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 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 זא̂י 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 מיטג
 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 פאר

 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
̂/ :יט אויב ̂יװע, דער איז אפיצי  עסזעלוו

 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
 סאםיטע, עיעקמאן און עק^אזrאב^ די

 אבדזשעק־ סײ\ גיטא ן1זײנ? עס אױב און
 זײן געמעז זייערע ײעיצען זײ נעגעז ישצנס
בא^אט. עיעקשאן דעם אױוי

 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 . ־
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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

 וועט איחר דאס האםען יאםיי חעילםען.
טאז• דאס
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̂ניס* טױיד ואראײדגטע  ױני
 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 
obJyorjn געװארען. 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
ױיד «ונט

 סיר אז װיסעז, דערפאר מעגט איחר
עז זיי מױראדם. סמוסען אליין  אונז דנ
 און1 אונז ערםריעען און ילענען אר״ן

 ׳פר״כע[ יוח אװעפ זיך סיר זע*ען 1דא
םױראד. פון םזןיות ילע אױם אייד

ר ע כ א מ ם ע ר או ד י נ ז 22 ל W י
!אױפמערקזאם ׳י. װ. ג. ל. א.

 פא• קאנדידאטעז אי׳ס געװארען נאפינירט זײנען פעפבעדס פ^לגענדע די
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 קמפ־
 דזעײקן לײבאװים־ן,

 לעײין,
 ,ה. לעװין

 ענזיעל דופםיג,
דז«ולי« לײגייןװיםץ,

 הערמאן ׳דזשײקןן.םיקזזלס גאדמטײן,
םײער ׳נ־ן»קלעס י. גאייז׳

מאיבערגןזט ד̂דז ;רעיגדינכער,
מ*ר;אדיס ״ לואיס בע:דז״גודמ»ז, ביאונסטײן, ז _____ ____________» *יאואפ

ע*עיאי6רר-ל9« קימע^פארנ,
לואיס יאלעי,

 י ,5טעא
 א־̂עקס קאנטאי,
 ש. קמהעז׳
̂ניזל,  אײזיק ק

 סעם קי̂ם-ער,
 ם»קס קאחען,
 • י ̂חעזקו עמ»> ׳קאש:עי
 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

יעם̂• קיםמעל,

פאיזער,
 .r■ פערלסםײן.

 כעם. ׳י:םקי8
 סעם ׳יקעי:י6

 יאײינסקי
 א. ריםטנער,

 ppyn ראזעז,
 7«דז 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,
 סו̂< ׳װע״4סיי

̂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
:פון בא׳פםעהט קאמיטע אבדזיטעק-ט^ון און עאעק־שאז די

ד̂ז דײםאמאז״ , רא-ינ̂װ«
̂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.

ק ו א ל ן ק ס או ע ר ם ד ר ע ם ע ר ן פ א י נ ױ
!ױפםערר,זאםא י., וג ג. ל. א. 35 לאקאל

ר דאטעז יזאנר ״ ^ י!ןסענדען פאר׳ן קאל^ אונזעױ םיז באאטטע נמר האנדידאטעז א^ס געװארעז נאמינירט זײנען פעפבעדס פאלנענדע די 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.
 שעכםער מאקס

n ל*ןס*ן» 
ן  דעיבמ םיי̂ס

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.
װײצער ב. לײגפװימץ םאקס

 בעלקין ח.

 ע«ק#װיטץ א.
 לערנער חײםאן

 מ»סער ^
 •אנצרצטיבדן דז«.

גאםבערג ם.
קיצסער יזע•

4
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D D ® B W l  f f i  D J D ' £ »  S »  n s  B W ,  W
 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
 ־8rti פוג׳ם בעגעדז״טער אי*.ס געזזארען

 ■עריטױ ברודער ;בערס־דעפארטמענט
םענע- אלס געװארען נאפינירם rא םער

־ ק ו א ל ה ק ר א ע כ א מ ם ע ר ן ד ע ס י ל ש א  צז ב

ז ע כ ע ג א ג א ו ם צ ט ײ ב ר ן א ע ק ר א ם ן ש א י נ ז י
ױניאן, דער פאר םאנד א •טאפעז צו

 אנ־ עדםאיג פעהר מיט קאנען זאי זי *ום
 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
 זײ און ױניאן, די אריינגעםיהרט האבען
 דאזי־י חןר םון איהר אנטישילאסען זײנעז

אדױסצמזיעיען. לאנע נער
װערעז, געטאז דאם קאן אמבעסטען

ען װעיען ארבײטעד די ווען רעגעײ צא̂ד

ס װהײט ר ײטער נו  ארנ
סע&עלםענס «נעהםען

מ און ד ד ג ר א ס 8 פ ױי םס
 אונזער |ib ב״טער1* נודם ײייט די
 •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 פי(י ר מוופ<ט ו  או
מייי םעםעלטעגט ?וים׳ן געבען. ח  יד ו

 די «רדם#םעמו גאכאטאל ימנען ניפז
 ײטט־פיב truner 40 ווזנ״ס •דערוגנעז פ

» ■ ומגפן אױך און װפד ז י »  ל «
פי ידעו װײדז׳מם  ייז י!ימז׳ ײים יי נ

 נןר טענ 80 נא^פנטטיס די נענען וועט
ט־ם.

םיטיגג דער
a n  proun

אױ אז
מי דור רוי ג

1י״
< »יו כדטי»

«ג■ סוזי*זם41 םיט

amn אין װחמ

.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

 דרעסמאכער און ?יאיק־ דער פיז נ^ידער
 ״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
שעלעס לא״  אנדז

ק ו א ל םארקעט ה
 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

ר ע ל ע י צ פ ט ס נ ע מ ט ר א פ ע ר ־ ם ו ט ר נ ע פ ע ע  ג

ן ר אי ע ל ד א נ א ש ע נ ר ע ט נ י ג א נ י ד ל י ב
 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

ר ע ר 25 ד ע נ י ר ה א י י ע ל י ב ה ױ ל פ א ק א io ל

ע רד ע ט נ ע ה ע ז טמ ז «
כאנקעס. פאר׳ן םיקעטם מײנצושאפען זיך לעצטע די איז װאך הײנםיגע

 אונזער פון ױבילײ יאהרמער 25 דער
n ,10 <אק*< ױניפז, קאסערם  am* 
 דעם זונםאנ און ׳פבת ווערען םייערם

26! ד דעם .אין םערץ, סען27 און « ו  פן
vppo qpj ,םער56 רער י1אוי טעמפעיל 

.גאם.
no r זײז דארם וועם םיםאנ, נאך 

in א n םאמן־ און ק«ממרם רײכער 
 «יר וועיאז קאגמדם איז פאחאסיוננ.

מז ײיי ם א  פיכמכד נאריחםםע װע<ט די ג
 די זייתל• mtno און סרעםער איוא לער,

ירע־ גריו, װיליאם : וײן װע<ען רעתער
4«r r t ן» i n מחנדי״פאן אמריקאן 

םון רעואהםאר ספהאז, אב. ;

m m אינטעת
ועימוױם•

r ▼•yw ffi י•* §
% % *4’

i n םאסע סארקומעז װעט באנקעט 
o 7 זונטאנ, טעםפעל, *pjm אין nצטען 

 •i*c 5.90 אנםאננען זיך וועט עס םעו־ץ.
b אויוי נאכגס n, אנײע־ ײעיוןן באנמם 

u n חיינטינע ■עחאן. הונרערם 12 זײז 
 אײגצושאפעז זיר לזנצםע די איז װאך

 צום dopp'd י1 באנ?עט. פאר׳ן סיקאספ
w  oppjns י1 סויפעז, טען ddpp'o 

 םיםניידער י1 פרײ. זײנען Divmpp וס«
tmifP 10 no מי־ י1 ב»?וםען 

oopp 10 יאפאי פון אפים איז. 
אר־ dipoop יjpi»n opp)«p 1 צזס .

 םין כאר א באר. איינענ?ט אן נאניזירמ
oipobp זינגען וועם װאס i m װאס 

» ײ j ז n n in  » fo i» o  V irpto אויך 
־ ױסטי^ זײן op» «ם .cnpogp פון ן  י
. ?הלאך.1# און יג1נ«

j *»- •- ־* *

 שאפ־םשערײ די אכט. איז עס נעמעז צו
 ביכ^אך די אהין ברענגעז תאנעז לײט

 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

 *ראגען. ארג*:יז#צי*גס־ יין םרייד .4 זײם
 תלוש. — (עמעחלוגג) קיגדער .5 זיים

 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

קלצוק ײ ײז יצערלײם »«v ד« צו .12 זײט
o ױן rn עי י ו מאסימר ומננרי דר — י .ofifj ױגי#ן וײגמן.

̂ ׳  v



 דיום־דע«*רמ־ םפעציעלער א
 אינ־ דער אין געעפענט מענט

בילדינג טערנעשאנאל
ײ• «וז (*לום )1 ו

̂ידער. אייגצעלנע  מ־ סאנען, זיי םיטכ
1אי ארייננמחן ארנײט דער םון הענדינ

t גאם םעז16 װעםט 3 i t דארם ira te 
צאהאוננען. זײערע

 מלייבט םאכער! רחזם און סיאוס
i ניט t ימיאן אייאר י1אוי חונות קײן 

 רנגמצםע־ דיוס איתרע *אחצם ביכעא•
 תז*־ איו נוט׳*«ממגר זייט |1א םינ

י <• ײניאן.

ר ע ט ד נ ע מ י ר ג ט א ר מי ע ן ד ס׳ ס ז א ם פו ע ר ס ד ר ע ר ז ש ט ק ע פ ו נ א מ

 איגהאיט רעם כי־ם כייטנלידער אונזערע נאקעגען צו ,כד
 סען3 דעם געװארען געיטיאטען איז װאס אגייטענט דעם פון

 אסא״ די און ױניאן אינטערנעיטאנער רער צװישען םעברוא*
 ארגאניזאציע די אינק., כיאנוםעהטיטורערס, דרעס פון סיאײיטאז

 מארהעט, יארסער נױ דעם אין ק*נטראקטא:־ס דרעה די םון
 •ראפאגאגדע, ליגנערײטע די באזײטיגען צו כדי אױך און

 ״קאנ״ באצוג אין םארשפרײט האבען קאײוניסטען די װעיכע
 אגריםענט דיזען דורך געכיאכט האס ױניאן די װערבע צעסיעס

 װעלכע קאאנגעז םאישע די און קאנטראקטארס״, דרעס די צו
 געדזײ- ״א פח עקזיסטענץ דער װענען פאריטפרײט חאבעז זײ

 גע־ אסאסיאײשאן׳/ דער און ױניאן דער ציױיטעז אפראך מען
 א־ן אגריכענט ד׳עם םארעםענטליכען צו נויטיג פאר כױר םינען
פול.

 װעדט עס װעלבען אין ״פריאמבי׳/ דעם אױס יאזען כייר
 ארײנצױ צדדים ביידע םון וױיציגקײט די אײטגעדריקט ביויז

 אנדיכיענס דער זיך. צװי״סעז אגרימענט אן איז טיעטעז
אזױ: זץ־ לײענט
;פאי׳נענדע דאם צו כיסנים זײנען צדדים בײדע די

םאר זיך פארפליכטעט אסאסיאײיטאן די :צריטטענס
 פון פוגקטען איע אפהיטען װעאען זײ דאס כײטגרידער, איהרע
 א^ע פאר זיך םאדפריכטעט ױניאן די אין אגריכענט, דיזען

 אג־ פון פונקטען אלע אפהיטען װעם זי אז מיטנאידער, איהרע
 אדבײט זײער טאן װעאעז ארבײטער די דאס און ריפענט,

 איפן םעהיגען און איבערגעבענעם פאראנטװארטריכען, א אויף
אגרימענט. דיזען פון פונקטען די אונטער

 אסאסיאײיצאז דער פון םיטנאיד יעדער (א) :צװײסענס
גוטיטטעהענ־ ברױז יטאפ זײן אין האאטען און אניטטעאען װעט

 צױטנײדען, דעזײנינג, טאן צו ױניאן דער פון םיטנאידער דע
 סעטפעא־טײקיננ, אפערײטיננ, גרײדיננ, פעטערגפײקיננ,
 -£יקי עקזאפיגינג, פרעסיג;, טאקיננ, פאיטינג, העמסטיט׳טינג,

 וױ עמבראידערי, ניאנען און באטאנהאאס נײען צו און ניננ,
 גוטישטעהענדער א נויטיג. איז װאס ארבײט אנדערע אויך

 פאר הינטערישטעאיג ניט איז װעאכער אזעאכער, איז מיטגאיד
 און דױם םון צאהאוגנעץ זײנע אין םאגאטען צװײ װי מעהר

 װאיר־ :ארמענט אײדיס אינטערנעשאנע^ דער *s אסעסםענטס
 מעכיבעריטיפ ױניאן א באזיצט װעאכער און ױניאן, ?ערס

קארטעא.

«דבײםען. גײט טאר פירםע פון.דער מיגלייד קיין
דעזײ־ אדער םארמאן פירמע, דער םון מיטגאיד קיין (ב)

 םון װעאכע־ אירגענד איז ארבײט קײן מאכען ניט טאר ׳נער
 צו צװעק דעם םאר סײדעץ םאכעז, דערמאנטע אױבען די

 אזױ וױ ארבײטעד, אנדערע אדער מאכערס, סעםפעא די װײזען
 פיטנאידעד אזעאכע אויב װערען. געמאכט דארףי ארבײט די

 אנדערע אדער פארכיאן, אדער דעזײ^ערס פירמע, דער םון
 אר־ מאכען ױניאן, דער צו ניט באאאנגעז װעאכע ארבײטער

 איז ארבײטער, ױניאן פיז װערען געטאז דארןי װעאכע בײט
 װע־ ארױםגעאײגט זאא זײ אויף אז מםכים, אסאסיאײשאז די

 פא^ וױידדטעס װאך א פון װײניגער ניט םון שטראף א רעז
 דאס וױ םקײא, טיניםום דעם אויט םארבלעכען, ערשטען דעם

 דאס און אגרימענס, ריזען אין װײטעד איבערגעגעבען װערט
ױניאן. דער צו וועחנן אײגגעצאהאט זאא שטר^ן< דיזער

 דער םון געװארען *םנעאײגט איז ארבײטער ױניאן א אויב
 װי םירמע, דער םון מיטגאיד װעאכער אירגענד און ארבײט,

 אנדער װעאכער אירגענד אדער דעזײנער, אדעד םארמאן אױך
 פאבט ױגיאן, דער איז מיטגאיד א ניט איז װעאכער ארבײמער

 א םון *טטראף די אױסער באצעבאם, דער מוז ארבייט, זײז
 אויך דערפאנט, אויבען װערט עס װי אויט וױידזשעס, װאר

 ארבײטער אװעקנעיטיקטע די װאס םאראוםט דעם םארגיטיגען
 באזיס דעם אויױ פאד־דינסטעז זײערע אין געאיםען האבען

 האבען פערזאנען דערפאנםע אויבען די ארבײט װיםיא פון
געפאבט.
 איז ארבייטע־/ נײע באיטטעאט באאעבאם דער װען (ג)

 װעאען װעאכע יעניגע, די באויז האאטען צו פסכים ער
 װי נאכדעם שעה 24 טשערכיאז, שאפ דעם צו װײזעז קענעז

 ארויסגע־ קארד װאירקינג א שאם, איז אדײנגעקומען איז ער
 גוט- זײנען זײ דאס באשטעטיגענדינ, ױניאן, דער םון געבען

 -kp אנבאאאנגט װאס ױניאן. יער םון םיטגאידער שטעהענדע
 םאריטטאגעז, עס ווערט גרײדערס, און פעםערנםײסערס טערס,

 װעאען װעאכע אזעאכע באויז האלטען זאא באלעבאס דער דאס
א געארבײט האבען זײ װי נאכדעם שעה 24 איבערגעבעז,

 א םון אונטערגעשריבען הארטעא װאירהינג א שאסך אין ״טאג
 זאא הארםעא דיזען אויױ n* 4ױניא דער םון םארשטעהער

 אפגעםאכט איז עס װעלכע וױידזשעס די אנגעצייכענם זיין
 באאע־ דער באאעבאס. דעם און איהם צװישען י געװארען

 ניט ארבײטער די װײטער אויןי צאחצען צו מסכים איז באס
 אנגע־ זײנען װעאבע וױידזשעס וועכענטאיכע די םון װײניגער
קארדס״ ״ײאירסינג די אױןי צײכענם

טשערמאן. א
 אין געפינען זיך דארף צײט יעדער צו (א) דריטענס:

 שאפ א — אסאסיאײ׳מאז, דער םוז םיטנאיד יעדען פיז שאפ
 ארבײטער די םון ווערען ערוועהאט דארױ װעאכער טשארםאן,

 אין אפנעהאלטעז מיםיננ, שאפ רעגואארען א אויח שא« פון
םארשטעהער. װניאן א פון אנײעזענהײם דער
 םוף פארשטעהער אדער בעאםטער אױטאריזירמער אז (ב) ,
 בע- אויטאריזירמעז אז סיז באגצײטונג דער איז װניאן; דער

 צו זאא אסאסיאײעאן, חור פון םארשםעחער אדער אםםעה
 פון פעסטארי דער איז ארײגציסוכמז פרײ זײן צײט יעדער
 םון צוחנק דעם םאר אסאסייײשאן, חנר םון םיטנאיד 'עדען

 צו כדי איז שאי״ 1אי ארבײטס־באדיגגונגען די אונסערזוכען
n •וניןםעז זײ דאס באשמעטימן r מן  וחנחנן אגריפמנגט די

 צוטרים פרייעז א חא^אן אויך ואלנן זײ איענחיט. ריכטיג
w ר די מ ר ®ון גו  ריכטימ די באשטעמיגמז צו מײ םירכמג ת

n» וייז־יגםממ r  tארבײםיד מ *j m n כדי  װיסען צו און
n נמםין די  nk װ םאגממסשוחנדס ס י שאמני  ורעצ־ פאר ח
v די מנ e r t מג םאכם גי חנד פח קאםיצײנט דעם אויןי או

 װײדדגלס, ריכטיגע רי ניט באקופען ארבײטער די דאס ױניאן
 געצװאונגען זײן באאעבאס דער װעט םגןײאס, אדער פרײזען

 פעײ דעם ױניאן דער םון םארשטעהער דעם צו איבערצוגעבען
 PC םאידינסטעז רי זיינען עס װי אויסצוגעפינען כדי ׳ראא

אדבײטער. די
ארבײטס־שטונדען.

׳טטוג״ H( םון באיטטעהט װאך ארבײטס אן :פערטענס
 דער װאך. דער םון טעג םינף עריטטע די אין צוטײאט ׳דען

 ענ־ און סדיה דער אין אזײגער 8 אן זיך פאנגט טאג ארבײטס
 עסעזי פיטאג פאר יטטוגדע אײן פיט אווענט, איז 5 זיך דינט

 ארבײטען צו עראויבט ניט איז אומ״טטענדען קײנע אונטער
זוגטאנ. אדער יטבת

אװער־ ארבײטעז צו עראויבט ניט װערט עס :םינםטענס
 פאר םאאץ שאפ אין םאראן איז עס װען צײט דער אין סײם
 יזדיגען. צו פעגאיך איז ארבײטער נאך און ארבײטער, נאך
 א״בײטעי נײע פאר פ^אץ קײן גיטא איז שאפ אין פאא אין

 עי־ איז יןריגען, צו אונפעגאיך איז ארבײטער אזעאכע אדער
 *טעה א*ין װי פעהר ניט אבער אװערטײם, ארבײטען צו אויבט

 בא־ קיינען ארבײטע־ װאך באויז טאנ. פון פאראױןז אין
 אױעד־ “פא ,;,e sy:tp פון רײט דעם אויף עקסטדא, צאהאט

ארבײט. טײט
פ^יט^נפ. םפעשעל

 בײם צאפי א*ן אײנפיררען כ־ענ פירפע די זעקפטענס:
 אײג־ פאדעיגע אנדעיע און ניא׳טינען, נײע סיזאן פון אנפאננ

 אינפ^רפירט דעם װענען האבען זײ װי נאכדעם ריבטוגגעז,
 אײג־ דער דורך אױב אסאסיאיײטא;. דער דורך ױניאן, דער

 פאר־ ארבײטעי געװיסע װעאען פאשינען דיזע םון ריבסונג
 ניט קריגען ארבײטער דיזע דארפען שטעאעס, זײערע אירען

 אײ־ קאמפענסאציע. אאס װײרדטעס װאכען צװײ םון װײניגער
 אי־ צו ארבײטער נײע װערען אנגעשטעאט װעאען עס דער

 װע־ באשטיפט װעט פאיטיגען, כפעציעאע דיזע אויף בײטען
 בא־טטיניט זאא דאס ארבײטער. דיזע םאר געהאאט דער רען

אסאסיאײשאץ. דער און ױגיאן דער פון ײעיעז
מם. יםים טו

טובים ױטים אעגאיע םאאגעגדע די (א) זיבעטענס:
 װאשיגגטאג׳ס איגדוסטריע; דער אין װערען אפגעהימ םוזען

 אײבאר דעי^ אינדעםענרענט ׳דעי דעקארײשאן געבורטםטאג,
 טאג האאבען א און קריעטטעס, דעי, טהענקםגיװינג #דעי

 באצאהאט קדיגען פוזען ארבײטער װאך אאע דעי. עאעקשאן
 אר־ ניט דאם טובים. ױםים דיזע אין טאג םואען א םאר

 בא־ ניט װעט רעי, קאאאמבוס ארער פאי טען1 דעם בײטען
אגריםענט. דיזען געגען פארברעכען א אאס ידערען טראכט

 איז יטבת, א אויס םאאט טוב ױם אעגאאער א אויב (ב)
 דעם אױןז ארבײטער די צאהאעץ צו פסכים אסאסיאײשאן די

װאך. שטוגדיגעד 36 א פון באזיס
ארבײמער. װאך פ»ר װײזשעס •
 זאא ארבײםע־ װאך םאר סקײאם סיניםום די :אבטענס

 אפערײ־ װאך; א דאאער 50 — קאטערס םאאגט: װי זײן
 א דאאער 26 — עהזאפינערס ;װאך •א דאאער 44 — טארס
 דאאער 31 — דרײפערס ;װאך א דאאער 50 פרעסערס ;װאך

 — העפפטיטיטעדס װאך; א דאאער 26־— םינישערס װאך; א
װאך. א 20 — קאינערס װאך; א דאאער 30

ארכײמ. שטיק פאר װײדזשעס די
 װי זײן זאייען רײטס באזיס מינימום רי (א) :נײגטענם

 א 1.10 אדער װאך, א דאאער 44 — אפערײטארס פא^גט:
 ;שטונדע א 1.25 אדער ״װאך א 50 — פרעסער ;שטונדע

יטטונדע. א סענט 65 אדער ׳װאך א דאאער 26 — פיגייטערס
זא־ באטאנהאאס דאס מסכים, איז אםאסיאײשאן די (ב)

 בא־ זאאען און שאפ אינסײד דעם איז װערעז געםאכט יען
הונדערט. א סאר 1.30 פון באזיס דעם אויף װערען צאחאט

:פאאגט װי זײן זאא םינישערס םאר איסט פרײז דער (ג)
 13 — סנעפערס ;טונצען א פאר סענט 13 —• אײם אוז הוקס
 אײס־ ;טוצעז א םאר סענט 7 — טעקס ;טוצען א םאר סענט

 סענט; 5נ/2 — לת)סי( אײסטעז סענט; 5־— (קאטאן) טעז
 11 ארער 8 — טעקס דרײ װי םעהר (אײנפאכע) בעאםס
 קאטאךטשײן, ״סעאױ־מײד״ א צו אנגענעהט באטאנס, סענט.;

 ׳• סענט 18אדעױ 16V2 — (נעדרײפטע) געאםס ;סענט 20 —
 1- שענק״ סעאױ ״קאװערד טוצען אײן אײנםאכע, באטאנס,

 פיר םענסי, באטאנס, ;סענט 8 — באטאנס אײהארן ;סענט 7
 אדער סאיפ־סטיטיטינג, טוצען, א סענט׳ 11 — אעכער צװײ און

 16 םון װײנינער ניט סענט, 11 ארבײט, האנט אדער פעאינג,
יארד. א סענט

אויסער ארבײטער, אנדערע פאר פרײזען שטיק
ןרעםערס.

 דארםעז ארבײט םאר׳טטיס פרײ!עז אאע (א) צענטענס:
 פרײז״ א פיט צוזאמעז באאעבאס דעם םיז ווערען געסעטעאט

 אזא טשערמאן. שאפ דעם םון אנוועזענהײט דער אין קאפיטע,
 שאפ־ רעגואאיען א בײ ווערען ערורעהצט דארף ק^מיטע פרײז

םארשטעחער ױגיאז א נ*ון אנוועזענהײט חןר איז פיטינג
 באזירט זײז דאח* נארםענט יעדעז סון פרײז דער (ב)

 אר־ אן נעמעז דאיוי עם שטונדען צאא די אוםגעםעהר אױוי
 צו ערפאהרונג און םעהיגקײטעז געוועהנאיכע םיט בײטער,

גארמענט. דעם מאכעז
ווע־ קאמיטע פרײז די און באאעבאס דער םאל איז 0(

 •רװן דעם װעגען מארשטענדיגוגג א צו קוםעז קענעז ניט לעז
 h טמסט. א םאר וועחנז איבנרגעגעבען גוורסענט חןר וועט

 צושטימונג דער םים וחנרען אױסגעתליבען זאל טעסט־־חאנם״״
D פוז iptfia tan םוז ■רײז דער קאכדנמנ. ירייז חנר און 

 םיגיימם חנם לויט וחנחנן באשמיםט דאן װעט גארכמגם חנם
מ  שמונ• צאל דער לױט חאנט״ .טעסמ ־an מון שטוגחנ א מי
גארגמנט. דעם םאמן צו נקםט עס װאס דעז
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 ערװארטען, דערינעי קען פען געװארען.

 גוטגעחײסען װעיען נאטיגאציעס די ראס
 פון נאארדס עיזזעקוטױו די פון װערען

 צוטחד גיײר װעיען זײ און ואחאיס, רי
ארבײט. דער צו טען

 גאר חאכען זײ װעיען ארבײט און
 כאאמטע, די אט אױןי זײ, אויוי סך. א

 שטע״ צו זיר גורל דער אױסגעפאאען איז
 כאארד דזשאינט פון רודער ביים <ען
 פוו און דאחי ױניאן די װען צייט, א אין

ה גאר װי דך, אזוי  אװעקגע- צוריק פעגיי
 באזיס. נארמאמן א אויף װעדען• שטעיט

 םאר״ מעגייה נאר װי ׳גיך אזוי פוז עס
 סא־ געוועזענע די װאס איץ, װערען ריכט

 ױגיאן דער םון פארפיחרער פוניסטישע
 און צושטערט; און סארדאיבען האבען

 און ענעמיע כאסע א זיך םאדערט עס
 גוטצומאכען. איעס דאס ארבייט ׳טװערע

 ױניאן״ די אז זעהן, דארפען װעלען די
 איגע״ זאיען יטעפער די אין סטענדערדס

 קאפפאיינטס, די דאם אלץ װערען, היט
 אר״ די פון פאסען איז ארײן קומען װאס

 געהע־ װי זאיען יעעפעה, די אין בײטער
װערען. אטענדעט איז רי;

 רעיטטעי, די דאס זיך, פאריטטעלט עס
 קאפי־ דעם םון פארבאיבען ;אך א־ז װאס

 דער־ נאך װעט ״דדטאינט׳/ ניפטײצען
 קאםוניסטישער דער שוױיגען. ;יט װײרע

 טאכען צו זוכעז געוױס װעט ״דדטאינט׳
 דער שטערען צו אנשטרענגונגען אאעירײ

 די אונטער און איבײט. דער אין ױניאן
 בא־ די אויסקומען װעט אוכייטטענדען

 ארבײםען צו באארד דזשאינט פון אטטע
 װעיען איביעז איע ביז שװערער, נאך

 תאנען װעט סעץ און װערעז באזײטיגט
 יױ און ױניאן־ארבײט דעי פיט אנגעהן

אוםגעשםערט. :יאן־טעטיגקײט
 איצט דא איז עס װארט, אײן םיט

 מיר און ארבײט םאסע א ױניאן דער אין
 װעט ארבײט גרויסע די אז זיכער, זײנען
 באאםטע ערוועהיטע די םון װערען נעטאן

ערפאלג. פיט און פאײס דיט

 בא־ דרעסמאכער און ר,לאוק•
 ארבײט טאנ א געבען שליסען

ױניאן די שטארקען צו
)1 זײ■ סון לוס8(י

חל. א איהר םוז געמאכט האבען רער
 אגגעםאנגען שויז איז ארכײט די און

 זיך האבען אײן אין ערשטע די געװארען.
 די םון ארבײטער די אװעקנעשטעאט

# :דרעכדשעפער און קאאוק־ פאיגענדע
 ראטסאן רײזםאן, םרן ארבײטעד די

 באשעםטינט װאס יטאפ, א ביבער, און
 אײנ־ האבמן לאאוקדאכער, 200 ארום

 טאג א ארבײטען צו באשיאסעז יטטימיג
אינטערנעשאנאא. דער פ^י־

 מאנדעא און מייער פון ארבײטער די
 דזאלבען א געבען צו באיטיאסעז האבען

 אינ־ דער םאר װאךי יעדע ארבײס טאנ
טעינעיטאנאא.

 שאפ גערשערס בעז פון ארבײסער די
 םאג האיבעז א באיטאאסען אױך האבעז

אינטערנעשאנאי. דעד פאר אדבײט
 אנ״ אויד האבעז באשיוס עהנריכעז אז

 הארםאני דער םון ארבײטער די נענומען
דרעס־קאפפאני.

