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Ti רעפארםםענם«וערס ליינעל פון ױועספןו
 ״פומאניס״־ װענעו פוגקפ ועד פשעדדיט, שאפ

װעדען ז*וועננ_«נמחיפ ן#ל רינעל
ט לײבעל םרן דירעקטאר םאםקאוױנדן, ח. דר. םענ ט אר  דער אז ערקלערט, דעפ

ען װאטע בעסםע די איז לײבעל אן פון געסאחר דער גענ ױגי ט- שעטער. ני
הן, זאלען שאפ־םשערלײט די ע ט ע א טרענג זאל פדנקט דער אז ב  ש

ט װערען. אפגעהי

 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

ײ־ םון דירעהטאר מאםסאװיטץ, הענרי  י
 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

ע^ לויי
 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
 לײי דער װען גאדםעגט. יעדען אויןי
 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
עד ױגיאז  דאס װי מארקעט, אין עעי

 □in ■ראצענט הונדערט א דורכשיהרעז
 רער לײבעל. ״יראסאניס׳* װעגען פונקט
פאמט: וױ זיך לײענס אפיל
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
באלעבא־ אײערע םרן פייע :אר :ײט,

 נעלעגענהײט די :עקראנען האבעז טים
 דא ׳שעפער ניט־ױניאן עטאנלירען צו

 שטאדט, אויםערן אויך און שטאדט, אין
 אגריםענט »ן װי נאכדעם אשילו און
ט איז  אונטערגע^ריבען ױניאן אײעד סי

 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

ק נאיי פאראן  טאז דארםעז םיר ווענ. אי
 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
חן זאלט טמערלײטע, ע ם ס  דארויף, מ

 ורא- ווערט װאס גארםענם יעחנר דאס
א• אײעד אח דוצירם  אוםבא־ זאל ע

מם  יײבעל, ״יראסאניס״• דעם טראגעז די
 אז פארמםענדליה םסילא דאן עס איז

 %%-s דעם נים םראמן זתלכע קלײחןר
עי,  גיס־ איז געװאחח נעסאנם זייגאן נ

עד. מנ^מ  םאנופעק־ א אויב fאו מעי
ד מ עו  קאגגר נמדיוגיאז באמעםסיגם ם

 צװיגגען איהם מיר קענען דאסטארם,
און ^ראדײמױע, *י

^ י באמםראממ איחם  ״םרזנגנען » או
ן ®אר אױפ׳ז ע ם י ח י ^ י D זײן ג W 
■י. ראקם.
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 דיזער מיט צושרידען זעהר זײנען טים
ײד ׳שיילעז זײ גרײכדיטיגקײט.  אין גי

 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

 דעם מאכען קענען םשערלײט *ט^פ די
פונקציאױרען. לײבעל

 האבעז װעיכע אסאסיאײשא:□, די
 דער מיט אגרימענטס אונטעדגעשריבען

 פול־ זײער שארשנראכען האבען ױניאן;
ה װײס איר קאאפעראציע. סטע  אוי
 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
ת־ זײ און ביענקס ארדער טאדיזירמע  ו

 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
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 ׳■•ריכװ^רם, » בלויז איז דאם
 » m איז t 01» איז אםת דער אבער

 זואס- ivrjve סאר נאכםראנן נדזנמרע
ja סד • וועגם «ײנ«ז m טאר איידער 

מן דעם ײ מ עווי  איז ײאם כהמ׳יעז טי« ג
ד װײגי^ ווארס מ איי  » פארדוימרס י

ס מי J י r W אח«רםומ»וזם
iw״־— w  w r  r וחנלזז װאס 
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ן מ ל מ י ר ע א

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

^ 1זײג« o*n ױניאן״ אונזער א ג אי ר  פי
ד אין רעסירט »י ת ת״א*נ  א#איד «דיי

on .IWW יייו סוזיי) «ײן «jm עס ח״א,
תיא8*וגוי װערט *י t » גע׳ i m / v m•

o 10 פאר נאר nײ«« ס0י1 ׳»מא u m 
n :v o « i ׳<יד«ר f n w o שסרנ׳זר״ימט 

Bum■ o. פאר n
שט, איז ■ל»ץ ועד ײנ  ד♦ און נסאי

מן o«n יענינע ױ w ו »ifiij0 אױןי זיין 
n דער n o r ן010נ ייר 1י*«0י» ס ת  ס׳

ס, טיקעטם » *״ט «  סאן טיחססס די ב
אמס׳ון סען ס אין נ ער סח טס׳  ׳ודיד ױני

 םע10 װעסט 8 דעוארטסעגט, חיי׳טאנאל
גאס.

