלכע o p פאר 
V זוםער לעצגמן אורזאכט 'W D ip  v 

v האט זי דוען יאנד אין  oPmnr a n 
ט ױ cvn מעז tv םזמוה. טי ת מי  “,נ

tvu.נעהאלטען און m ju אין v .ד מי  ו
tv ,ty זיך חאם נאכדעם און tn tn e tm 
 IV a'W ערג«ץ סארגמכט גאר האט זי

מז א מ ioa סיט rv>a א״ '> p i v| — 
 V איצט זיד גא׳מפםינם דערםיט אבער
p אין תשורי גרענד m  jn rps*M iP םיר 

r t  i n p י׳ןר ווין ארײנם״מך גיט 
. םטייס. אנחןר אן pa נערעכםיג?יים

u &או tv חנר נזממ איד m  jflpva 
», די *ט  איו נלמ׳נת ׳מהנע װנ

P ’ P tvo גױ •P3V אין «t«

t די געראםצװעם n v w גײ -n r 
o אײנצימנ יסס *וגמדטינג• p 

חי י H ואר ו i m  p m  D m ־ 
a m  pvt|־ ׳ pa paaw די 

 PH* אימראגיים mam נים
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r,i-,

. > ,

i ־
m

A 1

i

m

p 91

>y L• •ר׳*- i. <1» •־ I

■P

 ענד די פון נעװיס דאר ווײםט איהר
 pm ענגלאגד אין tv צײטוננען, רישע

 *vs ײעט וואס נעועץ, v װרננעגאננען
 רי דרו?ען פאר צײטונגען די ען6שטרא

 פראצע־ נט װענען נאליפטען שםוצינע
- . סעו•

 v IV נעהט דייט׳ןזלאנד אץ או־ך
 לי־ שסוצינע די םארפןאמו צו באװעגונג
 ,ItD't די D3*trnvv װעלכע טעראטור,
 ױנענד וואפםענרער דעד פון באזונדערס

עולם. •־אסטען דעם און
 vtv אױם יערט3 צייט צו צדט םו;
 אייז םון םאראריםטען די צװישען האםוי
 צניעות די פוחיטען ײירעז װאס זײט,

 די םארדאמען און דורות אמארינע םון
 םאר• יעדע פאר ריטעראטור אוז יןונםט
 רי און )fv־ivo אננענוםענעם mb לעצוננ

 צװיי־ רער םון ריכטער און היגסטלער
 סורמטענ־ םאריאגנען װעלכע וייט, טער
”p אר6 דײ»'יט6 דינע t*עז,6שא ׳ t,’ 

 ׳טום קיין האבעז נ־ט זיך או־וי זארען
צענזוד.

 Mb איען6 ענע1אננעװי די אין אסת,
 *iovp אי) שטעהען צײט יעצטער דעד

 ליטעראטור, שסיצינע “.׳ס־ײע רי נענען
 ענגלאגד, אץ םיי ר״נדשיאגר אץ סיי
 פאנ־ די און פאיאליםטעז די ברויז ניט

 ם־ייע יל8 פיר, אויר .גאר סערװאטארעז,
 מא• קײן ניט פרעדינען װערכע גײסטער,

 •dpp ארס באסאגם זײנעז װעיכע ראי,
 אגדערע אלע אויף םרײה־יט ־1kb סער

נעביטען.
 צ״טונגען רי אין איהד װעט דאד

 לעזען tppDVP דיטערארישע די אין און
v הערעז Mא ru tv נע־ ארױםטחנםונגען 

 tPDMPJPPttv װילען װאם איע, די גען
ט. ם נ t p דער ײ3 ט י י ה י י ר b די

 נעמועזער v פטנע זיים איהר אויג
iV אויפרענעז ויר איהר פוזט מענש, W‘ 

 .“״מליצות pspptv הערענדינ אדער דיג
 חוטאר, אריס«< חאט איהר וי«ן נאר
 טענ״ די פון יאמנן אנהײבען איהר ײעט
 װעיטערצו הויפע נעכרויכעז װאס שען,

סעשים. נידעדינע פארדעסען
 כאוט מען ווען נננ, דער חאן אזוי

j האנד דער פיי איהם iv ארעםטירט םעז 
 א•3 װעלמ די. אויוי ?יאנען ויר איהם,
 יע־ און .“״פרײחײט M't אירם רויפען

 דך פאר םאײאגגען װעם שםירער דער
פיגסטלער. » סון פדייהייט די

 די tv נעװען, פראי ײאיט בכיר
V3 T סענשעו פרייע װ־רסלױ t  ir>vt* 

 װערטעי, םאר שרעפ דעם פון פרײען
ײ ”3 ײיל מען װערכע םיט  ־WPjntv ו
 פיהיען און רענפען צו קראפט די םען

n אמ טוח איינענע ז־יערע לויט v n.
 דא אויםען. איר פין דאם דם נאד

 אםער־3 ע3עטלי מאכעז פױיז איך װיל
 װארט, נערמפטען דעם װענעז ?יוננען
 v ארױפרענען וױל טען װעלכעז אויז•

צעגזור.
 מעז tv רוכטעז, דך לאן פלת אין

 אויוי צענזור קײן דע־לאזען ניט ט#ור
 הא־ לאנג דורות װארט. גערװקטעז רעם
 נײםטרײפסטע רי mv בעםטע רי בען

 Mo פייטען נענען־די נעקעספט רענשע;
 •אליטי־ ?ירכליכע, צענזור, מ־נים איע
 האט םען וחןרכע מיט מאיאיישע, שע,

 נעדרופםע ראס אײנהאיםען נעזואים
 ירt עניליר ה?« פען tv א־צט, װארט.

י MB באפרײט  נזען Pvt ?ייטען, אלע י
 •pr.npt אוים׳ן אנטאז לאזען ויי װידעי

װארטוי טעז
פא־נע־ ניט רערפײ יאל טעז אבעד

 אונ• אין ײארט געדדופםע ז־אס tv סעו״
 װי פגים אגרער א| נאר האט צייט ר1ד

 אויםדערװײלטע די װען דורות, יענע אין
mb נעזןשםט האנץן םענשהײט דער 

םרייה״ט. דין פאר
פריחעד־ אין װארט נעררוקטע יאס

 העכםטער דער נעיוען אח צײטען דינע
 גײםם. מעכשעכ׳ם רעם mb אױסררופ

n אינמו דעם נערענסט איהר tn vM: 
 איז טדאפט םענש v װאם אלץ ״ניט

 ניט און ן ווערען צו ארויםנעזאכם װערט
 פון אמיס רערט םענש v ײאם אל׳י
 גים mm װערפו; פארשריכען דארוי סייל
r>v ויאס v ש  ראוי איז iv שרײנם מנ

וחניען״. צו נעדרופט
מ־ vtpv m ויארט נעדועיזמ דאם

 םימ־ דפם pv סדתח העפסטפ די װעז
im האט נעדאנס. שענם vt o p fn p i ipb 
, tv אוױי i r o o 'v אדויםטד חאט ער 
v סרוגעז v זאנט  pv גע־ גקלתגענעם 

 —:אויסמװדיפם דף קען האט דאנק.
. צום נאר t'v ,דאם ד » פ ז ר \

v אײנער חאט  u n n r r u v מחמר״ 
iM האט עד וועלכעז H r u
ד, אי w אייי . a r n• 

 אי״תן’ וחנם
י דדײסספי*• י
p עי יז3 n נים 

 M .וזספםות צאהר
ל «; ־ ־ יעחאגע.

ו י m י m״ • י p *י h.

מ די זי־יאז• אםט ע צױ  שריינפר םון ני
 װארט נעדמפטען צום רעוער םון אין
 דרד• שום אחן פ׳־יײאי. געײארען יייי

jnv ,p m האט ײאיםער עמסט. שום 
 — אפערא: דער װעגען נעזאגט אטפל
P v« צו נערערט דום צו איי װאס jm• 
 Vbm* דאדנן דעם געזונגעו״. װעיט רען,
ם p״ :איפערפראזירען סען 1VP ייו v 
 װעתן. צו גערזןדט נאליש איז װאס

פפנעה־ופט״. װערם
כאטדאכ־ צו אי־ט דער 1אי יא ניט

 נע• האנעז װעלפע סיפות, איע רי טןןן
י װירקט ו  געדרופ־ םון עדנידערונג די י1י

 ?אנםטאטירען *ו איז נענינ ײארט. טעז
o p טרויעריגען dpvb, אין װעיכער 

 זיר גויטיגט און פאהאנט גוט אכעמעז
פאװײזע. איז ניט

 no צושטאנר נידעריגען דחעז מיט
 אפטער דך באנוצעז װאיט נעדרופטען

 כיד מאכען 'ײעיכע טענשען, אפטעד און
ײ (.P3vt אבנעניצעװעטע םיט נעס  ז

 האגד אין ײר צו אריימענומעז האבען
 איז ײעיבעס װארט, נלדרופטע יאס

 פול• פעסטע די פון איינע נעװעז אםאי
 און סענשחייט דעד פון ניטער טורעלע
 םארדארכע־ א נעםאכט דערםון האבען

 *פארפויפט װעדט װאס ארטיפער, נעם
 ״לי• ,“״■יעסע םון םירםע דער אונטער

״פונסט״. און טעראטור׳
 נעװארען געשאפען ז״נקן ארום אזוי

 זיד פארנעטע] װאם ײאכענפלעטער, רי
 פעד־ אין לענען פוז פאשרײפוננען םיט
v איע די שילמרען טיט רום, itv p o• 
 אונטער־ מיט פיאצעסען, גט רי פין לען

 ״םילאזא• ארעײיי לעזער דעם טראנעו
 דיגם םארדארבס װאס קװאטש, םישע״
נייםם.