 גרײסלאין דער פון ארבײטער רי
 זיבעטע 498 דרעידקאכיפאני, סטאוט
 עיטש״ ״עי״און דער פון און עװענױ,

 ׳סט. טע30 ותסט 115 דיעס־קאמפאני,
 האיבען א געבען צו באשלאסעז האבעז

 אינטער־ דער העאםען און װײדזשעס טאנ
 װײ ארבײט גרויסער איהר איז נעשאנאא

די־ױניאן. אויםצובויען דער
 אוימגענוםען אויף װערט םראגע די

 עד־ םען אח שעפער״ אנדערע םיאע פון
 די פון געים סומעז באדײטענדע װארטעט

 אונטער םארשטעהעז װעיכע ארבײטער,
 אינטערנע־ די שװערינסײםען א םאר װאס

 וױיען וועלכע און #איצט ארבײם שאנאא
 װאס״שנעיער זא< ױניאן זײער אז זעהן,
זיך. צו קוסען

*
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j j i m r *  r r w  n w a n n r a

t w s  i r a p w f  2 ו  מ מ  n s
r s •ילי■ pojm p/ # ...

f נ׳ענ׳״ען יצ8 t  ,fjrwn \ i m ין« 
o n ן **)tuva אין ijn

t'O די זיו סארנערס  i i t t a  iVBiPVtPV 
ױ סר»נע, אײן patp t «ימ :נעסי in 
no עי , IWM ?ןזממיספי׳ווער י 'V1BI 

yj»BS»ii M «נ«ד ױגי*ו, דער tr tn m 
Bfypyrvs*M imyii |y«po*T’iu אויןי 

 Byn •iBtP חור |yn B«ny ,pyov׳•:•
in *ין יי¥ן.8«וײנמ דך 'roH  pm יו« 

 •yyp »יר 3tn pyanyp »זוי. 6ני ««:ער
 *3jnyj# pyp אין |y:y2y;py3’H װאך טע

ו ט־נק״ט״ / ע P «ון iyp’ppj”» סי t• t 
BPypp’ry און עיזזעקוטױױנײטיננ^ j, וױ 

 *O’P און כטBPטBנ ppbbo .tpy די אזוי
!.yנtPדסBױני yjyp’e'PBB ױטירט

 ״yj, בדםזנױ חײנט׳נ^ אין ײעיע) ריט
•ypypjg pb רענטינ^יט״  « typypppyp 

to פונ׳ם lyoypotprit'p״  jyj’ty ’t' 
 2iiJPPt'JtB I'bmh זיינען װעיכ¥ דענט,

̂*חי«ר פון  PDPyp .pp«t3 וטױוpyזpy 2 ר
 •ונפט )|yo’iipyp pytin חור זיך •ועט

:p אז ײ«יד, יעצטע יױ t״ tn  py אין גיט 
 אויף ניט ן,yטoניratP lyoypfi צו זינען

 זײ וױי< ׳py»*o אױוי ניט און דינער
pyptory> t רניטtנ זײנעז r t כ  ססג

o־ ti סיר t ’ iy3tP יז זינמן, אין« h 
jn רי ,p״pb םוג׳ם אינטער¥סען v o y n• 

ת. ,p פוז סען כו א רי ^־ נ
 .imnyppiy t יוי*ט • |y3tn ״םיר
py»yo v און ױניאז ט׳טונענע i v n m  t* 

c,,ג איד חאנ ■״yחyוואס וױץ, א רט t 
 וױ און אחיסנעזאנם. חאט pyotspi**1־

iyj»p m’ אין :פען זאגט y 1אי ItnPMB 
 jypy.אין און אםת ojyyt*1• נעװיסער א

 אין און .oroo;py otvoy «r איי *ויז
 איז איה PJyp װיץ, 1»רױסנפואנטע רעם

iwony it פארהאן  p.pyt .סיינוננ p’o 
 DtP אפייו iin’on■ נים pvo’pvp ױעיען

rנ צו tםרײםy.ן
op t• pyp ,ז איי pystowtPp ,p י

^ען » אין אי*ט דך נעם׳נען פי  *י־ חיי
 pyjpy איז חיצפ^זיגקײט ׳ איז •עםאגד,

 נחות *p pyo’t איז oy .|yp״P yPt שיו
תן tvtio *ו םעגמען » םון  ׳•װיײ און ציי

 קורט סיאוהםאכער־ױנ^ן Pin איו גען.
oy אוים אי*ט IV3M1V3P1P.

o איז py3topitPP דער n  P in  t
 .lyitPenn’i און היצםיןוז ברירער־קריג

מן, אין נןוט ואוט oy װער און ר  *t<P הי
 נײדוואונ־ oyp אויוי ■tP סיט׳ו סעים
o יער, tn איי jn tiiy i op’r y « t אויף 

ר.yבtםpוtיp די
'jyt'2o *עהנײיגע און מהנדצינע די

<t»yPt זיינען yoPm ,pyotopit^P טער
t o r  p n  IV21V23 םין <ץPt P n״pyo־

 t זיד םיט I’Piypyorpt• באװענוננ,
 |yi״f ,yyopt ו'ס«י»צינירטע םעםםע
lypniftn צו איצט, to  oiycyPt, אום־ 

ם ^ אנ ײ ע itiP א'| געי^רעו נ tow  it’* 
*ום נעװןורען זײנען און yoto זירםע

b איו װיץ m p יעחון פון oyiyo*py»t
 ,py^’PPP בלוטינם ױניאן די און נאר.

סוױינם. און יײדט
p׳* די m אין דיסארנאניזירט. זײנפן 

 זײנען ofti ר,y»yוrןtױני ביסע? דעם
m: םען כאנעחט שארהאן, v םפרברע־

i״py»ttP כענם• t r־py*yr ,וױ ײאיען
i ׳שװ¥מי»ר, n ’iayi און נאכם. אינפר 

i אי*ט איז לאגע די t  jn>yib דןוס 
p איו כאאס כרעננט n  .y’PtJoni’B p n 

n די און באאס n ip i tp זוי8 וײנען 
ס די אםילו »ז נרוים, ען נ»לענוסי  דנ

i צו, t אין זיך נױםינם אינתםםריפ רי 
ױניפן. »

o ײי m •  ,y r n i t t ה ט זי תננ  םען ב
 •זוי וױ 1 פרדנוננ איז •לעס צוריפ

 py3Bopit>P די ניי p’PW םען כרעננט
oyp איז ניויבען Y triv p n זוי8 װי 

p ברעננם n ’fl |yo רויס• yiysgnpy n 
ה8פיןוושם n ײ3 אחדות־ועםיחיען  מ

אין רמן8רב8ם אלעםען, נאך לינם, ײפס
ו ת ז V pibbj םענסלימר ־
או Doip Twt3 wmpptpy די  א נ

טדאכטמנ נרינדליכער i סיום, «ום ני t 
o זיר פאדמרם עס i t 'v t t ' i t n t* און 

 אויפקלעחנגיארנײגג
ײד םיז םען ױמן ני  אויוי דדייװ t אנח

 -yattP את נינדאדנומידדטי מאסעז די
»■P”*׳i t־P m r• דאם itsy i no וחד
i n, כדי et«3 o n  m tn * B t אין

n ו וױזמד no ױגיסן די  jt’pdoipi’bאדפ־

I P W 1א| I»oip י *י niyi ,)yptopti• 
Ptf« ,P itB tit |yo איו iBiyn pobp 

y3pynpy| דײן *tn in  pm Bitf * n t h 
i<׳*t ts y i  pypy;t. און otsyi o n  Bt 

iyn ,|yj?t»t’iB >tovPt i f i n  n  no 
Pti ױ n n ’B p• •  tynypont r n

o׳mrovt pyr?iB ׳* און ןlypyjpy 
-lysyp

f״'t•  lypiyoroit yi'BH't.’p |yi 
PtBpyp no,̂ די איז t״B 8איוו •r i 

o' סטיג it 'v tn itrt  on lysnnniJt 
 ,yiopo nnntB3 t איו ogp ׳4 דיייײ

jyooipy iny’ mo oyp Bpy*i3 yryn 
pyiB איו pyp ,ױניסן mto׳*y>• y in 

lin n  B” 3Pt pyp ot lyiyn pyi אייס 
lytitnyjit, ססתסא און •ip jyo Byn 

 dipt pyp אױב ׳«<וס, |y׳»’it? • «י I®״
oim ״»lyonnit poo f יזא tP itiPt• 

iroipvtpy n*׳  Byn ibp ,iVHP'Oit 
vBtny 'p |ic |” f 2 >tPt> no ppbb®, 

oyii otn זיר oyp o t  f'M |yBPtiii” Pt 
?pot און lyoPyn טיט yPt ,די »ז כחות 

i י8י טיבײט ” Pi?ttPy דורכנעפ׳חרט lypim•
• • •

yitiB ypiyirpp t, קוסט איצט  pti 
stn אויפ׳ן איז pyp no iniPPt'itB 

no Pitta ii'Bipyrpy די — 2 יטקאי 
lyiyn yina די סיר װטהי׳ןן ?y>tPt 

yootto. און Bino oy זיד: Pto otn 
t »׳*טעיי »y>t| םיר ysnyi| די *ו 

iy?nBn < איצטינע
lyaip lyPPBii vth איצט pto אוו־ 

rn iy o rs it  yoeipy ysPyit pto, װ*ס 
i״yi p n  pair* |yi׳*׳p n  no yo3 אינ־ 

טעדגעשאנאל״
pnyi p ס׳איז y sn n און װינטיג p, 

”p’Pib’o |y פייכט PB in y ’ no םון 
P titry ip y u rt p n ו* iyitf tyoip זיין 

 yBa«t3 ’P, פון אויסײטחל נייס ײטרט
y®Pim ׳ivPt װירקיױ v i t to  iyitP\ « nunfUft#סדקסעס

BpypgB oy איצט זיך ppya וױ «yp 
riyi’pyoi’t  Pta פון ’in y ,םיטנליד 

oayi otn זיף pyBiit ױ lyvBgP’PitP 
n- איז oy .inyn צי BPnynpy און n 

i t s די אי«ט pv p n  p n  no yagie'W• 
t זעחן, «ו pptg3 זעהוטװו t טיםנלי• די 

jyptf p n טדױםײיטען yppgor t; •איג 
onya די אין .lypiPgn yi’Bi” .p

no oyoo’o p n און װ*חיען די pyp 
PtPWtP אזוי איז •yi BPyayyipynn 

Pti oy t t  ,m tn אויםשליסען לחלוטין 
m ir ם  jiM |yo’V׳*Pto םון מנליכקיי

pyrvi” B l” P .|y” pyppi’tty םיטנליד 
1 Pta otP Pttיט t t  ,tva” Pp װאה־ די 

tyi” t |yp ניט p’ppny jyiitiym. װי 
p’Pib’b pptt3 tt’Btpytpy i זיו ה*ט t 

Ptt op urn• : oP’PPyio’t• ,חס• אפילו 
otPcp, זײו׳ y3yiyitt| נלױו -nn ” pp 
opn ,יטםימעז otP ppbp !ביייבע »pp 

BPmtn און P”| טיר !םעהר ויט ע1אײ 
iptto דך yipyP| ו* inyi און אפת, טיט׳ן 

ivi’tto, אטת ים׳ן8  tyaypg P’a. ippyit 
oy iya זיין t נמיסע *Pnt עםימען 

p n t .ניט
ד tt’otpytpy די ר א  ניט אויך װעט ^

p in n ’o it״Pto j” «atP l יחיד, קייו 
Pto op’atP 'PitP Btn |א o a t, און P”־ 

yj ים1 װעלן איזרס .inyn BttPyio’n t 
P3’Ppny״D און I f i f  yi” p t — ד«ום 

t’t איצט p’ איז אי׳*ו• אײנצינע Din 
 יחירים, די םון כלויז איסו די יט1 איז

t t  Pto ipt’tP ottt ,אר1 אמט f t  otP 
p n פון װאתיפ pPt אינעתענעבענע 

d i tyayn ,p n ’PiB’a איז B״P py’ יר 
t t ’i. די און o n  Dortota it’otpytpy

OPiytl DP : DlPtB ’11 DPIlBPItOr 
t  lynyi בטיײדיגתנ in y ’ Pto עחרלי־ 

 •1אי pn |id P’Pions טכל׳דיוען lit מו
yipyo*׳tt ,Ptit נײד Pnyao p n t 

PDitP ’p iPiiyotP. ipatp oyii’.״ otP 
atn זיד b p«d lyt’nyio’iPB PtayPt 
Pto׳apn'oyi atn oy tit pibppi ipc 

*{.inn’tPtD i
ypyo m ען1ס׳פ?ע ’oto Post, ראס 

 tt ,o’nyiat חאנסו otpn בפאמטע, די
i »ן oPn די t ’ll’ p n םאר־ ויט זאלען

m m  b»pp אח naPtD o n  tPim a*
o מוײשען in i’Pi p n  nr Pnayo־t P 

pyonin t  f t  p n t  JUPd באאםטער 
oi’P tyPt* Ptt too t t  ,oPtnyi egn 

m — ױניאן, pn אין n i די *tn yi’tip
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;)ye’BB Pt* PBoiyPP *P (yttPOPJ IPS
i 'b iypyj’p’3 p n  itW iW  f a

i t  Pto tyotpyi f t  pyjpyn
lya’B#׳ pnyo P’• iyitP bi .
iypnt«yt ״ און  pyt*f i n סחיס איו   lit

״pppb |P0”11 אויס׳ן /  אי*ט Byn otP ׳
ט ,lyp’Ot• ד

yjypo7o| יר1א !”i ״*p iyn ,iya’ 
f’M iypyn BPinitnPO• oiypo i t ’it’ 

t ץ י ”iya .oi• 1סי •י «atP y r ’B'Pt 
lyntypypy n t (yuyn’ia tp  bjppo 

BPtiynpy ,P3 ,tyPB’B y יט8 ao ira  ’P
lyjBPB'oit’H o n jtr t  ppb -irtyii w 

pb o'hb״,iypyn lyBPtt'Pto ivtyPB p 
iPDPBit iya Biyps ,o n  B tB rit n t 

pyi” t  n a r אויס׳ן PB” iiy.| או־ד Dgi 
y » t  n t׳yi” p ,BBtB ,סי״טס p״yi 

p t  P tt ,tyPBim״■Itrpypy yp’ppny yi 
: riya  pyranPi-Bti ppp o itt m

 |.״”t bpii ntt ,tyoyj ayn ואט ״װאס
 )yi’tyi iypyn oדyנaya די אזיי װי

,IV3״P3 otP Byn אזױ ,iyo יואױ IPPyn או| fyBitn ײ מיטינ »אי
pyaovB pyp און ני׳״נען *«ypy3”״ 

ppttP ivBtpytpy *vp ns mi ,יז« tt 
iy*y« oiyiaya ’P ויכעי ’P lypryvv 

VBOl’nVB |1t  yoOBIVl’PPBI’t 
oiyoeya, װאס iPi’Byi רי אין ;אר ייו 

p n  lie iyn” p ,ױניאן
n r o אויר t  itnptB הt t  ,iniBt 

iypyn opy3aya ,p אין *ta  lyi’DV’t 
oiya און •אםױו זיין ;יט ivaip iypyn 

 BPtn py.״i iyitf Pt* pyonpi t ייו
nt’BPt pnya o tn  i t  ,|yo” tt ” t P” ti* 

”P o סעט pi’ayo pnya otn lit’ •סיט 
iyi” » i t ’ii’ p n  no p n ’Pi ,ארױס n t 

ytia ppyo; ויך o'ativPM  ,p םיט ”t
רמכענעז.
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m ל א ק א ־ מ ל
 איז מאיטש, טען7 דעם מאנטאג,
 סעקרעטאה םאר עלעקשאן םאמעהומען
 עקזעקוםיװ און ■רעדדענט נמגעדושער,

 סיט קאגען מיר דעיענאטען. כאאדד
 איז עיעקשאן דער דאס זאנען, רעכט

 כעסטער דער אין געװארען דורכגעםיהרט
 אהן גןגװאיד, pm טומעי אחן ארדגונג,

ס/ זאגענאנטע די ט ײ סי  רוהיג און שטי<ל ״
 א•- געמומען, סיטניידער יונזערע זײנען

צאיל, אין 100 — שטימען זײערע גענעבשן
 םיטגיידער־ אונזעד צו פאתלײך אין
 הונ^רט סיר איבער איז ותלכע #שאפט

 »ז איז שטיםעז iso םיי ניט עס איז
 אז אנמערקעז אכער וױיל איך עיעק׳ןזאז.

 קײז נעװעז ניט טאי הײגטיגעז איז עס
 פאריגע די איז װי כיזנעס, קענװעסימ

עמקשאנס.
 דער זײן ?אי דאס אז האפען יאםיר

 יאקאיל אונזער דאס כאוױיז ערשטער
 םעט־גק״ט םעהר םון וועג דעם אין געהם

 פיט־ אוגוערע דאס אח אמטיװיטעט און
 אינטע־ םיםערען א נעמען װעיען נלידער

 דעם םון אננעיעגענהײטעז די אין רעס
איצט. ביז װי יאיןאל
 ער־ זײנעז כאאמטע םאלגענדע די

 :אסטען דאזיגע די סאר־ געװאוען װעהילט
 רא־ ם. — םענעדזשער־סעקרעטאר םאר

 גריײ ס. — פרעזידענם םאר זענבילאט.
 ט. — סעקרעסאר׳ רעתארדינג םאר ■ער,

 דעלע- באארד עקזעקוטױו םאר יאסער.
 סאםסאן,. נ. בארענשטײן, טש. :גאםעז

 ם. סײננאקר, ה. סינגער. י. פאקס, י.
̂וש ס. הײט, סאלא. מ. און טאבאק ע. ׳ר

 איז באארד עקזעקוטיװ נײע די אין
אי ערשטע, צום און נײע עטליכע דא - 

 ע^ועהוטיװ צום דעלעגאטען ערװעהלטע
 צוזא־ אלע דאס האפען, לאסיר באארד,

 און אלטע די םון ערפאחרונג די םיט מען
 ארויס־ וועלען נײע, די םון וױלען דער

 עסזע־ אקםיװע און געזונטע א ברעננען
 זײז כאסת ךועם וחנלכע באאדד. קדםיװ

אונזער םון געבעריז טןון םאסםישע די

 דעם נאך טאנ צוױיטעז דעם אױזי
 3טע8 דעם סארטש דינסםאנ, עלעקמאז,

 אונןער םון סיטינג א געהאט םיר חאבען
 גרײאער כרודער איז כאארה עקזעסוטױו

 קאטי״ עיעקשאז דער םון םשערםאז דער
דעס םון באריכט א אפגענעכען האט טע

 םיטגלי־ די אל ערלןי*עד.רע;דיג עיעקשאן,
 אין באטײליגם זיך האכען וועיכע דער

 בא״ א ארויכגעצײנט האכען װאהלען די
 ער־ ער צוםרידענהײט, און גײסטערונג

 םיט צוםרידען איז ער אז ׳ךיאו קיעדאי־ט
 געקוםעץ דינעז װאס סעםבערס צאהל דער

 פון רעזויטאט דעם פיט אויך װי וואוטעז
באארד. עקזעהוםיװ ניײערוועהלטעז דער

ך מיטינג דיזען נײ ױ ^  אױםנענױ אי
 עס און אינססאלײשאז דער געװארען סען
 א רופעז צו נעװארען באשיאסען איז

 מארט״ט n/b21 דעם ם#ר םיטינג מעםכער
 פארקומען אויך זאי םיםיננ דיזען כײ און

 ער־ גײ די םון אינסטאיײשאן דער
בעאכיטע. וועהיטע

סעק. ״רמזענבל«ט ל.

 װעלען מיטגלידעד גרופע א
 מוזעאום ראעױך דעם כאזוכען

מארטש. ומען9 בײטאנ, שברז
 עדױקײשאגעל־דעפארטטענט ,אונזער

 א םאר ארעגדזשפענםס נעסאכט האט
 באזױ צו מיטניידער אונזערע סון גרופע

 ־19 דעם שבת, סוזעאום ראעריך דעם כען
 םיה־ װעם יעקטשורער א פארטש. טען
 זאיען פארשידענע די דורך גרופע די רעז
 םאר־ די ורענען אויפקיערען זײ װעט און

 זײנען װעיכע קונסט־זאכעץ, שידענע
 זיכער, זײנעז מיר אויסגעשטעלם. דארט

אינטערזנסאנט. העכסם זײן װעם דאס אז
 דער םון ארויספאהרעז װעט נרופע די

 ,530 רום הײ־סקול, אוירװיננ װאשינגטאן
 סטאל־ םר. נאך גלײך נאכםיםאג, 2:45

 מיטגלידער, אונזערע יעקציע. פער׳ס
 קיאסען, אונזעדע ניט באזוכעז װעלכע
 דארטען, אוגז סים םרעםען זיך הענעז
 זיר געםינם װעיוכער םוזעאום, איז אדער

 דער לעבען דרײװ, רױוערסײד 310 אין
 םוזעאום איז קוסט םםריט. טער103

פרײ. איז אײגםריט *3:30 ארום
 בא־ נרופע די װעט םוזעאום דעם נאך

 גענעבען װערט װאס באזאר, דעם זוכעז
 םארשיענע פון אויפזיכט דער אונםער

 איז ױסה״ו ״פײאניר פון קינדער־סלוגען
סט. םע68 װעסט 34 װאידעךסקול, דער

עכענפליכער ש»נ*ל זו ױוסיי סאלענדאר ע
סרןול הײ אױרוױננ װאשיננםאן

.530 רום פלײס, אוירװינג און סטריט טע16

םארמש טען12 דעם שבת,
ייטערא• אין שםרעמוגגען סאציאלע סטאאפער: ר. דזש. ב. — בײטאג. 1:30

חולה״. לעבעדיגער א — איטעראםור אידישע ״די סור.
םארטש טען13 דעם זונטאג,

 דער אין פאחטארען ״סאציאלע קארמעןנ דדט. ה. דר. — םריה. דער אין 11:00
געשיכטע״. אכיעריקאנער

אימײלוגנ עקםטענשאן
 :קסtבר ראוד, 1באםט» 1258 נאררען, רyװpם םעקינלי

ם«רםש םען11 דעם פרײםאג,
8:00 Qiimt I’t. — יע:ען און .ליטעראטור :?יבערכ-אן חײם

lainya’P p n  I’t  yitpc oaoyPryi־
310 ,oityttn TPPtP סטריט) טע103 (צעבען דרײװ ריװערםייד

 בײטאג 3:30 םארםש, סען19 דעם שכו^
לעהטשורער. א םים צהאםען Ditytia oit כא»ר

צענטער םאציאליםטישער הארלעם
םםריט טע106 איסם 02

s m װי :פינדפאנרלצר — אווענט. אין םוח״• דעם נוצען צו א»י .
mini(. אנאנסירט װצם (ראםזם

̂ל האי אױרוױגנ װאשינגטאן תם דייניננ םר
r o v ריל צםען דעם»»

8 I’t  pyi” m אװעומ — ipoimoo ױניאעאום םער10 — רי־יתיאן 
 רעפרעשםענסם — זיעען — ם«נ«ען

bdpp’b 8 אין נאקוטצן צו (^lyoep tan  P»>pp”piny סטרי םצ16 ױזנסס
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ז מוסען, uri3 עס, טנר Morn י
 «וױ געמומען ?וױן אץ דװ> סכל

 א»ן ויורק נגו פושלו עבדיס tn וױיט,
m ,oro װער• »ו»מ, שוסטער ווזערכע 

מי *וו דיעס t״p האגען כע ײנ  גיט מ
 זיעען יאטמן, ויו נאו טאנען געקענט

װארפען iim חאנטדאחטאלס, סונ ה״נט

 א בײ ״■ױיזדיט״ די נעכא&צ
נאוױנע... א אץ — ליגען
־—:לעדאלטאל װעלטעייי

 די ,‘ביעטעי קאפוניםטישען אין
 איז טען,2 דעם מארטש םיז *םריװ־ױיט׳/

 *20 דעס זונטאג, דאס געטארדען, געװען
 דעם באזוכט אץ־ האב םעברואל, טען

 װ. J59 גאלדבעד:, און אשפיז פון שאפ
 געטראפען האב איך אין סטליט, טע20

 וױסענדיג, נאר איבײט. דער בײ אלע
 רעדזשײ זין־ האבען אלבייטער די דאס

 אינטערנעשאנאל, דעל כייט סטרירט
 דאל- ארבייט אשפיז י. מ. װען :אך בםרט
אלבײטען. צו ערלױבט זײ איך האב טען,

 ערקלעלוננ םאלגענדע מאכען איך וױל
:אינצידענט דיזען װעגען

 די םון םארלױף אין שאפ, דעפ אין
 אלבייט מען זינט װאבען דרײ לעצםע

 נע־ שױן זיך האבען סעזאן, דעפ דאלטען
 רעדזשי־ ארבײטער, םארשידענע ביטעז

 איך ניט־רעדזשיסטרירטע. און פטרירטע
 טען דאס קאכיפלײנט, א באקומעז האב

 אױיף קומענרינ שבת. דארטען ארבײט
 יאוטבא־ נעטראפען איך האי שאם, אין

 א ארבײט, דער בײ ארבײטער האנםע
̂איז פון טײי  אנדעלע םון געקומען ***

דזשאב״. א ״כואכען שעפער
 גע־ ארבײט די איז באפעהל כײז אױף
 אר־ מעהרםטע די און געװארען, סטאפט
 א שאפ דעם םארלאזען האבעז בײטער

 זיינען דאס געבליבען. זײגעז אבעל מייל
 געװאלט האבען װעלבע נייע, די נעווען
 באלעבאס. דעם כײט פרײז א כאכען

 גע־ זיי האב איך אז זיך, םארשטעהט
 הא־ זײ און ױגיאךביכ^או, פאר פרעגט

 ,לינ־ זײנען זײ דאס ערקלעלט, מיר בעז
 א:* אן אין אלבײטען זײ דאס און ?ע״
 איז ביזי איבעריג װי אזױ שאפ דער

 זײ זײנען זןס הײסס דעריבער ׳נים דאדט
דעם אין עבת א ״ארײנרײבען״ נעקומעז

 אזעמ דאס געענטםערט, זײ איך האב
 און ער^ויבען, ניט ױניאן די װעט כעס

 ״כאוױירים״ די זײנעז אװעס. זײנען זײ
 האבען און ״דזשאינט״ זײער צו אװעק

 זײ ערילויב איך דאס םאר׳מסר׳ט, םיך
יגען דעם דורכצוםיהרען ניט  רעװא־ הײ̂י

 שבת ארבײטעז צו םרינציס ילוציאנערען
 !יוהכעיס צו אויף אינטערנעשאנאי^ דער
 גע־ באלד װארשײנליך, זיך, זזאט מען און

 שםוץ־ םון רעפארטערעל דעם מיט זעהן
 נעווארען נעשאפען איז עס און ביעםעיל

 דעפ װעגען געשיכטע סעגסאציאנעלע די
 שטיה, פרן מעז ארבײט דארטען יאז ׳איש

 קאטער קײן נימ באשעםםיגט מען דאס
יײבעלס. קײן אז גיט נעהט מען און

:םאלגענדעס פעסטשטעיעז איך ײי<
 איז שאפ דיזען םון שאפ־םיטיגג א בײ

 און אונטערזוכוגנ אן נעװארען כעםאכט
 דאס ערשטצגם, געװארען, קיאר איז עס

 צװיײ װאך; םון דארטעז ארבײטען אילע
 נעברויכט םירםע די װאס דאס טענס,

 זיי װײל דעדםאר, איז קאטער, קײן ניט
 אינ־ פונ׳ם באנריאר נעשניטענע קריגעז

 די אנבאיאננט װאס און ;שאפ סײד
 אינסטרואירט םירמע די איז ^ײבעילס,
 װערט איצט און אנצונעהעז, זײ נעװארען

דורכגעםיהרט. עס
כאװײרים, די װי ״איז סערקווירדיג

 זאר- טרייד, דעם םארסקעבט האבען װאס
 ױניאן־ דעם וועגען שטארק אזוי זיך גען

 כאװײרים די דאם שיינט, עס ^ײבעי.
 זײ ארוגטער. זינעז םון גאר שוין זיײנען

 בא־ און קילאנגעז וױידע םארשפרײטצן
 ױניאדמאז, ארענטייכעז יעדען ילײדיגען
טאקטיק. זײער מיט ניט שםיטט וחגימגר

 יזאטוני• דאס גיט געם איך כאט*:•
 ׳אנער איך וױיל ערגבט, ברעטער כטי׳צע

 אז וױסעז, זאיען רעטבעדס אינזע-ע אז
 פיהרעז כאץײךים די װען ׳צײט דער איז
 אדבײטען צו א;יטאציע וױרדע זײער אן

 געהט ׳ױ:יאן דער נעכען סקעבען און שבת
 אי־זר מיט אן אי:טעױ;עשאגאר די דאך

 און סקעבערײ אויסצוראטען ,אדבײט,
 די אין ױניאדקאגדישאנס די אז זעדזן,

 װע־ אױפנעהארטעז דאך זארעז שעפער
 : ?רעדיט זײ הוטט זאך אײן פאי רעז.
 ג־־ױפע :איױיריפ די זײנען ביאפען הא'י,

כיעציאריכטעז.
׳גױס ב-ודערריכען כ-ט

רױלענבערג, הענרי
ביזנעס־אײדזשענט.

 איך דאב אשפיז י.־ ט. ב־יד•;- ב.
שאפ. ןיא יטבת ;םייע: ;עט־אפע• ניט

ו i »• •ה.

 אין לעקטשוד דעמביצע־׳פ פ.
עדפאלג גרױסער א לואיס, סט.