י ק ס נ ע ר ע ט ק ע ן װ ע ל ה ע צ ד ע ױ ד  ו
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. י א אי ו ל י נ

 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.
״- ייון ער יװאס אגשטרעגגונגען, די גען  ז

:v זאל רוסיאנד אום טאכען, פרײנד 
 םדיי״ א רעפונלי^ םר״ע א שארבלײכען

םערקעה םרײע שון בונד ער
טיו; דעד  שון אראגזשירט װערט מי

 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.

ל ע ש ע פ ס. ס ^ ט א נ

 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

םםדיט yoi4 איסס 231 אין
.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

ס י ר א , מ ן א ם ג ד
ם דענ י. װ. נ. ל. m פרעזי

\m מעמבערס אונזערע 
זױסען ד«רפען

װאס די, םעטכערס, אונזערע אויפםערקזאם םאכעז מיר
שיקען װילען ב, אױןש געלט אריבער טו - ם ו ען י  םאן דאס קענ

דער דורך

 אינטערנעשאנאל
אן ק ױני אנ ב

ע6 ר ט ע נ ר א ק י ױ׳ נ ע װ ע21 ע . ט ט ס

ם ה ד«ם םו ײ ל ט. אין קריגען זײ װעלען נ ״ רך צ ר דו ע י י א
ק נ א ם כ חר קענ ך נעלם שיקען אי ר אף ס«סט. ה ר ««ון טעלענ

ען בעםטע די האבען םיר •8ר«די תג ד בינ ר א ט ס ד ער נ איי
ם אלטער ײ  װאם עקססענםעס, די בלויז רעכענען םיר אוז ח

ץ. אונז קאםם עם v, אלי  ,  w— r-
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® מי די r ז a s  a דו» m ׳ m איז w n
י ר ד או ל ן )ר, ו ס א ע ד ס ד ר ע ס ע ר ן # ע ל ע ן װ ע מ י ט ם ש ע . ד ת ב י — ש ד ד ע ד י ל ג ט י ז מ י פו ם ד ל א ס א  2 ל

ן ן 9 או ע ל ע ן װ ע מ י ט ן ש ע ד נ ע מ ו ך ק א װ ט י ן מ י או ר ד ע כ א מ ש ע ד ן ד ל פו א ר, א ן 22 ל ע מ י ט ש י ן ע ל ע  װ
ם ע ן ד ע ד נ ע מ ו . ק ג א ט ש ר ע נ א ו - ד ע ל א ע ז ל ד א ע ד י ל ג ט י ך מ י ן ז ע ג י ל ײ ט א ץ ב י א ן ד ע ל ה א ו !ו

 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
ly 8 שס :,ho נא:צען cm מען j’MX 
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
ט װערעז ^ א ש ע םג ױ ו א  באטײאי־ צו זי

 אנדע־עס צײײטעז װאהאעץ. די j־x געז
:געזאנט בריע,־י cm אין װעדט

ױ די צו ע ד י ל ג ט ד ן כ ! 35 לאר*. פו
:ברודער ״װעדטהעד

 אין בלאט :ײעם א אז פאנגעז ״טיר
 או:־ .4לאקאי אונזעד פון ;עיציכטע דער

)12 זײם אויף ל,־ס0(

 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
ס/ נעוױסע סעז  האבעז, זײ ״סעקױריטי

 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

 המוס־ דעד אױ װאהלעו
 סעמפעל און שנײדעד
3 ל&ס. ױניאן, טאנער

 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.