 פאר• פארשפרײט װערט ארום אזוי
 פארם דער אין ליטעראטור נאנראפישע

 װעל• ערצעהליננעז, לי^ר, ראמנען, םיז
 אויפ׳! ניפט װי'נײםטינער װירהען פע

לעזער.
 אנרערע אין איו רייטשלאנד אין
או םדינות,  ער1די האט מלחמה, רער נ

 V אננעגופען “ליטעדאטור ״שונד מין
 •נײםטינער אםת׳עד אן םון נאראפטער
 םארשטעהט האט, װעלפע עפימסיע,

 די פאיפאפט אלעם םון םריהעד ויף,
 םאלפ, פון שיכטען אדעפע נייםטינ
אמז ײעלמ  ליטעראטוד אסח׳ער םיט זז

טאז. צו נעחאט גיט פיינםאל
 אננע• זיד האנעז אבעי שפעטער

 שיכ־ גייסטעע העכערע די אויר שטעפט
 tv דערצי, נעפראכט האט דאם טע^
 ־ליטערארישע רײנע, ערנםטע, אםילו

 נוי־ םאר נעפונען האבעז צייטשריפטען
 נאכצונעפעז וױלענדינ, ניט אפשר טינ,
o p אייג־ און לעזעי נײעם פון נעשםאק 

p״t אץ פיהרעז p !צײטוננע v ,װינלעל

ip o p v ״;עפעפעד־ פאד קרעד;־, *רוןר 
ליטעראטור. ט׳ןר״

קריט̂י ייטערארישזן די כמחי. גאד
iPM אפט גאנץ האט iir;;v דעם, אױוי 

tv נאגאגטע א«ת פין ויערל ג״ע פיעל 
 רודכ׳ן נױון v סיט װי ןײנען פיגםטלער

o רױט געװארען ,צונעטרימט״ ר3סח p 
m װאס לעזעד, דעס פון נעשסאל v •פר 

ליטעראטור. שונד אױןי געװארען צוינעז
m עס v ניט, װאוגתר פיין דאריפער

 חא־ טאראריסטען ?ײן ניט אויו װאס
 אייגפיהרען זאר סען צונעשס׳טט, בען

v אױוי צענזור o p ליטעמטוד/ סין* 
n איז װאס p װאס טוראנאט, עתסטעד 
p איע mo ^געםעחררינעד איז p m.

m v  t i p אזוי ניט p״i םדא• עטישע
 ניט ^רף סען עסטעטישע. אן װי גע

i ” P M’ t ,םױזרען צו אום טא^ריסט IV 
p די צו עסעל v און פיפיאך •v n t r t 
 ךיעדער צװעס איינצינער דער װאס לען,
 נערװען אפגעשװאכטע די רייצען צו איו
לעזער. פון

 מאס ניט, װאונדער 1היי איז עם
 פרייהייט פאד ליפע טיפער מיט טענשען
 ״t צענמר. v צו נעװען טסכיס האכען
 ניט קאן צענזור v אז מט, נאנץ װייסען

 MB םדײהײט די אונטעדדריקען «יטען1
o וױסענדי: :־ט קונםט, אםת׳ער p אונ־ 
 אבער שוגד. און איהד צװישעז טערשיד

d« װי jv פון — שידינװארט? דער, 
 דאס אױס מען קריינט אומגליקען צוױי

קלענערע״.
 שוגד־ דעם סיט פארגלייך אין און

 פיי v אוםנליס צענזור דער איז אומגליה
 אלע איו ״שונד״ דעד װייל קלענערם.

 פארניכטען צו דדאזזט םארסען דינע
 די ײאס קויטור־װערט, גדעםטע דאס

 הונדער־ אין עדרייכט האט פענשהייט
iP' טער r .v — װאו־ם. ;עדרוקטע דאס

ip א איז עס ; t t v  איז צי פראנע, 3
 *V3 צו מיטער ראדיקאלער v צענזור די

י מטפעז שונד־ליםעדאטור. ו
p איר אבעי tp ,ניט tv םוטינע די 
 פאנר דך װעלען “״שונד גענען ?עטפער

 צחא• צעמור. א איינפדזרעז םיט נענען
 כא• v ;עשאפען װעדט דעם ט*ט םען

o אױפצוהויבען וועגונג p א  םונ׳ם נ״ו
 אים פאד נעװינען צו װארט, 1נעדדו?טע

o p צו לעזער, םוי רעסיעקם IPPPDtK 
|t ײארט, נעדרוקטען דעם איהם,  אםא־ ״

נלאנץ. אםארינען זייז ?ראפט, לינע
 אונגעהױעו שװערע, א t<v דאם
 tv ניט, וױיסם װער אויפנאבע. שװערע

 פױ־ צו װי ב־עכעז צ,י איו לײכטער םיל
 ארױוי, בארנ װי ארא« באי: נעהן צו ,19
געפינען. צו װי םארלידען צו

m ציעל דער אבעי k װיכסינ, אזוי
 שטדעבען צו ױיכט עס tv היילינ, אזוי

איהם. צו

צי ק א ד ע ר

שאנאל 1 I דפפארטמענם עדױקײ

i i w i r f w i-i, m

 טימארבײ־ אײערע דערצעהלט
 עדיורדי־ אונזעד װעגען טער

טעטיגקײט שאנאל
ן ---------- ו

 מיט־ P3:vd פאיאן נאד זייגען -עס
 די װענען װייםען.נארגיט װעלפע נלידער,

 ער1אונ װעלכע טעטינקײםעז, פילתנגס
 די• •tv פיהרם ץניאן איגטערנעשאנאל

opvo t r t עיפ^רט 1כלזי קען ip p tt 
ט, גי  װאוי• םעניבערם rnvאונז ײאם תו

i אין שטאדט נרעסטעד דער אין גען p 
 6 צװישען םאו־ש#רייט זיינען און װעלט

אײנװאױגעד. מיליאן
 פיםגלי• ־ע1אינד םון יענינע די װען

p«גורסען, די באזוכען װעלכע ר 
 כאהענען צו טיה די נענומן דך װאלנמן

t״p p פרא• אונוער פיס פיםארפײםער 
o p t און ^ d דיער סםורולי p j w j 'K 

t ײנצן1 ארפײם, אממד אין o ,מר  tv זי
P פרפאלנרײר ױין וועלןן \ײ v  pv פקחר 
pv חי  וחנלפן טפסגווס potato פח «

tncuvs T t װאט נציפגןנוזײםען ךי נדס 
truh t ײ in(ו n a רורך־ o p פדױפיישןד 

 אינטערנע־ אונתר סון תפארםסימם נסיל
מ, שאנאל ני י יו ו י ו o י n מפיט VD po* 

•*p vר pv ומסוױק־ איגטעלעהטועיער 
«ז םיר לוג^  צױ פײײסמן נים ױד «נ
p אױוי סיל r t j t v  p v  iro ttp v װעמננד

מ vam 4י9אױ«א לי • w tX mvw*
 װאס לספ דוינרייממ

tu p פ ממרימלעד תרינ דו ס״ ל גינג װן
Hp• v̂•״hi■ v n  wnp■אתימחנ •־
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ס די ט כ ע ל ש ע ע ג אג ץ פר ר א ע  ד
ר טו א ר ע ט לי

 פרײ• ליבערםאן, חײם פץ דיםקוםיע
 אץ 8 מארטש, םען4 דעם טאנ,

גארדען, סק. םעקינלי אין אװענם,
כראנקס, ראוד, כןןםםאן 1258 י ** *______

 די דיםהו&יחנן װצט ליבערמאן חײם
 ליטעראסור דער אין נעשלעכס םון פראנע

מארםש, טען4 דעם םרײםאג, חײנטינען
 •PD מעקיגיי איז אװענט, איז טזײגער 8

ס. ראיד, באסטאן 1258 גארדען,  ברא̂ג
 אױםנעוד געסענט ניט םראנע די האט ער

 גיט גערוען איז ער וױיל װאד, לעצטע מען
 וחנלבער סטאליער ר. דזש. ב. איז נעזוגט,

 אונזער אץ ליטעדאטוד איז סורם 8 גיט
 םארנד ח^ט אוגיװערסיטעט, *רבײטער

 וועט ליבעדםאז חײם •לאץ. זײן מעז
 הײג• םראגע די דיסקוטירען זיכער אבער
מארטש. מעז4 דעם םרייטאג, םיגען
 זעחד םוורגעםט פראגע געשלעכטם די