— :לעדאקטאר װעלטלער
 פעב־ טען27 דעם ׳אװע:ט זוגטא;

 םון סעגטער הויטור אין זיך האט רואי,
 גרוי״ א זעחר פארזאמערט יואיס סט.
 דער פון גרוס א הערען צו עולם סער

 נױ אין באװענונג א־־נײטעו־ אירישער
 לעצטען דעם פון איבערהויפט יארק,

 לעלטשױ דעד סטדײק. קלאוקפאנע.*־
 געג. באקא;טער גוט דער ;עװען איז דער

 שטי־ אז» יא־ק. ניר םון דעםביצער, ם.
קײנעד נאך לאט יעקטשור א בײ מונ:

 באװײזע דאיזוטענטאלע ד• חוץ א
 פאר* זײעד פאר קאכױניפטען די געגען

 טעטיגקײט פאדיעטערישע איז גיכטענדע
 גענאסע װעלבע ױגיאנס, אידישע די אין

נע־ א אין ;עלאט האס דעטביצער
ארויס־ דאס ער אט♦ S••I I , . I יי•צא גיגענדער
 און שטארהײט, אזא כייס געבראיט

 אײ־ קײן דאס אינערצײגענד, אזוי
 האט האל איבערםולטען דעם פון נער

 אין נעצװײפעיט. ניס דעם אין םעהר
 צײט שטונדען צװײ העכער פון םארלויף

 ארגױ אײן מיט דעפביצער, גענ. האט
 כייט און צװײטען, םון שטארסער כיענט

 עיעקשאנס יעצטע די <רעכען ציםערעז
 יױ פארשידענע די אין באאטטע פון

 די םון םאכט די דאס באװיזען, :יאנס,
 בא־ אדבײטער אירישער דער אין רינקע

מיטה. א לענענדע״ א בלויז איז װעגונג
 אפגעשטעלט בלויז :יט זיך האט ער
 קאמוניסטען די םון יאריע דער װעגען

 גע־ האט ער ; ױניאנס איד'שע די אין
 אלעס םרן שירדערונג נענױע א :עבען
 נע־ אפאזיציע דער אין געװעז איז װאם

 דדײ• לעצטע די פאר “״םארװערטס גען
 נוט זעהר דאס האט עי יאהך. סיג

 *יי אויסדרוה, דעם מיט באצײכעגט
 גע־ װעיעז פון אגיעsפסיכא קרעמערשע

 אײ־ קדעםער*״. נײעם דעם שאו א בען
 בע־ זײנעז מענשען לייכטזיניגע :יגע

 שעהנע די פון געװארעז אײנפלוסט
 םאדפיהרעז, געלאזט זיר און םראזען

 פון םאררעטער די מעהר. ניס אבעד
 ארויסנע״ זיך האבען קלאס אינײסער

 אלע און קאליר ריכטיגען זײער איז צייגט
אפגעװעגדט. זײ םון עקעל מיט זיך האבען

 א אויף זיך האט דעםביצער גע:.
 דער אײף אפגעשטעלט װײלע קורצע
 ארבײ־ אין קאמוניםטעז די םון ראליע

 גריגדעז צו פיענער זײערע רינג. טער
 אר־ דאםיט און םאדבאנד״ ״ליגקען דעם

 ריגג ארבײטעד םוז רײהען די אין בײטען
 גרויסען דעם פון אינטערעסעז די גענען

>ארא- זעהר א איז ארדעז. ארבײטער

ר א ע מ כ ע ל ן ש ע ג א ט
 י»נ פ״עיע און אפעגדיסיטיס כלוט, ארנרײנע קאט״עםערצען, ברעגגם

קראנקחײםען. דערע

אכפיחר־טיטעל טשאסאלאד דער

............
r t t םםא̂ר דד*ג

 vi וױיטצד עי לאט טאן ניש•;*
 פאײדלהיײ אין דולכפאל זײער דערט

 ״כען פרענע•. דעטאגאדשע זײעלע כען
 און הענט די איבער גענעבען זײ האט

 דינען אינג״אך חדר םא״שורדיגטע וױ
 ודד די אז כיחירדז, בעטען נעקוטעז זײ
vs; זאר טען און טלאן גיט טעל• דאה 
 זערנע דאב אדײגגעמען. צוליק זײ

 יוגיאנס. די אין ךין יעצט אױך װעט
 ־,א געבעז צו אגדלפאמען זײ יאט כיען
 מיגוטעז יעצטע די און ״הע;ט לי בער

 א :אך געשלאגען! זײ םא- האבען
 זאך א זײן װערען זײ און צײט קזלצע

סארגאננענחײט״. דעל פין
 אםעז“ד*־כ:ע איז ציטעד דױירעער א

 ם. נע;. װעז םאלזאםיונ:, ד;ל איבע־־
 ראריע די געשירדעדט לאט דעטביצעל

 םון פיל־עי אנדעלע די און זי;טא; םין
 נ*ױסע# די און ׳טא:אל,יאיגטע־:י דעל

 “קי־אײזטא די פין •סטלײלס היסטאלישע
 זײנען זײ װען צוליק, יאל־־ען טיט כע־־

זײעל זײן כיקיי: אפירו געוױנן ;לײט

 םיײ־ לי אונטע־ באהאלטען ניט פאל
 גע־ אין םיײ״. און ״רעגק די םין צעס

 זאנענאנטע רי יעצט האבען גענטײר
 פ־י־ אין םאלשיקט ררלע^אלוציאנערעז

 ז*ך כלי ארבײטעל, אוםשויזדיגע זאז
לאטעװעז. צו אהײן

 ;ל*“י זײן נײט האט דעפניצעד גענ.
 פילע, אויפנעטאן. װאונדער פשוט טשול

 גלײכדד באצוינען זיך האבען װעלכע
 i׳K “״לעכטע װעגען פלאנע דעל צו טיג

 אלבײטער אידישעל דעל אין ;",״לינל
 לעצטען דעם אין און ב:י*ל באװע;ו;נ

 דך לאב•;: בפ־ט, סטלײק קראוהמאכעל
 אי־ :עפא־ איז עס װען וױ םעלל יעצט

 צד איז שעדליכעל דעד אין בערצײנט
 קאפוניפ־ .די םיז אלבײט שטעלענלעל

 זײ באױענוננ װעילכעל אירגעגד אין טען,
 א״גער יעדע־ און זיך. באטײליגען

 זײן צי געגעבען שבוע־ א װי זץ־ האט
 צום ביז םאלניכטען העלםעז איז אקטיװ

 פיט ךיז לופט װאס ׳פעסס דעם גלונד
.“״לינקיזם דעםי:אטעז

פא־זאט־ דעי פון סשעלמאן לע־
 טע־ ניי־בעלט, בען נעװעז איז יוננ

הראוקטאנעל היגעל יער פרן נעדזשע^ • <*ו - י • י• ו
איקכיא: א ;־.,ק̂י

 א£ דך רעדט ■דעסער קלא̂ו
הארצען פון

 ״;•;־•;:־ לע־ :יפ לעדאקמאר װעלטלע־
— :טיגקײט׳'
 צײט לאגצע א שוין אײך האב א*ך

 שלײבען. טײן םיט ״נעבאלעלט״ נישט
 אי!ײ; זיך םון געצװאונגען איו בין יעצמ
 זא- פאנ ךיא וױיי שרײבען, דא אײך
 צײט ריכטיגע רי איז יעצט אז גע^

 טלײד קיאולס פון ארבייטעל אי*ע װאס
ולא דאבדין sy ח:ל :זאנען דארפעז

!משחכחין
 םיל האבען צוליק יאהל 2 מיט ביז

 הא־ באסעכ די און ױגיאן א געלאט :אך
 םאל לעס&עקט אביסעל געהאט נאך בען
 ניט םיל אזוי האבען און ױגיאז דעל

 אלבײטער, דעם געדריסט «ין מנשטיקט
 מען !יעצט דליקען און שטיקען זײ װי

 גע־ ניט ארבײטעד קײן דעדאיט האט
 דער װאס צײט יעדער צו סעקען קענט
 יעצטיגע אבעל געװאלט. האם באס
 און דריקט מען און סעז שטיקס צײט
 דער װען אלבײטעל דעם סעקט מען
װיל. באס

 װעל איך ׳װײט געהן :יט װעל איו
 אלײן. מיל םון בײשפיל א געבעז אײך
 פלאץ א אויו* א^עשטאנ^ז ביז איך

 ׳נוט און םיין געווען ביז איז סיזאנס 4
 צום־ידעז נעװעז אימער איז באס דער
 א אדויפנעקומעז איז ארבײט. מײן םון

 שוסטער א איז װעלכער פאלטנע./ נײעד
 האט גאט אז און הײם. אלטער דער םוז

 נע״ לאגד גאלדענעם דעם איז דא איהם
 אױסנעיעלנט זיך האם ער אז האלפען,

 קיאוקס בײם אפרײטאר שטיהעל א זײן
 א טיס ^ארטנער א נעררארען איז איז

 מעכטײ גרויסע די און סאנ־האנטראיןטאר
 נעװארעז. שװאכער אכיסעל איז ױניאן גע
 שוסטער זעיבער דער יעצט האיט —
 ארבײמער די םיט זיר װארםען איז

 צום ערשטער דעד <ינהס! און חנכטם
t w o] א צװײטער דער גע\ועז. איד בין 

 אימאליענישע 2 דרימער דער שגײחגר,
 דער נעיןומזגן איז דאן און םינישעדם,

 •ארנד זײן סיט »<ײז טשערםאן שא•
י ׳ נער.
«1י  i רע- ײערטהעד אײו, ביי 1א־ ר

מז ׳*ויו איי ע*ח. או חושטאר, אג מ  אי
 איו ניטא« רפואח סײ| פכה דער *י

 • גיט וכר קײז נאר ױגיאן דער םון שייו
ן אז םארבייבעז. «יר « m ז*י  n x v• 

w n r a v n  P9 אא״טעיעז- און הילוי 
n בא־ בןממס די יאדברעכ׳מס 

i - נעתןן

סיט , 1««■? די &ון זורגײס^ר א־ויס
ל אין האנען די װעינע  ה״ם ארטער ת

 מ*ויט א יײ מ׳ט ו:׳ת די נעלאט קויס
iv ../*ר״וען

ע איף םיע;  און *עותסטעי ר״:
 ראנ; װי י״ װ. ג. י. א. רע־ פון ברירער

די פון װטרפען י*זען זיך איחד װעט
}'׳עעפער

 די נעטט נלידער! און ׳פװעםטע•
 די גוט נאלענענט אנט. אין נוט זאך
 זיינען 1י!10 י#לל דעס םון אז זאף,
 א ני׳ט איץ נענאנגען יאלר יעדען טיר

 וו«וט יוניאו די און הענער, ׳צטאוער
 יעדען• םין נעװאונען מעלר ע«עס »?•(

 מיטגעמאכט. ה#בען מ־ר װאם סטרײס,
 ה^ונען סטרייק, דיוען בײ יע«ט, אנער
 טיר און םאײאלען, ארעס ריירעי, םיר,

ץל לחתאונן ?נו י׳ט :ז<ונען כ־עגען
ײ װארים כדטתנחין. ולא דאנדין  די נ

 ׳טוסטער־ױ;־ די טוען צי־טען יע^טינע
 װידען, זײ װאס אי־ב״טעד ,ד מיט נען
 זיך װעסען >װ נ־יטט ז־ו האנען םיר און
 נמדבר, קורא קור א־ז עה װענדען. צו

 זעהט ברידעל! אה ׳עװעסטער דיינע
 ■אס- און ריכטינע ערװײזען צז יעצט

 ע־־־ זײן זארען זיי דאס ,בעאםטע, :ע
 א־כײטע־. די םאױ נעט־יי און ר־ך

 נדוס ברודער און אכטו;; ם־ט
יזייננהויםפע,־, ני״ד

.2158 נוסעד ל. ל. מעטבעד

 אהן באגעהן ניט זץ־ קאן עד
״גערעכטעלרט״ דער
 ״נע־עכ־ די פון לעדאקטאל טייערעל

!טיכקײט׳״
בע־ אײר איך קום בלײועל דעם מיט

 איהר װאס דעם טלאץ טובה. א טעז
 װיל דאך ׳טאן צו טחױב גיט עס זײט
 װעט אדזד אז האפעז,׳ איז גלויבעז איך
טחאן. םיר פאר עס

 אנאגדעל פון פלאכל בעל א בין איך
 איד דעל םון סיטנליעד קײן ניט פאך,

 פאל״ איך בין לאך און טעלנײשאנאי״
 םאל קוםט װאס זױסעז צו איגטערעסירט

 איבערהױפט איגטעלנײשאגאל, די אין
 אימעל לעז איך צײט. לעצטע די אין
 א טײנעם בײ ״מןלעכטינקײט״ די

פלײנד.
 איהם איז לײדעל, פ־ײטאנ, לעצטען

 נעגאנ״ פאליארעז ״נערעכטיגהײט״״ די
 און זי.נעזעהען, האנ איך בעםאל נען,

 צו פלובילט שױן האב איך װיםיל אוי^
 ניט מיר עס איז נומע־״, דעם באתוםען
 אפהאיםעז ניט זיך איך קאז נעלוננען,

 ציײ די שיקען צו מיל אײך בעטען צו
פעברואר. טען25 םון טו:נ

'םאדאױס. אײד דאגק איך
גרום, אלבײטזןד טיט

אבעלא, ק.
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 וױדער קומט ״הכח״ יוױנער
אטעריקא אץ

:לעדאקטאר הערל װעלבלער
 דעל װעס ארום װאכעז פאל א אין
 אנקומען טיעם״ סאקער ״הבח וױנער
 אמעריסאנער צװײטעז דיז םאר אהער

 איך װיל געיענענהײט דער בײ און מור
 בעטען אײך און םלײהײט די נעמען מיר

בריף. מײן אפצודדוקען
 צײט״פאר׳ן קריטישער זעהר א איז
 ערשםעד אונזער םאלגעקומען איז ״הכח״

 שטאאטעז. םאיאײגיגטע די ןיא טור
 איבער׳ן םארזונסען נעװען זײגען סיר
 ג^ציטזנרט האבעז און חובות אין קאפ

 זיך וועל איך טאנ. מארגענדינעז םאד׳ן
 מאראלי• אונזער אויוי אפיעטעילען ניט דא

 װײסט דאס אםעריקא. איז ערפאלג שען
 װעי איך םיר. װי גוט אזוי איהר
 װע״ װעדטער אאר א דא זאגעז בלויז

 אוג־ םון ערםאינ םינאנציערען דעם גען
טור. ערשטעז זער

 םינאגציעלער א נעויעז איז מור דער
ה םאדשטעחם ערםאינ.  װאיטען או זי

 םיר װאס ערמאחרונג, די נעהאט מיר
 נעווען ערפאמ דער װאיט היינט, האבעז

 אום^פםעג־ די יויט אכעד גרעסער, גאך
 די מיט צופרידען געװען םיר זיעען יען

רעזוילמאטען.
 דער איו באװאוםט, איז יעדעז ײי
 גןףצזנפם. •רױואט מײן ניט חכח רוינער

 געווא• געבראכס איו װאס נעים, דאס
 גע״• אויסנענעמן איז אטערימא, פון דעז

 נא״ ט«ארט די פארשטארסען צו ײארעז
תטנג t פון אידען די צװימעז ו n i•

 װחנן, פאד^אזיז האבען םיר וחנז
 םױ גתיסצ א שורדינ נעוחנן םיר זײגען

 חנגיחגנ די *טײער. א<ס גע<ם סע
 חאט מען שםײעד. חיממנז א גצםט
 «ױן ?יעצן םיר אבער געטתים, אומ
 '־־ םיר אז fjmw מויזײג פי< אזױ

 זיך וחנמו םיר m גצחאם, םורא
מגדיג ׳יליםע!. את •ין «ורי< «
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 זיד »ױ atfn סריחימג ■אין אײ;»*י
ט סיד *ון פײלט*; ;ענאפט£ו-א  י> חי

מן. עדנעץ נעטאן *דז ת »נ  1ני איו װ
ט וי וױ רערזעחן )אויפנןמט*נען ח ון;ן  ז

 *וגיסט און נערג די חי;טער פון א״ף
 «ז יױן ?יכט נ?ירענע םיט ים » א־ום

 װי׳ נייס ypt»$a סײן לענען נויםער ױ
 “זיי נעעפענט נ»גט אינער האנען סער
' גרייך ח*נ איך און קנאםפפן ערע •  נ

 ט»ג ו«ר » אויןי *װמתצונעחן ׳פיאסען
מ די א־נער ע  ז*ל •און ט*תרןן ײון נ

 ■גים פײז ניעסע) וױנט פריחליננ ךעו
 פדיחער־ מיינע פון םיר דערצעהיען ןאו

 ׳שעחנע אינער װ»נדערוננען יאננע רינע
 װע? איך וועלכע לענרעו, טעװײ און
זעהן. ניט פייגםאױ מעהד ׳פוין ר1״א£

 די אין דערפעל קריינעם םון װע; דער
 נעװאוינט, האכ איך װאו קעטסהיל־נערנ,

 איז און ?!ם«ודט, א צו נעצויגען זיך אט
 נע״ איז עס און גלאט, און ברייט ;עײען

 און ארום און נעהן. צו יײכט אזוי ווען
 םאל״ א װי דאוט און דא םען זעהט א־ום
 אי־ אקער״אייזען םיט׳ן ארום נעהט י•׳;־
 בהרות, דך *א־עען עס םעלר. זיין נער

 םון בילט הו:ט א און םערד, ••.יעפסען,
 די אין ארכײטען פרויען דערװייטענס.

 זײעט מען הייזער. די נ<י ;ערטנער
 אי- און ;ניוםען און נרינסען ארערריי

 װייסע, ה־נער, םטאיעס נרויסע בעראר
 די דינען סך א גײ און יטװארצע :־ױנע,

 טונקע״ מיט ׳טטױב־קאייר א םון פעדערען
 יאזען זײ צװי׳טען און פ־גטעיאר, יע
 הענער, ׳פעהנע פאר א זעהן נלייך ו־ך

 און ראננזאדע ריט אריט -^פאצירעז •־אה
םריט. װאז׳פנע

 צונע־ זיך אלץ צו און בין;ענאננען איך
 אידי• «אר א אויך זײנען אט און תוהט.

w .אקערם זיי ארום נארד־ננ־הייזער 
 הא־ םיט ?יאפט מען נאר ניט, קי־נער
d*1 .o זענט טעז און פערם y tv בויט 

ן די איבער םע; ד ד י  סע־ נײעם םאר׳ן ז
 די וױדער און םארניי נעה איך ז^ן.

 ם״נע פאר פריהער פין יילרער ייבע
 *ip נעדאכסעז מאתע עפעס און ;אוינען

 װי טראכם, איר און קאפ, אין ם־ר פען
 םענ־שען איע װעז נעװען, װאיט עס :וס

 ׳שטע־ נעמען װאנדערען, אװעס זיך י־אזען
 דארוי פון נעהען און הענם די אין הענס

 נעכטי־ װענען, ׳טםויבינע איבעל דארף צו
 הערען און הימער פרייעז אונםער׳ן :ען
 ׳טםיל דער אין דננט נאכט די װי צו ז*ך
 און ;׳פטערען די ריידען עם װאס און
 פיל אזוי נעײעז ניט אפיטר װאלםען דאן

אײנזאפע... און עיעגרע
 און טראנט, און איך נעה אזוי אט

 סים־ איז ■נים. מײן ניעט װינט ־ער
 מיר יאנט פאדמר » אץ־, דערזעה אפאי

 װאנען פראםטען א א־ן פאהרט ער - - אז
 עד םערד. וױיסע נעזונטע צװיי נױט

 װאוהין פרענם װאנען, דעם אפ ־פטעלם
 ״היט׳ש״ א םאר סיר ליינט און נעה א־ך
 צר פאהרעז םיר און איהם, דאנס איך

זאמען.
 צו ער ׳פרייט — ! באיס אז, <זאם —

 טראנ א נייבען די.באיעס״ און שערד. די
 מיי< א נאר סייל א iim װאנעז, דעם

 םארמער דער און םארניי. ׳ענעל לויפען
 אביםערע איז סריהדארנען דער אז רעדם,

 דעם טויטען סעז דאס און קיהלער צו א
 א האט ער אז און בויםער, די פון צוױט

 חױז. זײז ארום סרוכט־נארםען נרויםען
 לויםען זיי אוז םערד, די יאנ א וױדער און
װינט• דעם אקעגען םייװאלים װ•

 צופעלינ םיר איז טאנ זעלבען דעם
 םון ױם־טוב א אויןי זײן צו אױסנעסופען

 דארט האב איך און ״קינדער־סלוב״, א
׳ םרײד. פ־ל נעהאט

 קל״נע די איבער אױופבלאנקענדיג
 שםעדטעל, קור-ארט א םון נאסען יפעהנע

 וועראנחג^ די אויוי דארט, און דא װאו
 jik נעהוסט און קראגימ נעלענען זײנען

 איך ח«ב זח, דער אימנען נעװארעמם זין־•
 א און נאנמז, םיין רערהערט ילוצלוננ

 איז ׳לןהרער אידי׳אער ױעער באקאנםער
 רויטע בוסעט א סיט םיר פאד :ע׳שםאנען

 נעעסײמיט-םיט און האנט 1אי רויזען
 ער ■נים. פרימ*ז רוגדעז נאנמז זיין

 װײט, נים yi אז רערמח<כ^ סיר האט
 א אין ניחנרינער, םםאנצמם ואר א

 v אוומכס חײגט איז ׳פטעדטע?, סליין
 איך אח jtfw זיין איז ױם־סונ סינרער

 די אי און איח̂ג םיט םיטפאחרעז מוז
 ומל״ אפםריםע, דער פאר זיינאן בלומען

M אייגנעלאחנז ח^ט םען כע W פאר 
 יערנעז אױך מן זי וױיצ אווענמ, דעם

 םראנעז וחמען «ײ און טאנצצן, קינרער
 פאםטיד נא«יאנ»מ iin אידי׳מ אלטע
מעז.
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קינ- די אן » טיפ גצנײדע
ת רײדען דער  איד און אידיש. נומ פ

v !עטרפנט m\ ר  פון ,vonopg חו
 פריהער ג^ר געחערס ח^נ איך װעינער

 װע- צו גערצגעגחײט ױ געזוכט ^סט און
 וױמ נפפרײנדעט, םצחו איחיי מיט רען

 און הארץ סך » טיט שפי?ען םיעגט ױ
 און שטימע. ^ננצגצחמצ אן געחטט האט

 אץ איחר סיט כאגעגצניש איצטיגע די
 אופד אביסעי געמפכט טיך ח^וט נערג די

 האפנונגען. מאתע געוועהט און רוחיג
 און #צעחן םיגוט » ?ײנען;עפאחרען סיר

 שטצדטע•?. דאס כאוױזען דך ח^ט כאיד
ov און גאס א פרויןי נארג זיך ציהם 

 די םיז פעגסטער די ביי שטעהען בוימער
 אידען איבעראל ח״זער. חייצערנע נײע
 לאנכע אין און כערד סיט פייע און —

 מיר. זיך דוכט וױייזע א און — קאפאטעס
 היים אלטעל דער אין דאס בין איך אז

 שטעדטעל, ייטװיש קינײן א אין :עהומעז,
 איד * מיר צו צוסומען װעט כאלד און
 בית-המדרש אין רוםען םיך װעס און

 טלויע־ און שטיל אזױ עפעס און ארײן.
 \ . . האלצעז אויפ׳ן פיר װערט ריג
 שטעדטעי*, םון א-גטעייגענטען פאר די

 הא־ ארבײטער, זיין און אפםײקער דער
 םא־ גענוכיען און אפגעלאזען מיך נען

 און איך קום װאנעז פון נאגדעלםרעגעז
 דער נאר יארק. נױ אין זיך הערט װאס

 און זײ פון אפנעריסען סיר האט יעהרעד
 אקט־ די װאו הױז, א אין אװעקגעפיהרט

נעפוגען. זיך האט ריסע
 צו םיך איבערראשט געװען איז זי

 געװארען, רויט אזש איז און דא טרעםען
 הא־ אויגען איהרע און םרײד, סון הפנים

 פאד־ םיך האט זי אננעצונדעז. זיך כעז
 איך סום אזוי װי םראנען, כײט װארםעז

 מײן ^עע?וקט טאדנע האם און ׳אהער
 װאס װאנדעיער, א וױ :*<־ — הייוך
 — שטאדט צו שטאדט סון אלום נעהט

 װע־ רײדעז גענוסען זי האם דערנ^וך און
 װעיען זײ אזוי װי און קינדער די גען

 אז nn שולע, אין ^וחמם היימז כמהצצן
 זי האט מען װאס נליקיץ־, פשוט איז זי

 יארק נױ אין וױי< אהער, ארויסגערוסעז
 און ׳צייט ילעצםע די וױיניג זי שפייט

 ;פאס יאנג שוין אילע דארט זײנען איהר
געײארען.
 ד.אב נעװארען, אנשװיגען איז זי ווען

 םיד אויס זעהט זי אז באמערקט, אין
 עםיצער װען צופרידען, נעװעז װאיט און

 װאו שמעדטעל, דא-אין איהר םאדהאיט
 א װעגען װי איהר, װעגען רײדען אלע

 װאם פרויעז, פייע און אקטריסע, גרויסעד
 קײן םון ניט וױיםען און יוהינ לעבעז
מהנא. איהר זײנעז נױט,

 פאר א הויז איז געזעסען זײנעז פיר
 אױס־ פרויען די געהאיםען האט זי שעה.
 סינדער די פאר קאסטױםען די נעהען

 פיר זײנען םארנאכט און אװענט. צום
גאס. איז ארויס
 כיך בלויער א נעזעצט. זיך האט זון די

 א עדד. דער צו צונעפאיען איז השמשות
 און נאס םיטעז איז שסעהעז אידען נרופע

 ךײ הינטער און עפעס, ודענעז שםועםען
 בוי־ פאר א פון צװײנען נעדיכטע דורך
 אין םלאםט מערב דער וױ זיך זעהט פער,

 אקטרײ די נעהם איך קאלירען. אלערלײ
 שפאצירען מיר און ׳ארעם אוגטער׳ן סע

 שוױײ און צוריק ארן הין גאס דער איבער
 איך אז םיר, זיך דוכט וױדעד און נען.
 <יטװיש א אין היים, אלטער דער אין בין

 שפא־ ארויס איך בין דאס און שטעדטעל,
 איז םיר און ;גע^יבםער פײן סיט צירען

 אז זיך, דערמאן איך און אומעטינ...
 זײנעך שםעדטלאך םרוםע שטילע, יענע
 פון טיר בײם און געװארעז, וםוחרב חרןב

 די יאמערט און שטעהם כאםקע יעדער
 םריט שםיילע םיט טרום געהען םיר נןיט.

 בא־ מעהר אלץ ווערען און שװײגעז און
 פאלט־ פריהילינג־$װענט דער פרײנדעט.

" םינסםער... װערט עס צו.

♦ ♦ נ׳י׳ר) «$.; ויוײן (וון
«♦

 נע־ דערנאד פיאיוס. ״.!»•;« און ״.•טוינט
 מא־ און נױמען־טאנץ א קינרער ד• הען
 זעוזען איו פ׳נירען יטעהנע ארערי" דע;

פ !,,יעבעד■; נרויסע װי אויס, טאקע

״סינדער־הלונ״ פון נענײדע דער אין
 1שוי זיך ראט דארט יציכטינ. נעווען איז

 — עולם היבעער א צוזאמענגעפלימן
 ארומינע די םון םארםער אננפפאתחגנע

רנ  די קינדקר. און םרױען זײערע םיט מ
סיט םארױצם אינעװײנינ איז נעבײדע

n ס ז ען, ניפ מ ס ױנ
(חוםאריםפיא)

-- O )ביישן אב פוז ---Vד*ק*ל (םעםבעד

 יעז 1אי «יג• םזין געחם איך
; לייעל • וױי »יז ז מ י  ײי

wtp נרעז » »י? זי — »״ב ס״ן
מז םיו inn ןון <ןס■ און ײ י I— י

p■ *יארײ. » «וםעל, ן וןןן
« ז״0 p ; * ב^יל■ ■ rv

יי ד*ם ׳•ייינצז י•t«p 1 איך
#וימײ״ חויז נון לוי̂■ *ון

 דױ ד• י״עגטעפ. פייםאי־נ״;ע •פוירענע
 • ?”J א יייז פרײט א פידעי*, א —־ קזז

 אונטעמעװאקסע• די און געשיייט, ה^וט
 איז ;עדלע־זט יעױן זיך ה^בען ■^ײאך נע

 אנקו- אײן אין האלטען קעדער טפנץ.
 קל״גװארג דעם בײ •גימ׳עד די מען.

 אלײן זײ דיאבען דאס פרײד. פון שײגען
 צוזאפענגע־ ױם־טוב, דעם ארפנזשירט

 אײמעיאדען און יר^נדאם די שטעילם
םרײנד. איז עיטערעז ?ײצרע
בופעט, בײם שטעהעז קינדעל ■אר א

 װײסען אין סײדעיע גראציעזע א און
 צי אכטוננ ;יט און צו וױייצע *לע יױםט

 עלטערען די ארתוגג. אין ארז איז עס
גיט. דך פישען און זײט א אן זיצען

 ס׳טרעט אן. זיך הויבט פראגראם די
 רע־ א האי״ט און פײדעלע קלײן א ארויס

 נלא ׳;וטען א אין עיטעלען די םאל דע
 װאס איעפעה דאגלט ױ אידיש. טען
 ױם־טזב זײעד אױוי געקוכיען איז פען
 אױפגע־ ראבען זײ װאס דעדצעהלט, און

 בלידער אופנרייליכע דיעלע פאל טאן
יב. זײט יענעל אײל שװעסטעל און

קינדעל. פאל א דעקדאפילען דעלנאך
 אידישע נײע די אן זיך הויבען ענדליך און

 אין זײנעךאננעטאז לץנדעל איע טענ״ז.
 געהען שאלען, בלױע און גרינע <ײכטע

 זיך באװײזען ,,ז װען און ;בארװעס
 הױ־ סצענע, רעל אויף אחטליכע דער םיט
 נאל אפלאדירען. שטארק זײ אז איע בען

 נעה־ קינדעל די און שטיל, װעלט באלד
 זײערע ליב און גראציעז באװעגען מען

 גע־ זײ קעדפער־לאך. שיאנקע ארן קלײנע
: זי;;ען אי; קאראהאד א הען

׳טאטא ׳טיר וױיז ׳פיר ״װײו
מען״ זייזזט פלאקס װי

 װי ׳הע:ט די פיט זײ װײזען דערבײ און
שפלײט, פען װי אין רײסם זײהט, פען

- ד *

v פון סװײטען פארבי;ע v r v יױיטער, א 
װעלט. פאנטאסטישער

 א״ע פרײד. פון שיעט אקטריסע די
 אי־ דעי־ אײננעגעכען. זיר האכען טענץ

 לאגט, דער פאר איהר געהפט טײקעד
 האט זי אז ׳עוים פאר׳ן פאד שטעיט

 געקוםעז איז און טעאטער דאס פארלאזען
 שעהנע די קיגדעד זײערע יערגען אהער

 דעד״ םײדעלע קלײז א טענץ. אידישע
בלופען. כוקעט דעם איהר י־אגגט

 איך האב נאכט דער אין ש»עט ביז
 האט מען אפטײקער. בײם פאלכראכט

 אקטריסע די און געטחגקען, גענעסען,
 װען םאלקס־לידער. אײניגע געזוגגעז :זאט
 אלויכ בײדע וױדער דעלנאך זײגען פיר
 זי אז געזאגט, פיר צו זי ד.אט ׳גאס אין

 ארן נאך בלײבען דא װעלען אזוי װאלט
 צופלידען ניט איז זי אז און אפלוהען,

 ערפאלנ גלױסען יןײן שפילען. איהר כיט
 אזוי אלכײטעז פ׳דאיף און ׳;יט זי האט

 עס איז נעלעז, יאהלעז די אוז שװעל,
 הלײנע א לײם א האבעז שוין דך װילט

 האבען און ׳בעמ די אין דא אם הײזקע
 טא; איע זאי* װאס ׳פאן א און קיגדער

 אין איל־... צו גוט זײן און אהײם קופען
 פלע־־־,־ די :א:;ע:א;נען איז הינטען פון

 האט אפטײקעל דער לאמפאניע. ייבע
̂ץ און געזונגען ;סיעפ  אהט־ די גע־ופען אי

נאפען. פיט׳ן ריטע
,״י ן  װענ דעל װײטער. געה א'

 עס און נלאט, און ברײט פיר פאר ךעל
 אלום און אלום גערלן. צו ילײכט אזוי איז
 געהען װאס פאלפעל, נײע אלץ איך זעה

 זײערע איבער אקער־אײזען מיט׳ן אלום
 מײן דעל'ווינט גלעם װידער און פעלדער.

 כייל לזוכיעז געדאנקעז פאדנע און ׳פ:ים
 נעװעז, װאיט עס נוט וױ אז ׳קאפ אין
 נאנצען זײעל װאלטען פענ״טען אלע װעז

:י זיך און געװאנדעלט לעבען
 אופעסינע נלויסע די אין

רױך. און פאבליקען סך א

 געשטיקט יס
מיט טטעדט

ױנ איז וועד ל ץ שו י אין םסעכיזם פאר ? שעפע־ ו
ז.י«שפ י. ם. כרודער פץ ערקלערונג אן

״;ערעכטיג־ דע־ פון רעדאקטאל טײעלער —:קײט״
 פארטש טען2 פון ״פרײהײט׳' דער אין
 אין ארבײט איך אז אטאקירט, איך װער

 ױ־ אלע גענען פארברעכט װאס שאפ, א
 געשרײ איז סםײםםענט דער ניאן־רולס.

 דער װען אז מײ:עז, זאל עס אז אזוי, בען
 וױלענבערנ, ברודעך כיזנעס־אײדזשענט,

 אײבײטענדיג שאפ דעס געכאפט האט
 דעש (:יט פעברואל, טען19 דעם ׳שבת

 געװען אויך איך בין יאנואו־), עןט20
 װערענד. חבלה׳/ :אנצעל ״דער צוױשען

 ט י נ איך האב װירקלינקײט דער אין
!געאלבײט

— געװען אויסען זײ זײנען נאטירליך
 צװײ שיסען צו — נעהט װערטעל רער װי

 אדונםער־ :ערשםענס םיטאפאי: האזצז
 איז זי אז אינטעלנעשאנאי, די צורײסען

 שעפער רעדזשיסםרירעז צו בלויז אויסען
 שע־ די אין ׳גאר:יט זײ אלט װײטער און

 רעבטס כקעבען שױן דאן כען פענ פער
 א ארײנזעצעז צװײטענס, ;לינקס און

 פון מענעדזשעל אטאליגען דעם שפילקע
 גריװענס דער פון טשערמאז און 2 לאקאל

 אײ ער אז ארבײםעסרינ;, פון קאפיטע
 בלע?־ איהם און סקעב־שאפ א אין בײט

 יױ אלע געגען פאלברענט ער אז םײלען,
ניאךרולס.

 האט אינטערנעשאנאל דעל ווענען איז
 אז אײגזעהז, נעקענם בלינדער א אפילו

 אין םינגער פיט׳ן געםראפצז האבען זײ
 באהויפטעט אינטערנעשאנאל די היםעל.