 כןארו עסזקהזםיװ דעם פון כאשםעםינוננ א
66 ל»»ל ױנימ, עםבואידעומוס ועד פון

אינטעמעעאנ^ל. אונזער װעגען עולם דעש בלאפט ״פרײהייט״ די װי

 סזטען דעפ פייערען צו אונםעדהאלםוננ שעהנע א
דעפאדפמענפ עדיוסיימנאל אונזער פץ ױנילעי

 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 שאנאי אונזער  דעואדטםענט, עדױק״
px רום דײניננ דעם po װאשמנמאן דער 

סקול. הײ אױרוױנג
 אונזער ה*ט געיענענהײט דיזער צו

 רײ א ירםrנזxרx קאנסיי״ ״סמודענטעז
עx שון ױניאז מ םיםניידעד, י עי ו < ו  ד

 רעתםשודס קורסעז, myt:ix זובטxב בע
x pxונטyםה ; רנעטונ;עז yiyw x y^x 

 די םון םארשםעהמר און שרײגם יעהרער,
y jm ’^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 
w w ,אוי םון סוזײן דעד צו *ווענט■ 

ס ט^׳ ט ײ  אזנ״ •ליתרס׳׳. ,,■ימודילי װ
 ז^ר װעלכע פרײנט px םיםכלידער זעדע

 ױנים♦ דעם ביעעײאױנם בען
 מטדגעױנקז x איז עס דאס וױיסעז, כאי

r ױם זײ fmyn צו w o c x צי

סױםדמיז עוים

ידזזןו^יט״ oyjxo טעז
x דנמז■ װעלעז י״וינגער גב גרויע

px דעמאד ----------
ח א זײי נױט מ ס ז די מ ^ ם דייני  וועם ח

dcxd33 וועחמ «OTJXo ixb ^n■ ח  י
o איז n מ ם די  נזד זייז jy%jni םײל צו

o טדס סיאתז גרײם o m m o n י  מי
ru ru ix מן מרײנט ע m וו w ה דצעז י

 50 רעכעגעז צו lyoxfrxc ק^מיטע די
 בא־ סען קעז טיקעטס אײגםריט. סע:ט
 דע־ עדױקײשאגאל אונזער *|x קוביען

■xרטטyט  רyאד סםריט, yט16 וועסט 3 #נ
 פריה דער אין זונסאנ px בייט*: שבת

pH אונזעד xט,רביyאונײוערםיםצמ, ר 
 הײ אוירװינג װאשיננטאן pc 530 רוס

סקוי.
x p נעמט ?xr רyד n x באנרענעצטע 
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,

ײט׳/  װײס־ זינפיאג׳ס pc ״אײנער — ה
 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 ״

m איז y'״yj| ״פרײהייט״ די א-ן am 
 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
ו ר צ 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 דער אין ויוסיחןפארפםענט ספעציעלער
נילדיננ אינטערנממאל

 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

ט ל א ה נ י ם א י נ כ ײ צ ר א ם

U נוםער ״גערעכטיכקײט■״

 גאארד דזשאינם ון1 םיםינג .2 זײט
 >וי:בעייזד שעחגער r שעהנפעאד. מ.

ה. ■5 — סיבינג ס^נטער
 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
 געשיכ■^ יאחר־חונדערמ §צר«על » .7 זײט

ז י יי  — 10 יוני*ן, ק»*ןרס מ
X̂.« ל. י. — (געדיכם) ירבײם

קאלושינער.
 אומ• *עם. על — לאנג ניט דא .8 זײט

 X ראדי;א. ם• — (ג*דיכם) מרוואר•
ר אויןי בלבול װהיאער. ז• — ביהן מ

• דער מים אטייסעגם דצר .9 זײם י ס ^ 
 מצנויעקפמװיצי. דרעס «ון אײשאן

tnytwy רזניאקציע. «ון
t זײם״ס! i  px. ן *לוסעז ו ײז•1•יוחוי י
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 קלאוק פון כאאוד חשאינט ns סיטינג
ױניאן דרעםמאכער און

 איז באארר דזשאיגט פון טיט-נג א
 דעם סרײטאג, געװארעז אפגעהאלםען

 טע10 װעסט 3 אין ,1927 מארטש, טען4
סטייײ

קױרצםאן. ברודער — טשערמאן
. מיטינג יעצםען םון ^טאקאר «. ,
גוטגעהײסען. אין םאינערעזען װע־ט