ח ?•ר^נדגענמע » ײ  ליטעדוד דער אין •
 ויינען םיר איז דד־»סע חנר *יז איז םוד

אמ־ זעחר זייז וועט די tv ויבזנר,
ווערם. בייחנגס נדויס םון און צמנחנסאנט

 יעחציע טכםע ^בערםאנ׳ס איז דאם
מר קורט ויין פון  און ^ליטעראטור אי

j w,פארמ־ וחניעז דיסקוסיעס דיוע ״ 
 אוועגם פרײמאנ יעדען װערען גוועצט

 דעם אין סיזאן גינצען ®ח ®אר<זיוי אין
tuM i m m, § אוחמט. אין אזײמר 

,  םח כיסגיידער אאר ארײ אײנטרים . ,
n jrtW ײניאן. אינםעתעש^נאל

w i,» ײי m trm m rt mn n ײ

 װלען מיר - .0 <אלןא( סעראטי^ י.
ד, 17« װידופ נןוזעחן ״  איחר װי י

̂געחזןד• ״״.עיענגײ;• n 17אי? או
its r ?״*'/ ?  asvo op ײעש אן#
 y* ליגט״ ״מײלמג דעד •ון פרויס״ ״יןלא

n חלװאי אנלןוסען. »וי,י חער« *״סונג 
c װי «יע*ען נימ op זיך זןל iy a  op «זיר

 :׳ס9װ*י«ינ;ט װאש דעם צולינ — װ. .1
וו״עזעי און געײעז יויז גענור*ס^ג

 גע־ גיעט חאט ׳מרס?נ0# געװען איז **יס
עש דעלייועײ׳/ ״ס«עאעל יעי י>«ל*עז

 לעצטען ל׳ן0«. ׳יועט *ו ^גגעקיסעז »יז
 חיעמײ דעם *יז געדיוקט וועי* ײון ניטער

נומעד. גען

־ .po ריוױנגטאז םון װ. כ.  דר.- מיד -
 ני*, װײסען מיר װ;ן ׳בריף ק״גע ני» קען
ב. בריף. די סון ׳•רײנער דעד יויו עס װער

 צוױז מיפ ב. או;»עיען <ימ. ג^י זןןג■ װ.
 װער. װײס ײעי »דשמעקען2• ?יך ײןװען

 גישט אינעי־חסיט זעחען סיר ייין
 אוגטעיצו־ ;-חןןט מורא יחר8 װארוס

 :שעייא באמען טרלען *ײעד יירייבען
 גע״וען וײם איחד בײװעל. אובדיולדיגען

 ג;־ ח»ט עי ניגער. .w פון לעקציע יז אויןי
זײנען ״בינער מעסא: ער1 אויף רעד■

 זײט איחי און ®יעד׳/ און »ר״נד אוגזערע
̂ט עי װ*ס לץ8 םימ םימיג9אײגי גימ  גע־ ח

̂גס. ס? איז «ו ז  מורא איחר ד^רו* װ̂ן
̂מען דעס אוגסמנרצושרײבען תןבען  אונטעי ג

w ?לען9י סיר װילם איחר אויב בריװעל 
 ען0דאי איהי װעמ בדיף, 8 ײעיעז8 ירוקען

̂ן  ײעד8 אנכעבעז ׳טעגם8עי :ז»כעז צוױי ם
דען.  ־8קל ®ביסעלע נװ>וזעז8 צװײםעגס, ̂נ

 גיט זײט איחר װאלום בו״טעי ווון יער
̂ס דעם סיט אײגאמימיג  ח*ט ני;עד «. װ

 שאדען ניט אויך װ$לש דריסעגס, געזןג®.
 דעגקט איחי• װאס זאכזגן לײן8 ל«8ז איחל

 א כעײען זיבעי עס ל«8ײ 10ד דעס. װעגען
דיסקוסיע. נמע8ערעס8איכ

 באמת זיד פיחלען מיל—~\.ל ט.
 לעצמע די אין חאבעו מיר װאס ^ולדיג׳
כקוםען געקןנמ נים געז8װ עטליכע  אוגזןןר ̂ג

 רעגעלמע״ כען8ז ײערע8 דרימז >וון ך80י8
 אין טזגרקמ8ב געװיס op ט8ח איחר װי סיג.
 אין און רןריג. אין םיר זײגען צ״םונג, דער

 כען.8»ם8 קי׳יגע 8ני© ?ײנען נזלהמח פון צײם
 ציעפ,8סיםי נייע זיך סים ברענגט מלחםח

 קומם מלחטמ פון און אונמיטןנדען, גייע און
 נאחענם, פון די נןר ניפו לײדען, צו אויס
 למי•־8 ײעלע8 1װײט דער פון די אויך נאר
 געדרורט לע8 װעלעו חאבעז מיר ס8ײ לען

 כייר װעלען אןעי• צײם. «ו גײם פין װעדען
ײן נען8P אװין איצט פיכקטלינזגי. ניסעל8 ז

 ס. און 22 ל8לאק לערנער״ סעכועל
̂נח אײער — *:.8 לאר»ל יןוטשער  װעמ בק
 איבערגעגעבען חאבען ביר יועמן. .עיפילם

 לםםז:ט8דעי מײלינג אין דרעסען8 ערעיי8
גײםונג. די װעםבמקומען איחר און

ײז — .22 לאסאל צינקיז׳ מ•  גײע ״ז
ײן װעם דירח״  בעל8 װעט איהר געדרוקש. ז
נעקסם/׳^8 ײייף לטען8װ ביםעלע8 מוזען

 װעם טאנאלאג ײעל8 — וזערשונאװ. ם.
 י8י 8 מיש ײערען, רעפענםליכם8פ קירצליך

̂ם מען ס0װ ענדערומען  כען8מ געםוזט ח
ײן ל8י עס כען8ם צו כדי ל״.8דדו?ב״ ז

 ״8״■י דעי ׳יע — .9 צאיןאא םילייס, ז.
 ײער8 לײבעל. ז8וױג 8 איו ל״מל גיס״80

 יעלט לײבעל דעם אויןי לד8זויב ?8 מײנוצג,
י י1ר8ד ן״8ױני װאדט ם8י  י8* זיד ן8יו*י י

 לשע.8פ 8 זעחר איז איעשםעלען, נים איתם
 י0נ געגעבען װעלם לײבעל ״נים808•״•י דער
 18 1 ח*מ ס8ײ ׳נו*עק»שירערס80 זוינע8 *י

 לםען8ח ס8וי און ן8מני וער םיש אגרימעגט
 סקעב״ 1קײ ».0ן״אז8ױני רי8גים80 8 י1»ײ

 עס גאקדכדען. גיט לײבעל דעם 18ק •8«
 ל״בעל ״נים8״•רןס דער ?8 לז*8 מײגם«

 דער ז8 צײכען, 8 איז רמענט8ג 8 אייף
 ױניאן 8 אין רען0געװ לםעג*איז;עמאכם8ג
ײ דעי ז8 מיינט, חןם «.8«  לײ״ :יס״8ס8•

 װי צווע?, זעלבען דעם בסןלום8 דיגם נזןל
 די חייסם, ס8י ױגיצן״לײבעלם. נדערע8 לע8

 רם8ײ דאס ויר *ויןי תזבען װעלכע ליזבעלס
 ן8יוצי די זיר שםעלט י7ריב8ד און ז.8ײגי
י ו ז ײ דעם ו»ר ײן8 ן  און לײבעל, גיס״8ס8״

ײן אויר יןי8ד דערימד  יע8 פיז פליבם די ז
18יױג מי מים יערירעז88? *י ױניאן״ליים

̂עחש ז«ל לײבעל דעד י8 זעײה און  ײזך אנגן
1P ו י  גע״ װערט ם8זי רםענם8ג יעדען ײו
*8יוגי 8 איו כ«80  ל*8פ װעם דןפ .18ר

רגײם.8סקעב־ די רקעט8ם פון םרײבען

נאטים. םיעיזעל
 ח»~ אלע po ש«א־םשערליים

פז שפפפר פלסמ יספשיססתו  זיינ
n o n ג<ר ארימצושיפפ^וײפחנ 

pm  i r o p tw ,pto לפר• יןא לאסאל
דזסײ• טשארלס ty (וטפרס ,מאר

mm אפיס pa איגנתר־ דןר
j»nbo  »16  soon  ® A* ' ־ V *’ 7 r
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 אר* אידישע כאזארגט ״ארט״
 מיט חסלאנד אץ ב״־טער

געצײג.
 געזעי־ אײנקױוי ״קאאועראגךװע די

 זיך געסיגט וועינע ״או־ט׳׳, םון שאפט׳׳
 צוגע״שיקט חאט ענגאאנר, אאנד*ן, >דן

v זתם w n y o gז באריכט, » ״אדט״ (־« 
ov אן אבצושאיסען נעאוגגען איחר איז 

 האםיכאריאט ״סאייןם• חנם סיט )*•ס»ו
 סי־ אין חאגחני״ *•;*וױידגסטעז פאר
 מא־ אהיז אינערשיקעז פאר רוסיאגד װ*ט

 דארטי־ די פאר רוײטאטעריאי און שיגעס
עדד-ארבייטער. און בעאי-מאאכות נע

מז זאגט בארינט דער אנחןרעס: צוױ׳
 געזעא־ איינסױןי ״קאאאערווטיװע ״די
 םון אינסטיטוציע סיעציעאע א שאפט״
 אידישע םון םארזאיגונג דעד םאר ״ארט״

 י1אוי יראחציר״טיטאעז מיט אדבײטסאייט
 גע־ צײט יעצטער דער אין האט קיעדיט,

 גרעסערע מיט אונםערהאגדאונגעז פיהרט
 קאאפע- אידישע אוז בעגק קאאיעראטיװע

 זױ ווסאאנד, אין אמאניזאציעם ראטױוע
 םאר גרונד *םעסטען א שאפען צו כענדינ

 בעאי־ אידישע נעבעז צו ארבייט דער
 און דױ־מאטעריאא טאשינעס, מיאכות

 רע־ דער לןרעדיט. זיכערען אויןי נעצײג
 געשאא־ איז איםאך אן אז איז, זואטאט

 ?אםיסא־ פאאקס דעם םיט געװארען סען
 װעיד חאנדעא, איגװײנינסטעז םאר ריאט
 נע־ די אײגקויף-נמזעאשאםט דער דט כער