 האבען װאס שעפער, די אז גארניט, דאך
 אפ אלע טאקע היטען חנדזשיסטרירט, זין
 אנגע־ האט זי ױניאךקאנדישאנס. די

 צו ביזנעס־אײדזשענטס סטעף א שטעלם
 םח םלגכט די שעפער. די קאנטראלירען

 אונטערזוכען צו װאטשעז, צו איז םםע!י
 כיעניױ איז װאס אלצדיננ, טאן צו און

 אובי די זײנען אומשםענדעז. די אונםער
 און םעהר כיעז טוט ׳בעסע.*ע שטענדעז

 אוטשטענ־ די װידער זײנען ;גרינדליכער
 אונ־ איז דיסציפלין רי אז אזעלכע, ךען

 האבען םארברעכער און טערנעגראבען
 גרױוענס״ דער פאל מורא די םארלארעז

 הםקר ״פרינציפיעלע״ װערעז און סאםיטע
 אומשטענדעז, אזעלכע אונטער — יונגען,

 װײ־ אויםגעטאן װערט זיך/ פארשםעהט
 מעמבערם רמדזשיםטרירטע די ניגער.

 טענות. קײז ניט האבעז און דאם װײסען
 אינטערנעשא־ דער געגען זײנען וואם די,

 קײנע העלפעז גיט זײ פאר וועמ גאל,
 םאר װערטעל: א זאגט װי תירוצים.

 םאדענטפע־ צו זיך איבערינ איז שונאים
 בא־ ניט האט אינטערנעשאנאל דירעז״

 םעזאן הײנטינעז אז #פאתט דעם חאלטען
 ארביײ װאס הלאוסםאכער, צאל די *יז
 װי גרעסער םיל זונםאנ, און עבת טען
 אנ• אױך האט זי סריהער. איז ניט ווען

אגנע־ תלאר און אוףזאמן די נענעבען
. i ?,־Lri״■.i ii «««1' ן. j i* .

 פאל שולדיגע ד• זײנען עס װער דײטעט
 ביזנעס־אײדזשעגטס די צושטאנד... ריזען

 שטעהען װאס מעמבערס, אקטיװע אין
 אפ־ האבען אינטערנעשאנאל, דער מיט

ארבײטען. פון שעפער פילע •נעסטאפט  שעפער גרעסטע דיזע םון אײנעד בת.»יר
ארבײט. איך װאו שאפ, דער געװען איז

 ״םלײהײט׳/ •דער םח סםײםםענט דעל
ofh ,װ^ענבעל; ברודעד אז דעדצעהלם 
 אז סײנט, אפנעסטאפם, שאפ דעס האט

 אינטערנעשא־ די אז ׳צו אלײן :יבען זײ
 איהר געטאז יא פאל דיזעז אין האט נאל

 װי — איז שאפ דעל אבװאהל פליבט♦
 רעדזשיסטריר־ א—זא;ט ״פרײהײט״ די

 אפגעסטאפט. דאך איהם מען האט ׳סעל
 די װען אז באוױיז, א איז װידער דאס

 אז פעסםשםעיעז, וועם אינםערנעשאגאל
 פאדלעצי:* באגאננעז וועדעז שאפ א אין
 א װעחנז ;ענוטעז שאפ גענען וועט געז,

•־:םעלונג.
 כײן װע;ען װעלטעל פאר א איצט

װײגיגיוײט.
 האט אלבײט, איך ודאו ׳שאפ דער

 .דעם בעפאל װאך א ארום געעפענט זיך
 זײ־ שאפ םון :ענעראל־סטרײק. לעצטען

 אפעריײ 10 סטרײק אין ארונטער נען
 צויאפען, אבער זיך זײנען זײ סאלס.

 סטרײקעז נעװאלם ניט חאבעז זײ װײל
 האם שאפ דעל װען שאפ. נײעם א טיט

 אלס נעסעטעלט אקטאבער אנפאגנ ארום
 באנדעל־קאנטלאקטאר. רעדזשיסטרירטער

ט א י ה ־ ד ן א ש י י ז י נ א ג ר  א
ע ט י מ א ט ק ק י ש ע נ ם י ו ר  א

 די פון װײל ,ט ע ם ם ע י י נ א
 סטרײס איז אלבײטעל אלונטערגענאנגענע

 שאפ כױס׳ז געבליבען אינגאנצען זײנעץ
פעגשען. דאזעז האלבער א אלום
 שאפ דעל װי נאנדעם טעכ פאד א
 שאפ. פון אװעק איך בין נעסעטעלט, האט
 װא־ דרײ ארום געארבײט האט שאפ דער
 געװא־ אפגעסטאפט װידער איז און כען
 מ׳מאכט אז םארדאבט, דעם אונםער רען

 איז שאפ דער ווען סקעב־ארבײט. דארם
 צוריקגע״ סטאפען װאכען צװײ א נאך

 שוין איז ארבײט, דעל צו געװארען שיסם
 איז עס נאװעמבער. מיטען אין געװעז
 נײ־ דער אויך און ׳סלעק נעװארען גלײך

 ארגאניזײשאךסאמיטע די װאס סעט, עד
 ביסלאכװײז זיך איז ארויפגעשיקם, האט

, צולאםען.
 צוריס יאנואר דיזעז בין איד װעז

 זײנען ארבײם, דער צו ארויםגעסומען
 אפע־ צװײ םארבליבצז אינגאנצען שוין

 איערײ־ צװײםער א און איך :רײטארם
 אפען מיר האם װאס ״לינקער״, א טאו,

 איצם עקזיסטירט איזזם פאר אז געזאגט,
 םתויב ניט איז ער און ױניאן, הײן :ים

 דער ײעז . האגדישאנם. קײנע אפצוהיטעז
 אינםעולגצ- דעד םון ביזנעס־אײדזשענט

 אריינ^ד םאל ערשטען צום איז שאנאל
)•w>r 11 זײט.(
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סקעביזם און דעמאראליזאציע
׳שענד־ צוױי זײנען םסעניזם און 9אצ*1דעמ»ואצי

 עקעא ארויס רופען og4 װערטער, 9העםציכ צװיי ציכע,
 ;יסט,0טרייו־־ױגי אםת׳ען יעדען גײ פאראכםוננ און
 און םאן ױני») אינערנעבענעם עהר^יכען, יעדען ניי

 »רנאניזירטער דער םון רײהען די אין און פרױ.,
 פאד נ־טןו ויצא6 קײן זיכער איז נאװענוננ ארנ״טער

העםליכקײטע). צװיי ד»זינע די
 י»ס ז»נע;, כ־ד םוזען »בער, נאדױערעז צום

 העסציכקייטען, צװײ די ה$בען נראד, נעװיםען א ביז
 אײננע־ זיד צעצטעגס םהעביזם, און דעםאראאיזאציע

 דדעם־ און קצאוק אונזער םון רײהען די אין נאדיעט
 זיינען נעכוםען און .p4g* נױ אין יוגיאן סאכער

 רעזוא־ א איפ נעםם, אוםגעבעטענע צװײ די אט זײ,
 די פו; סטרײה םארלארענעם טרױערינען רעם םון טאט

 הםקד־ױננען פאםוניסטישע די װעלכען הצ»וקםאכער,
jpogn גע־ האט ד»ס !פארבאטשט שרעהאיך אזוי 
 די צוױשען דעםאדאאיזאצ־ע שרעסאאנע א נראכט

 נעקומעז אױך שו־ן איז דעם םיט או[ ?צאוקםאכע־,
שעפעי. די אין םפעביזם רער

 יןאןוופפאבער די װען ,1910 יאהר דעם זינט
 ז־ך און באאעיאם־ם זייערע נענען רעװאאטירם ה^בען

 געד״אא־ ויי כען0ר. יז:יא^ סעכטיגע » *ין •רגאניוידט
 םאראוים, שטענדינ ם»רשירט און ,b^p dpi הױן־ טען
no -האבעז צייט דער םון ם»רצויוי אין זינ. צו זיג 
םטרייהם, אי — •,w«p איין ניט דורמעםאכט זײ

 אי באצענאטים, די ערהצערט האט ױניאן די װ»ס י
 דער אויוי האבען נ»םים9כ»צ די ogn צאס־אוםס,

 פון און ארויםנעצוואוננען. נעוואצם אינער ױגיאן
*t f קצאוסמאכער רי וואם סאמפען, נרויםע די »ט 

 אונ־ י»הר, yp 16 משך א איז תרבגעםאנט ראבען
 אונזער םיז םיהרערשאםם די און םאהז דער םער

ײמן ױניאז, אינטעתײעאנאצ  אדוים־ שטענדינ זײ ז
 זיך שםאצץ םים האבען און זינער, די מהוםען

 און העצדעז בראווע װי שע«ער, רי אין צוריקנעסערט
צײט. ימיאז נוטע

םאצ. דעם נעווען op איז אכער אנדערש גאנץ
 וועצ־ םםרײס, נענעראצ םרויערינען צעצטע) דצם נאך
מ  םארנאכ• סריטינעצ אזוי חאבען האםוכיםטמ די נ

 אום־ די םארפיהרט! שרעסציר אזױ און צעםינם
 פאר האבעז װאס טוינעניכצען, סאםוניםטישע םעהינע

 זייערע א־ן ױניאן רי פאדכאפט צײמ שטיסעצ «
 טראכטען צו אנגעהויבעז ניט אםיצו האנעז צאפעם,

 די װענעז םיטנצידעד, די םון איגטערעסען רי ווענעז
 װעגען און טרײד, אין ארנײטער די םון אינטערעםען

 פא־ זייערע און ארנייטער די אט פון שיסזאצ דעם
 זייערע נאר נעהאט «״ האבען זיגען אין םיציעס.
 האפוניםםישער דער םון אינטערעםעז די און רזשאנט
 עם װאס סוםעז געמוזט האט דעריבער און פארטײ.

 םיהרער־ צרה׳דיגער אזא אונםער !געסוםען איז
 האט נאכצעםינקײט, סז־יםינעצער אזא טיט שאפט,

 נרױסען צום נעהן, פארצארען <עםוזם סםרײס דער
 טזי*. צענדצינע די פון און 1יוניא דער פון שאדען
םרײד. דעם אין ארגייםער זעגדע

שרעה* םוז סאנאמצז צאננע גאך תצאמםאמר, די
t האמז צײחנן, <ימז » ®now רי אין 'צוריקסקרען 

 פאראריטמע אויםגעסאםערםע, דןרשצאנענצ, שץפפד
 א קוםעז געסוזט האט dp איז ייח)<»רחוגנ«רםע.

 נאכ- יי קוטעז נעםוזט חאבען dp תםאד»צי«א«יזג
 אנטוישט געוואצדינ זיינען פצאוקסאכ^ר די וזיתן.

 דע־ א »ו פיוזרען געםוזט חאם דאס *ח געװאײז.
Dtftv j r v f i 'b tw דע» זיו- םים גענראנט האט 

y. רי אין סיזעביזם r u v
או דעם פאר דא איז op .*נצר .  אוחאך. אן נ

 אונז?ר פון באאח־ צפז׳מוםיװ נצנ^אצ ייאר וחמ
nnpjbm » w n« . אמטצז די פון

 חאגצן זײ ויאס
פארראםצן און יתיאן די ייוויוימו׳ט

tm  W m... די •f ln m n■ ממזױממ* 
«P,| _— 0מ* דאם ױניאן חןר  JPVWI

י *אר■ *יר •P 9י

uw־£~k*j., •,״׳'■w.

 ױניאן דעד אינער חערעאמט זײער אז אײגזעהענדיג,
ט מעהד װעאען ױי דאס און םארעגדיגט, איז  ?*״ ד
 אינטערעסען די פאר װאצכתן און ^איצטען דארט נען
 פאר ױניאן די האט קחנמעצ, קאסוגיםטישמר דעד םון
 אד האבען זײ און ניט, ווערט שום קײן םעהר זײ

 צו געקענט, נאר האבען זײ אא^װאס טאן געהויבען
 םאר־ צו איהר כיעגאיר, אויב ױני^ן, רי טעדינען
 נ^ד דעטארא^יזאציע די זזאט דאם און ניכטען!

 פאר־ מער״־ נ$ך סקעביזם דעם און םארגרעסעדט,
שיהײט.

 וױ׳גט עס און זײן גיט םעהר אבער טאר דאס
 סקע״ דעד און דעפאראאיזאציע די !זײן ניט אזוי

 א;ט• אומ״טטעגדעז די אט אונטער איז װאס ביזם,
 ק^^וק־ די װערען. םארטריבען װעט און מוז שטאנען,

 קצאויד די דוצדען. :•ט טעקר עס װעאען מאכער
 אםא־ דיעד באקוכיען צוריק גיך גאר װעאעז מאכער

 איבערגעבענע ׳גוטע פון ׳טטאיצץ דעם ישט^אץ, איגען
 לא:ען די װאפ אלץ טאן װעאען זײ און יײט/ ױניאן

 יטעפעי* ד* פדן פארטרײבעז ױגיאן דער העאפען צו
 װאס סדעניזם, אוי דעם^וראציזאציע פון פעפט דעפ

 ‘אי פאךיצפרײט ה^נעז פײקערס קאדוגיסטי^ע די
!יצעפעד די בער

! די ג נ ו כ א װ ר ע ד
•־

׳אן ׳טוין קוםט 1ױ:יא דעד אין דערװאכוננ די
 עע־ די פון לי^והםאכער רי טייט. ע:עאע םיט און

 דעי םיט רעדדשיסטרידט זיך האבען וועאכע״ פער,
 אײגנע־ באצײטענס שױן האבען אינטערנײשאגאא,

 איינגעשטעאט צוריק מוז ױניאךםאראא די אז זעהען,
 פי« מוז סקעביזם דער דאס און שעפער, די אין װערען
 טאמע און װערען, פאריאגט און םארטדיבען רארט
 פ־י־ זײגען װעאכע האאוקמאכער, די !גיכער װאס
 זיך האבען או; ױגיאן, דער אין געװען אקטױו הער
 ?אסוגיס־ דעם פון פארפיהרעז געאאזט װײאע א פאר

 באזי• זײער צו צוריה שנעא קוםען געזינדעא, טישען
 די פון אפגעקערט זיך זײ האבעז עקעא סיט נונג.

 און ױניאן־ברעבער, אין ױניאז־שטערער ?אטוניסטישע
ט ?ץ• נעטען זײ  איגטערניײ דעד העאפען פאײס טי

 דער אויף ױניאן די אװעקשטעלעז צוריה שאנאא
געשטאנען. םריהער איז זי װאם הױך, זעאבער

 פון אדבײטער די פון שאפ״מיטינגען צעהנדאיגע
 אפגעוזאאטען װערען טרײד אין שעפער גרעסעיע די

 צו רעזאאוציעס אננענוםעז װערען עס און טאג, יעדעז
 מארא־ און םיגאגציעא אינטערניישאנאא דער העאפען

 ארבײטעד, די םענאיבקײנתז. זײערע אאע מיט איש
 אכד װײסעז און םיהאען שעפער, די אין זיצען װאס

 דעםאראאײ די דערפיהרען קאן עס װאם צו בעסטעז
 פאר־ קאםוניסטישע די װאס סקעביזם דער און זאציע

 איבער פארםאאדיעט האבעז ױניאן רער פון םיהרער
 צו גרײמ זיינען זײ און טרײד, דעם אין שעפער די

 םאדטרײבעז צו עס איגטעדנײשאנאא דער העאםעז
־־טעז.1דא םון

 טא: יעדעז װערען װאס שאפ־םיטינגעז, די אויף
 צו ארבײטעד די זיך פארםאיכט>ען #:עהאאטען6א

 בא״ דױס. די רעגעאטעםיג ױגיאן דער אין צאהאען
 װאס אדבייטער, אאע דאס אגנענומען, װעדען שאוסען
 כוזען ־ און דארפעז שאפ, אין באשעםטיגט װערען

 ױניאן די כדי דױם, זײערע רעגעאםעסיג צאהאען
 :ױטיגער אדזױ םיט אנצוגעהן נעאט גענונ האבעז זאא

טעטיגקײט. ירניאן און אדבײט ױגיאן
 דעם אין אז ארבײטער, די װײסעז צװײטענס,

 אוםיטטעג־ איצטיגע די אונטעד מאמענט, איצטיגען
 װײסעז זײ געגוג. זײז ניט אאײן דױס די װעט ״דעז

 די װעט אאײן דױס־צאהאונגען די פון אז ׳גוט נאנץ
 דארף װאס ארבייט, גאגצ^ די טאן סאנען ניט ױגיאן

 פון געביט דעם אויף װ^רען געטאן באאד מוז און
 אנ־ דארף מגיאז די *ז װײסען, זײ ארגאגיזאציע.

 פאד און אמאניזאציאנס־קאמפײן, ברייטען א ם^הרען
 ארבײ־ די און געאט. םך א האבען מעז דארף דעם
 באשאיסען טדײד, אין שעפער גרעסטע די פיז טער,

ן צו עזאפ״םיטינגען זײערע אויוי דעריבער ע ב ע  נ
 א װי מעהר און טאנ א ג י ל ו.י ו י י ר ם

 צו מיטעא נעאט נויטיגע די שאםען צו ארבײם טאג
ױניאן. די באםעסטיגען

 דער־ םון סמן גרעםערער א זײז גאו פאן און
 בא־ די אט זײנעז עס װי אויפאעבונג, םון װאכוגג,
 די אוי«י אגגעגוםען צעצפמכס ווערעז װאס שאוסעז,

 עדמוטײ זעהר געװים איז דאס ? שאי״טיטימען
 פון באאמטע אצע די םוט נײעם צו גיט עט געגד.

 דזשאינט נישם דעם םון אינטערגײטאנאצ, אונזער
 װײםער צאקאצס, חנדזשיסטרירסע די מון און באארד

 םים נאו ארבײט ױניאז גויטמער מר םים אנצוגעחן
 זײן וועט מניאז די ביז אתט, ביז װי פצײס מעהר

 קאמוניסטישען דעם פוז אױםגעדיעיגמ אינגאגמז
באפעסםיגט, און זײז וועם זי ביז •עסם,

 יאוזרעז, גוםצ די אין אטאצ, געוועז עס איז ױ וױ
 קאםוניסםימע די כאפאצען איהר *ױ\ צס אײחו»״י
מגפה.

 אויסמפרײטען זיך נאוחננומ די אט און
 פון ער4מ דחנס א\ן קצאוק אצע איבער םזנחר •צץ

 חנדדויסם־י אצע םון ארבײממר די ^צעז סרײר.
 מצבמאס ד*ס m אמנפצר דדעס rm wfip חדםע
• ן»וויימנז י<ע זיי ז*צצן •*p a w, די זי^ה 

w די םח צײנו יוגיאן אאנױומ r ד% גױמווימן 
j צו זיך •קגױמ, m י«WM 1 ווזנימ אנחנחג w-

m ױ פון חנד אץ צען u m  n  |i•  ,n v 
 %י'%* ד» 1«י ויייו וײ דאס און צײס, ױדאן

ר צו * ״  ױ> lim **י♦• i •יר צו און ו
ו חור אץ ײ1 חצצפוו ױדאן חנר העאפען ת׳  TI יי
ו נ<וי דר װצס ד*ס אאײן. n אױ«י ד

i »1 10 1ד אין אינײסס״באמגגוגמן w p| 
אדכייטער, די

 פאד נדיחני^ און שוחנסטעד אעײט, דער צו
*| I א און ר״גע א ״גוטע א w א פאד

 די נאױו חאנען וינען אין װעט װאס מניאן
olit אנדער קײן און מ״טגיידער די פזן רעסען

װניאן דעי אץ וואחלען ערב
 אוגזער סון צאשאצס רעחשיסטרירטע אאע אין
 א אן איצט געחט ױניאן מאכער דרעס און האאוק

 פאד זיו םאדצובארײטעז טעטיגק״ט םיבעדהאםטע
 װאך אעצטע די םארקומען װעצען װאס װאהאען, די

מערץ. טאגאט רעם אין
 עקזעשוטיװ צ״טוױיאיגע די פון מיטגאיחןר די

 פון טיטגצידער ױגיאן אלזטיװע די אױך און באארדס,
 אט מיט אז װײסען, און םיהאען ׳אאקאאס אאע די
ע גאגץ » אגסאגגען זיך װעט װאהאען די  #עדא די
 ױניאן. גאגצער דער פון אעכען דעם אין צייט נײע א
 די װעט װאדזיען רי נאך דאס װײסעז, פיטנאידעד די

 םונקציאנירען, נארמאא וױדער אנהויבען ערשט ױניאן
 נאזונדערער » מיט װאהאען רי צו זיך גרײט טען און

 איג• אן םיט און עינסטקײט אן מיט ;ערגסטקײט
 אימענד געזעהן הױם עס האט םען װאס טערעס

̂ע םריהעי װען  די נאד דאס וױיפעז און פיהאען אי
 גאנץ א ױגיאן דעי אץ אגהױבען זיך מוז װא־זאען

 גדויס םיט װאהאען די ערװארטען אאע און אעבען, ניי
איגטערעס.

 די ארבייט דער בײ נאר דעען דערװײאע
 די פון לאמיטעס ״אברזשעהשאז״ אוז ״עאעקשאן״

 גע• דעם םון קאטיטע דעי טיט צוזאכיען יאקאי״ס,
 אן נאד געהט דעלוױיא באארד. עקזעקוטיװ נעדאא

 קאנדײ די אפקאײבען םון איבערזיפען, םון אדבײט די
 אדויםגעשטעאט זאאען זײ פאררינען װעאכע דאטעז,
 די אט אאקאא. דיער םון באאאט אוים׳ן װערען

 װעדען, םארענדיגט שוין טע; די אבער װעט ארבײט
 דאן װעאען אאחאאס אאע די םון םיטגאידער די און

^ צו שטימקאסטען, צום װעיען גערופען א;  זײער ז
 בא־ צו זײ פאר איבער באייבט עס און ט.’1װא

 אטטען אאע די םארנעמען זאא עס װער שטיפיען,
 דעם ױניא; די םיהיען זאא עס װער ױניאן; דער אין

טערפין. קוםענדעז
 דאס זאנען, מיד װילעז געאעגענהײט דער בײ

 וױ מעהד אםשר םאא דאס וױגשענסװערטזז, איז עס
ר םון געישיכטע דער אין םריהער װען אידגענר  ת
 די דאס ױניאן, ררעסטאכער און קאאו? גדויסער

 כאטײציגען ?יך זאא טיטגאידערשאםט גרויסע גאגץ
 סינד גרויסע די אז האםעז, םיד און װאהאען, די אין

 באטײאינען. װאהאען די אין זיר װעט נאידערשאםט
 איניי מיטנצידער די אז װעאט, דער װײזען וועם דאס

 װאויצ• דעם און אעבעז םיט׳ן װירקאיך זיך טערעסירעז
ױניאן. דער םון זײז

 מיד איעאירען באצײטענס נאגץ שוין טאקע און
 מיטגאידער אאע די צו דרעםםאכער, און קאאױן די צו

 װעט עס װען אז אאסאאס, רעדזשיסםרירטע די פון
 װאהיען די ווען םא;, דער װעיעז געסאכט באקאנט

 צוריקהאאטעז ניט זאך קײן זײ זאא םארקוסען, װעאען
 זאך קײן זאא װאהאען. די אין זיך באטײאיגען םיז
 געהן דארפעז װעאען זײ װען װענ, איז זײז ניט זײ

 די זײן ?אאען עס ווער באשטימען, און שטיסעז,
 רע־ נייע, ני םון טערטין עישטען דעם םאר כאאמטע

'אאקאאס. ארגאניזירטע
 װעאען װאס אאקאאס, די םון באאטטע די אויף

 גודא דער אױסכעפאאען איז ײערעז, ערװײאט איצט
 נאר״ א אײגצושטעאעז ׳יאר דעם זיך אויף געמעז צו

 םארשטעהט עס און ױניאז, דעד אין צױטטאנד מאאעז
 וועצען עס איבערגעבענער און םעהיגער װאס אז זיך,
 וועט ניכער אצץ באאמטע, אױסערװײאטע די זײן
 וועם גיכער אאץ ״זיך צו םאאשטענדיג יזומעז ױניאז די
 חנר גאך נארסאא, װידער אעבען אנהױבען ױניאז די

 םארםיחרער קאםוניסםישע די װאס סומאטאכע, נאנצער
 נרוים א דעריבער םאאט עה אגגעםאכט. האבען

 באטיי• צו סיטנצידער די אויף םאראנטווארטאיכקייט
 די אויסצוקצײבעז און װאהצען די אין זיר איגען

 זײן וועצען װאס ?אנדידאטען, די םון בעסטצ סאםע
כאזוגחנר. צאקאצ יעדעז םון באצאס אױם׳ן

 אצעמנט זײן זאצ שטיםקאסכתן צום נעהענדיג
 אין אטסעז די םאד םענמעז בעסטע די ..םאםא:

 נארםאצען, if אויוי צוריק ױגיאז די !ױגיאן דער
 •אאיט׳י״ קיין םאר ניט ימיאז א באזיס! נעזונטען

 י1 דותי םימגציחנד, די פון ױױ^ו א נ פארטײ שער
װאס א כױטגצידער! די םאר און טיטגלידער

 ארנײטצה חןר פ̂ו עמאצץ חני זײז װירער זאא
געוחנז♦ פריחער עס איז זי ײי באוועגוננ,

ט ו . ג ט ג א ז ע f̂ ג

י ע ז *ikb רעגיר איר 5 ?עניג י
ם גייסםליכער דער אג ו ’• ז י נ ן י  ; ®אף bjב
י ע w ריכ»ער י g t : ר m® אי v ר«» j jp g -י' 
w דער n ^ b ד »יר :ז»גם l• וי i t v S a 
w םוחר דער m : ך ד עי ז ד אנ ר ח א • f m 
ײמער דער ו : ipigt ארג י *א .ta g

*

&\

/
■ f f

U i > U  I i  fcl #
I

ס נ א י נ מ ־ ד ײ ד ז ט ו ם א ע ט י מ א ק ־ פ א ש
i t .דר p a n •  tv n y n

.1
mi יומ«*די«מ ד«

tA u w j יי a a , i » w

hm װ»רמו» ■111 in filter,vi|
v a t m t • •  V " לין״ • j*p i t*

yin  iwm .p tp ip ffn  b ^ o e n 
J " •רויי h««n arm■״נרינסו״צן ,

 ^וין ff»jf♦iin«n» ipiwnpBn וער
סריג. bvjvcm ■ן

w S ר«ײמ»« • איז סגסון •i| י  י
ד יינחסמריןצמ נ>עריק«ערא מו די ו  ג

 »wmM די געחס אײר*»א יןא
tiB ארכײטמר־רעסחןזסגססמ no יין 

ס. דעס כייט סוס i טוײײױדסגיז n־ 
 ר«ר »יו I070 IPV1MJ דעם פון צענטצר

 *0ש» ירצר סינצר ארנײטער-ססנטרסי
רן סארװארטוננ  יש•00סר0ד׳וס g ון

ר — קערסערשאפט אױסגעסיינענצר  ת
am? ■קסםיטע

סו און אידעען די תג  did gig* סון ס
i* אמערישא חאט טעם r o m m v סון 

 «ױ 0011 מיחסח חןד ו0נ אײראוא.
i איו »נריס״»דנייטצר6 די צװיש׳זז t)‘ 

m אין »ון יאנד, r m אײרסיצאישע 
» g פננעחױנצן רענדער, «ו ױו ײג־ נ  י

 קןנסיסי IP01O01P0OP1 » צוסיהרען
ענינ־ די דורו אינדוססריע דער אין  זיג
 ונסירס)0ס ■Mr( ״נאטרינס־רסטצן״ טע

 מסט ipo ווי /opo’agp p*,0ii״ אדע־
ו10 װי עננצאנר, ■•ן זײ  נעסיש• חרך י
 tig וגטערנצנמרtie 0 הסמיםצס טע

 *jgp (אינדוססריצצ פאבריס־ארנײטער
סירם).
 0“ר<ססי00 14 000 נ»וי««ומ רי
 צסםריױ, דייטשצינד, עננראנד, א־יער

 די .pipgii07D*03P00 און נארװעד?ן
 סאײ |jmw זײנצן סיעגער ■ראהטישע

 דסד סנעי גײ, זצחד און ׳•דצנארםיג
 ownpj O1OPS10 איינתייט זייער האט

 פונדא• חןר נרונד־שסריכפן. דיזציבע
 אי• און שםפגדינ 1אי שסריו םצנססצפר

 — דפמפלנפר און אײן ipiipj נצראי
 ■ון OP0D1O די דעספפרפטידרען צו

 (מצגפדזש* םאנריפ־פארװאיסתג דער
 *01 ארנײפפר די װציכ?ר נײ םענם),

ח. .גחיס« g ipogn ipipp אױך <ען ת
*w איז JJUPH03 *סעריחאנער די

 פאו* צנגצישפן dpi n■ P'agp » װען
ip אייגצופיחרצן זוך ig ,opoiogropp 
ipanpi o זײ חאט סען וױ ig i •װחיס, 
 PD'Dgp װחיםצי די .”סאונסייס צי

 )I0D1PVO איחר פון נאסצן דעם (צױט
 ■רפסייןר פון jpigiipi באשטימט אױ

ד כדי ,1918 חד0י אין אספװים מ ױ  א
BP1 10■ ori0i:PD ארנייטען 0pp 

 1צאנ פון ױפנוי0װידע>־ אינדוסםריעצצן
 אויספיד איחי• אין םצחםח. ipi נאך

 *po*ogp pjpi eon ■10 תפסרט צינעז
 *doiiji0 |10 dpdis0P*000 נעשצאנען

 ג*iD) OPO130P| 10 ינם0וש1 ריעצע
 אױך )10 ארבייםפר, און טערנעהםצר

 םרייד PP0P07 די סון דעצענאםצן סון
״ jpipi 10■ יוגיסנס) •«1. ■10 pi* 

in 10 אינתםםריצ Dgn ipiiitgoיו 
 ipp0i0ipgj g ipipii נעשאסען נעזאצט

 הצ0« נלײמר g סים לאונםיצ דזשאינם
1P70101P0J ip 10 פארשט?ה?ר i J10* 

 צױט צ,0נ0ינטעתייש0( נײטצר־ױניטן
on םעריסאנ?ר« fix (tpogj פון ip i 

 J10* יno |0t 1״i0iD0O0 צענסראלצר
iponprpo.

 ין0 זיינעז ,ipsopoapo, 1920 ביו
טipipj 10 שוין ענניאנד ««נוי  68 י
 ווצצ־ פון פ^נסיצס, צפ0ג0גסצ' אזעיכע

t 63 P3״IPdgn |iN. ro p e  ipipj tpj 
o 1 •זיד םים i’DJPtpiapiח דײ* g 

.ipD’iyig «ן1תאניוי0 ז0םייי האיב
ip i ביישסיצ עננציש?ר ogn מחאם 

« tpi'oipp 0011. איינפצוצPB0 0iiM 
i n ^10נ איז אתםסז־שיד איינצינ 

0 10 ,IP11P1|1'יP1 03*־ *WJ00110D0 
 tPD DjpPa 0י3גצ ייײמ ײיוי װענוננ

 איננאנ־ .װי du ױ1* ®־ײדיוניסנס י1
tpi’ig צ?ן irg. שתײש די m ם  ת

 איז *T1003 103<ײ 1011 ,ניישסגאצ
*0000410 ךסדמיי ,שיסביצז־יננ opi פון

§ |- |f ^  ^  > a i i a  * a  • | t  a A M A A B O f  ‘ M O A A O O i —-— ^ 0 tP3gn n a n  ,*11003 oipo*ײ«י 
TP00T 1* 110 901*000 י1 |10 01110

piiidpp>0p מ ײגי ת א ך ב n.*»י r וױים 
■P ס **ריג׳ U»ii 04)iiupji• r חי n 

H10WJ110 0191103 9 1  100 IP103־ 
in שאס׳p n  .ovo'ogp אייןדיגסינ 
pigs■*/ m »1* מז i n i  t » flogn 

i י|0 נציחס f )  JPU101 pDgnp n 9־ 
סצחםח.