דירע?־ אװ באארד פון באריכט דעד
 גוטגעהײ־ און םארנערעזעז װערט טארס

 רעהא־ די םון אױסנאםע דער כײט סען,
 קע־ ״םער דער צו באצוג אץ טעגדאציעם

 דײ מענעדזשער. גענעדאל א און נ*טא"
 דיס־ לאנגע א ארױס רופעץ פיאגעז זע

 דעיעגאטען םילע װעיכער אץ קוסיע,
זיך. באטייליגען באאמטע אויך און

 א רוםעז צו באשלאסען װערט עם
 באארר דזשאינט פון כױטינג ספעציעלען

 דעײ־ די דיסקוטירען צו צװעה דעם פאר
רעקאטענדאציעס. צוױי כלאגטע

צדשריפםען.
פראטאסא־ די גוט הײסט 9 לאקאר

 טען18 דעם פון באא־־ד דזשאינט פון רען
פעבמאי. םען25 אין

פי־אטאקא־ די נוט הײהט 3 יאקאי
 טען18 דעם פון באארד דזשאינט פון יען
 בא־ די אויך און פעבײואי־, טען25 און

 פון דירעהטארס אװ באארד pc ריכסעז
.1927 םעברואר, טען23 און טעז16 דעם

פראטא־ דעם גוט הײסט 10 לאקאל
 דעם פון באארד דזשאיגט דעם פון קאל
 פון באדיכט דעם און פעברואר טען18

 טען16 דעם םון דירעסטארס אװ באארד
.1927 פעברואר,

םראטא־ דעם גוט הײסס 22 לא^אל
 אויך און פעברואר טעז25 רעם פון קאי:
 די־ אװ באארד דער פון רעפארט דעם

םעברואר. טעז23 סון רעקטארס
באריכטען. םענעדזשער׳ם

 רעם איבער גיט האכםאן ברודער
 טעטינקײט דעד פון באריכט םאלגענדעז

 טען1 דעם םון דרעס־דעפארטםענט םון
1927 גדובדואר, םעז28 דעם כמ יאנואד
 זײנען צײט דער םון םאריױף אין

 נעװאדען אטענדעט איז ארײנגעקומעז
 קאםפלײנטס די פון סאםפלײנטס. 108

 *סאסיאיישאךשע־ םון נעווען 63 זײגען
אינדעפענדענט־שעפער. םון 45 און פער

 אסאסיאיײ די אין קאםפלײנטם די
 אטענדעט זײנען װעלכע שאךשעפער,

 זועיען אײנגעטײלס דארםעז געװארעז,
 אפטײלונ־ צװײ םאלנענדע די אונםער

 גע־ זיינען װעלכע סאמפליינטס, :נען
 אגריםמנט דער אײדער נעװארען מאכט

 אונטערגע־ איז אםאםיאײשאן דער סיט
 קאםפלײנטס, און נעװארעז, שריבען
 נאב־ געװארען נעםײלט זײנען וועיכמ

 נע־ שוין איז אגדיםענט דער וױ דעם
געװארעז. ^לאסען

 קאנטראכט דער אײדער קאמפלײנטס
 .33 — נעװארען אונטערנןךשריבען איז

 קלאסיםיצירט זײנען קאמפליינטס דיזע
# :םאלנט װי

 .1—װײדזש־סהײל דעם אפהיטען ניט
 םון צוםרידענהײט דער צו געסעטעלט

ױניאן. דער
 דרײ .7 — פרײזען װענען סכסוכים

 צוױשען געװארען אויסנענליכעז זײנעז
 אײ־ באלעבאטים, די און ארבײטער די

 די געקומען. זײנען קלוירקס די דער
 גע־ אויםגענליכען זײגען םיער אנדערע
 דער םון צוםרידענהײט דער צו װארעז
ױניאז•

 דרײ .5 — דיסטשארדזש״מײסעס
 ױניאן. דער םון געװארען אויסנעגליכען

 גע־ געסטעלט זײנען צװײ אנדערע די
 די איז ארבײםער די צװישען װארעז

םירמעס.
ארבײ־ ניכדױניאז באשעםטיגען מאר

 דער םון אויסגענליכעז‘ 1 .9 ־־־־ טער
 אומבאגרינדעט געװען זײגען 5

נעװארען. צוריקגעצויגען זײנען
 אױס- .2 — װײדזשעם םאר סלײם
נעגליכען.