 אײ די באדינען צו מענאיכקײט זיכערטע
 ארבײטעי ערד און חאנדווערקער דישע
 אויף םכשירים איז רױ־כמסעריאא מים

קרעדיט.
דער־ האט *אײנקױוי־געזעאשאמט׳׳ די

 טאשינעם טראנסיארט אײן נעשיהט וױיא
 מאאכות םארשידענע םאר רוײשטאוי און

 דעם םון באשטעאונג אויזי אעגינגראד קייז
 זײ־ עם *טרוד״. ין*א«עראטיװ דארסיגעז

 םאר־ און אױם׳ן«א*ץ אנגעקומעז שויז נעז
׳ןגײ־ םאר קרעדיט אױוי נעװארען טײאמ

אונטעױשיאה, ;יײגיאיציגעס, :דעריי
; יןיטעי״־סאכער-טאשיגקס 21 ; מע#

in טריקא* גרויסע 2 ;שטריק־מרשינעס 
 ן טאשינעס שוסטער 20 ; טאשיגעס טאזש

 אעדער מאיעיגעס; יטטעפער־שערף 5
 אגראפען. און קאיקעס ׳ראק) און (יטעװרא

 םאר מאשיגעס םערעזישקע דעם חוץ א
 19 וױ מעהר אויף ס״ה נײטאריגס.

דאיאר. טויזענט
 דער• דעם דורר װעט קרעדיט דער
 צורימ־ •ינקטיליך לזאאפעראטיװ מאנטעז

׳ װערען. נעצאהרט
 נעצײג־טראנס־ דער װאס דעם דאנק א
 געזעימאםט״ ״אײנקויןי דער םון פארט

 סעזאן, דעם םאר צײט איז אננעקוכמז איז
 םיס די אוױי אװעחצױטטעאען געױגגעז איז

בעיײםיאכות. אידישע רײהע גאנצע א
 אויס־ די צונעגרײט איצט •װערט עס

וננען םון םיהרונג אידימע םון באשטע̂י

ט ל ך ה ו י  א
ג ב לו מז מן א פ

נעויותי: ®ײג• #ערקיד״װע א
די .« * • ע ►mpSjn •וז tiov יס1®ר*נ
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י » ז י &
«װי ו1 גים םרזים דיזנזצו. קרמעז bjvp איהר חיל̂ר •נרקויא!

זימי וײם
ti

.0 80 nn»  
♦  ^

נילדרויטי ®רמם

אפעױיפארס
• !אױפטערקזאם ׳י. װ. נ. ל. m ,2 לאקאל

:אםטעז די פאר געװארען גאםינירט דינען םעמבערט פאלגענדע די
:טשערמאן םאר

 «. גאנליז,
 י. קורינסקי,

ס. באגנא,

 ר• *וקערםין,
 ם. נאנלין,
 ל. ליװײ,
 נ חײגס,

«. קורינסקי,

 ם. סטוירלינג,
 א. סםודענם׳

ײ. גלום,
 ב. טאזער״

ס. הײפערלינ;,
 ר. *וקערםאז,

ל. ליוזײ,
סרעס׳

:םעקרעטאר און םענעדזשער פאר
ײ. בלום׳ מ. סםוירריגג, ראםענבערג

װאגבער ח. פריעה ב. קאילאן,
ב גאלוב, .t קרייצער, .rn םילער.
̂ן, ב. םאזערל לעווי:סאן, ב< קאיל

ב. עלעזינגער, ם. •ײגבערג,
:טעמבערם באארד עקזע^טיװ פאר

 ji אײחןנלאגה
ס. •ביאסאוו^

 ם• אקעדםאן״ -
 ם. ווייכראססאן,

 ס. ודיייז,
ברעס׳
 באביץ
 ס. כאג̂ג
 יװ. בלום,

 ל. בערלינער,
 ס. בדאוז,
 ם. בלום,

 ל. בעקער׳
 י. בארזךי׳
 ל. בענדער«

 י. בראמקאמסקי,
 י• קויער״
 ל. קיהעה
י. קאימנז״

* ןןײבראםםאן,
 דימראמוײו

י• דאלצנקא׳
 נס דאלינקא,

םױין,  ח. •ײ̂ג
 .trn »רימ»ן,

 ח. •ריעד,
 ב. •חננקעל,.

•ינק״
̂יםײן  •ײעו
ס •ריעדמיז״

מי »י  ם. •יעבע̂ר•
 י1גערסרייקא

 ̂ «אלוב״
י. גוואןרסאן, - 4 fDTyITJi •ל

 גענזזי׳
r גרעטג n. 

r n  #v«rrs»m.
 J װעלער׳

י. וואנמעל,

.rn  ,wjonyj
 ם. נעדעלםאה
 .2 גאלד«*ן,
 א. גודםאן,

 ם. גארבאײיבמז,
 י. גאלד.

 י. :אלדבערג,
 ל. גאלד*םיין,
 ס. גאלד»ארב,
 ל. גאלדבערג,

 ס. ג*ר:יק,
Dr®̂ n|'»ם. ׳ 
 ב. העקע־*,

 י. חיזןטא;.
̂אװיפףנז  ׳חעח»

 ם. חויר׳יםרימ,
 ס. חײוערלינג,

 ס. חײקין,
 חאראװימ,

nsrirn,]* .ח 
 ג. חײגם,

 י. הערסוון,
r®Mirpmyn, .ס 

pOMrqnrtt,' א
 י• *9?

 ב• קאילאז,
ב• קאילין,

> ־ ״ .« 
 מדיעװיץ״
 .8 קיי״מאן,
 קלײנבי̂ד
 •. קלעגעפז,
iKOMp, .ל 
 דז^ קו»ער,
 ב. ̂יסין,

 .8 קרײצעד/
 ח. לאיידום,
 .n לאיידוס,

 ס לעװיגסאן,
 ס. װיארמג

 י. װיעא»יין,
װייפבלא®,

̂גוס,  ײ. זלאם
 ד. לעװינםאן,

 ל. לעסב,
 ס ליװײ,
 ל. ליװײ,

 דזש. לזןװענסאן,
̂דעל׳  ל. ל

 ,‘לעװענטהאי
 ח. לעװין׳

 לײנאװיט׳ג,
 א ׳י’לױוי
 דזש. ׳לין

 פמזײקין,
 ה. מילער,

 .rn מוללער׳
r:iD,]״ rn. 

 י. לעװיגסאז;
 ׳סקי8מאגולע

 .rn םײערסאן,
 ס. םארריס,
 ב סאזעי,

 םילטאן,
 .4י סוורגולסקי,

 ס. גייבין,
̂ינעי*, א נאג

.r& ,wy:
 מ. נאנלין,

 ס ארזיצער,
א ?  ח• )וי

ן.8ורא  ^י
 י. וינקיס.

,̂  .rn •ארפמאזוי
 ר. ׳אל»ן8

 x פאםו̂כ
 ױריץ,
ווירל,
 יאיעץ׳

 rn ׳ערג«פ8
 ל. ראזענצװײנ,

 נ. «י?ער,
 מ ראמעננערג,
 ח. װײמןחן,

װאגמאן,

 נ. םיללעד,
 ם. ׳ראאיװאלד,

 .r?n ראזענגזהאל,
 «. רוסקין׳

 א. ראזע̂ן
 רודין,

 ס. רעזניק,
 ל. רןןזענאוזינמז,

 &. ראזעגבערג,
nyT̂ n2»’er .ז 

 ל. סעלצער,
 םענדערם,
 מאסנער,

 ב. סםאלםאן,
n iir^ .ס 

 סםוירלינג/
סטוירן

Jl ,t«Qiimoir 
̂גז,  x סםוח

 נמזח סוירן,
 x רג,1סעגדב?
 ם־ סלאאן,
r סםװירן, n. 
 .rn מ. םפוירן,

 x מעדלער,
iy*nr,ח. ־ 

 םםחןמלער
r #װער*נסקי, n. 

 סםימ̂ח
 םאלאםאו׳

w v,] .ס 
 ס. סעה,

 ח. ®ווליס,
 ס. יורםאז,

 ק. ױײסטאן,
 נ. וועכםהנר,
 ס. װילםאן׳

 ל. װינקלער,
 זז. װאגגצי,

npioyra .ת 
 ר. צומרםאן,

 J זעלי
r^ rp ri

מי י י ׳
d זואנען וחנצכע נמנםנערם, v ip וועצמ איתענר אדער אויםצוזעמז 

w rp p m s if נרמתן צו געמטען זיינןן קאנדידאםעז נצםינירםע די מנ«ן 
rt n די y r a n m a איז עצ׳נתשאז דער *n־i* r p m וועםט 3 איז תאמיטע 
גרום, ברורערצימז םים ססדיט. «נ16

קאמיטע אבדזשעקשאן און עלעקשאן
4יוגיןנ וואירמרס גארכתנם ציימס Mi* 4י3

Sp« אין בעי־טיאכוח ii, ,נארסאװ קיעװ 
 אנסיאנע אדזוסער די ׳ןוטעדט. אנדערע און
׳*ניי״ ניירער,6׳ פון י1נ*דאר דעם נמע איז

 טיאי׳נר, טימ»«ר״ ׳עוםטער, דערהעם,
 •אריק־מג׳ויס זיינערראנער יט׳.?סער,

צנרערע. און

א ^D הויז פײנפםע,  פײנםםער דער אויף י ,
. עשאדט א־יער אץ נאם ן .  קײנםאל איז .