9 1 noTfii jnna00411 די
9 0 0*00)9 310**tm90

י «30ח טען m 1י e  o**»iwiw>0 9 t•
ד pup) i*n מםיו, *9 י» 1מס00 ו

י מ י י »r נ  i p  .v m w w s m r a m ו

ipipii 0f*npny0 iii«  r j  m i ס״ן 

w w iw ^ um מ וו«ו«ן ש ח ױי .1 ו
5***10 |W**» 09 1011 ,0101 , ( l « f

ig ) w סײן *ojg’ii • ogn ,limy( גי
•19 1* 310**190 034119 « 19800 
 *09*00׳• *1 ,191(103*1(”» 9191(110*
0*090, 100 091 «9911 110 099109** 

1911 011190110)1191) 0*0 1* 90110- .
)198119. 191 *1**00)90 1011 9**103 

 *l 0011*10011 0*1 •9**1 )9{0 ״11000
194 0100*091901*01 0”«)1*0 |9H1*O1 

19399 0011 yv ,090*009*000 1P98 ̂
”919O3| |**» «1 011*0 |9י01 »0 910O 
3**8, 1. 1. »1 91)91*191 3in**03 n*
9»0*009 |10 0**31» 190*11« J91 |*« 
1(09 |10 199**0 T 0.

1083 flM 1910 ,1110* ”4» PO 
1020, P10S0 ))1)91103 *1 1*1 80H 

■10010**8, 1* 0*1 9»np)«0 1P30*
198 )iP I91P110 o n  1111 IP10119**• 

1*0 0*1 1021, 000 10 8 |P11־O0P** 
098 1**91( 903 )191049. 0*1 1* VBV’ 

1190*91 *19110 *«1 191 191*11 OP1011 
91)10)19 )0« *)1.

0 9r*eO*O0OD t9)*1)9O0900(
 »*| ((1(9403 19*(101 191 )10 י9י3

in•* )1:0001» )9חיי(םי ogn נאך 
4191**9 9**191 1*0 )0 ).939( 0J9P9

 יטא'0»9 *1 |10 9*901*10(10 90*111
 99*10011»*( 9(»00**1 י91 ),980י9

ogn •  ,n«g3 O)9i90)g0 יט9»;ום 
909100)90*03 • 010091 94)9( 191 

 םשד3 (11(9403 191 )10 ((199*40(0
10( 0*43 *1,10 )10( 1019 3*1 1024.(
■1( *9)09 010091 199 190 190*0)9* 

190 1* 900)9)P'OC'ODDO n ;
1( 9ng» *i «994 )ס9סיס09*0ש*

ז זײמז. מ ז י : »9*1900 *|8 סזםיצ מי
 mg-------226 1919 * איז
(*« * 1022 m g-------725 
814 ------- 1024 110* אי) 1

2( ipo**3i« 9ng» *i אונטער opi 
9■ po*ogp*0«p:(•

— (*« *110 1919 — 819,000 
 mg 1022 — 600,000* אי)

1,117,000 — 1024 ing* »*)
ip ויו 004■ ,0190 ,0191 )90 *4 i 

 שױן ogn ip .o**i0n8■ (יד «)9י
3*1 «*«i«*9*B g ones (901)9)0110 o 

18( 0 990190 «31**190. 0903 (**«
*|M ס*ספס09*1ש» 998 )10 <90*11

*00 1924 mgצס «o*i 90090 אויף״לי* 
oi**io )9אייז י,19(ס»שי«  ח<0שס )1|'

1 )1»3(91»** ,19p*13«t1י9יי ,ir09O 
19111101 0«13*99( .« 10. 11.( )10

4* 9019( 1* 193809 ))19>*r( (!« 
P'930# •i יײיר ווי ,oi**io ■דינםי((

*01*9*0*0, 4* O*1OO־IP) ,D10P*
11 .10 ». OO9P90.

001 ,'OPM0 i n  1*« 0)«OP1PO)'M 
10( 1* 161 '**I P39P4 ,DPO'O0P*0NO 
)9( 1910 r« (P104P) oi*t*;«)i0, 

 י״- )sr.0493 190ש»9( 00991 8 1»י
191 )i0 iro0*r)*« 191 i w  op9i 

 22t *i שון »יז )i)«9)9 חנניײ((.
 opi)*D9(זיינע) 93װעי ,090*009*000

)8 )9igii93*0 ,1924 יז tנישםי־ * 1ײי 
)19 0**9 )6( )190199 IP94 010 *.״.) 

 O9C*O0P שא» 9*(193»* 9י8 0903
ip יײד 591049( ס1ת»ניזי0 (ייגעו i 

 גזפא. ״:?שעי9»ונט *1 םון איניציאסיװ
 •1ש» 9»< *װישען 7 װי ד190 ניט

9301 004 ,O9O*O0P( ייד )09*:־1(9 
 (•0 שטיפעצ א שוין )93gi ,1924 אין

i 100 ציים י91 אי) ןזוינ n .םלחםח

*1H*90 »910 •8981*98 ■99 יי
 D(93«**83 0י«0 )9194 93994 י,9(
0*8 0( 90)89**091 )1900 »0809••)« 
 )D9**D91)”0 (919P 9194 ״,81*10*11*
 *l i( 91 )93090 91(91900 ”11 *1 י|8
)91991 080 809*098. 2( 04*9801)0

9ל9*נדושטײ8 )8 )18 ,0(00**8*0000
.((«9■ (89*1980) 9*081P0O91

 0(0**ו;יו»(0809 910« 98091( *1
10903)9( »01 190019 BM9P *■«ש) 

809*098,( 1939911 001 9001083( 87
■9901)0 8 |9,*((03*1**(8 998 tiB|* 
0(9«01■ 70 |1» ,1010 W |110• אי 

1924. 1*91 0199P19 ))1in)*O100 
1*1 0*0 091 100100*0, 004 09 001 
)03009 1• »90 19090, 1811 190 )9* 

 *91 99*10011,»*( )10 יםi* 90 פינם
D01P0D*“.

i* 0- 99י1,»*(חסס ם9סיסט o n 
 )1» צער9009»1 101( ■* י9 ,“»סי19
 צועישט »יז ן,9סט״ס»(נ»ט0םר 9י91»(

100)0909)9( )91049( «1)190 091 
 הר0י »ין 10( ,“)090 »)9*1900, )900(

־9( 0 )949( 1»י 19000 11»י .1013
11*190 10011( 9**00, 10 1310 i n(

 (עדזש״9ם p*i3«o 130 P194 א״גינע
90)0 (*« 0 1*(**90*OD*90O*00P|

 מ•9((0 19 001 0900*0 יי)1 .00”(
■9( »9■ »<19190 »)P*19O0,*(« וױיל 
1* 0300 )10 1* «190*91 19»(p־*) 
 װי באשטעוזט, 93994 ,09*סיסט0ונ(1

o)0P03, 3 ׳11 ■ון«n in )ii צװיי(ען 
דעם ,1הוי «נטאגטען1רע»רע 091 —
90)00 «m )  4*0199199 o n  (i רע־■ 

1*910OD')'O 9)**t (1« 0 ) n.((
19*0 091 )**«900 10( 1* D*a«P-«

 םון ■?אן ר9י 939911 ניי ),9יסט9
9 .0 t i1*0)9)1901 ײטש» pi«o0 o«n,

99n«)90( 10(*190”31» י1 )901דא
i n  tic 1910 ,■«0 o n 3 19(»נצ»D־ 

 םױץ ® זיך בױס *וזמכ^ננמסעלעץ
,1101 40 9191091)090*04/ 1* 100“ 

 0 אין »ייני(ט1פ» 90i«i) i**t לייט
 D1P4 ינעם3אd 191 9» ,00(90 םי)

«1*0)099009 10.( 1* 0«13*P9»93״OO 
”3191 1930 1*1 |י101 190 א.01(

 *1 אי) 9O0oi« *i(in *ו )9אס0צי
.19«9י< 9191(1103

i n פו) 1תי i9 i ד9נ»(צ i*« o*po 
i 101(0 1**9 ניט n 11 0 װיHK0 צו 

)P09PP*40*'(*(״»(4 091 199010*10■
אר• *1 )10 יי|1001»11»3 )90*0*90■

(9P'19O0, on  (10 1310 i n  .190**3
*(,1(90*4 (ים ,9009 ,1*1 ט3םא »)״9■

10 19*0 9'91O*DD)0P 19)«P*190« i n 
i90)«0)9t9i■n *i I9P־t*in, 0 םיס 

 שסיםעז, 990װי יי4צ פון ם9רים0םאי
0))0»3 0 )popלוס )o n  (P)P 19װיצ 

Pi*tn■ opi) 4*oipptpp o(o פי) n 
 -po«» (PD0093P) opi אין יאנד). פי)

 ***1P30 1P301 1* «31 "1*90 »|9י1
P0-OP«ia 010 (” 9 (PB«)P9P1 IPO 

 װיה־נע i**t )90101 «** (יט. 0300
o)pi *i (*« )**»pipii (נזד די םו 

PPO1P)0*9*O *1 (ID 1P)*1 P)P))H 
O1) *1 ,O')K0O0P3־«P'13«D PO9109 

0«41«).P10OPn*1 P« 1PO9
1* 00**9 DPI (911*019)**« PO01P 

■09( 1)*.*0(0*0 110PP0, *1 (PUP) (P 
0(0*1»*( *),P4 0100 (10 “*3«0O0P, 
«n*3T)*i■, *i d־,o(« ׳O0P"*)«« םון 
0 ,i)«>4*9Pי) .0חיי« Pii0* *i( •צװי 
**ipc0, ip i t*« 1919 (1« 1913 (P0 

P1011P) 011*09))**« “(«9■ l«P( אין 
*«1924 110* »*) ).PP*13«0 20 1P3 

001 cum |im eng ipo נעצעוזצם 
opo*o0r נים 0« r  80 *n mpo, װעצ־
93 0*139(0*1» )P4P) (P)” t 010 אייף 
10*99( *110. 0*0 *1 004 1922 0*(t- 

opo ((0 »))9■ (אםערילאןP3*inp( אונ־

• •

r e קחל. חײם

ץ אפשר שפ איר כ  ? גערעכס ני
i r o n איר, ױנזײנ

דך װסס ל ז ? איילען פיר םײנע סון נסר דעחניי
ך 3gn ידך ליכ וױ — ד

ז רעד איר  געםי« םײן «
 ^■רןןקען זיינױגע •יון

עען  פרעםז־. כדר זי
ץ סװ*,8א און, ן ג י *א )o r ׳*וידיג c 

ך זױחט ץ «תור • דסך ד  נרוילען. אלע סאר חיירץ םײן א
 ד^רךעניים. יעדער פדך פארצערם

ם ג עי ך דןןך •י ע ד ע ר' ד  ודערממןד־אדקקו^ נ
ך ױג#1כל ן אי ס מ ז ן םי ן ו ן כלוסםמראסען. י

)9»י((»(« 1*8 9109( 11»* .1191190
i0040׳«Pa i n  |1« ,in n(• 03 1»י> 

 •<«• די סון סד • »ין •■ילו )910401
»19, 184 90( 004 10| 0*01 10*194 

01000 )909019.(
010 »111801)1 4**01 )8)9 1099,

 (*900 י1י18 198**310 *1 )90 |98 1•
I,) װ י  ,»*(* )I93111M0 10 980*909( י

18011*990 *0(00 0*1 “P*881P0OP1 
191. 0 90*0, 004 93**83 980)1*1

«1)198 091 09)9010 10( 1* 009*0*« 
9*980,( 118 10*191 1910 198900 
■93 •40 .10?3)*90*11 0 *4 IPV09 

110• 118 3 TI9410 198**31» *1 ײ* 
99( 0 1M4M1V0010 )1011 19P1080* 
90( 10( 1*1 091 «■9899801( *10 10( 

001 0308*91( 4» 9»8*0»P 1צ193»י* 
 **1(080003991 |1א 10**10 8 1« )10(
 א•1ת»(י0*198יי31» )10 0980*0 19(

סרייד־ױניא). » )1פ oige 191 »*) 0«י
1"9( )0יי(1 )9103 )0190000 • •1*1»

10( 0)11*3 049( 899809(PP40 |g* 
01( 1* 110* )00110)0 10P D)9OP1011־) 

 די םון tpowp) i*t (93gn ״1 סיצם.
00n)*« *1 (94 ,(n)9O0D1«*1O49O• 

1*0 ogn פו) )9נע<ים poog *i יס3םנסו 
 *(*tg>Do״3i» 10צייטװיי<*( ■ 3צולי

p״o (3«ולי או nip* o n אויןי >p• 
O*)00OgP 10301 10 0 |.9צ0*0'0(93
3" 1*1 ))"«00*011 0«0*OPO*OgP, 
«01 »1 99090,( «1*1 0 914OP090P( 
4 )0»(10*O"1O0 0390t« ,10)**D0* 
11**09011, J'1«3*00” 31« ,m)1O0*

in«49) loop) t*« r>« ogi .i9))i( 
i («*»pngi0 *i 1« PP4» o«9 סיט n 
 *O9P10O opi iw, 994 אסשטעחן (יט
193 ogn אוסגעחייערע םארצאגנם o*« 
100 n in e .

«)i « ה»ט ם90אים )90(רוי pi*i 
3«94)1)) 1 )9O1P03)0 )94 ,1916 0י 
 (די i«0־״i«»i0P invcgPKi 9(כטי9ס

 (')KBOgp איירא) 1(9 פױעל האלאראדא
 םון ■צא) ovi oi*93«op i*t ”3 האט
דודך םארשטעהערשאפט ער9ססריע1אי(ד
000*000*00 P.

. 3«opi3«) i9 האבען « id נרויםע 
 •pM»** 1אוי או(טער(עםער םיםעצע או)

 »סט נ»נז ־ «מיז. »ז» ײך ב״ »*וודט
 װי םעוור (יט יי)1 (ײ(ד »י) עם נם99ם
g «9םעי1פ :«i)9Pip)) םדי־ י1 1פי 
9*(ip i אונ• «ו )990*0 00יר»קםי 

 j*g 100**31» די סיס םערהאנדצע)
 »ז» טיט שוי) i*i ogn סען »■.0

 1»(ל »*) 01 אנוצט3 ),3 90 ם,9סיסם
 *9( איז י )90 • איידער «ייס 0׳'0((99 »
0>«0 p)*ip) opi i *i« |p(םע)צור) t* 

 און p)*i)P(3*90)־iP0 P39P10 םים
POP) ng9POi»( 8, ײי)999טרי011י 

“09*0(1gp D)P0P1*g4, /P*0«1PgOP1 
«1( «1. 11.

0«po»p> *i i י»חר צױיי ogn
1* 3«1POP04P) 1P)')” 4 ))1)P11 (*«

i3 i n״i  .i ,o• יז« gp 9ig» ip i*
iP3g i«cip »*) מיטעס l .ip*P0 *i 

P1)P1’D0'1PP P9K 0P03 1*1 |P3g1 
 םאר* )OPD’Dgp 9K0( איינריכטוננען

Op t'K OPI 3*941 .OP10O0 1י1א 
o פאי n איצס ם1יו־ניא(י1טריי «n* 

 » געםע) » )p»,־iip( (ויםי( רריננעגד
■0 poop9סרא( נאנצער דעד צו צונג9ס.

 װעדען מיטנלידער אונזערע
 ״טעאטער פון סוכסקרײבער

נילד״.
”g00'1IJO31OiPO י1 31« P9P*»PB0(
1P39P4 i /19(י 1PO0PO, פון i n אונ־ 

tipi iP)gP i p t 9)0'o pipi פון םינף 
i n צו |9אויפםיהרו(( נילדם o n ביציג־ 

1P91B0B 14P1 (PUP) t*« •1”1B (POO 
i אונזערע םיט p t >:d*o. װן  »*3 דער ד

p אונזער םון סיהי(נ n p״pi 9p)g0- 
 םו)• הונרערםער i־t (P3gn פאדםטענט

 נע• דער םיט ב»:וצט מבערס9ם אונזערע
 אױםפ־וז־ בעסטע די זעהן צו ;ענהיימ99

P))i( 9 *1אוי i nפ»ר ביוזנע ר9ננציש 
u p t ׳(0 (עצט. מיעיגpvip ipi״*g0 

1ם» i4pt (pup( 1אי »רםמע:ט19(על-ר
 1»ם ר9»פ )pin tp:«o צו אינטערעםירט

 *P) •vipi (Po9gn סיר 9װיי ערפאל(, »ן
 1»וי »י1 ״1ניצ 1PO0PO, *1 1» װאלט,

 p>'t«i *1 |9צ9101פ» »)190 קומענדעז
כרעננען ייopu ogi 1 »רענרזשםע(טם.

it« opiib* 1; םיצP»i, 1»י( מי• )o n sg 
iPMB o 93צ911 ,9»ל *4 n  |P9g» IP)PP 
■1**1, n r* t  inptp) (p:gi אױפפ־הרמ־ 

g1B*0P)t*3 1P01) 0 l” 1 OP 0P4 ,(P(* 
100'tg■ פ»ר )Pii ,o»P0 tip)po o n 

t9װעצ ״( P)PP( 0* פ»ד»וPO (P09'BP))g
0Og3 ,ipo 0**• צו ),pi” i■ poi’v n n
ip:g .(p< רער DB*vi)*«־opipo םון 

ip ip* נים t»* ,(ילד״ 9p*ipo«o ip i 
 lP9p*iib*( «ו *(ip)**) tpױינ **t םאצ(.

o n (?ינםטלקריש? )o n  n« .P0O0P. 
 ii ,tp»00gg iP3gp* |9ל01 ״.t כױ ולם9
)IPO**310 *1 .90011 POD 0 ,)*1P4P* 

004 »|03'1PD31O «9«* «|1*1 1*1 1פ.
iP)” t to וםריתז* tP3P) iv ז י  <י

pi*ip o אויו• n״m ” 0*9p)g0 מ• סה«
WSg BP1 (91*0)0)0 1» ))10” » IPI*

ipogpo no גי<ד »pipir« i
c.*״y

as.



■€/■w1

פ ײ ק נ י ם כ ע ר ע J פריים^נ׳ג * n * a  t j » u

טשעלדושאהז
אוי״ געװען איז נאמען דער

 ;א:ץ א־־בײטער אידישע םון לינען די
 איז דאס אפט. זעהר און זעהר אפט,

 אי־ ארעריקאגער די װען דאן, געווען
 נעײעז או:ז איז באוועגוננ בײטער
 פרעמד געװעז זײגען םיר און סרעסד,

 אוגז ה$ט םרעםדקײט אויס איהר. צו
 מאדגע, אױםנעזעחען איהר ארום אלץ

 שיעכם. דורכאויס זאגאר װילד, עפעס
 פערזאניפיצירט זיך האט שלעכםס דאם
 דזשאהן געשטאלטען, באשטימטע אין

זיי• פון אײנער געװען איז טיטשעל
 אסערי־ די אז נעהייסעז, האט עס
 נע־ װערט באװעגונג ארבייטער קאנער
 ״קאנ־ סענשעך, ״שיעכםע פון פיהדט

 רעאקציאנערען״ ״גרויסע סערװאטיװע״,
• .. אפיין.
זי<&*. זײנען װער און

םיטשצל.״ און גאס&ערס
 גע־ אונז האט נאאיװיטעט אונזער

 ־א־ מיד און בײזװיליגקײט צו פיהרט
םענשען. געשאלםעז נען

 די פון אײגער געװען איז םיטשעל
״פארשאיטענע״...

גאטפערס׳ען. מיט צוזאםען ער
 צײט ינאנגע א זײנען נעטען זײערע

צוזאםען. גענאננעז
;־;דאנ־ אוגזערע אין דוקא :יט איז

 יעבעז געזעישאפטליכען איז :אר ׳הען
 גע־ האט טען בכיר. אמעדיקא םח

 םי־ איז ;אםפערס׳ען נאך אז װאוסט,
 און םעהינסםע די פון אײנער טשעיל

 אין פערזעגריכקײטעז אינטערעסאנםסטע
לעבען. ױניאן אםעריקאגישעז

 םון משך א געװען איז סיםשעל
 דער פון פרעזידעגט צײט יאהר נײן

 אינ־ (רי װאירקערס״ םאין ״ױנײםעד
 קוייעך דיי םון ױניאז טערנײשאנאיל

 א צײט יאריר פערצעהן און נרעבער),
 םע־ אםעריקאן דער פון װײס־פרעזידענט

מײבאר. אף דערײשאן
 דאס אבער סך, 8 זאנעז עמטעד די

יץ.8 ניט איז
 א װי םעהר געװעז איז םיטשעל

 אר־ ז8 געװעז איז ער ױניאךםיהרער;
 ברײטערען פיל 8 איז םיהרער בייםער

 זײן םון אינטערעסעז די דוקא ניט זין.
 האבען קױלעדגועבעד זײנע און ױניאן
 ארביײ גאנצע די נאר געלאקט; איהם
 בא־ ארבײטעד די און באװעגונג, כער

 קראפט געזעלשאםטליכע 8 אלס װעגונג
לאנד. איז

 גאפר בײ געלערנט ער האט דאם
 ער איז תלטיד 8 םון און פערס׳ען,

חכר. 8 רבי׳ס זײז געװארען גלײך
 םון נרינדער די םון נעװען איז ער

 פעדערי^אך. טיװיק ״נײעאנאל דער
 גרױ־ םח צוזאב?ענקונםט םיז 818 איז
 םון אונטערנעהםער אינתסטדיעלע סע

 דער םון םיהדער ארבײטער זײט, אײז
 צװישען טוער כלל און ׳זײט צװײםער

 מענליכקײט 8 געזעהען ער האט ;בײדעז
 ̂זםצהז צו באװענוננ אדבײמער דעד םאר
 געזעל״ םוז מטרײט דעם םון טיטעז אין

 איז ער יאנד. אין כוחות מאפטליכע
 באװעגט האבען װעלכע די םון נעװען

 #8ננ8ה םארק סענאטאד באריםטצן דעם
 נ»יז פרעזידענט חגר וועתז זאל ער ?8

 םעדעריחמאך. סיװיס ״נײ^אנאל דער
 קערפערשאפט דיזער םון גרינדוננ די

 אינטעדעס גרויס ארויסגערופען האט
 איהר האבעז סאציאליסטעז לאנד. איז

 אין האבעז סאציאליסםעז באקעטפט.
 וועט װאם אגענטור םין 8 געזעהז איהר

^08״?? חגם אפעוואכען  און («״08^
״קלאםעךבא־ דעם םארחגקיען בכמ

 דעם ארבײםער. די םון וואוססזײן״״ ,
 ?ער־ די אמנר האמ אינטערעס הויפם

 קעס8ט8 דודך אויך געצויגעז פעדמאמס
 חרכ־ קאיימאייסםעז, םיז איהר אויוי
 האבען ױי ױניאנס. םון שונאים אוים

 איז בליק זײער אנדעחפ* גע׳דרמ׳ענם
 אינדוםס״ גרויםע גצחען קױם *ז גצוחנז,
 ^םעגדיגע אין אונםעתעהםער ריעלע

 םיהרער ארבײםעד םים קאגמעחמצמ
 כא־ אלגעםײנעם 18 ®ח םראנעז װענען

 גים עניניט; נעזעימאפםלימ תםער,8ר
ז  םיחרער .א׳־יבײסער די חןם םיט מ

■ri'DDjn, גאװעגתג ארבײכמר די און 
 דער מסארמען. דעם דוזך זיך וחנמ

 סארס מיס נעותז סאקע רא איו באווײז
 װירקוגנ דער דודך חאט וואס חאגגא,

ע א פון  יערזענליכקײםעז, באקא;טע גיזי
 דעם םים^יעי, אח גאסאאוט "t צוױײנן

T יוזנזיחגמדןסם i  l l >«סי־ .ניײ»*נ 
מן. >ף*«ו*ןחו< וױק ט מ נ ו  ח«»א, ן

ר מ ײ  irun»v חנם ווז מוועז *יז וו
 D*n ,wnpow א»ן *)וייםחאנם סיי

ר מ * o t n m t e  »  n tn n . בייס 
ט e*n «ר יתיטנס. אויו נ טי »  *יז נ
ט «ro ווטס דןם מססיוו חו תן  ב«ר- .

ו V נײגימ׳׳. י  גרוי־ *־ pmw •לײן י
ו טס־ממה סו  גע־ איםנר אוז ארביי

ט ײי ח יוגיאז דער םים חאנ ן ו נ ״  אר• ו
 קריטיק פאןױאייסאיאע די «י

וןדעריי־ סיוױש ,גייטטגאל י
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 ערזעג־8 נאריחמםע :סעריע דער
 *ון ;ע׳נינםע דער אין
אגאי. אונזער איגסערנ̂ע

לאגג. ה. פון

 איז טינדטעי ׳ דיסקוטירען. צו
 פעדעריײטאך םױויק ״גײ^״אנאיל דעי־

 קודם הויך. :אר געװארעז אױפגעהױבעז
 די געצויגען איהר דורך ער האט ,4כי

 ברוטי־ די צו יאנד םון אויפערקזאפקײט
 האבען םאיגעיס די װעיכע קעפפע, נע

 דורכצומאכען. געהאם יאהרען יע:ע אין
 :ע־ אנערקענט אלײן ״שױן ער איז ךא;

 וױר־ פיט פערזענייכקײס א איס װאיען
לעבעז• אינדוסטריעדען אין קו;;

 די פון פרעזידענט נעױארען איז עד
 יאהר אין װאירקערם״ כיאין ״דנײטעד

 װעז צײט׳ די געװען איז לאן .1898
 פייע ;אך האט ױגיאן ײאינע־ס ךי

 מאיך די אז רו־־כגעפיהרט, סט-ייקס
 זארען קױרען וױיכע פון טא::אט<ז

 פיט ;ריטע:ט8 אז אין אדײנטיעמעז
 אײנ;עיטטעיט חאט פיטיטער אח אי:־,

 צו אױך אמאניזאציאנכ־פאטינערי אן
 הארטע די פון פאינעיס די ארגאנידרען

 קוי־ פיז יטטח גױיפען דעם — קױרעז
פעגסײיװײניא. ״טטאאט אין יעךפעי־״׳;״

 איז צײס ^עהנסטע די געװען איז דאס
 ארבײטעך־ ארס סאריערע מיטיפעד׳ס

 גע־ ער האט זײט אײן פון פיהדער.
 קױיעז־ די װעקען צו האספײן א פיהרט

 און ױניאנס, אײג׳עםעיען און גרעבער
 זיך ער ר-אט זײט צװײטער דעד פון

 ׳עטייגער־ געיטיקטעז 8 אויף פארנוסען
 קאפיטאריסטעץ גרופע אײן אױסצוכוצען

 :ע־ קױיעז־גרובעז אין אינטערעסען מיט
 איבער קאגטראי דער צװײטער. א גען

 פענ־ אין פעלדער קוייעז הארטע אלע
 טראנס־ דער איבער אויך און סילװײניא

m דאן איז *וילען פון פארטאציאן m 
 םינאנסי־ גרופען צװײ פון הענט די אין
 אנפיהרער דעד סטריט. װאל אויף רען
v געװען איז גרופע אײז םון n. פיר־ 

 םארגאנ׳ס, ̂טותף 8 מארגאז. פאנט
 אק־ געװען איז פוירסינס, װ. דזיצארדז^

 פעדע־ םױױק ־״נײמאנאל דער אין טיזו
 ױניאנס צו באציהוננעז זײנע רײיטאן״.

 כיאר־ פון ליבעראלערע ג׳עװעז זײנען
 םא- איהם דורך האם מיטשעל נאנ׳ס*

נעװרירט.
 םון עיפיזאדען סך 8 רײז8 קרסען דא

 איז אײנס פט.8םיהרער^ םי^על׳ס
 דורך דערמאנעז. צו וױכטיג שפעציעל
 8 ז8 געװארעז, םעגליך איז פוירקינס
 פיז םאיז־טאגנאטען די םון טײל ;רויסער
 סיט ארײנטרעטעז זאי קוילען הארטע

 אזױ און נרימענט8 |8 אין ױניאן דער
 ארגא- דער װאס טטרײק, 8 אויסםײדעז

 ברענ־ געזאלט האט ניזאציאנס״סאםפײן
 קאנ־ 8 אננעקוםעז איז דערװײל בען*

 װאיר־ ין8מ ״ױנײטעד די םון ודענשאז
 םיז קא& איבער׳ז האט װעלכע שערס״״,

 עקזעקױ תשענעראל דעם און שיםשעל
 אנ־ ארנאניזאציאן דער םון רד8בא מיװ

 סטרײק 8 אויב ז8 באשלוס, 8 גענומעז
 םון ינערס8ם די אויך זאלען סוםען, וועט

 אין װערען נערוםען הוייעז וױימ די
 די אז געמײנט, האט דאס םטרײס.

 מיט גרימענס8 דעם ברעכעז זאל ױניאז
 קוילען: װײכע די םון בעלי־הבתים די

 סאנ־ דער בײ אניטירט האט מיטשעל
 הײסען 8 געםיהרט דעם, גענעז ווענשאן

 פארלארעז. אבע׳• •לאטםארםע־קאםף,
 איז ױניאן ינערס8ם די ?8 זעהענדיג,

 אינדוסט־ אז ברעכעז צו אויף גרייט
 נרופע די שוין האט אגריםעגט, ריעלעז

 זיך סויילען רטע8ד« די םון בעלײבתים
 עס סעטלםענט. 8 םון <טעז8צוריק;עה

 — םטרײה 8 צו געקוטעז שפעטער איז
 קוילעך םון סםרײק באױהםםער דעד

 םאי באדיהםט ,1902 יאהר אין גרעבער
 ארבײטער דער םון געשיכטע דער איז

 םי־ נד.8ל איז באריהמט איז ׳ווענוננ8ב
 הויפנדאנםיהדער דער נעװעז אט םשעל

 זזעל• אי ארויסגעװיזען און קאםזי, םוז
 װען טסםאנשאםט.88שם אי דישסײט,

 א«• 18 ערשינעז איז ירעםע דער איז
 נים^ האט ער װאס איזזם, םון שיאטוננ

 אײגע־ זײן אויוי ײגםלוס8 קײן ם8געה
 ז,8האנװענש מאינע׳־׳ס, דער אויף גער,
 דאחי חןרפאד ז8 געהײםעז, ס׳האם און
 םאר •עלץ״ חנם ״אײנרײסעז גארניט ער
נעענםםערט ער האט ינערס,8ם די

— n ip
 אײנמלום קײז גארניט האב ״איו

 אויפ- זיד איך זאל גמויחח, מיין אויף
r m\ םימנלץד 8 לס8 באטראכטעז 

®וךאיהרו״*״.
 נעם*- 1\וארע8נ איז סםרײס חנר

 •רעזיחננם מון װירקונג דער דורך מצים
r אח םיסמ*ל תזויעלם. w mנזט ן 

 בײ רוזוחנלםץ. םים *ויפמטראנען
 רוזװעלם חאס געלזנגענזזײםעז ®ייע

tmsuo אר'ן טינמחני׳עז נעריהםס»

 פארמישט געווען אויך איז טיטשעל
 ״באיסאט־ דעד איז נאמפערס׳עז סיט

 רעינדז׳ט איז םטאװ ״באק׳ס םון קײס״
 גע־ רזאט װאס יזײס, א — סאמפאני״

 פון שמעלונג בראװע א זיך אין האט
 באיקאטײ סענעז סאר פיהרעד ארבײטער

 קאורט־ געגען און פירטעס ניט־ױניאז רען
 8 אינדזשאגקשאנס, םיט אריינסישונ;

 דעם׳ צז םיהרען געקענט האט װאס קײס,
 גאמ־ סיט צוזאביען זאל מיטשעל אז

 סעקרעטער סאריסאז, פרענק און פעדס׳ן
 װערען פארזעצט ל., אװ פ. ». דער פון
טורטע. אין

 פערערײ• סױודק ״נײיטאנעל דער דורך
 אלערלײ געקראנען םיטיטעל האט ״עאן״

 פאפויא־ דעם דורך און באקאנסשאפטעז
 כיװיק ״ניײטאנעל דער דורך איץ ריטעט,

 דעם, נײ :עהא״טען האט םעדערײ״שאף
 אפסעהרעז זיך זארען מאינערס די אז
 אניטאציע פארשפרײטע א איהם. פון

 “״:ײ״טא דע״ כעגעז און מיטשער געגעז
 גע־ -אט פעדע־ײשאן״ סױויק s:א

 זא״ קאנװ־גנשאן פאינע־פ א אז װירקט,
פין קײנער אז א אננעמען

 דעױ צו ;עלעיעז טא־ מ״טגרידער איהרע
 פיי־ פעדערײשאן״. סױויק ״נעשאנאר

 אין באאכיטעי־ ;,,r דאן שוין איז טשער
 ,דע״ געװען. :יט ױניאן כיאינערפ דער

צו ;עצירט ;עװען אבעױ איז באיטלוס

 -an lie רױס8 אחנר זאי ער — איהם
 ויעמן אדמי פעדערײשאז/ ״סױויס

 !״ ױגיאן״ חור פון אויםגעשלאסען
 יו8 תבען נעזעלשאמטליכען אין שטאגד

 TW ייד חאט עד ?8T8, 8 געװעז שוין
 ױניאן. דער םון אױסשריסען לאזען קע;ט

 ״סײ דער אין אםט »ן געהאט האט ער
 ו׳־סיטמר8® י לס8 פעדעו־ײ׳מאך װיק
 אדבײסס״׳נעגמר צוױשען סכסוכים פון
 נזד □jn ®ון האט מען ױגיאגס. און

 ער אטט, צאחיט^ן8ב 8 מאכעז װאלט
 ער חנם. צו דעײאזעז ניט אנער האט
 •F■ pnro״ דער םיז אװעס בעסער איז

̂ןענען צו אום דערײשאך,  יטען8אנח י
ױניאן, דער אין מיטגלידערשאפט

•t< זײז םון יאחרעז לעצטע די אין
 ער חאט 1919 ביז 1915 יאחר פון ׳בען

 mm איז ;אמט פאריטישען 8 געהאט
 ״אינדאסט/־ייעל דער פון טשערםאן דער

סטײט. יארק נױ פון קאמישאך
 אי• חאט ער נאסען א ר8ם װאס

ינערט*8מ די בײ בעמעלאזעז
 איז 1924 יאחד םיז םריהלינג אין

געװארען. דעמאנסטרידט דאס
 נעשטעלס איהם האבען סאינערס די

 אין סקװער 8 אויןי כיאנוטענט 8
 שט*דט 8 פענסילװײניא, סקרענטאן,

 ‘ רםע8ח פון פעלדער רי םון צענטעד איז
 םאגומענט םון אויםדעסוננ די קוילען.