 אויס• צװײ 3 — דיםסרימינײשאן
צוריסגעצוינען. 1 געגליכען,

 ארבײט טון צוםײלונג גלײכע ני&
 זײנען 4 אויסגעגליכען, צװײ .6 —

אוםכאגרינדעט. געווען
0̂ —י אנדיםענט םון אונטערשרײבען ןינאכ סאטפלײנםם

ת  סלאסיםײ זײנען קאםאלײנםס די
:פאלנט װי «ירם

אדבײטס• די איתיםזנן גים םאר

 ױניאן,
3 און

1 אויסגעגי־יבען, 1 .2 — ״טטרנדעז
אומכאנריגדעט. געװען איז

 אויס־ .0 — פרײזען װענען סכסוכים
ױניאן. דעד םון געגליכעז

 זיבעז .9 ־״־ אדבײטער ניט־ױניאז
 פיר־ די ױניאץ. דער םון אויסגעגל^כען

 אנ־ געװארען אינסטיואירט זײנעז מעס
זsב צושטעלען  הא־ װעלכע ארבײטער, ו'

 װאירקינג־קארדס. אינטערנעשאנאל כעז
אוייבאנרינדעט. געױעז זײנעז 2

 אויס־ .4 — װײדזשעס פאר קלײם
ױניאן. דער פון געגריכען

 אוטבא־ .2 - - דיסקדיםיגיישאן
נ״ינדעט.

 ארבײט םיז צוטײלוננ גלײכע ניט
 זײנעז 2 אויםגענליכען, פיע־ .6 —

אוטבאנ־־ינדעט. :עװען
 זײנען װעלכע קאטפי*ײ:טס, 45 די

 אינדעפענדענט־דע־ אין ארײנגעקוטען
 געװארען באזארגט זײגען פארטמענט,

: איפז פאי־נענדען אויף
איטסײד־קאנ־ אין דיסקריטינאציע

 ניט־ױגיאךארביײ אנשטעלעז םאר
 אוכד 1 אױסגעגליכען, 7 .10 — טער

נעװארען. אויםנעגעבען 2 באגרינדעט,
2.ארבײטעי־ םון סיסהאנדלונג

אויסגעגליכעז.
 אויס־ 1 .2 — װײדזשעס פאר קלײם

ראיער. צום איבעתענעבען 1 געגליכעז,
 אויסגעגלײ .5 — דיסקרימינײשאן

 יױ דעד םון צופרירענהײט דער צו כען
גיאז•

— ארבײט םון צוטײלוננ גלײכע ניט
 צופרידענהײט דער צו אויסגעגליכען .5

ױניאן. דער פון
 דיגען װאס קאטפלײנטס, 15 די

 אסאסיאײ־ דעי םון נעװארען געםײרט
 װי געװארען באזארגט זײנען שאן,

:פאיגט
אױסגעגליכען. .3 ־ סטפעדזשעס

 סטאפעדזשעס וועגעז קאטפלײנטס דיזע
 מיטינגען, צוריב געװען בלויז זײנען

 אין געװארען :ערופען זײגען װעלכע
 רעגיסטרא־ דע־י צוליב טאג פון םארלויף

ציע.
 אויסנע״ פ^ייזען װענען סנסיכים

נליבעז.
 2 — דיכטיטאײ־זשעס

האב םאאען בײדע אין כען.
 אױעק עראויבעניש אן
'ז ױאה “דערפא בײטער
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דער צי ;עני־יכען אױס .1 - ט־>ןל-טי:;
ױגיאז. דע־ פון ־ידענקײם צופ

ו וױידז־צ־ u> ו ר«•־אמ־־זיטע; ני פא־*
צו־ דער <׳ 1 < ־י־ אויסגענר 3 —

J ױ דע־ ון 2 רזצנהײט

איז
 פא־לא: כיעה

 צויטיהעז
אי די ״טפעט. אי״עטא^א־ הוניעז

< I > j1־א

פבסוכים
נעז.£י:עגי

 פרײזען װענען
װערען פרײזען

 אויס־ .8 -־
איבערנעהע־

טערט.
 פי־יײ פון סעטעלײענט ניט״ריכטיגער

 צױ דער צו אײסגענליכען .3 — זען
ױניאן. דער פון פרידענהײט

^ ! mat W m r l
1.