.ביליג ױט .  ווערטה עטארק אבער איז עם .
 «װ אלענזאל זיר לױנט עם באזיצען. צו עם

כעםטען. דעם פאר קעםםען

 אבער םיגארעט ביליגער קײן ניט איז םידראד
 אבםא- איז עם וױנשענבװערםה. זעהר איזי ער

 אדיםװאהל ה«כען_דער צו איהש װערטה לדם
 ענם- םיוראד װאם םאבאק זעלטענעם פון

.אײך. נים האלט  אראםאט און געשמאק א .
 פערנענינען אויםערנעװעהנליכען ברענגט װאם
רויכערען. אינ׳ם צופריעדענה״ט און

MU
 סינארעט אויסערנעװעהגאיכער דער
 מאז, אויסעתעװעהנליכעז דעם םאר

 בארענ־ איז ער דאס פיהאט װעאכער
 אין זאכעז בעסערע די צו סעס

אעבעז.

M

w

r* ■׳

:r*v

8׳̂ל

 מעמבערס אונזערע וואס
זױםען דארפען

 װאם די״ «ז םעםבערס, אונזערע אויפמערקזאט מאכעז םיר
ב, אוי,ז נעלם אריכערשיקען װילעז טו ם־  טאן דאם קענען יו
דער דורך

אל אנ ש ע ערנ ט  אינ
אן ני ר, ױ אנ ב

סט. םע21 קארנער עװעניו/ טע5

ער חרך צײם. אין קריגען זײ װעלען גלײה דן*ם םוט  אײ
 tut ראןיעגלעט ■אסט, תרך געלם שיקען איחר קענט באנק
ט3 פארבמדוגנען געםםע די חאבען םיר ראדיא.  אייער י
 זוןןם עקםאעגטעם, די נלויז רעכענען םיר און חײם אלםער

• אליץ. אונז קאםט עס

tio n a l U n io n  B a n k
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י. עװארם״ן, נ. איסם, מ. גאאדשט'יז, ̂אױסקי, ס. אטיסי
ס. שערמאן, הילדא לאגגליב, דוש. גרינבוש, ם. ברערשגײדער,
ס. סאבעא, ב. אעדער, ה. גארדהער. ס. בערכיאן,
נ. סאבעא, םיאער י1גאאזא באאמ
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w מאכער סעמפל חןר איז  m 3 ל
 איז װאס כייטע; לאקאיל י״עצטעד ד•;־

 טען19 דעם שבוז ;עװארען אפגעי-איטעז
 ערםאינ• אנית׳ער אן גערוען איז םעברואד,
 אונ־ און שבת, געװען איז עס אבװא־זר

 טאג דעם ניט ארבייטעז כייטגיידער זערע
 גוט־ א געײעז כייטיגג ראק*׳. דער איז

 װעיכע פדאגע, ער״טטע די באזוכטער.
 צו אױשגעגודען האט מיטינג יאקאר דער

 סא־ צו אזױ וױ געײעז, איז דיסקוטירעז,
 בא־ נוט מיטימעז ראקאיל אונזערע כעז

 דער אין אויך איז געװעהגרץי ?וכטע.
דער געװארעז ארײנגענוטען דיסקוסיע

 אוגזערע איהאיםעז ?אילען כױר װען טאג,
 געשםעלט איז םראנע די םיטימען. יאקאל

 וואד. מיםעז אי[ אדער ?בת געװארעז
 דער אין זיינען מײנונגען םארישידענע

 א נאך געװארעז. אױסגעדריקט םראגע
 באטראכ־ ערנסםע סון יטםונדע גענויער
 קאקאיע אונזערע אסבעסטעז וױ טוננען

 אינ־ און באזוכט גוט מאכעז צו מיטינגעז
 צײס די אראנדשירען אױך װי טערעסאגט

 באקװעכױליכ־ דער פאר מיטיננען די םון
 בא איז טיטגיידעד, םאד״אונזערע קײט

 איבערצו־ םראנע די געװארען ״טילאסען
 א פאר באארד עקזעקוטױו דער צו יאזען

בא״שיוס. <עצטעז
בא״ עיןזעיןוטיװ די װעט געװעהנייך

 צרױסנעברצכםמ די זינען אין האבען ארד
 דעם פון םיטגילידער די פון מיינונגעז

 דאזיגער דער אין מיטינג ילאקאיל יעצטען
 פיט אנקיאנג איז האנדיען און פראגע
 באסטען אוז וואה? צום באנריםעז זײערע

 עיןז. די וועט אויך יאהאי/ אונזער פון
 אונזע־ װען טאג דעם באטראכטען׳ באארד

װערעז■ אינעהאיטעז זאי^ םיםיגנען רע
בר. מענעדזשער, דער װי דעם נאך

 רעפארט אפיס זײן איגענעבען האט לרבין,
 װאם ׳סו?סעס םויוען דעם אנצײגענדיג

 דעם אין געמאכט האט ̂אח̂א אונזער
 םיט־ אוגזערע רעדז״טיסטרירען םיז פאקט

 אנ־ אויו און לאקאיל, אדנזער פאר גילידעד
̂ע ריחןנדיג  נוײ םון פראגצן אנדערע פי
 אח םיטנרידער אונזערע פאר טיגקײט
 איבערגענאנגען מען איז ילאקאיל אונזער

 מענע־ םאר נאםיניײטאז עריטטע די צו
 עיזזעקוטיװ-בא־ און סעקרעטער דזסער,

 װירק־ קאנעןפױט פיר דעילענאטעז. ארד
 אונזערע אויב דאס זאגעז, ״סטאלץ ליכ&

ידער  דעם איז איז עס װען האבען מיט̂ג
 ניטע נאםינירט ילאקאיל אונזער םון יעבען

 פאר־ צו מענשעז אמטען, פאר מענשעז
 אין אאזיציעס פאראנטװארטיליכע נעהסען
 אױוי איצט עס זײ האבען יאקאיל, אונזער

 געטאז. אוםן אינטעליגענטעז העכסט א
 דאד איז ערפ*הרוננ דאס אױס וױיזט עס

 מעניטע. יערנעז צו מיטעל בעסטער דער
 די נעײארען גאמינירט איצט זײנעז עס

 טוער איבעתעבעגסטע און עטינסטע1<
 מעניפעז םארמאנט. <אקאל אונזער װאס
אזען קאז מעז וועיכע אויןי  דעם פא̂ר

 װאס ױניאז%מענשען אונזער טון שיקזאי
 נאמי־ םעהילט. יאקאי דעם װאס װײסען

 צאהי, גרויסע א געװארען זײנען נירט
 נאםיניײ אנדעחנ איע איז װי גרעסער
 פון אנזאג גוטער א און צײכען א מאגס.

 אין טעטיגקײט פעהר און יעבען נייעם א
 «׳האפענונג האבעז מיר ילאקאק. אונזער

 םאר טאז עפעם וױילעז װאס מעג״שעז דאם
 ׳v»sb מאי איע זיך נעפינעז ,4יאיןאי דעם
יװע, דער איז אפיצי^/ :יט אויב  עסזעלו̂ו

 די אין מיטינגעז, יאקאלע די בײ . ^
 אגדערע פאר״טידעגע אויף און יטענער

 יא־ אונזער םון נוםען דעם פאר געבינתז
קאי.

 גאפיגײ^אנה די זײנעז אבער דעם פיט
 יעצ־ און צװײטע די געענדיגט. ניט נאך
 אאגעהאיטעז נאך װעם נאמינײ^אז םע

 אין מארםש, םען6 דעם ״שבת, וחןרען
 םטריט םע 14 איסט 231 אפיס, אומער
 צװײטער דער בײ אזײגער. *2 ױנסט

 נא״ יעדער װעט נאמינײ^אן ̂עצטער איז
 ענטפערע; דארםען קצגדידאט םינירטער

 אדער ;*םינײשאן די אן נעמט ער צי
 גא־ די אנגעהםען ׳װעיען דועלכע די ניס.

 םאר ®ארקוםעז דארםען װעלעז םיגײ׳טאז
̂אזrאב^ די  סאםיטע, עיעקמאן און עק

 אבדזשעק־ סײ\ גיטא ן1זײנ? עס אױב און
 זײן געמעז זייערע ײעיצען זײ נעגעז ישצנס
̂אט. עיעקשאן דעם אױוי בא

 מא״ עמהשאז אה אבדז״טעידפאן די
 םען7 דעם מאנטאג, םיםען װעם מימע

 אויך ארבײט, דעד גאך באמי מארטיט,
 נאס. םע14 איםט 182 אפיס, אוגזער איז

 דאנעו^טאנ ®צמןתזען וחנט עיעק^אז . ־
17 tanהאי ברײענט אין #םארםט «ח# 
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 געװאדען, צויטטערט איז םייעס הער.
 פארריכט^. דארפעז װעיען םיו־ ױאס
 יעבען פעהר איץ טעטיגקײט, פעהר װאס
 אונ־ און יאקאר דעם םאר אויפטהו און

פיטגיידער. זערע
 דער איז ערװארטעט, האבען מיר וױ

 ארבײט די שפעטער. א סיזאן איצטיגער
אנגעםאנ־ עריטט זיך האט די אין

 װאכען דרײ אדער צוױי » פיט ביז גען. '
 װאס צײכען קײן געווען גיט איז צוריק

 בײ סיזאז א אנרופען קענען זא? מען
 גע־ פען האט ̂עעפער םי<ע אין קיאוקס.
 ארויפגע־ םון און טײם״ ״•ארט ארבײט

 א■־ געײעז יפוין איז ארבײטער נײע פען
 זיך האט סיזאן דער װעז איצם גערעדט.