 םון ד8י8■ 8 מיט באגיױיט ;עװען איז
 קוייעמחנכער, טויזענדער צעקנדלי;ע

 דע״ אײנדרוחםולסטע די געװען איז װאס
 אן םאר אנערקענונג פדן שאנטטראציע

 גע־ דעם בײ ס׳איז םיהרער. ארבײטער
 אנדענק 18 םון פארהײלונג כיין א װען

)10 ז״ש אוייי (שלוס

ו נעהם איך װארוס « ס י י נ 1* ו W T T 
עד אלס ש ח ע ענ 3$ •ל»האל פון מ

̂׳י וו ן.< <־ בױ<סלאו דזש. פיןו

 אבדזשעק־ און עלעקשן דזשאינט רער צו
 סקוירט ׳קראוק דער םון קאמיטע שאן
 יאקאר ױניאן, פרעסערס דדעס און
 לײ־ איגטערנעשאנעל דער צו און ,36

ױניאןװאירקערס גארטענט דיס
!ברידער
א:צוג< ניט באשראסען האב איך

 “מענעדזשעי פאר קאנדיראט אלס מען
 דרעפ און קלאוק דער פרץ סעקרעטער
 איז עס .35 לאקאל ױניאן פרעסערס

 זײן צו שטאלץ א און כבוד א זיכער
 און גרויסען אזא פון מענעדזשער דער

 פאר .35 לאקאל װי לאקאי־, װיכטיגען
 דא־ א געװעזען איצט דאג װאלט טיד

 רי פון אײנער זײענדיג כבוד, פעלסער
 דעם אױפבױען געהאלפען האבען װאס

 האבענ־ און לאהאל, מעכטינען גרויסען,
 און געטרײ געדינט לאק̂א דעם דיג

 9 םאר מענעדזשער אלס איבערגעבעז
צײט. יאהר

צוריק, האלב א און יאהר א מיט
 אביט דעם פון רעזיגנירט האב איך װען
 םארפידזרער קאמוניסםישע לינקע די איז
 דעם םארכאפט האבעז דעפאנאנען און

 געסײנםטע די מיט זײ האבען לאקאל,
 בא־ סיך מיטיעז נידערטרעכטינססע אוז

 האבען זײ םארלױםדעט. און שםוצט
 באריכט םינאנ״ן א מיר געגעז נעפעלשט

 געװען איז דאס ל*קאל. אונזער םרן
 און שענדליכע םילע זײערע פון אײנע

 גע־ גוט האבען זײ !טאטען נרויזאטע
 םאר־ און ליננער זײנען זײ אז װאוסט

 װאלטען זשוליקעס די אויב לוימדער.
 בעגעז באװײזע װעלכע אירגענד געהאט

 םאר־ צו גערוםען מיך זײ װאלטען םיר
 דאס האבען זײ אנטװארטליכהײט.

 ניט האבען זײ װײל געטאז, ניט אבער
מיר. גענעז באװײזע קיין געהאט

 מיך געװען איז צװעק הויפט זײער
 פונקט באשמוצען און דיסקרעדיטירען צו
 געסאן, מאל אלע דאס האבען זײ װי
 יעדען כיים אויך, איצט דאס טוען איז

 מענ־ ארענטליכען און איבערגעגעבענעם
 באווענוננ, ארבײטער דער אין שען

 יעזואי־ זײערע געגעז קעםפט װעלכער
 ברעכערישע ױניאן םינסטערע סישע,

.מעטאדען
אב־ דאס צוםרידענהײט, מיט זאג איך

 אטא־ ליגנערישע זײערע האב איך װאל
 און איגנארירט צײט נאנצע די קעס
 םאר־ זײערע אויף װארט אײנצמעז מײן

 איו עס װײל געענםפערט, ניט לויםדונגאן
 אועלכע מיט וױרדע םײן אונטער נעיועז

 יאלעמיק, א םיהרעז צו שארלאםאנאס
 מעטבערשיפ גרויסע די חאט ר^ד —
 זײער מיר איז ױניאן •חנמנרס חנר פון

®ארלוירען. ניס צומרויאן
 טשאד קאםוניסטישער חנר װי נאכדעם

 מיטנלידער די חאבקז •אחוימר, איז
 זיי• געװעזען דעען עס ומר איעטנחנחן

r«א יחנ i אוז םיהחנר איבארגעבעגע 
 פאר- זײעחנ זײגזנן נם ווןר און םוײינד,
 אכד זיך חאט דאס .bnuar וױן ®יחחנר
 גרויסע די נײ אויזיסמוױתז מנםםנן

ד וואם מיסימאו מרס/ ת חו  לאקאל י
« חאס *V & m r יח׳די >vtn f םאנא״ 
tab; די םיה־נ^י מאמנו םיםמדס די 

פרײגד- די םיט אויינענוטנן סיטיגנ^

 געםיד«לען, כרידערליכטטע און ליכסטע
 ארױסנערױוען דאס זיך האט פפעציעל

 גע״ איו עס װען מיטינג לעצטען בײם
 בא־ פאד גאםי^ישאגס געװארען כיאכט
 דער טערסין. קוםענדעץ דעם םאר אטטע

 נעותזעז איז האל װעבסטער גרויפער
 בין איך און מעמבערס מיט אנגעםילט

 ריזיסנר 8 מיט אײנשטיסיג, ככיעט
 סע־ אלס געווארען נאמינירט אװא־ײע,

לאקאל. דעם םאר נעדזשער־סעקדעטאר
 חנר אױף שטאלץ זעהר פיהל איך

 םיר האבען מעםבערס די װאס עהיע
 םעכד די דואבען דעם דורך געגעבען.

 צױ זײער אױסגעדריקם נאר ניט בערס
 צד אױך האבען נאר פױר, צו טרויען

 סא״ די םאראכטיננ סיט ריקגעשלײדערט
 םארלוים־י טארישע8פראװאק מוגיסטישע

 באטראכםענ־ אבער, מיר. גענען דונגעז
 »לע פימ לאגע, איצטעע גאנצע די ריג

 םיחל סירוננען,88 און אײנצעלהײטען
 נים נאםיניישאן די קען איך אז אץ־,

 אין אז איבערצײנט, בין איך אעעמען.
 אין בעסער זײן דאס װעט םאמעגט דיזען

 בע־ יוניאז, אונזער פוז אינטערעסעז די
 נלמג״ דעם םון אינטערעסען די אין סער

 םיר װעלמן קאמזי, זינרײכען צענדען
 *wnp געאײנינםע מיט אז אלע םיהרעז

טעץ.
 נאם איך צורײן. אילזא דך ציה איך

 די דאנק איך קאנדיראםור. די אן ניט
 חא־ זײ װאם עהרע דער פאר ברידער

צוגעטײלט. כיר בעז
 גאנצקײט און אײניגקײט דער םאר

 *לעםענ־ איע כדי און ױניאן, דער םון
 מאר־ זײן ?אלען ױניאן אונזער אין טעז

 ״םמישימ דעם םאכען צו אײניגט
 ח י צ באנד^ לינקער דער מיס טאטש״

 מם מום fw p י ר ו צ ד י ז ך י א
 סאגדידא• די פון אײנער זײן צו אז

 ®ון - מענעדזשער־סע^טאד םאר טעז
׳ לאקאל. אונזער

 באס־ צאחל גרויםע א אז װײס איד
 דיס• ױין וחנלאן 35 לאהאל םח בערס

 איז to m םיחלי איד אבער איאינםעט,
 חנד ®יז אינמערעכמנז) בעסםע די איז

 זואגד־ א?ױ איך זאל איצט אז ױניאן,
<עז.

 ®•ראיי״ pu אלא לאכױר !ברידער
 גױנדגי די םאמנן אלא לאםיר \ ניגט

 «P<^ ןײ םארםדײנאן צז אנשטרענמגנ
^ סיט חאט דועלכע באנדע, נווו  nrom ו

חר סרײב*1*ײ{*ל און מעכטיגע
 1H וילאםי 4דיסקרזמײנדמ און אינירמ
 ווינ״ גאר »ן פאחן דער אונםער שטעחן

ר נארסיגס לײדיס םערנעשאנאל  «י
Jjw איז ױנייו קערס om rt^ ™ 
 ןײיר םווסי> אח מגיאז אונזער בויעז
ח « גרױס« אוױ  י

W יי יימ־יר גמוועו איז ?י 'BO 'itW 
 ארױינ^מנד איחר אויא חאמנ* מתבלים
ד•־:נ- .08צא« שטוצמא זײערע

unto m ויי© י*י#ז אוגמני  m 
 חנר פוז שםאל״י דער
ח לאנד איז דא נוגנ י רער אק י מ מ  ס

װעלט.
גתס, מניאן טרײד טים

j r n
 *35 •*8יא<

עמדטעגעדזאאאין
w - K..!% •
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t t s מ ת נ ז א n ו a n ן ן ח נ א ו נ
*ײט. אוגזער אין גרעסטער'ליטעריטור״קריטיקער דער

ס. jb פון

,1927 םענװאר, טען10 דעם ״::ת,
 *W דענסירי), קאוענחיגען, אין »-ז

ר נראנדעס, געארנ עטא־בען  ;רעס־ ת
 אונזער פון קריטימר ריטעראטור «ער

 טיפער א נעומן אויך איז ער «ײט.
 א״נער פרייהײטס־קעםפער, א לענסעי,

 נייסטעו vaoinvv און גדעסטע די סון
.0”« אילטינער דער פון

גע• גענארען איו נראנדעס נעארנ
 on דענסארק, האפענחאמן, אין דארען

 אמת׳ער ז״ן .1842 םעירואר, טען4
זיי• פאחען. סאריץ נעװעז איז סורען

 אסימילירטע נעײען זיינען עייטערען נע
 סיסן קיין איז הױז דיער אין ירען.1>

 בוך ו״ז אין נעײען. ניט אידי׳טהײט פון
 חנם אז ער, דערצעהלט ױגענד״ ״מײן

 דער־ זיך יזאט ער װעז מאיל, עױשטען
 בעירען א»ז אייד, א איז ער אז װאוסט,

 געפרינט דך האט עי װען סהױ, אין
 איהס האנעז זײ אוז ׳טילער א״נינע מים

אפ׳שםאמוננ. אידישע זײן םארנעװארםען
 ארױם• ער האט יימודים ז־יגע אין
 און אינעתענ׳וגחײט יענע נעװיזען
 נעפינט סען װאם אערנעז, צו^ התרדה

 «ו ?ינדע׳־. א־דישע צוױעען אםט אזױ
 נעעג־ ער האט יאחר צװאנצינ און צװײ
אונױוערםיטעם. די דינם

מא• נעוואיט חאבען ערטערען זיינע
 כראנ״ און אתואסאט, אן איהם פון כען
 עטודירט ציים יאהר עטליכע יואם דעס

 נעצוינען אנער איהם האט עס נעזעץ.
' און פיילןזאםיע צו •שטארקעד  ליטער̂י

 דעם אױםגעגעבען ער האם ענדריך םור.
 אדוואפאט םאר ׳טטודירען םון נעדאניז

 איננאנצען אפנענענען זיר האט ער און
 ליטע־ און םילאזאםיע פון שטודױם צום

 א נאר נעיוען נאן־ איז ער ײען דאטור.
 ארױסנעיאזם זיך ער האט כא; ױגנער
 די נאזוכט האס ער װעיס. דער אינער

 און לענחגר א־ידאועאישע װיכט־נ^םע
 אוגי• רי אין איטעראטור נעיעדעגט האט

אײראפא. םון װערם־םעטען
 איז נראנדעם װקן ,1868 יאוזר אין

 יאהר, 26 סי) 1םא ױננער א נעװען נאך
 ערשטע זײז אפנעדרוסם עוין ער האט

 ,עםםע• נעוועז איז דאס װערה, ײיכטינע
 ער סאט דארס און ,“שטוד־ען םישע
 יוע־ נעדאנסעז זיינע ענטײיהעלט שוין
 האט ער סונסט. און ליטעראטור נע|
 וױר די איז םיםאיבייםען נענוםען דאן

 «ווױי און זשורנאיען, דעגישע טינסםע
 בא־ נעװען H׳* עי איי שיעטער יאחר

 אין איטעראםוו״פריטיסער אצם ױחםט
לענחנר. םקאנרינאײישע די

 נעװאחןן אײגגפלאחנן ער איז דאן
 אין יויטפראטזר װ)גפן אעהטצורעז צו

 דא תאפענחאגמן. פח אונױוערדטעם דזר
 וופנען יעפטשורען אננעהוינען ער האט
 <י«ד חנר אין שטרעםוננעז הויפט ,די

 יאהר־וזונדערם״. ניינצעחנםעז םיז דאטור
 ליםעראםור ווענען לעיוט׳שורם אזללכע

 גזד ניט סײנםאל דארט נ*ר סעז חןם
 אוני־ דער םוו סםודענטעז די און הערם,

 איינםאו בראנדעס׳ן האבעז ווערזיםעט
 פאפ שנמחן פלעגם םען פארנעטערט.

 ‘םיענט ער ומן מאל״ יעדען mp אויוי
 חאט אעקםשורם יענע אין מקט׳שוחןן.

 םר״חיימס״ אלפ אר״ננעפאאכטען ער
 אי־ נפטראנפן זיך האםגין װאס אידעעו,

o אונטער אײראפא בער n אייגפלוס 
 זיײ רעוואיוציע. םראנצויזיעער חנר םון
w ̂עקציעס  זײנןן ליסןראמור איבער י

 yappp■ װענען הריטיפ פיט נעײען םול
 און rראםpדעםא ותגען לענעז, םישע:

 נפ־ פון םרייןןײט ווענעז םןנארכיזם,
e װײטער. אזױ און דאנס. |n  am *נא 

p די נעשטעקם נים טיײיר y w e n• 
in און לענחנר אלע פיו nr זיר וזאמח 

רדיאו̂י בראנדעס׳! נענעז *גנעהױבען
מ די קריםיקירם חאט «י  חד חמי׳
ד anwwatiwn איחר סאר נימננ » 
 פיםױ• די avfmm חאס ער ;ליטיק
 ער ♦רמן, פראטעסםאנםײמ אין לי׳פע
 אוניומחי• די פריםיפירם אפילי חאמ
T אלי^ ער ויאי םעט, tfin  inn# אאר 
 ײדנליװפרטע ^תקעגקײם איחר

l םיוי דפי טקטאהנן. ie  m ,flmn m 
 ■un p» אמיסנפטדימן איחם חאט

 חאגפו nrwmee יי אינױחןרזיסעם.
« יראטעסטירט, »Mpn DE,i ־ ניס» 

*mtow אוץ■ האט vena די חאלםען.
 »יז nr m איוא^ נענ» חעצען בעז

 זיפד 1א» pmmn אױםנעבלאזפן
ס שר׳מליכאו א קערוננ אױן מ

m* אייגאײד זיד חאם «ס nr«M א
 «יײ די »יח» nm נאיקאט־נאומנוגנ

W חאנואאיזוס םינגעו n i m  t r m m
nrspi jranm גןוואלט חאט ןר n זיי 

 «י* זײמ »amn •Mr nm פערל̂א דיר jniJi *ײ) גפגפנפן גיט איתם
J»n m חאם .מר״ m» ד מ גי

 בימר זיינע און ארײננעטישט ייד חאט
אפגעראטעװעט.
 ברירח אנרער הײו איז נךיט־עס׳ו

 אפריכ• אװעלצונעחן װי נענלינען, דט
 אײעיאעלאזט זיר ראט ער גלות. טען

 ײאנחזרען וועלט, דער איכער ײאנדערען
in^ און n• פדאגד נאזוכט האמ עי 

 און יענדעד, אגדערע און איטאריען יײה
 האט דא נןדלין. אין נא^צט זיד האט

 האט אןן «ייט יאהר זעקס אפגעלענט ער
 ליטע• דייטפער דער מיט נאלאנט זיר

.P’anp און ראטװ
 אפנעדרוקט בראנתם ראט רערוױיל

 לעלטשורם, סעויע די נידםארם א 1אי
 סא־ דער אין נעהאלםען י,אט ער מאס

 ךו װענען אוניװערויטעם פענהאגענער
 ליטעראטור in אין ׳שטחןטוננען חױפט

 דאס ווען רט״.nיאהדהונ טען19 פו|
 ערשי״ איו בענדער, גרױםע זעקס װערק,

 נען1ללי אננעהוינען באיד האם גען,
 נאנץ איבער נאמען נראנדעס׳עס מיט

 איבער־ שנעל איז װערמ דאס אייראפא.
 אייראפעאי־ סילע אין נעװארען זעצט

w .שפראכען
נראנ־ האט דייטעלאנד אין זײעגדיג

 פון PW די טיט נאקאנט זיו דעס
 דייט־ נאריהסטען דעם )שע6ני פריײיד

 דאםאלט האט ניטשע םילאזאוי. שעו
 עם און שרײבען אגנעהויבען וואס נאר
 דייטשלאנר, אין הײנער נעײען ניט איז

 -yx אדער פארשטאנען איחם האט װאס
 האט בראנדעם אנער םארשםעהן. װאלט

 ניטשע׳ן אין דערטמסט ערשםעי דער
 נענוםען האט ער נייסט. נעניאלען א

 םאר קעםפען און איהם ורענעז שרײנען
 טױם טראנישען on ביז און איהם.

 איז ײעלכער דענסער, נרויסען on 1םי
 איז הויז, משונעים א אין נעשטארכען

^ם א  נאהעננר זיין אלס געשטאנען נר
פרייגד. סטער

 איז כראנדעם ווען צ״ט, דער א'|
 פאפעגהא* ד?ר פון געװארץן פאויאגס

 םריײ דארט איז אוניװעחיטעט, נענער
^ן עו  פאר פראפעסאו״שטעלע די נ

 םח ״םילאזאפיע פון נעגענשטאנד *עם
 שיי• אז געװאוםט, זזןונען אלע לוגסט״.

 םאתעהםען *ו םעהינ אוױ ניט איז נער
 טען און בראנדעם, ײי יישטע̂ל דאזמע די

u די אז ערווארםעט, האט m n זאל 
 אנבאטען איהם אין צוריקרום?ן איהם

 עס האט ר?נירוננ די »נער שטעלע. די
 נע־ זיך חאט רענירוננ די נעטאן. ניט

ס ת ג vtr>3n n« עטליכע צו מ n 
 אנצונעוד אגכעבאםען זיי און נעלעהרטע

 זיך חאבען אלע אבער שטעלע, י1 סען
 נפװאנט גיט האט הייגער ענטזאנט.

o אויוי 1WP צו זיו n ,וועל־ אויר שםול 
 n ראוי אז נעװאוםט, חאבען אלן בען

נראנדפס. ־מארנ איז דארט זימו
יאוד אכצינער די פון אנפאנג אין

in נלאמן מגוספז תנםארק איז חאט
 די נײסם. ליבעראלזןר מעהר א אניםעל
 w נעװענדעם דאן דך האט תנירוכנ

 ער אײננעלאדען אייהם און בראניעם׳ן
 בראנ• דענםארפ. סײן צוריל קוסען זאל
 אננענוםען םארנענינען טים האט דעם

 דײטשלאגד אין ווארים אײנלאדונ^ די
 נעחאט. ניט נחח הײן אויר־ ער האט

 אויד איחם ןןאט רענירוננ פרײםישע די
נעלאזם. צורוח כיט

on ווען aro צוריסגעסוםען איז 
 טטװשנטפן וי האנען תנסארפ ?ײן
 סיט אויפנענוםען איהם סאפענהאנען פין

 חעלד, נרויםעז א עפעס װי אזוי פאראד״
 זיגרײכער א םון צג־יס קוסט יואם

סלחםח.
 ערשט זיף האט אן דעםאלט פון

 טע• ליםערארישע אםת׳ע רי אנגעהױבען
 נים איו וועלכע בראנדעס׳̂ן םון טינסײם

 לעצטעז ביז׳ן געװאךען אוגטפױנראכפן
לעמן. זייז פח סאג

 א נלױז נעומן ניט איז נראנדעס
 אל־ אן אויך נאר ליםפראםור־פריטיהןר,

 אײנ* זײן און פולםור־םענש, געםײנער
 tun אין םיהלען נעלאזט ויך האט פלוט

 און לעמן״ אײראפעאישען אלגפםיינפם
 וײט דער אויןי געװען «ר איז שטעגדיג

pa תאם ער םארםשרינ^ און פרייחייט 
bibw u די פאר pa iwrpft אד פו  רפו

 םאר־ האס ער רעוואלוןױע.
b t t»« גאריבאלדי וואם <{אםוי, ועם 

 pa באפרײאוע דער פאר חאםימםיחרם
 ־an »ױא גפקפטפט וזאט ער א־טאלמן.

T 1אי לפואאיאיר די םון זיים n w m a 
מ פאטוילישער דעד נפגפן ד  iwft pm פי
a n .ער מ^ארביזם Bwami  m p 
v mמ ניסםארה׳ס ן מ א ע  דייטש־ אין ר

חני אר8 נעקפםפס ־or p» ליגד,

 #ױלפנ׳ם
n«ס tm גיס 

e«n aa pm יר רייחײ»8 ױך wp נ׳ד
i * י ׳

מ » ס»פ» ײ  זיר חאט פו־י׳ון, אינער י
w m a ליט׳ודאטוו פוילישזי רער סיט 

pa נוף א נעשױנען3א גאנחןר חאט 
 פארשליאפונ; א־רד און פױיען אינןר

 דאס רוסיאנד. *אױסטישער חנר אוגיתו
 װאס שעחנסטע, די פון איינס איז נוך

 פול איז dp גמשריבען. חאט נראנתס
 פארשהלא• דעי אינער «ער שםילען סים
 װערפ ראס לאנד. שעחן א םון םונג
 אינער רושם שטירהע( א גןטאבט חאט
 געראלפען פיעי האט און אײראפא נא»

 אײראוא אין סיטפאטיע ivaaraa צי
פרי^־יםסעאװענוגנ. *וילענ׳ס פאר

ןוי• אין געווען איז נראנדעס ווען
 איינ• פאליאלען די איחם חאנ׳נן לען.
 הא• זיי געפראנען. חענט די אויוי םאך
או נאטראכט dp כען  כנוד נרױטען א פ

 שפע״ יאהרען טיט אכער אוילען. פאר
ו האבען עס ײען טזר, י  ipa’inp^a ז

 IPtk די אוי,* אטאפפס «םיס?םיםישע
 פראטעסטירט בראנדעם חאם פוילען, אין
pa נעענט• איהם האנען פאליאסען די 

אנט־סעריטי׳טע ניטערע םיט פמרם
DPPVDV.

p אי| p 'r a נראנ־ טען האט קרייזען 
 אין אז םארגעװארפ^, שםענדי; דעס׳ען

 אנגענױ זיך האט ער װאס ציים, דער
 פע-קער, אינטערדריקטע אלע פאר מען

 אויפנעאייבען ניט פיינסאל אכער פר האט
 די ipjp; •ראם?םט אין שםימע 1«״

 אלײן נראנדעס איו־ען. אויוי רדיפות
 אפנ?ווארפען פארדרום טיט אנער תאט

 ~ip האט ער באשולדיגוע. דאזינע די
 לארד איבער ניכער זיינ׳ג fa קלערם,

 האם לאסאל פערדינאנר און בילאגספילר
D געשריבען ער pnn ענטפער אן אלס 
 אנ• אויר האט קר אנטיסעם׳עען. די צו

 זשור־ נישעn פיעלע איז אז נעוױזעז,
 םך א םאנאנדערנעוואו'פ?ז זיינען נאלען

 -pn נ?שדיבען האט ער ײאס ארםיסלען,
תן נעז אידישהײט. און אי

 אידען די אז םעמת, נעהאם מאם ער
מו א  באצוינ?ז. שלעכט איהם צו ייר ה

 ער?ר?רט, ט”אײז_נעל?נענה ניי האט ער
 נאדדאו, פאדקם װען אן, דעמאלס פון אז

m צױניסטישער באריהסטער n n i ’D, 
;i אםןיקירם, איהם י^ם  איהפ פאר ip״

 vi1* צו ןnטי די געװארען םארטאכם
אײראפא. אין צייטשריםטען אידיש?

 דעד אין אז אויר, נאװײזט כראנדעס
 -ptsn איז ם,־א:ע אידישע די ײןן צײט
 טאג־אדד־ רpד אױף ג?שט*נען איז ניען
lp,־rpHa ip האט אפא,1איי איז נוננ r 

a י1 וועגעז םיסלען1א םעױע m 'a 1אי 
.IP'jpnn

ט איזײש היין און העברעאיש הײן  הן
 דאריבער און נעהענט, גיט בראגד^ס

 דאזינע די נעקענט ניט אויר «ר האט
 און אירישע די 1אב< ליגמראטורעז,

 ערשינ?ן זײנען װאם ווערק,׳ חענויעאישפ
 האט איבערזעצוננען, .»יעאישע1איי איז
 נעשריבען אױך האט און נעלײענט ער
אן בייאליה׳ן. 1איכע אבהאגדלוננ ׳

op װיכ• אײן הייז נעײעז ניט איז 
i טענש טינער n a עד־ װיכטינע ה״ן 

 ליטע־ אפעאישער1”רער_א אין שיינונג
ט בראצד?ם װעלבע 1איבע רא©ר,  הן

 האט יאה־ען לעצט? די נעשריבען. נימ
ט 6ײעל די איגעײאשט נראנדעס  א טי

 זײ־ טויז?נד עטליכע פון ומרה רײיזע
o איז טעז. n זיבע־ םוז ?לטער טיפען 

 ארױםגעלאזט ער ולאט יאהר צינ־אכצינ
 ארום םן ,װאלטיער״ 1איבע ומרס א

 א ,1ז״םע נרויסע 6הוגדער פיפצעחן
 נעטהע ווענעז p*um מאנונמנםאלמ

 ווערה ריזיגע און זייטעז, םויזענד א םח
 «פייה?ל א!ן “.ױלױם־צעזאר אינעוי-

אנחשעלא״.
•'r יאהר צײיי לעצטע די אין ערשט

 װערס, צװײ ערשינען 1םעדע זיין םון נען
 אי־ איינס און ״יעזום׳ן״ 1איב« אײנם

 בראנד?ם ■אײעל״. .הײליגען דעם כער
 היינםאל האט יעזום אז באװײזען, וױל
 אויםנעטראכ• אן איז נאר נעלעבט, «יט
םיגור. טע

o האט םלחםח רי n « n n בא־ 
̂־ע א םאר מראנט  און אוםנליס, ןpליכpש

 פון ללאר דעם נפזעהן איחר אין האם
מ i 19 װאם ,1»ידעע שעחנל א nטער 

 1916 אץ געשאפען. האט יאחרהמדערם
 דער צו »פיל אן ארויםנעלאזט ער חאם

ט, ל שלוט. שליםען זאל םעז מ

ט די כ ע ל ש ע ע ג אנ ר ר אין « ע  ד
ר. טו א ר ע ט לי

 פרײ• הײנטינען ומם ליבערטאן חיים
 אין אזײנער 8 מארמש, םען11 רעם סא^

 .נעשלעכםס־ די דיסקוםיחמ אװעגט
n u a ן לימראםור״, חנר אין י  םעסינ־ י

ע, םפותר לי ײ א  ראוד, כאססאן 1268 ג
כראגהם.