 ארבײטער איםע די און אמעפאנגעז ״שוין
 פריהער, םון ״טעפער די אן האיטען װאס

 אין איז װאכען םויע ׳טוין ארבײטען
 אויך יטויז כיעז ארבײט פיעצער פאנכע

 אױיםצו־ אן םאנגט פעז און אװערטײם
 צריטטע דאס איז ארבײטער, נײע נעפיען

 די איז טיפעריײט די צו זאגעז איך וױל
 •טנײ־ ספעציעיע אונזערע םון — עעפער

 נײעי א װען דאס זעהן צו שעפער, דער
 א האבען ער זאל ארויף, קומט ארבײטער
 ױניאן, ילאקאל זײן םון קארד״ ״ײאידמינג

 ט״טער־ אירו־, דארפט צװײטע, דאס און
 אנגע־ נײע די אויב געבען אנטונג לײט,

 סקײ<״ דעם קריגען ארבײטער נופענע
 װאך. א דאלאר 48 — װײדזשעס״ אח

 איז עס אז פאוײטטעהן מוזט איהר
 זאיען ארבײטעד נײע די אז וױכםיג זעהר

 װײ־ מיר סקײל. םו<ען דעם נאקופען
 פאגופעח־ אונזערע םון מאנכע דאס #סעז

 םיט־ םארעידענע אז װענדען ט״טורערס
 אדויפ־ נײ די באצאהלעץ צו ניט אום רען

 אוין װײסעז פיר סקײל. דעם געקופעגע
 פאנופעקטיטורערס זעילבע די װאו שעפער
 גע־ ניט ארבײטער אלטע די אויך האבען
 אבער סיןײל, נײעם דעם באצאהילעז יואלט

 קאמפ־ זײערע נעפאכט האבען וועיבע די
 נאכדעם האבען )אפיס אונזער צו יײגטס
 װייעז פיר באהוטעז. םיןייר םוילע זײעדע
 זאיט םישערלײט איהר דאס דארום

 און דעם אויף געבעז אכטונג ״טםרענג
 אײער װעלכע מיטיעז אלע די אפעלאנען

 באצאהלען צו ניט אום אז װענדעט באס
 ריכ־ דעם ארבײטער באטרעםענדעז דעם

סקײל. טינען
איהר.ט*טער־ דאס אויך װילעז םיר

 קײן דאס אפהיטען עטרענג זאלט לײט
 װערעז, נעארבײט ניט זאל אווערטײם

 םאר־ ניט נאך זײנעז מא^יגען אלע װען
 אונ־ פון רולס די געגען איז דאס נומען.

 אינטעחד די געגעז זיכער און ױניאן זער
 ארבײט םאר װארטען װאס די םאר סען
 װילען אלעס םון מעהר לאננ. װאכעז םאר
 איהר דאס נדטערלײט, אײך, פיז מין

 זיך איז אפיס אונזער איז קומעז זאלט
 קופט עס װאס אלעס איבער באראטעז

 אײך װעט עס שאפ. אין אייך בײ םאר
 אויס־ אום ארבײט אײער אין העיםען םיל

 צװיטען צװיסטיגקײטעז אלע צוגלײכען
 הומט״־און באס. אײער און ארבײטער די

 אין ״קאפפלײנטס״ אײערע אלע פאכט
אםיס. אונזער

 אויפסערקזאם אײך«אויך װילעז כױר
 אײ־ פון ענײדער די דאס זעד.ן צו טאכען

 זײער אין גויצטעהענד זײז זאיען יטאפ ער
 דאס זעהן דארםט איהר ױניאךלאקאל.

 דױס, קײז באצאלט ניט האבעז װאס די
 דארף עס באצאדזיעז. איצט עס זאלעז
 דער װי גוט אזוי םלינם אײער זײן אױך

 אונוער פיז מיםגליד יעחגז םון פליבט
 אגדערעז דעם אײנער חעיםען צו לאקאל
 טיכד אםיס) איז געחז ניט ״קאז ער (אױב
 באצאד־ איהס פאר און געלד זײגע נממען

 דאס דאלןי איבעדהויפט דױס. זײנע לען
ט^רמאן. יטאפ םוזדעם ארבײט די זײז

 אפגע־ איז טרײד איז װאס דעם כױט
 שבת, ארבײטען דאס געװארעז שאםעז

 אלע װען טאג דער געװען איז מבת אח
 זײערע צאהלען אםיס איז קומעז םלענען

 םײ אנדערע. אן איצט לאנע די איז דױס,
 בײנאכט ניט סוםעז םיטגיידער די פון לע
 דערםאר דױם, צאהיען ארבײט דער פון
 ארויםגעיענט םליכט א נאך דעם מיט איז

 איד, איז נמזערםאן, יטאפ אוים׳ן געװארען
 און זעחן דארפעז וועם םעערמאז ברודער

 און סיםגיידער די אום בעססע דאס טאן
 ארויס- יאסאי חגם צײם זעלבער דער איז

םיי חעילםען. א  וועט איחר דאס האםען י
טאז• דאס

סעקרעטצר. רובץ, ה

 דעזײנינג נליהשפײנ׳ם
aos גמ םמרים, נרענד p u p 

נ ן tw׳h נ  •m

 ױני^ניס* טױיד ואראײדגטע
 אײלענד קוני ®ון טען

אומגעגענד און
 פאראײ• די םוז מיטיננ וענויאר א
 איגע־ װעט נרווע ױניאן טרייד גינטע

 אוחר 8.80 םרייםאג האיטען'װערען
 אין ,10/7 טען,4 דעם רארט׳ו אבענד,

 עוו., מערימייד 2518 רוסס, קילאב די
 אױך װי ממרבערס, »<ע אײיאנד. קוני

 א״ננעלאחזן זײנען ױניאניסטעז, טר״ד
 «ו וױנטיגעס זעז?ר מיטיננ. דיזען «וו

 חןר םון נאריכט א פארהאנדלען.
 נײם געװארען עלעקטעט איז װעינע טע,

ײערע!. אינעגענען װעט מיטיננ, לעווטען
 װעל־ װעםמןרינקע, די ניט פארנעסט

 טען5 רעם *ווענט, ׳שבת זייז זועט כע
װעט איהר רוםס. קיןוב די איז סארם׳ו

o tn p  new . w w ז״נען o r r t « ; i f 
o געװארען. b J y o r jn tn סער• װעלען 

o• זײן. װירט n א »«ר P״ ?ow .ר״ז■ 
 און אליין קוניט םענט. 60 — טיקעט א

 און סאםיליע א״ער זיד סיט נרײנגט
פריינד.

סעק. טייערס, מארים

 h װערט איז טהאטען אונץ אן
ד «ונט ױי

 סיר אז װיסעז, דערפאר מעגט איחר
 אונז דנעז זיי מױראדם. סמוסען אליין
 און1 אונז ערםריעען און ילענען אר״ן

 ׳פר״כע[ יוח אװעפ זיך סיר זע*ען 1דא
םױראד. פון םזןיות ילע אױם אייד

22 ל W יזניאו דרעםמאכער
!אױפמערקזאם ׳י. װ. ג. ל. א.

̂לגענדע די  פא• קאנדידאטעז אי׳ס געװארען נאפינירט זײנען פעפבעדס פ
טערמיץ. קופענדעז םאר׳ן לאקאל אונזער פון באאפטע

:ראקאל פון סעקרעטאר פאר
 דזיט. ספיעי־מאן,
דז?. ענײדעי־,

:דעלעגאטען באארד עקזעקוטיװ פאר
 הײגאן ׳פ»ן־ס פי1יי1 ׳אײדעל;?ן

 מ*ײיש ׳נמל«ן
̂יז ביוקס, רן

 דזזןוע בראונעד,
דײװ בעקער׳

• { ו
 סעם נענ;:סאן,

י. בו״קיז׳
לואיס באי־יז,

 ס. ליויבעי,
 ב. ־,,סיײעע

 דז׳ט. דזשאיין,
װ. גרינבעיג׳

װימץ,  רןןיז קמפ̂־
 דזעײקן לײבאװים־ן,

 לעײין,
 ,ה. לעװין

 ענזיעל דופםיג,
דז«ולי« לײגייןװיםץ,

 הערמאן ׳דזשײקןן.םיקזזלס גאדמטײן,
םײער ׳נ־ן»קלעס י. גאייז׳

̂דז ;רעיגדינכער, מאיבערגןזט ד
מ*ר;אדיס ״ לואיס בע:דז״גודמ»ז, ביאונסטײן, ז _____ ____________» *יאואפ

̂פארנ, ע*עיאי6רר-ל9« קימע

לואיס יאלעי,

 י ,5טעא
̂עקס קאנטאי,  א־
 ש. קמהעז׳
̂ניזל,  אײזיק ק

̂ם-ער,  סעם קי
 ם»קס קאחען,
 עמ»> ׳קאש:עי

 • י ̂חעזקו
 לי:א. כאלאדני,

 דז׳ג. קויעי,
 אנראד»אש דײטאז,

 פד״. דינעחים״ז,
בעל דאשאװ,
W W, ,אײב אײבדאהאסקרעיטער

אס.8ם״ ׳ה»םץ •א,י ק׳נגעל
בענני קראקאװיטץ, סעם עםקין,

̂זרד, ׳י*ז8קא לואיס פרידכאן,

ח;*ריי ̂גאדי־ער, מאדריס הלטג/
 מ. םארריסנוךעלםאז. האי־אװיפץ,

̂לגעל׳ כײדי :עיסאן, י. ה
 ״.i חפפט,
 לואיס חודיס,

 גאכי ׳דז׳»ערימקי
 מ&קס ־ו״נער,

̂ן קלײן,  איירן
 מ. קורלאגד,
 «:עט ק«םער,

 ב. ׳ק»םץ
̂• קיםמעל, יעם

פאיזער,

 .r■ פערלסםײן.
 כעם. ׳י:םקי8
 סעם ׳יקעי:י6

 יאײינסקי
 א. ריםטנער,

 ppyn ראזעז,
 7דז« רודינסקי,

 י. ראזענפעלה
 ר. רײםמעל,

 ח. ראטה,
̂׳ רוניז. אײד

̂פסקי,  ראוז ריזדינ
זען׳ ̂דריכ ̂י  כז
זעז,  מײער ̂י

*עינער
 לואיס *אפייוז,’

 מאקס סבחזום׳
 בעגדזע. סיילמאן,

 דז«. ׳9י»אייר
 בע:. **■יר*,

 פעני ,9יר1עא
 דז?. ׳טנײדעיי,

̂< ׳װע״4סיי  סו
̂נםציס, דײץ ׳ט
̂עקטאר, א. ה

חעררי
 קלארא םיםאן,

 םיליגסקי
 ? ראו םעלעגסקי,

 סעם טיןובער,
̂לינסקי,  ב. װ
 חעררי װײסגלעס,

 ליבא װילקי,
 דײװ װײסבערג,

 י. װײס,
מ. קיז<יםי

דז?. צאםלער,
̂יריש צײםפינגע״, בז

̂ון און עאעק־שאז די :פון בא׳פםעהט קאמיטע אבדזיטעק-ט
̂װ« ד̂ז דײםאמאז״ , רא-ינ

̂רריס מײערס, ד ״ ’ ״ — ׳וזיזי ׳ ׳יס י “ ם
 װעאכעז אירנענד נענען אבדזשעהיצאנם מאכען צו האנען ײאם ״ענינע די

 אבדז־פעקשאז אוז עילעקשאז דער טע-לרען צו עם נעבעטען זײנעז האנדיראט
סטריט. טע16 ײעסט 3 בילריננ, א-נטעדגע-צאנאל א־; *אד־י-־ע

22 לאקאל באארד עקזעקוטיװ
סעקרעטע־. עסםיננ םפילםאן, דזש.

ױניאן פרעםערם דרעס און קלאוק
!ױפםערר,זאםא י., וג ג. ל. א. 35 לאקאל

̂ס געװארעז נאמינירט זײנען פעפבעדס פאלנענדע די ר דאטעז יזאנר ״ ^ י!ןסענדען פאר׳ן קאל^ אונזעױ םיז באאטטע נמר האנדידאטעז א מ

:לאקאל פון ׳מענעדזשער םא־
װןזסילעװסקי. ז.

:לאקאל םון טשערטאן םאר
קאהעז ם«קסנערכםאן ר.•עליז ב•

:קאמיטע רעליןש דער םאר
?עםלער אײרןן ייו׳־-בץ אײב

מעמבערם: באארד עקזעקוטיװ סאר
 קאםץ ם.

 זוײסםאז אברחם
 גןלדצײסק מארריס
 וארבער סײםצז

 דיע,י ל.
 «ל*ןס*ן n שעכםער מאקס

̂ן  דעיבמ םייס
ojro רובין 

ריסאן ח. ̂י

 בלאם מאקם
 רודין א.

 ראלניק ם.
 דװארעמסקז י*ר*ל
 אנםשאן פראגק

 ®עפער סעס
 נ*ר*ו ד.
 םעלחצרup ח.
n.» ײולער*
אײזצנבערג ס.

 זאסלאו אײב
 גלאזער מאקס
 סטעין סעם

 סםראוס ח.
 זײדמאן ׳י.
 דײװיס ח.
 •אםעראנץ ס.
 זיגמאז ס.
 ■רידמאז כ.
•רידמון דצ

 קװין נאי.
 לײגפװימץ םאקס

װײצער ב.
 בעלקין ח.
 ע«ק#װיטץ א.

 לערנער חײםאן
 מ»סער ^

 •אנצרצטיבדן דז«.
גאםבערג ם.

קיצסער יזע•
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 דזשולױס באאדד, דזשאינט מענעחשער גענעראל םאר :נאמינירט װערען בעאמטע £אלגענדע
 מענע־ פאר ;האלפעדין דזש. דעפארטמענט, דזשאבערס םון מענעחשער פאר ;האכמאן

 מענעחשעד פאר ;פערלמוטער מ. דעפארט״ דזשאכערס און אינדעיענדענט פון דזשער
— דעסטי. ברודער אפיס, דאון־טאון םאר נאגלעו*; איזידאר דיװיזשאן, פראטעקטיװ פון
באאדדס. עקז. לאקאל די םון װערען גוטגעהײסען דאחז בעאמטע די פון ערװעהלונג די

 כאארד דזיע^וינם םון פיטיננ דעם אויף
 ױניאן, דרעספאכער און קיןווק־ דעי פון

 דזש. דער האט םרײטאג, םאראכט^געז
 די אײנצױפטעילען געגוםען זיך באארד

 נ*ר- צ אױף ױניאן דער איז אםיסעס איע
 גע• געסאכט זיינען עס און אוםן, טאיעז
 מענעדזשערס םאר נאמעאציעס ױארען

 דעפארםמענםס און אםיסעס אילע די פון
 סאיגענדע די כאארד. דזשאינט דעם פון

 פון געזוארען גאםינירט זײגעז פערזאגען
 נאמינא״ די און כאאיה דדעאינט דעם

םון װערען גוםגעהײסען דארםען ציעס

 װאס באארדס, עיזזעקוטױו יאקאיע איע
 דז׳טאינט דעם אין פאראײניגט זײנעז

:כאארד
 יהאכפאן דזיצוילױס װײס־פרעזידענט

 מענע־ דער נעװען איצט ביז איז וועיכער
 איז דרעס־דעפארםםענט, דעם פון דזיפער

 םון פענעדדפער אי!ס געװארען באישטיפט
 באארד. דזש. דרעס און קי*אוק ;אנצען

 ערװעהיט איז האיפערן װײם־פרעזירענט
8 פוג׳ם בעגעדז״טער אי*.ס געזזארען r t i־ 

 ■עריטױ ברודער ;בערס־דעפארטמענט
םענע- אלס געװארען נאפינירם rא םער

 צז באשליסען דרעםמאכער אה קלאוק־
יזניאן שםארקען ארבײטצו םאג א געכעז

ױניאן, דער פאר םאנד א •טאפעז צו
אי זי *ום  אנ־ עדםאיג פעהר מיט קאנען ז
 באםעסטײ צו צוריק ארבײט דער פיט :עהן
 םא:־ דער אױזי איצט איז יזניאן, די :ען

 <רעסטע די םון ארנײטער די פון ארדגונג
 ד^פס-אינ׳־ און קיאױד דער אין יטעפער

 רעדזשי־ די םון ארבײטער די דוסטריע.
 װאס גוטיאין װײסען ׳טעפער כםדירטע

 קאמוניסטען די יאנע טרויעריגער א פאר
ײ און ױניאן, די אריינגעםיהרט האבען  ז
 דאזי־י חןר םון איהר אנטישילאסען זײנעז

אדױסצמזיעיען. לאנע נער
װערעז, געטאז דאם קאן אמבעסטען

̂ען װעיען ארבײטעד די ווען רעגעײ צאד

 ארנײטער נורס װהײט
סע&עלםענס «נעהםען

םסױיס 8 פארגדדמ און
ט די  אונזער |ib ב״טער1* נודם ײיי
 •יד אווענט דינסט^כ האבען ,62 ייאקאי

 סעס־ ענסוזיאסםיטען זעהר » נעהאלםען
 דער הפ<. בעםחפווען אין בער־פיטיננ,

 םיט איבערפויוט נעווען איז האה נרויםער
 נרױסע די און יפפא< דעם םוז סיטנלידער

 חפבעו םיםג<ידער אנװעזענדע מאסע
 סעטעיםענם דעם פננענוםען א״נ׳פטיםינ

 איז אםם׳ז, םאנוםעקט׳פורערם דער מיט
םםריייו. א םארםידען נאד אזוי

 די נעוױנען םעטעלםענט דעם לויט
 ארבייםס־ ׳פטוגדינע 42 א ארכייטער

ויאך.
 •40 א נעםפתדט חפט ױני¥) די

 באסעס די אח ארבייטס־װפו ׳עטונדינע
ס סיין *ײם א האבען (י פי ר מוופ<ט ו  או
מייי םעםעלטעגט ?וים׳ן געבען. ח ד ו  י

 די «רדם#םעמו גאכאטאל ימנען ניפז
t 40 ווזנ״ס •דערוגנעז פ r u n e r ײטט־פיב 

» ■ ומגפן אױך און װפד ז י »  ל «
מם פי ידעו װײדז׳ ם יי נ מז׳ ײי !י ז י י  י

 נןר טענ 80 נא^פנטטיס די נענען וועט
ט־ם.