 נעזאלט פרסגע דיזע חאט לימו־םאן
n< דיספוםיחמ tr ,אגשםאט אמר וואן־ 

 םארםראג 8 לטען8מח ̂ ער Dfn חנ̂ג
m ,סטיי אימר  pa dmbosw pa לײ

:s פאמפסט van 
m  pa ■ליםפריי 

t o  pa מן ײ ז
n

ס ר ע פ ט ג p ע c 

ע י צ ן ל א ד ע ר

n/ יןבעי די — נױננערג. יחושז t 
t דעי ױן סײז i u r w" במקוגיעז׳ *r״ 

\ גינען ײ געדרו?*. ו
 אײע- -״ מ. ל8ל8ל קלינחאפער׳ מיר

 נינזע־. דעש אין ■*רעוענטלינ® װער• בריף
 טרויערי• די ׳יילדערט איחר װי »סת איז עש
שעיעי; די אין די «ון גע
to »יז עס if, זובעז בןןלעביןטיש םאננע אז 

 ז8ײני דער אין w דעס אויסצונויען
אניו־•״ גיט איז עס *װעק; ?יזער פ«ר

w װעמעז «ו גיט איצפ ח^בען ^רבײטער די 
ך זיך װענדען «ו  ׳»יצינ;.8ב און הילף ̂נ
n כש, אםת, איז, ײני^ן  זי ^נעד ?•;עשל̂ו

 םא; יעדעל מיש און 1 לעבען װעש יון לעב*
 גדוישע, די װען ׳<ײו די ?יד דערנעחנשערט

 י*;י»ז דרעסםאכעד און לל^יק״ סעכטיגע
ד נוןרםאלעז 9 1יי צויי? זײן װעש נ ^  צי
 געדש איגט, איז עס װי איצטער, אשילו ^בעי

 יו־ דער טי* ב^י-ד דז׳י^ינם גײער ר$ר »ן
 לאמ• די *ו אשענדעש און גיאן־טעשיגקײט

 דשעיעי.8ײ:י די »ון קונאןן װןזם ®לייגטס,
 האש צי :ים, םיר וױיסען ®®ל אײער אין

 צי א.*ן ױ?זאנ8מני 8 איז געאדבײם ייהד
 אײ־ גד^ען ?*םיליינש 8 כ»8געם איחר ®8ח

 קיײ כש8גענ» ניט איחר אויב .08ב ער
 י8ײגי די זיך, רשטעחט8פ ם׳8ה ם«לײנם,8ק

 מיר ננעחםען.8 זיר אײד י8« נ»8גז? ניט
 דעי «ון כיזנעס־יײדזש^סמ די ז8 ווײסעה

 די סים רנוםען8« ג8» יעדען ו«ינעז ן8ױני
 געקרױו״ די װןס ם«לזינם^8ק ר״ימגע88

 םעחדסטע n און כען,80 ארבײשער מ»ע
 גונס־ גו אויסכזגגליכען ײעתן םילי«נטס8ק

 ש*ר־ איז עס װןס דבײשער.8 די פון מען
 סוד, א בלײנט ל,8® אײער אין געקוםען

 דעם. װעכעז גןןרניט דערצעחלש וויהר װײל
 איױ.־־ אײנצעלחײטעץ. קײנע ז8נים גים איחר
 פי־*־ הןר פון םען8נ דעם ז8 ני® א«ילו גים
געארבײט. ט8ח איחר װעלכער ב״ מע,

P• ,כומעי דעם — טאראנטא. אבעאא 
 אװך דרוקען מיר ארויסגעשיקט. צײטונג

מ אײעי  ד#ש גומ אין דאם בריזמגל. 1?וי
 שון באקימצז םיר װאס ברױועל, ערשטע

 בריװ- »ש8 גאנץ באקוםעז םיר קשער.8י8כ
 ודאש פאכע:, גדערע8 ®ין רנויטער8 ®ין לאד

 זײ י8® איז ״;ערעכשיגקײט״ די ז8 זאג״עז׳
 םיט איחר לעזען זײ און איגטזןרעסאנש זעחד

װארום זיך: פיר םראכשען רגעניגען.8ם
 זועיט די זאל װארום סוד? 8 בל״בעו עס זאל

װיםען?... נים ס8י
 לידעי: דדײ די — •ערעאשטײן. א•

 ״אריוםע־ און ך״8עליזשנ ״צו*י ,-״זכרונות
 ײ8® לע8 װעלען ז״ קומען.8ב — םיקע״

 ^ארינ־ ליד, דדיטע ס8י װערען. עועגםליכש
 א״ך &ד»83 הום^ריסשיש, 8 איז םעשיקע׳/

 איז דןם אז אויםגזןדוכט, אששר זיך ם8ח
̂לש ניט, װען ליה ערנס® אן יד א  איהר װ
 אײעי אין װיסען געל^זען אוד»י אונז ס8י

 »יז חום$ר נז®: עס׳םאגט כער,8 בריײזגל.
 טעג סתורח, ״נרןמןןװנע״ קײן גיט אומ בײ
 שון *עםא די ליד. 8 יין »*ילו זיין עס

 גאי ניט גצנדע,8ז non דעם איז, ליד דעם
 אריגינעל. גיט׳גאר לגליך8® און גײע קײן

כא־ מוזיק״קיזסשאזיטאר^ װי עםען,8« בעי8
 איז עס ־אז סײנען, זײ װ$ס םאן, 8 ®«8 יעז

 װןןלש עס װי קליגגט, עס װ*רענד אריגינעל,
 פריחערדיגער V 8* חםונג8:8נ 8 געװצז

 אײ »ט8 מען באגעכענם ו^ס זי*יע.8ם«8ק
 ;יעיא8 דזני אין ב^זוגדערס טועק׳ דער
 דיכשדנ;, ד̂ע אין יאסירען אזיך מעג עס און
ליד. 8 *יז

̂ל בערקאװםקי, סעם  דאש — .2 לאק
̂ש צוױיםע  אײ:גע;ענען ײײניגער אײו זיך ח

 ד-8ב *ו*יל שוין איז עס ערשמזן. ס8י װי
 גילטען, געק^נט עס ט8ח ל8א״נש נעש.8כ
 בער8 י״.8ק*8רעד צום ברױועל ״א ם8:שם8

 1קיי גאר שװן האש זעלבע ס8י מאל8 װידער
װערען. געדרוקם גיש 18P עס ניט. זין

 זײט איחר — .2 ק»ל8ל ברײעז׳ אב.
 ל®:; שוין אײך קוםש עס גערענם. א«שר

 עיעס ח^מן טיד װען בער8 ^נעקסם״ 8
 דעם מארגעחםען ניט זיך װילט בעסערס,

 גוש. אזוי נים איז װאס עםװאס, סים ילאץ
 איז גוטעס *ו אז מסתם̂ו דאד װײסם איחר
 אזיערצ «ון אײנע .8ניט שיעור קײן גאר

נוםער. דעם אין געדרוקט װערט זאנןן
שי• *ין י8 זיד לש8ח — חאכפאן. סעם

 ד*ס, אויסנוזען מיר,װעלעז ביז ־,mp קען
 סף קײן פריחער.. סון שדין חאנען מיר װאס
 גע״ ניט בםילא םיר קאגען wmt דעם «ון

 אין ליגען ז$ל עס שיקען, גלאט בדויכען.
 עין־חרע״ חן8 װערם׳ װאס ״ארביװ״,' אוגזצר
 קײן ך8ל חאט — ם*ג, *ו •ון גדןסער

״ נים. זין
ײעלזנן זײ ?ומען.8ב לידער די — ר. א.

װערען. וארעפעגטלינם נײפ «ו *ײם «ון
ערצעחלונג, די — ביחנרםאן. וי• א.
 «פסיג 8ג» איז םאשיױיאבריק״, 8 •יין
י ן  סעשױת אזעלכע •®ר *ײטוגג. אונזער ו

ניט. ץ8יל קײן םיר זוינצז

ביל״ גרױם טח און אינטערעסאנט חעכסם
__ דומס־וחסינג

 פאדסנעזעצט דיסקוסיעס ױזו
pnr tram ותנם ®רײםאנ* to? tm*
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ו ח א ש ז ל ו מ ש ה י ם
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 וזערצעי״ די װעפען צו רער
 געצױגעז• האבעז־זץ• סאסען

 זעיזן צו איז זעיטען גיט -
t פיט׳צעי׳ס פאדבײ געהען 

 הוט די איא• געכיען און
אױפגעהאקט בירד ויוזרער״ס

 גע־ זיך, םאריטטעהט איז,
 איז ער איידער ׳עךנרעבער

 אר״ דער איז באײהמטדוייט
 •אוויאריטעט צו און יעגוננ

 א איז םאםיליע נאנצע זײן
םא־ זײן געװען איז אזױ

 ברודער א איצט נאך איז ױ
סיטפחה־ וױיטערע אױך

 און קראוק םון ;עיטיכטע דער אין א־ט
ױגיאנס. ד־עס־כזאכער

 העכ״ דער אױף געװען דאן איז עד
 ;■אפויאריטעט זיין םון הױך סטער

 ירעזידענט געװען ניט סעהר ישױן איז
 ;װאירקערס״ פאין ״ױגײטעד דער םון
 םע־ ״סיוױה דער אין טעטיג געװען איז

 אױסגע־ האם עס װען — דעריײמאך
 םון סטרייס פאכער װײםט רער בראכען

 געצוי־ האט סטרײק דער .1909 יאהר
 די שטאדט. אין אויפערקזאקײט נעז

 האט בעיםאנט, מיסעס םיליאנערשע,
אין פאדזאמיװג כידגערליכע א נעדופעז

7 ' t א  נאד
נױיטע 1םי
״ איצט און

םאינערב װי
יטענט מאנ

2 דעם י םאי־
•צט״ן. ס-יז

טיט״צער
הזױ א װען

צו יטע; געהז
באוז בײסע־

יא:ד. טאי4 < • י 1MM«Mאיז
אז אין ׳ טער
\r אלן יז־וב, ■b •»יזײ:;

דיזע און

 אין םראגען דיפחוטירען n קי£אדראם
 דער צו און סטו״ח, פיט׳ן פארנינדו:;
 זינען פון געקומען זײנען פארזאפײ:;

 מיט״פעי מעדמען. .טױזענט אכט ביז
 װירמען, צו אױף פאיגופען זיך האט

 דעם סעטיען זאיען בעיי־הבתים די אז
ױגיאן. די אנעי־קעגען אין סטריײן
 פיט צוזאפען ;עטזזאן דאס י.אט ער

 םון •רעזידענט דאן טא־קש, טא־־יןיס
 אססא• פאגופעקטיטנדעיס קרײדער א

 ״סױױפ דעי אין טעטי; און סיאײיטאז
 אן צו געוןומעז איז עס פערעדיי״צאך.

 און מיטיטעי ארביטריי״שאךפארהער.
 םארטדאטען האבעז הײקוױט מארריס

 זיך האט םארהער דער סטריײןער. די
 דער און דעזויטאטען, אוזן געענדיגט

 פארציהען. אנגעהױבען זיך ו:אט סטריײן
 ״םאר־ א ;עװארעז וױדער איז מיכדשער
 טארקוס מיט צוזאטען אין םיטיער״

 א פאר װעג א געזוכט וױדעד מארקס
 גיט אבער זיך האט דאם סעטיםעגט.

וױדער איז מינדטעל און אײנגענעבעז,

סקול דעזײניננ נלירןשטײנ־ס
יארק נױ סטריט, גרענד 265

 און לריסםי בעפז.
 סםס. פ#רס״ם

 *רט**רד טעל.
2 4 8 8

 דעזײ• אר1 כקול
און קאטינג נינג

 םעג®, ל״דיס, פון מאכען אי-ע »יז *ריידינג
̂ר און ילדרענס8«׳  •ע&מנרנ® גאיםענםזס. מ

 !ריװען. מעסיגע נו געשניטען וזערעז
יאחר. גאנץ » אפען איז סקול די

 םאײ דירעקטעד איס אױפגעטיאטען
 vbv;, א סטרײסעדס, די פון ׳טטעהער

 א צוזאמענגערופען האבען םרויען רײכע
 צו פרױען רײכע סך א פון םארזאממנג

 ססריײ די דינען עס גערעכט וױ הערען
 אױפגע• דארטען איז מיט״עער און ׳מער

 פאדערונגען די באגרינדען צו טראטען
 יאתר ענדע ׳ציעטער, סטרײקע-. די סון

1M13אין באטײליגט פיטיטער זיך האט ׳ 
 גע• פיהרער, אלבײ״ער פון קאנפערעגץ

 בא״ צו אינטערנײ׳עאנאר, דער םון רוםען
ע-אפערע".י,\זורוױט רי טראכטען

 ;א- די צו פרעפדער און װײטער א
 דעי־י אין אבער ארט אן — דעל־טרײדס

 אינטעײגײיעאגאר דער םון גע׳טיכטע
 טראכטעד איז געטאכט. דך ער האט
 גאגץ א פען קייגט ידעם װעגען דינ

— קופט פדאגע א *.,יעפיה באזוגדערען
אפע- אין געוױכט עפעס טיט װער,

 אגר־קולטוד אידישע ױ
סאסײעטי הירש) (באראן

ס«רם. אײער ®tMP יהר1̂ 1״װ «װיגרלערס, no inrm* אויס• זיר װי אח סוןרדערי װענעז קמפסע םים םארםערס צוקונסטינע חפלםם
אונז. סיט V.׳ נ«יאפ איתר »יױ*י *זיטם1דע קיעע נים
פ־ע-זענריי. הוגי̂ס ארער «*ײנס •רי♦ אבסאייס איו טאם און ראט ר1«ונז
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אין חאנט » געחאט ניט האט מקא,
 און יוי«וק 1«י נויען נסדר׳דיגעו דעס

ױד*;ס^״ צייונעי ררעס

M j Q o a o o p
ק מ מ ס ו ג י ד נ ן ע ל ה ן ג

ז מ ג ב ו ל ה ך ת א פ

״*.1סירק!^ א סאר נעװארען עס .רען. ®ער א וס

נפי די ?אי יןו ײי׳סדי iv;סטאו

ov יענעגס-קראפם.הראס די שאפס _ יעוולסאס ייר זײגפו סױסעז״פקלפ tao.ooo אימי זיה מתססע אן איז *ארלײיוננ א mb .̂ו דןור ז1סי פעררץייונגען דר*ו את עגרעעז. ופרליי-לוננ נימר אלס »; פאננס אידר יער ניײס סאניעסס די האט דיײ׳ס. שטןלם דורנגעהמעו. א״ד זאי ראס נים יאזט אן. ר די װי באיד דער

S ' M I ̂אנעו די, סי
mmז• גנט

הילי׳ס. דויםען
ז ס׳איז וימר !ײם

!UININE
גאקס רויםע *ריגם

ס, 80 *רייז

•i v ניני

ע נ ר ע ד א  מ

ר ע ר ע ב ױ  ר

ן ע ב א ה ה א נ  ה

ם ׳ נ ו ן פ ע ט פ נ א  ז

ט א מ א ר  א

װ ל פ ע מ ע ק

 צײט םאדערנער דער םון רויכערער די
 זאגפםען גלאםען, אויפ׳ן םכינים זײנען

 און םעם יענעם—קעםעלם פון אראםאט
 פון קוסען װאס געשםאק, גוטען יענעם

 טאבאק-םארםעו, אויםערװעהלםםטע די
 װאפ- כסדר קעםעל׳ם נ«ר. װאקםען וואם

 םאדערנע כײ פאםולאריםעם םענדע
 טען דערצו דערפיהרם חאם רױכערער

 איז דאס װי געםער גלײכען איהם זאל
 סיגארעט. א םיט געשעהן איז עם ווען
 כעריהםטקײם אין און קװאליםעם אין

פלאץ. ערשטען דעם קעטעל םערנעםט
 װאם םיגארעט, דעם מיט זיר נעקענט

 עם וועלם. מןןדערנע די געוואוגען חאט
 אונ- אהן—ער װי אזעלכער נ«ך ניםא איז

 זאנפט, שטענדיג פרײז. פון טעחפיעד
 םיגא־ גלאטםםער מילד_דער עטענדיג

גע׳םאפען איז עם ווען איז װאם רעם.
געװארעז.

קעםעי.״ tt ״נעטפ

ס ג דו » ®ראנעו ז
)4 ו»• 11• (אלו•

 נא• ני״ן־ vd ,ח^כען#טוד אטעריקאנער
 חונות. אגתרע און חוכ דעם צאחיט

v ®יילה אוגזער פארױנט האבען םיר o 
טיר טעדס 6 געעפענט האכען
 םאר «וי סוױסינג א געעםענט האבען
ײין, אריםע  נאזוכט וחורט װ*ס סיגחנ

 וןריטע חוגדעדסער און הונדערטער םון
 די וויך. יעחנ ^נחנריאף אירי^ע
̂ו״ פיר ׳••ײון אױף חריגעז קינותד  ח

 בערג די אין חױז א אױםנעבױט נען
 ניױז איז ד^ס טוריסטען. אונזערע םאר

 אױפ־ חאכען םיר װאס דעם םון טײי א
 האט עס װאס געיד, דעם םיט געטאן

 אםעריקא־ אונזער ארײגגעביאכט אונז
טור. גער

 םייע די געחאיפען אױך האבען מיד
 אמת ״װיען פון קגאבס סםארט קיענעדע

 גע־ חאכען זײ וױםי< ניט ׳צופיר נים
 געקעגט האבען םיר װיםיל :אר ׳דארםט

אינלפטאגד. נעװען זײנען און
 פאחטען דאזיגע די אז גרויב, איך

 צו־ גרויס םיט װערען געיעזען װעיען
 אומצעהריגע אונזערע פון םױדעגהײט
 װיי איך אמעריקא. אין םארעהויער

 םון ערװארטען םיר אז זאגען זײ רערבײ
 אימיטטאנד זײן צו טור היײ-טיגעז אונזער־

 װאס םעיד, ריכטיג אייגען א? הײפען צו
 גרעס־ דער או;ז פאד נעװען װארט דאס
 הא־ סיר װאס ׳םעיד דאס גריק. טער
 צױ ׳שרעהייכען א אין איז ׳איצט בען

 עס קעז יאהר םערטעי דריי ׳שטאגד
 מיר און װעדען באנוצט ניט איעאנצעז

 האסט דאס װאס םעיו־ער, עןגייד כזוזען
 אנ־י נאר דארםען מיר נעיט. סך א א•

 םיד »ז גיויבען, םיר װאס זאכעז, דערע
 תרכצומוהרען איכדשטאגד זײן װעלען

טור. אםעריקאנער צװײטען אונזער נאך
 םײן טיט בריעוי סײן םארענדיג איך

 אײ און פדעסע אידישע דער צו דאנק
 םרײגמיכער דער פאר פובייקום די׳שען

 געגע־ אוגז האבעז זײ ײאס אויםנאכיע,
 זיך וועלע! זײ אז האף, איך און נען
 זעיד דער מיט •ונקט באציהעז אונז צו

 אוג- װײי איצט, אוץ־ װאריטיזײט נער
 םייל איז םעטיגקײם װײטערדיגע זער

 אי־ דער םון באציהוננ דער אז אפהענניג
 ■ובי־ אידי^ןען פון און פרעסע דײשער
<יקום.

 װידעראמאי, אײד דאנקעגדיג
 אכםונג םים איך פאיברײב

הױרנער, איגנאץ דר.
״דעח״. וױנער ■רעזידענמ

 מארטץ צו נקמה״ םון ״גאט
 האפמאנ׳ס ל. און שווארץ׳ס

 דאנערש־ ערען־פא־שטעלונג,
מארטש לוטען דעם טאג,
 ,נ#ט דראמע באריםטע איט׳ם עיום

 יאה־ צװיי םאר איז ײערכע ־;",’נקכ פון
 1ווע נעריכט, פון נעװארע] םארבאטען רען
 עננ^ימ איז געו^ורען נעשפייט איז זי

 װעט עילדקרוים׳ען, מים בראדװיי, אױף
 אין <ip ער׳ןוטען צום װערען נממטעיט

 *יװענט, ראנערזזם^נ יןונסט־טעאטער
 tic מהרעךאװענט צום טערץ, טעו17 דקס

 מארטין טעאטער, םון םארײאיטערס רי
 באװאום־ דער האםמון. יעאן און שײאר־ז

 שנמלט דיםאװ אסיפ דראמאםורנ טער
-p יאנסעיו םון רןול די און פיעםע רי |« 

 סעסלער און ׳טירדסרױט' ײ*ס עפװיט־ש,
 םןול דאס װערט נע׳שפילט, אםןור האנען

 אידיע־ באוואוםםען דעם פון נע׳ןופילט
 נארפט^וו. בךץבי קינםטלער חםימעז

םון ראל די ׳טפילט •טװארץ סאריס
אג־ נעהםען קיכסםלער אלע איז ,מלמה״

טייל.
 אינטע־ די םון אײנע זיין װעם עס

 דעד ויפס םאר׳עטעלוננעז, רעםאנטםטע
 י«ווד זײם נעחאט ה«וט טעאטער אידימער

ט יזז.  אינ• אן כ*ר ניט איז נקםה״ םון ״̂נ
 ומגןנדן איחר צולינ דראםע םערעסאנטע

 די מןזקירט אזוי חאט װאם אינהאלט,
 םאראל־חיטער, די און נאט־םטראפט׳פעם

 איננמרןסאנםע זעהר אויר האט זי נאר
 אויס• זיד קעגע! שוישפילער װאו ייילעו,

 כאראסטערם, שפםען סענען און *ייכענע]
יי וװשויער. דעם יענעז ויאס

).A ■♦M 11• זאלו•
 װאס *רנייטער, ■אר יי חאמו קורעו,
 געמ״ איחס ,aw איו נעפוג׳ון זיו האנעו

 avr דער !נחו־חנא ״לינקען־ א נען
לינשער... « געװען דיין איז

 איך אז זאגען, אפשר װעט סען
 ארױפ״ נזדפרפט ניט שפ• *ז» אין האכ
 V דאו 1אי bv אנער •רנייטעז, נעחן

אפי״ vwiriw•ז שאקט, נפװאוסטער
 ױניאן• אסםיװע אזוי אפילו און סערס

 די *ו נאלאנט זײנען װאס דעמנערס,
 ניט מעחרסטענטייל קענען שלאוהמאכער,
 דע־ נין איך פיעאער. Iק״ אױסקליינען

 רארט, ארנ״טען *ו נעצװאוננען רינער
האלטען... *ו םץ• *וםדידעז איז סעז װאו

 כיי ארגײטע) נענלינען איו נין אזוי
 אםסא• די כאםש שא«, אין נרודער טײן

 אפיט און ״לינסע״. » געויען איז ספערע
 זיצען «ו אננעזאנט סיר האט נרודער מיין

 די םיט ארונמריגען ניט זיך און שטיל
לינקע״. און די,רןכםע אינער ארנייטער

 קײן כמעט איז יאנואר דאנאט אין
 דעד אויף ער׳עט נעווען. ניט ארכייט

 דער האט פענרואר אין װאו *װײטער
 נעשניטע־ אר״נקרינען אננעהױבען שא■

 דעם סון אז הייםט, דאס כאנדעלס. :ע
 אר:'י- אנגעםאנגע; האט מען װאס טא;,
 איז אטאלע ,ד װען טאנ, דעס ביז טען,

̂אט ,”״פרייהייט דער אין עריטינען  טען ד
 סייז װאכען. 3 ארום בלױז נעארבייט
 ״אינסייד רער איז װאס שותף, ברודער׳ם

 א ארויםנעהמעז אננעםאננען וואט ראן״,
 זיך האבעז װאנען 3 די םאד סעט. גי־עם
 טאנ, דעם ארבייטער. די נעביםען כםדר

 גע־ נעדתקט איז סםייטסענט דער װען
 שאדבליבענע די סיז קיינער איז װארעז,

 ״עלםער״ נעװעז ניט א»ערייטארם נייע
האלכ. א און װאך א װי

 אינ־ רער םון ביזנעס״א״רזשענט דער
 איז װילענבערנ, ברודער םערנעשאנאל,

 םענ *װיי א מיט נאך שא< אין נעײען
 איז אטאקע־סטייטסענט דעי װי םריהער,

 שאפ״מיםיננ, א באשטימט און ערשינעז,
 שא«. אין קאנדישאנס איינצועטעלען נרי

 האבען ורעםער אײןי ־און אפערײםארם 3
םיםיננ. «ום נעהן צו אנטזאנם זיר

 דאם זאנען, טען סאן אלנעטיין איז
 בע־ אינטערנעשאנאל דער םון ?אגע די

 וואם דער״ םאנ. יעדען מיט זיר סערט
 איז נענומ׳ט אנטײל אקםױוען אן האט
 אפשא־ w לאםוי, םאראיאחרינעז דעם
 הא־ װאם שעיער, אונםערשיד. דעם מן
אינ׳ם באםייליגם פאראלאהרעז זיר נעז

װ ®רעסערם ם פ ס מו ס
ײיסאגײדוז יאל■ איײי פײד מ*עזכ יםי  בײ באחאלפחןן יוון אדװערס״זםענ* דיזען

 י1או װן■ ייחר װייל ••קע*״ איז •ײד
חאבען דאר*ען

ר ען טי כ « ט ה פ םו ע נ
צז עװענױ, םינפטע 123 פון

3 2 ע 1 ט פ נ י נ פ ו ע
םלאר םעז1 םטריט׳ טער32 דער בײ

 עקסטרא אויפגןןפיקסט ה*בען מ«ר
 •רעסע; *ו •jy?»p3 װייןר סועי*»רי
 ואך םיר בעלױױיע. יון •לא* ווצלװע®׳

 סאר״ p» סאיםערפ נעס®• די אויר בען
 גמראנטי! א סיס סמים *רוקענע 2מי

םא^יגס. ■ינקינג יויך
ײז לאחנז ®יי  מזיי• •יצסעדם, ילזנ י

 נײ• די זעחן קומען «ו באסעס און גערס
 יוו במ«לעד װײער די •ון סאייעלס

I װילקאםען ז״נען ילע ^איםערם.

ן או ש מ פ ען ס רי ע ם א  ױ
ס ע מו ע ד8 װ ר « סנ  חן

י אנ פ ם מ
321 pau'i ,.יאוק נ־ו עװ

 J8651 און 6660 אשלאנר :טקצעשאן
lytiyew שנעל ארדערס תאוגסרי

ס סויפפ ס ד ס מי ד ^שי י ג שססספסל ױ
 ארנאניזיר־ דןר פח םיטגליחנר fm 11 זיד ווענדאו טיר
 חנם וזאגפן װפלנפ שיך פױפפן nr ארבײטער׳פאפט םער

< חנם אויוי יתיא^ אתמד פון שטעםפפל  איגװײניג־ זו
ym» לייגיגג חום אױן• אחװ־ )זױ< סטער  t. 1ב«ג» םיר 
« «י ניט «יױ  חנם אט אנחט איחר סיידזנן «יד, 1פיי

אוינען. אײגעכע אײערע םים שטעםפעל ױניאן

ט ו ח ב ז מ ׳ מ ם א ח ע ק ף א יוני» ץז
• ••יליאײ^יו י י י מי אוו 1א«״ין«יך איןרייאיז * ״  י
s is ױפ םוובאוד •DDHD באםטאז. פפ *י יי^י^ןי IV■ י

<- ט׳אארלם <*מ<י פאצים

 װאו ׳עאן אין אטסאספערע די ׳ענירות.
 װען אױף. זיר נעסערט ארכייט, איו
 איז ניזנעס״אײדזשענט ״לינמער״ דער
M איז געיזיטע; פענרואר טען24 דעס r, 

 אום זיר ארנייטער טעחרסימ די האנעו
 דאן, וױ אגדערש, WM נאאיינען פאקט

 אריי;־ ישא■ אין יאנואר איו ני| איו װען
װאס :נעפרעגט האנעז זײ נעהומען.

׳עאפ־טיט־ננ א נײ ז דא נאו ער טוט

׳ויסטוי ז ו וין י<ו - - יז ̂ ײ
 האבענדי; ױניאן. ארת׳ער דער א־ן רעז

M אינער׳ן האנט־אל פילעז r דע־ װעט 
 קאנטדאלירען צו לאנע א ייו זיין אסיס

 אונעה׳טען זאלעז ױנ־יין״לאנרייעאנס אז
v דיזען אין ־וערען r,■ אנ־ אין װי «ונקט 
 ױנ׳אן״שעפער. נוטע דעיע

ױניאן־גרוס, מ*ט
אשפיז, י. ם.

.2 לאלאי נזעפנער

 דעה אונםערגע׳טריבען איז בילד א אויןז *^ען
I ) רעםבראנדט נ#םען. .  איהר ערװארטעם .

 קיינט&ל װעם װ»ם קונסםװערק, א זעחן צו
 געוועחנ• די צוױשען װערען פאררעבענט נים

ליכע.

 מיוראה קװאליטעט. םײנם םױראד נאםען דער
 נע- אין חעכםטע דאם זיך אין פערמאגט
אק.. ם .אראםאט. ע .פלייוואר. און . . 
 פון םישונג אויםערגעוועהנליכע אן איז םיוראד

 נור, װאקסען װאם טאבאק-סארטען פײנםטע די
 אגדעה שום קײן אין ניטא איז װ»ם און

םיגארעט.

MURAD
 סינארעט אויסערגעװעהנאיכער דער
 ׳מאן וועהנליכען1אויסערג; דעם םאר

 בארעכ־ איז ער דאס םיהאט װ׳עאכער
 אין זאכעז בעסערע רי צו טיגט

*עבעז.

לערענם
װעכענטלץ־ דאלאר 200 ביז 50 פון םערדינען הענט איהר

בעריוזםטער דער אץ קורם » נעחםט

ל ע ש ט י ג מ נ י נ ײ ז ע ל ד ה ו ק ם
ng ,םאנ׳ס ®trn, גארםענטס. ®אר לײרים און קאײדער סינדער און םיםעס
*1•י״יײ® מײמי «י רערנעז דןוימיננ י»ר סשוחל וױנדיפי ד ײ י ״י,י ™ *39* ״" נארפתנםם סאר ם»ר דרפםעס״ סו̂ס סיאו̂פ «יםיז ייוז ״,!

יאחר. 5C איבער מגרמדעמ
צררײכם min סקול די

דאזויםאטע!• בעםטע סיסמםען, 9נײ *ררזזן, נײו
m• a םײנם ססוי דעזײניננ פיפטו דפר 1»י v •באײינ veu tin jttjrmr .װײדז׳מס

• mu און םענער ®אר ײאפעטיאז A rm ארן tv 
אויטצוצעתאז. vt <ײכם זוחר איז

i •יד m  tn*wm ײסײנ® ״גײמיימייײ אח 
^ אוחממ און סאנ ^ י ן מ א ^

jnjpp .זרצ״״ײ״“
JU70 p סעלפפאן יארק. נט u p m
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ו ן פ ס ע על פון ױו ס ליינ ר ע «ו ם ענ ם ם ר א פ ע T ר i
ט, שאפ שעדדי ד פ ע ־ װענעו פוגקפ ו ״ ס י נ א מ פו  ״

ל ע נ י פ ן#ל ר חי מ «נ _ עננ *וו װעדען ז
 דער אז ערקלערט, דעפארטםענט לײבעל םרן דירעקטאר םאםקאוױנדן, ח. דר.

שעטער. ניט-ױגיאן פון געסאחר דער גענען װאטע בעסםע די איז לײבעל
 שטרענג זאל פדנקט דער אז באעטעהן, זאלען שאפ־םשערלײט די

װערען. אפגעהיט

 איע צו #דדעסירט *■יר, *ן אין
 און סראוק די אין טשזןררײטע ■kb׳

 יארס, גױ גרייטער םון ׳שע«עו דרעס
 דר. האט מארם־פ, םען1 רעם דאטירם

 יײ־ םון דירעהטאר מאםסאװיטץ, הענרי
 נאארד דזמאינם םון דעוארטפענט יעה
 אויםנעםאדערט ?אנט׳־אל, םאניטארי אװ

ר ,נא׳טטעהן iv ט׳טערלייט ׳טא■ אלע  ת
 םראנען זאױ גארםענט יעדער דאם רױן*,
“״■ראסאנים ױנ־אז דעם זיך אױןי

לוייע^
 האט סטרייק קדאוח יעצטער ־דער

 אומסאניטארע, פארשידײטען נעהאלםעז
 דער און טרײד, אין lyiytr ניט״ױניאז

 נע־ דיזען באקעססען צו פיטעיד בעסטער
 רײ־ דער אז סאדראנגען, צו איז םאהר

 װערען אגגעגעהט אוכיבאדיננט זאל בעל
ײי דער װען גאדםעגט. יעדען אויןי  ל
 דאחי גארםענט, א אוױי ניטא איז בעל
 באוױיז, א איס װערען באטראכט עס
 גע־ סראדוצירט איז גארםעגט דער אז

 איז עס שאם. ניט־ױניאן א איז װארען
 אפצױ םיטעל כעסערער קײז סאראז ניט

 ניט- פון זיר סארשפרײטעז דאס שטעלען
 דאס װי מארקעט, אין עעיעד ױגיאז

 □in ■ראצענט הונדערט א דורכשיהרעז
ײבעל. ״יראסאניס׳* װעגען פונקט  רער ל
ס אפיל ענ ײ פאמט: וױ זיך ל
טשערלײטע. די צו »פיל אן

 קיאוק דער איז יאגע איצטינע די ׳,
 אויף װערעז, םארגליכען קען אינדוסטריע

x לאגע, דער צו מאסשטאב, חיענערען 
 געסונען זיך האם װעיט די װעלכער אין

 האם .איהריװעמדיןריג גרויסינן דעם נאך
jn דורכגעםאכט n u ?  x ,װאס קאםף 

 האט אידזר װאכען. 24 געדױערט האט
 j'K סטרײס יענגסטען דעם דורכגעםאכט

 ארגאגיזאציע. אײער םון געמיכטע דער
 אױסגעקוםעז אײך איז צײט װאכען 24
d די אויף <ןעםםען צו w b םאר ליינס 
 זײט איד< װעלכע צו באדינגוננען די

 אײער בארעכטמט. םאל^טענדיג געװען
 םיליאן דרײ אויסגעגעבעז האט ױניאן

 וױײ םארלאדען האט .איהר דאלאר.
 אײך םון םיילע און ארבײט, און דזעעס
איצם בארגען. און לײען געמוזע האבעז

 אינדוסטריע אײער דא□ זעהט אױזר
צושטאנד. כאאטישען א איז איצט

 אײך האבען סטרײק שון װאנען 24
 און וױידז^עם סון בארויבט :אר
ײט, באלעבא־ אײערע םרן פייע :אר :

 נעלעגענהײט די :עקראנען האבעז טים
 דא ׳שעפער ניט־ױניאן עטאנלירען צו

 שטאדט, אויםערן אויך און שטאדט, אין
 אגריםענט »ן װי נאכדעם אשילו און
 אונטערגע^ריבען ױניאן אײעד סיט איז

 א םאראן אלץ נאך זײגען געװארען,
 אלע װאו ^עיער םקעב צאהל נדויטע

 װערען ^וניאן דער םון סםאנדארדען
 לאניי ארבײטען םייע ארונטערגעריםען.