םיטיגג דער
a n  p roun

אױ אז
מי דור רוי ג

1י״
< »יו כדטי»

«ג■ סוזי*זם41 םיט

am אין װחמ n

.1 •̂1 p

 א און ױגיאז דער אין דױס זײער מעסיג
 אן ױניאז דער םאר נעבע) חגם, חוץ

 געבען װעט דאס ארבײט. טאג -עיוסטרא
 רע־ אנצוגעהן געלענענהײט א ױניאן חןר

 אויפ־ ארן ארבײט איהר מיס געיםעסיג
 די אץ ױניאז־סטאנדארדס די אז #פאסעז
 װע• אפגעדױט געהעריג װי זאיען ״שעפער

רען.
 האבען דרעסכיאנער און קלאױד די

 א געשאםען םריהער אײנטאל ניט שוין
 אי־ זײער דורך ױניאז, דער פאר םאנד

 אר״ פרײוױיליגער און בערגענעבענהײט
 םאן צו עס גרײט זײנען דיי און בײט,
איצטער. אויך

 אױפגענומען ״שויז איז פדאגע די אט
 םון ״סאפ־סיםינגעז אײניגע אויף געװארעז

 און ;דרעס־^עיער איז קילאײד גרויסע די
 שאנ, א ארבײטען צו איז באישילוס ־דער
 שםאר־ צי — טאג האילבען א םאנכע איז
 עיעםער טאנ א װאס און ױניאז. די חען

 אלץ בײ אויפגענומעז פראגע די ווערט
 דער אוז שאפ־םיטיננען. מעהר און מעהר

 — זעילבער דער זײז זיכער וועט בא^ום
 אײנ- וױדער זיר ױניאן דער העיסעז צו

 םרײ געװען איז עס װי אזוי צופונדעווען
פארםידר קאמוניסמייעע די אײדער הער,

).2 ?ײם אויוי (שיום

 אמעריקעז איז אינדעפענדענט םון דזשער
 :א;־ איזידאר ברודער ;דעפארטמענט

 מענע־ איס געװארעז נאםינירט איז <ער
 דעפארט־ •ראטעקטיװ דעם פון דז׳כער
 איז דעסטי איבערט ברודער און ;םענט

 פון כיענעדזיש״עד ארס געװארעז באיטטיכיט
אפיס. דאון־טאון דעם

 נע־ ישויז װי :אמינײשאנס, דיזע װען
 די פיז װערען גוטגעהײסעז װעילעז זאנט,

 באארדס, עקזעהוטױו יאקאי פארשידענע
 באאדד מאינפדד פיז ארבײם די ווע?ז

 ארגאגיזיר־ אן אויף װערען אײננעשטעיט
באזים. בא״טטענדיגעז און טעז

 בא־ גאמיגירטע אילע' די פון נעמעז די
 םים־ איע צו באקאנט גוט זײנעז אמטע

ידער  דרעסמאכער און ?יאיק־ דער פיז ̂נ
 ״סטענדינג״ זײער װײסעז אלע ױניאז.

 פעהיגקײטען. זײערע און ױניאז דער איז
 װע• זײ דאס ניט, פראגע קײן איז עס איז
 די פון םענעדזשערס איס גוט מאכען לען

 דזש. דעם אין דעפארטמענטס און אםיסעם
:אטינירט זײנען זײ װעלכע פאד ״באארד

).2 זײט אױף (מלום

 אין כאנײט אנריטענט
 אנדזשעלעס לא״

םארקעט הלאוק
 כיענעדזשער דער פלאטקיז, א. ברודער

 ױניאן דרעסכיאכער איז קלאוק דער םון
 לאזט ,52 אל1לאי אנדזשעיעס, יאס אין

 קאנםע־ אײגיגע נאך דאס וױסעז, אונז
 םון פארשטעהער די צװישען רענצען

 דער פיז םארשםעהער אוז ױניאז דער
 איז אסאסיאײשאז, מאנוםעקטשורערס

 און םאחשםענדיגוננ א צו נעחומען פען
 נע־ באנײט איז אגרימענט טרײד דער

 שורות די װען צײט דער »יז ווארעז.
 ניט נאך סיר װײסען געשריבעז, ררערעץ

 סעטעימענט. דעם פון אײנצעילהײםעז די
 אײנ־ די באקומען צו ערװארטען מיר

 םון קארעספאנדענץ א איז צעלהײטעז
 ברודער ,52 לאקאל פון סעהרעטער דעם

רובינשטײן.
 מארקעם יזיאוה אין באלעבאטים די

 גע־ ניט זיך האבעז אגדזשעלעס לאס םון
 םיט אגריםענט דעם באנײען צו אײלט

 אױסטגזעדץ, האם זזס אח ױניאן דעד
 צוזאםענ״ א צו קומען סוזען װעט עס אז

 זיך גענוםען האט ױניאן די איז שטויס,
 אננע״ זײנעז מיטעל דעם. םאר נרײטען

 ױניאז, די שםארקען צו געװארען נומען
 זיך כאשלאסען האבעז כײטנלידער די און
 שטאר־ צו םאגד א שאםעז צו טעהסען צו

 איצט װערט םעקס דער ױניאן.• די קעז
 װײסען םיטנלידער די אײנהאלעהטירט.

 זײ און זײ פאר באדײטעט דאס װאס
 רעזולםאט דער װיליג. גזעץ צאהלען

 שםאר״ דארט װערט ױניאן די דאס איז,
טאנ. צו טאג םון הרעםטיגער און קער

 געעפענט רום־רעפארטמענט ספציעלער
בילדינג אינטערנעשאנאל דער אין

 ױניאן די האט פריה סאנטאג דעם
 דעפארט דױס ספעציעלען א נעעפענט

 ביל־ אינטערנעשאנעל דעד אין מענט,
;אס. טעז16 װעסט 3 דינג,

 נע־ װערט דעפארטמענס דױם דער
 םון באקוועמליכקײט דער םאר עםענט

 באארד דזיעאיגט אלע פון סיטגלידער די
 דזשאינט אלע פון מיםנלידער *אקאלס.

 צאהילען האנעז װעלען לאקאלס באארד
 זײ אח דעפארםםענט דעם אין דױס

 םון אםיס איז געהן םאריטפארעז װעלען
 דעפארט־ דױס נײער דער .5אקא5 ןײער
 םילאר ערשטען אוים׳ן זיך געםינט םענט

ביילדיננ. אינטערנעשאנאל דער פון
 קלאוין די םון שאפ־םשערלײט די

 די װי גוט אזוי שעפער, דרעם און
געבעטעז זײנען מיטגילידער, אײנצעילנע

io לאקאל פה ױבילעי יאהרינער 25 דער
ז טמעהענטערדע ז «

כאנקעס. פאר׳ן םיקעטם מײנצושאפען זיך לעצטע די איז װאך הײנםיגע

 אונזער פון ױבילײ יאהרמער 25 דער
n ,10 <אק*< ױניפז, קאסערם  a m* 
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 שאפ־םשערײ די אכט. איז עס נעמעז צו
אך די אהין ברענגעז תאנעז לײט  בי̂כ

 םיט שאפ זײער אין ארבײטער די פון
 רי באקומען װעילען זײ און ױס,1 די

 זײ סטעמםס. דױס אינטערנעשאנעיל
 װארטעז, ילאננ דארםעז נישט װעילען

 זיי־ דעפארמםענם דױס דעם איז װײל
 צו אטענדען צו קלוירקס גענוג דא נען

ארבײט. דער
 אויןי אויך זיך באציהט זעצביגע דאס

)2 זײמ (שלוס

םארצײכנים אינהאלט

ר ,גערעכבױגקייט״, ע ם .10 זו

 אינ־ דרעש דער אין *גרימענם דער .2 ײט1
.1 זײט [M שלוסעז דוסםריע.

 םאג־ אוי*'ן ווגי^ן־«רזזנלעמעז .3 זײט
 באארד עקזעקוםיװ 2 לאקאל *ון ארדנונכ

 ■אסי־ װינ*יגע קורינסקי. םיאיצ י~
ן רוגגען י  װניאן, עקזאמיגערס דער י
ראזענבאאט. ל. — 82 לאקאל

ן םרייד .4 זײם י  *ראגען. ארג*:יז#צי*גס־ י
ם  תלוש. — (עמעחלוגג) קיגדער .5 זיי

 אין סקצביזם מר׳ן «ולדיג *י? װער
לאז« זי אשייז. י. מ. — «עיער? די

ברײעז• אב. — דיממנז גי®
 עדיםאריאלס. .6 זײט
 «צ«״ק#םי• און ®רױך־ױגיאניזם .7 זײם

 \•wm םראגק, חערמאז דר. — ®עס
יןריל. חיים — (געדינם)

 ין אאנג. ח. — םי«מנל דזעאחן .8 זייס
r — ןרקלעתרונג n. .ברעסאאו

 ביצנחנס. געןרג פון אגדעגה *ום .0 זייט
רעדאמליצ. •ון עגםתערם

צדװערסױיז• »ון שלוסןן .11 און 10 זײם
ו •01(10
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