 צו נעטריבעז ווערעז זײ מטונדען. גע
 מטיק דורך ארבײט מעהר װאס םאכען

װײדזמעס. ^זאי׳״ ״סוועט פאר ארבײט,
 אײערע זיעען מעפער ניפדױניאן די

 זײ־ זײ אז זאגען, םיר ?אנסורענטעז.
 זא־ מיר ׳שונאים. אײגענע זײערע נען
t\vx געגען בא^יצען זײ דארוי םען אז 
 איז עס אזוי^ וױ אבער אליין. זיך

 טאז דארםעז םיר ווענ. איק נאיי פאראן
 דער־ צו נים כוחות אונזערע אין איעס

 איז ארײנםליסען זאל ארבײס אז יאזעז,
מעיער. סקעב דיזע

 נוטע א נליקליכערװײזע, חאבעז, סיר
 סאניםארער דעד איז דאס און געוועהר,

 א«-r אלם איהר, אויכ יײמנל. ױניאז
 דארויף, מסםעחן זאלט טמערלײטע,

 ורא- ווערט װאס גארםענם יעחנר דאס
 אוםבא־ זאל עא• אײעד אח דוצירם

 יײבעל, ״יראסאניס״• דעם טראגעז דימם
 אז פארמםענדליה םסילא דאן עס איז

 %%-s דעם נים םראמן זתלכע קלײחןר
 גיס־ איז געװאחח נעסאנם זייגאן נעי,

 םאנופעק־ א אויב fאו מעיעד. מנ^מ
 קאגגר נמדיוגיאז באמעםסיגם םעומד

 צװיגגען איהם מיר קענען דאסטארם,
און ^ראדײמױע, *י

 ״םרזנגנען » או^ י באמםראממ איחם
ען ®אר אױפ׳ז ם חי ^י D זײן גי W 
■י. ראקם.

מי ••ראסאגיס״ ײ  אייער יױו י
*jtvtmr איחי אױנ wm ד ניס  מ

w r r m:■ ניוממ •*«

איהר מוזט
לוסטען.

זע־ אױזד
א איצט איז

װאבש 24 רי
;אר :יט
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 דיזער מיט צושרידען זעהר זײנען טים
 אין גיײד ׳שיילעז זײ גרײכדיטיגקײט.

 מאגושעס־ דאזיגע די שון אדײן האנט
 פאר ^װער עס םאכען זײ טמודערס.

 בא־ בעסערע איינצושיהרעז ױגיאן דער
 מא״ זײ אינדוסטריע. דעד איז דינגונגען

 מא־ יעניגע די שאר שװער אױך עס כען
 באטת זײנען װעיכע גושעקטישורערס,

 דעם דורכצושיהרען שאראינטערעסירט
 אונטערגע״ האבען זײ װאס אכריםענט,

 דיזע אויב ױניאן. דער םיט ׳שדיבעז
 דארפען זיך װעיען מאנושעקטשורערס

 קא;־ ״סוועט־שא■*״ דער םיט כאנעגענעז
 װע־ שעפעד, ניט־ױגיאן די שון קורענץ

 זײער אשהיטעז קענען ניט זיכער זײ לען
ױגיאן. דעד םיט האנטראקט

̂פ די  דעם מאכען קענען םשערלײט *ט
פונקציאױרען. לײבעל

 האבעז װעיכע אסאסיאײשא:□, די
 דער מיט אגרימענטס אונטעדגעשריבען

 פול־ זײער שארשנראכען האבען ױניאן;
 אויה װײס איר קאאפעראציע. סטע
 מע:ע־ די ,‘אינטערנײשאגאי די דאס

 אײדז״שענטס ביזנעס די און דזשערס
 לײבעל דעם מאכעז צו נײגערי: זיעען

 שאפ די איהו/ אמנר ערםאלנ, אז שאז
 גושא, ארבײטער די און טיטעדיײטע

 קעכען װעלכע יעגינע, די װידקליך זײט
װי שונקציאנירעז לײבעל דעם םאכעז

••*■דיזדייי
 םאראינטערע־ ניט זײט איזזר אײנ

 גלײכגילטי־ג זײט איהר אויב און סירט
 װעט אינטערעסעז, אײגענע אײערע צו

 אבער טאן. גאדניט דעם װעגען איהר
 איהר אז גלויבען, תזים זיד הע; עם

 שעדיגע^ ומנילען באװןןעטזיניג זאלט
 קעז איך אינטעדעסען. אײגעגע אײערע

 זאלט איהר אז שארשטעלען, ניט זיך
 ארױסשיקעז זאר םען אז דערלאזעז,

 װאו ״טעפער, ניט־ױניאז איז באגדלאך
 פון װערען אויפנעסאכט זאלען זײ

 אװעקנע־ און פרײזעז ביליגע צו סקעבס
 אוים־ זײ סעגליכקײט די אײך פון מען

 ‘או:טע< שעפער ױניאן אין צוםאכען
באדינגונגען. סאניטארע

 דעם טראגען םוז גארםענט יעדער
לײכעל.

 אן דורך איצט מאכט ױניאן די
 װידעראויפבױאונג םון צײט ערגסטע

 ;ע־ דער אין קאםף לענגסטעז דעם נאך
 איז עס אינדוסטריע. דער םון שיכטע
 אנשטרענ־ יעדע מאכען צו פליכט אײעד

 א צוריק אוישבויעז העלפ^ז צו גוננ
 נעדענקס, ױניאן. םעכטינע און שטארקע

 נוארניכםען צו גרינגער איז עט דאם
 רעסאנסםרוהציע בויען. צו אײדער
 פאר־ זײט איהר אויב ארבײט. םײנט

 אײער פיץ קאמף דעם אין אינטערעםידט
 פארנאכ/עכינען גיט איהר װעט ־ז^אן,

 םיהרער אײגענע אי^גרע שםיצעז צו
 אוים״ םון אויפגאבע שווערער דער אין

 װעל־ ארגאניזאציע, אײער צוריס בויען
 גע־ אפנעשװאכט און צובראכען איז בע

םטרײק. דעם דאנס » װארען
 יעדען צו איך אפעליר דעריבעד,

 פײל, און רענק די צו און טשערמאן שאפ
 גארמענט יעדער דאס םארלאנגען צו

 לײבעל. ״פראםאניס״ חןם טראגעז זאי
 אין װערען געקויםט סזןן לײבעל דער

 םאנײ ׳אװ באארד דזשאינם פון אשיס
 ארײנ־ קענען אדדערס קאנטראל. םארי

 אוי־ די אויף אשים איז װערעז נעשיקם
 ות־ זײ און ביענקס ארדער טאדיזירמע

 םאדסעל דורך װערען ארויסגעשיקט לעז
 באלעבאטים די די״. א ״סי ואסט

 שײ צו באמיהען ניט אםילו זיר דארםעז
 פון אשיס אין מעסענדזשער א קען

באארד.
װעל• לײבעל, ״פראסאגיס״״ דער זאל

 פובליהום, דעם םאר געזונם מײנם כער
 אײך העלםען צו טיטעל א זייז אייר

 געזונ־ און שטארהע א אויםבויען װידעד
ױניאן. טע

מאססאװיםץ, העגרי
דױױזאאן. לײבעל ױן דירעקםאר

 עסאמדא I מונטער זײט
pm אױפץ ■לאץ אימער

 ׳■•ריכװ^רם, » בלויז איז דאם
 » m איז t 01» איז אםת דער אבער

 זואס- ivrjve סאר נאכםראנן נדזנמרע
 טאר איידער jam סד • וועגם «ײנ«ז

 איז ײאם כהמ׳יעז טי« געווימײמן דעם
מד װײגי^ ווארס איי  » פארדוימרס י

J ימיס r W אח«רםומ»וזם
iww w״־— r  r וחנלזז װאס 

n •רײגדיײיד  m m .ז״ז

אונפערחאלפוננ
ס מ ד ^ נ ע

םסודשנםען
ן מ אעריל מ

לעחרער,

 די פיז רעהרער און סטודענטען די
 ײע• קורסעו און היאסען אינטערנע׳«אנאל

ענת אונטערחאיטונ; אן חאנען לען
 דער אין אוריי, טען2 דעס אװענם,
 אוימויננ װאמיננטאן דער םין רום דיינימ

 װעט אונטערחאיטונג דער סיט סקול. חיי
 יאחרמער צעחן דער װערען געסייערט

 עריױ אינטערנע׳ןןאנאל דעם פון ױנילעי
 דע»ארט* דער רעיארטניענט. ?״מאנאל

̂ורעז ארנאנידרט איז סענט  יאהר אין נעװ
1917.

 אויד װעיעז אונטערהאיטונג דער צו
י פון מיטגיידער אקטיװע די טוםען האנען

 פיראיגא^ 1זײג« o*n ױניאן״ אונזער
ד אין רעסירט  א#איד «דיית״א*נ»י ת

on .IWW יייו סוזיי) «ײן «jm עס ח״א,
tim » גע׳*יתיא8*וגוי װערט /vm•

u ײ«« ס0י1 ׳»מאon 10 פאר נאר m 
n:vo«i ׳<יד«ר f n w o שסרנ׳זר״ימט 

Bum■ o. פאר n
 ד♦ און נסאיײנשט, איז ■ל»ץ ועד
 אױןי זיין w»ifiij0 וױמן o«n יענינע

 ס׳ס ת«ן010נ ייר 1י*«0י nnor דער
 סאן טיחססס די ב»*״ט«ס, טיקעטם

 ׳ודיד ױניער סח טס׳ס אין נאמס׳ון סען
 םע10 װעסט 8 דעוארטסעגט, חיי׳טאנאל

גאס.

 וױ דעדצעהלען װעט קערענסקי
 צאר ארונטעדגעזעצט מ׳האט

נילואיאי.
 בא־ דעױ קערענסקי, אלעלסאנדער

 םרײהײטס־קעטשער רוסישער ריהסטער
 רעװא^וציאנע־ דער שון הױפט דער און

 ארונטעדגע־ האט װאס רעגירונג, רער
 זונטא: קודענדען װעט יצאר דעם זעצט

 טאסענשארזאט״ גרויסע א אדרעסירען
 כענטשורי ^4שראכטפוי דעם אין לונג

 טענטדאל און סט־ייט טע62 טעאטער,
װעסט. פארס

 עריצטע די זײן װעט מיטיגג דיזער
 בא־ דעם שון אױיסטרעטוננ עשענטליכע

 רעװאױציאנערען און רעדגעי ריהמטען
אטעריקא. אין טוער

 שי־ און צופאל א דאס איז םילײכט
 ערשטער קערענסקי׳ס נאר ׳ניט לײכט

 אויסקױ װעט אכיעריקא איז ארויסטריט
 *ועילט גאנצע די װען צײט דער איז מעז

 ױבײ יאהריגען 10 דעם שײערען װעט
 רע־ רוסייטער גרויסער דער םון לעאום

 ארונטערגעזעצט האט וועלכע װאלוציע,
 שרײעד א אין רוסלאנד און צאר דע□

 װער־ קערענסקי, םארװאנדעלט. לאנד
 געיטפירט ראלע נרויסע אזא האט כער
 צונע־ האט װאס ארבײט, דער אין סײ

 און צאריז□ םון פארניכטונג די נרײט
 װאס פאסירונגען היסטארישע די אין סײ

איבער רײדען װעט נאכנעפאיגט, ה^בען

 ךי דערצעחיען און מאמי גרױסען דעם
 »ים חאנען װאס עפיזאחנן, דראמאטישע

 ;poimvv עי, װעלכע אץ און באגלײט
פדאסעעגטע אזא געשפילט אלען האט

ראיע.
 לןאגטר״רע• און רעװאיוציע יאהר 10

 חױפט״טעמע, די זײן װעט —־ װאױציע
 װעט גאסט גרױסער דער װעלכער איבער

 װע- דערצעחיעז אױך װעט ער רײדען.
 ז״- ייון ער יװאס אגשטרעגגונגען, די גען
:v זאל רוסיאנד אום טאכען, פרײנד 

 םדיי״ א רעפונלי^ םר״ע א שארבלײכען
םערקעה םרײע שון בונד ער

 שון אראגזשירט װערט מיטיו; דעד
 װאס רעסעפשאן״יןאמיט^ מעציעלער א

 אויםצונעח• געגריגדעט עקסטרא זיך האט
 קא• די וױ לױט גאסט. חשוב׳ן דעם מען

 םי• דעם אױף וועיען שארזיכערט, מיטע
 ■ראסי• עטייכע ארויסטרעטען אויך טיגג

 כיל• און רעמער אמעריקאנער געגטע
טוער.

̂ס. ספעשעל נאט
 רעד• איע סון שאפ־טשערלײט

 זײנען שעפער סלאוס זשיסטרירטע
 נע״ זײערע ארײנצושיקען נעבעטען

 יעד- און לאקאי און אדרעסעז ׳סען
 דזשיײ טשארלס צו נוםערס זשער

 אינטער־ דער םון אםיס אין ק^ובסאז,
סטריט, טע16 װעסט 3 ניישאנאל,

םלאר. טעז2 אויש׳ן

!פעישערס אה אפעױטארם ?לאוק
זיך געסינען 9 און 2 לאקאלס די פון אפיםעם די

yo איסס 231 אין i4 םםדיט
.48 לאקאל פון בילדיננ דער אין

 מיט אםיסעם די אט איז װענדען זיך זאי״עי פ־נ״טע־ם און ■פערײטארם אלע
נרוס, בריחןרליכען סיט אננעאעגענהײטען. ױניאז זייערע אאע

דגםאן, מאריס
י. װ. נ. ל. m פרעזידענם

\m מעמבערס אונזערע 
זױסען ד«רפען

װאס די, םעטכערס, אונזערע אויפםערקזאם םאכעז מיר
טוב, אױןש געלט אריבערשיקען װילען ם-  םאן דאס קענען יו

דער דורך

שאנאל  אינטערנע
אן ק ױני נ א ב

ע6 ער ט ארנ ק ױ׳י ענ װ ע21 ע ט. ט ס

ער דורך צ״ט. אין קריגען זײ װעלען נלײה ד«ם םום איי
ק אנ ««ון טעלענראף ס«סט. הרך נעלם שיקען איחר קענם כ

אייער נדט סארבינדתגען בעםטע די האבען םיר •8ר«די
, v, אליץ. אונז קאםם עם װאם עקססענםעס, די בלויז רעכענען םיר אוז חײם אלטער  w—r-
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r זדימי® a s  a ׳«דו m m איז w n
 2 לאסאלם די פוז מיטגלידעד די — שבת. דעם שטימען װעלען #רעסערס דדעס און )ר,לאור די

 װעלעןישטימען 22 לאר,אל פון דדעשמאכער די און מיטװאך קומענדען שטימען װעלען 9 און
!וואהלען די אץ באטײליגען זיך מיטגלידעד אלע זאלעו - דאנערשטאג. קומענדען דעם

 כיעדץ, טעז10 דעם ״בתי.יי הייגטיגען
̂; זיך שא:;עז  חיאוח דעד אין יווןןיזי״ען די ו

 זעהד * איז ד*ס ױניאן. דרעסםאכער *ון
 בא־ װעיט װאס געשעהעדיש וױכטיגע

 מיטגלײער איע שון שרײד נייט גריסט
 דער שון לאקאיס רעדזשיסטדיטטע די שון

ױגיאן. דרעםאכעד און ח^אוק
דרעטטא״ און חלאוק דאסע :רויכע די

 נאד גליייך #? וױיסען, און שיהרען כעד
ײ א אנהױבען דך װעט װוןקיען די  לע־ נ

 אז ױניאז; דעי שון רײהען די אין בען
 ,2 י׳אקאלס די װעלען ײאהלען די נאד

 אװעקשטעלען צורית זץ־ 35 אין ,22 ,0
n  r w שיס אײנעגע pH נאגצע ד^וס 

 אסאל וױדער װעט מניאן דער אין לענעז
 געװען איז דאס װי ■ולסירעז, נארראי

 וטמיס״up די אײדער שריהער, מ*ל אלע
 שצר״ ױניאן די האבען שארשיהיער טי״צע
 און !תי H איהד pc נעראנט און כאפט

 װאה״ די צו אלע זיד גרײטעז דעדיכעד
 הא־ בעסםע די מיט יוניאן דעד px יען

עמסטחײט. 6גדױ טיט px פעגוגגען
 l’x פאד וואהלען די יןוטעז צועריטט

 לא״ מדאן, דרצסטאכעד אין קלאוק דער
' '«>'•האי  װע• ילאיזיי דעם איז ײאלזיעז י
 סען10 ד״לם שכת, cm שארקלדען לען

 ״טיק־ א דורך ׳טטיטען װעט דען מעױן.
 שטי־ קאנמז װעם רען px באיאט״, רעט
 lyj’MX 8 שס :,ho נא:צען cm מען
n אין 8 ביז פליח, דעי אין :m x

 פלע״ צװײ איז האנען דען װעט שטיטצז
 טע2 228 ,35 לאקאי פין אשיס px צעד

 דעם אין px נאס, טע14 קאדנעד עווענױ,
^ דזשאיגט שון אשיס בראנזװיל א  ׳כ

 *טטיניען חאנען סעז װעט אשיסעש כײדע
אװענע אין 8 ביז פריה דער px 8 שון

עי«־ צײטװײלינעד דער האט װאך די

 ארויסנע- 35 אקאלpc 61 באארד זעקוטיװ
 םון כײטגלידער די צו בריעוי א יטיקט

 מיטנלידער די װעלכען !,x יאקאל, דעם
שא^ט װערעז  באטײאי־ צו זיו אױםגע

 אנדע־עס צײײטעז װאהאעץ. די j־x געז
:געזאנט בריע,־י cm אין װעדט

! 35 לאר*. פון כדטגלידעױ די צו
:ברודער ״װעדטהעד

 אין בלאט :ײעם א אז פאנגעז ״טיר
)12 זײם אויף ל,־ס0( או:־ .4לאקאי אונזעד פון ;עיציכטע דער

 קאסזדסטעז אנטזאגט ניחשזר ױכטער
אינטערנעשאנאל געכעז אינדזשאנקשאן

 צום נעהען מיר װען צײט דער אין
 אונז רען י^וזט צײטונג דער טיט *יעס

 םון בידזשור, ריכטער דאס װיסעז,
 האדו־ די אנםזאנם האט קאורט סופדים
 אינרז״״אנק־ אן מרױסצוגעבען זײ ניסטען,

 יױ אינםערנעיטאנאי אונזער גענען ״שאן
ניאן.

 אין נעיאשעז זײנעז קאטוניסטעז די
 אינטערנעשאנאל, רm אנקיאגעז לאורס

 *װעקנעגו־ זײ בײ יאהבע, האט, סען אז
 האבעז, זײ ״סעקױריטיס/ נעוױסע סעז

 בא־״ צו זיך גערעבעגט זיך, סארשטעהט
 אויןז ״סעקױריטיס״ דאזינע די כייט נוצען

 און אינטערגעיטאנאי, דm באקעדשעז צו
 עס קאורט דורכ׳ן געשאדערט האבען די
באיוומעז. צו

 ױעלבען >' זײ זיינעז ווער אבער
 זײנען זײ װי נאכדעם יזײ האכען דעבט

 פאר־ צו ױניאז, ־im שון אסעןלאויסגעש
 באלאננען װאס ״העקױריטים״ נעהדען

 מיט־ די px ױניאן קיאוקטאכער דער צו
גיידער?

 ריבטער טאקע האט שראגען די אט
און אנבאטראכט, אין גענודען כידז׳טור

 זײ יזוכיט עה אז איז, עגטיטײדעג זײן
צו װאס ניט האבען זײ און ניט גאר

 די אינמציגצשאנאל. דער פו; סאהנען
 אטאל וױדעד איזא, האבען, האטוניסטען

הענט. די איבער ;עכאפט

ס־ דעד אױ װאהלעו מו  ה
 סעמפעל און שנײדעד

ר ע אנ 3 ל&ס. ױניאן, ט
 טען17 דעם דאנערשטאג, דיזען

 אין װאהלען די פארקומען װעילען מערץ,
 יױ די ,3 ‘ראקאי רע^רגאניזירטען דעם
 סעכד און *טנײדער קלאוק די pc ניאן

 זײן װערען װאהיען די פעא־מאכער.
 און י-אחאל פאד׳ן מענעדדטער א םאר
 אלע איז ב^איד עקזעקוטיװ אן פאר

קאפיטעס. כטענדינג
 װעלען 3 6לאקא* pc רואתילען די

 עווע־ טע6 ,‘״אי ברײענט אין פארקומען
 קאנען װעט מען סטריט. טעpx 42 נױ

 בײטא;־צײם, בײ־טא:, 12 םיז שטימעז
אבענד. px אזײגער נײז ביז

 ניט 3 לאלאל pc מיטגאיד קײן זאל
 די אין זיך באטײליגען צו םארםעהלען

 איר־ וױ גיכער, גאך ביאל דאס װאהצען.
 אױן* םליבט א לי;ט פריהער, װען נענד

 זיך און שטימען געהן צו מיטגלידער די
 nm פיז אעבען דעם אין באטײלינען

ױגיאן.

שםעםינוננ א רו עסזקהזםיװ דעם פון כא א  כן
ד פון ע ס ו מו עו ד אי בו ם מ, ע ל ױני « « 66 ל

אינטעמעעאנ^ל. אונזער װעגען עולם דעש בלאפט ״פרײהייט״ די װי

 סזטען דעפ פייערען צו אונםעדהאלםוננ שעהנע א
עי ל ץ ױני ער פ ל אונז א מנ סיי דיו דעפאדפמענפ ע

 וױיטמאנ׳ס אול8 — אױענט. מזײגער 8 *•ריל, םען2 דעש בת,
ילען.fiזy װעלען ®לײערס״ יק«זײלי8״

 וועם איריל, םען2 דעם אװענט, ״צבוז
 ױבירעאום םער10 דער װערעז נעשײערט

po דעואדטםענט, עדױק״שאנאי אונזער 
px רום דײניננ דעם po װאשמנמאן דער 

סקול. הײ אױרוױנג
 אונזער ה*ט געיענענהײט דיזער צו

 רײ א ירםrנזxרx קאנסיי״ ״סמודענטעז
< וועימ םיםניידעד, יעx שון ױניאז  ד

 רעתםשודס קורסעז, myt:ix זובטxב בע
x pxונטyםה ; רנעטונ;עז yiywx y^x 

 די םון םארשםעהמר און שרײגם יעהרער,
yjm’̂ xD ױגי^נס. י*קאל y>x וועיען 

 צו״ פאדברענגעז צו צוזאפענטרעשען זיד
imxr ווענט. אינםימען אנגענעםעז, אן^
 דערמ3» זײן וועם אונטערנעמוננען די

po שו? אונםערנעםונגען די imn^1 y>x. 
 אזײנעד 8 אנשאנגעז זיך װעט טאנצען

px דעם אנחא<סעז װעם און אווענט 
ww ,אוי םון סוזײן דעד צו *ווענט■ 

 אזנ״ •ליתרס׳׳. ,,■ימודילי װײטט^׳ס
 ז^ר װעלכע פרײנט px םיםכלידער זעדע
 ױנים♦ דעם ביעעײאױנם בען
 מטדגעױנקז x איז עס דאס וױיסעז, כאי

rw ױם זײ fmyn צו o c x צי

סױםדמיז עוים
ידזזןו^יט״ oyjxo טעז

x דנמז■ װעלעז י״וינגער גב גרויע
px דעמאד ----------
 וועם חם דיינימ ^דיזסמח א זײי נױט

dcxd33 וועחמ «OTJXo ixb ^n■ ח  י
o איז n םײל צודיםמ jy%jni נזד זייז 

o טדס סיאתז גרײם o m m o n מיי 
ruruix וועמן מרײנט mw ה דצעז י

 50 רעכעגעז צו lyoxfrxc ק^מיטע די
 בא־ סען קעז טיקעטס אײגםריט. סע:ט
 דע־ עדױקײשאגאל אונזער *|x קוביען

■xרטטyט16 וועסט 3 #נטy ,אד סםריטyר 
 פריה דער אין זונסאנ px בייט*: שבת

pH אונזעד xט,רביyאונײוערםיםצמ, ר 
 הײ אוירװינג װאשיננטאן pc 530 רוס

סקוי.
 באנרענעצטע x pnx נעמט ?xr רyד
זיך מען דארןי px מענשען צאל

טיקעטם. מיט באזארנען באצײטענס

5 cmאױןי עױטינען איז טער*ן סען 
 קאסוניסטי־ דער pc זײט עד״צטער דער
 ycyc סים באקס א ״םרײהײט״ שעד

 דער־ װערט עס װעלכער אין בוכיצטאבען,
 איז װעיכע נעשיכטצ, טיאוכע א צעהלט

 װערט װאס אלץ װי וכזב, *טקד נאטירליך
״פרײהײט׳/ דעד אין געדױקט
 א דע^צעהלט װערט באקס דעד .אין
 יױ עמברױדעדעס די יאקבע, אז כועיצה,

 צו שיקעטס נעשיקט האט 66 י^ק. ניאז
 PK סטרײק אין איז װאס יטאש א זײערען

 פאר־ דאדט שזן זײנעז פיקעטס די דאם
 גא- ״געדוננענע די pc נעװ^רען י*;ט

 ײעז אוז קייל,ע׳/ זיגםאז דער pc רילאס
 ה^ובעז לאקאיצ אונזער pc פארטדלטער די

 איני דער צו cm װענעז קיק א געפיאבט
 ״םרײ־ די שרײבט — האט טערנײשאנאל,

 װײס־ זינפיאג׳ס pc ״אײנער — הײט׳/
 זאלעז זײ גע^טפעדט, זײ זידענטעזyפר

 גאדילאם די װעאען דאלאד 150 געבען
שאס״. דעם פיקעטען לאזעז זײ

 איז ביארך אביסעל מיט אײנער יצדעד
ײ א אנז דאס אז סארשטעהן, לאז קאפ  י
 געקאנט ניט קײנמאא האט אזױגס אז געץ,

 אנגע־ מען האט אבער דאך פאסירעז.
 לאקאל פון סאױואלטער די בײ פרענט

 קאםוניסטישער דער צו קוטט עס װי ,66
 געיט־כ־ ליגגערישע פיצכע, אזא צײטוננ

 לא־ פרץ באארד עקזעהוטיװ דעד אץ טע
צו ענטפער אן צונעשיקט האט 66 קאל

עס װעלכען  א אינטערנײיצאנא^ דעד
נעזאנט: װעדט
 װאם ״נײעס״ די אנבעלאננט װאס ״

 am ״פרײהייט״ די א-ן |yj״'my איז
 באארד עקזעקוטיװ דעד האט סערץ ןyט5
)pc צו באאױםטראנט סיך )66 לאקאל 

פאאגט: וױ אייך אינפארמירען
 הײנ- האם באארד עקזעקוטיװ רyד״
 אינ״ ^פרײהײט״ דעד |ycy;yj ניט טאא

pc y*vxtr^c כאר אזאxקםyא ̂רp 1אי 
 די װאס דעם פאר םאראנטװארטליך נים

נעדרוקט. האם ״פרײהײט״
 פיר דאס אױך דא זyלהרmערק ״מיר

 ט ל y נ ז י י ק jycy:y: ניט האבען
ר צו ע ־ ד א צ ״ י י נ ר ע ט נ י א  

 דער איז געזאנט װערט דאס װי ל, x נ
״םרײהײט׳/

 עקזעקוטיװ גרוס, ברידערליכעז םים
).12 ז״ט אויף (שלוס

דער אץ געװארען

a ט ספעציעלער ארפםענ חןפ סי ער אין ויו ד
ל א מ מ רנ ע ט נ נ אי נ די ל ני

 געעםענט איז ד״וארטמענם דיום ססעציעלער א
גאם• טע16 װעסם 3 בילדיגג, אינטערנע׳טאנאל

 באקװעם־ דער פאר געװארען נעעסענט איז חוסארםםענט דיוס דער
 םיט־ לאקאלם. כאאדד דזשאינט «לע סון םיטנלידער די טוז ליבסיים
 דױם צאהלען קאנען װעלען לאקאלם באארד ח׳טאינט אלע סון גלידער

 פון אפים אי געהן פאר׳םפארען װעלען זײ און דעטארטםעגם דעם אין
 םען1 אױפ׳ן זיך געפינם דע»ארםםענט דיום נייער דער י#קאל. זייער
נילידננ. אינםעתע׳טאנאל ךער פון פלאר

 די װי גום אזוי שעפער, דרעם און קלאוק די פון עא«־נףסטרלײם די
 יי אכט• אין ;עםען צו דאם געבעםען זײגען םיסגליז־ער, אײנצעלגע

 איז ארבײטעי די פון ביכלאך די אהין גרענגען קאנען שא»*םשערלײם
 א״גטערנעשאנאל די כאקוםען רועלען זײ או דיום, ךי םים ׳שא< זייער
.Dvcyno דירס

םארצײכנים אינהאלט
U נוםער ״גערעכטיכקײט■״

 גאארד דזשאינם ון1 םיםינג .2 זײט
 >וי:בעייזד שעחגער r שעהנפעאד. מ.

̂נטער ה. ■5 — סיבינג ס
 יוני^ן ווונזער מון ריידזען די אין .3 זײט

 עדױקײ***;*ל קורינסקי. פיליפ י־
קוןלענדאר.

 אי;אניז*ציאנס״£ר*ױ און פרײד .4 זייט
געז•

 M — פאיברעבער אײזעגבאהן דער .5 זײט
 ון1 ערקלערוגג װיבםיגע » טשעכאװ.

 םינדזנלס און םילער וון ארבײםער די
m — .ליװײ. ל

עךומאריצלס. .6 זײט
 געשיכ̂■ יאחר־חונדערמ §צר«על » .7 זײט

 — 10 יוני*ן, ק»*ןרס מי ייז
X̂.« ל. י. — (געדיכם) ירבײם

קאלושינער.
 אומ• *עם. על — לאנג ניט דא .8 זײט

 X ראדי;א. ם• — (ג*דיכם) מרוואר•
װהיאער. ז• — ביהן מר אויןי בלבול

• דער מים אטייסעגם דצר .9 זײם סי ^ 
 מצנויעקפמװיצי. דרעס «ון אײשאן

tnytwy רזניאקציע. «ון
ײז•1•יוחוי יון *לוסעז .ti px זײם״ס!