י « ■י
I -

 אינסטרואירט זײ:ען בײס־ך
צײט. אין קוטען צ'

 כיכטעם דעם אין אוטבײט
 דע־ טיט ■ אויסגענליכען

צדדים. בײדע
 אײפ־ .5 האטפלײגטב פאדשידענע

 צײטטיכיוננ דעי כיים געװארען :עגליכען
 די האט פל אײן אין צידים בײדע פון

 גלײר זאל טען אז פארלאננט, פירטע
איז זועיכער איבײטעי, אן צוריהשיגעז

, א ד ע נ ה ע ד ש ע ם נ א ם ע ד ע פ נ י ג א נ י ט י ן ם ו י פ י ד מ נ ע  מ

ס ־ ע ש ז ן ד ו ס א ע נ ז י פ נ ש נ ע ש ז ױ י װ א ד פ ע  ו

ה ו א ל ן ה ו ד א ע כ א ם ס ע ר ו ד א י נ ו י
 טיט׳ן צוזאםען באארד, דזשאינט דער פון האכםאן טענעדזשער ;ענעראל

םי־ טשערםען שאפ ■ ארבײט. דער צו צו טרעטען סםע^. אפים ביזנעס
װאך• קוםענדע יםאכער, דרעם און קלאוק פון טינג

אוי-.
 שארף א ה^ט װאס אייגעם, םאר

 צו בליק א גענוג געװען װאלט ׳יג
 ברודער װאס מיטיגנ, דעם אויף טאן

 םון סטעח גאנצער דער און האכסאן
 אײדזשענטם ביזנעס און מענעדזשער

 אין אפגעהאלטען האבען ױניאן דער פון
 אינםערנײשאנאל דער פון רום קאונסיל
 ער און מאיטש, טעז14 דעם מאנטאנ,

 איבערצײגט, זיכער דעם פון זיר װאלט
 אומ* איצטינע די אױף קוקענדיג נים אז

 אינטערנײ־ די װעיכע אין שמענדעץ,
 אױף קוקענדיג ניט נעםינט׳זיך, שאנאל

 די קומט ברודער־קאםף, שרעקליכען דעם
 זיך שטעלט און זיך צו איגטעתײשאגאל

 צו אז װידער הויבט און ׳פיס די אויןי
 ארגאני־ םעבטיגע און שעהנע רי װערעז
 און ;נעװעז אמאל איז זי װאס זאציע,

 די שפילען װידעד זי װעם קורצען אין
 װי באװעגונג, ארבײטער דער אין ראלע

 אינטערנײשא־ דער פאר זיך פאסט עם
 רודער בײם מאשינערי גאנצע די נאל.

 װי־ אן הויבט אינטערנײשאנאל דער פון
 וועט אינגיכעז און ארבײםען צו דער
 ארגאניזא־ גרויסע גאר םין הערעז מען

ציאנס־טעטינקײטען.
 ביזגעס־אײר־ די פון מיטינג דער
 אויף נעװארען פאררופען איז זשענםס

 האכםאן. ברידער םון איניציאםיװע דער
 געוחגן איז םיטיננ םונ׳ם צװעס דער

 שעפער די םון רעםארט א אויסצוהערען
ײ און טרײד כאשפרעכען צו אזן תאנ  א

 איז זין דעם איז איז זאציאנס־פראנעז,
ערפאלג. אן געווען מיטינג דער

 מע״ קײן װאס דערםיה אפגערעדמ
 האט ביזגעס-אײרזשענט, קײן ׳נעדזשער,

 זײנען מיטיננ, דעם צו נעםעהלט ניט
 כאראס־ אזא םון געװען רעפארטס די

 זאכיציר, און צװעהמעסיג אזױ און טער
 אײנציגען יעדען וױרקליך קומם עם אז

 קוםט עס קאמפליםענט. א םטעןי פולם
 װא*ן דעם םאר סאמפלימענט דער זײ
 זיינען זײ װי זאכעז, םארשמעהעז זײ
 בא־ םאר און וױרמליכקײם, דער אין

ראי ױניאז פארשיעדענע די טראכטעז •

 צװעיר און טאקטיש לאגיש, אזו לעםעז
מעםיג.

 סטעף־ דעם אויף װיכטיגסטע דאס
 ײײל רעפארםס, רי נעוחןן זײנען מיטינג

 ביזניס־ יעדען םון רעפארטס די פון
 דערװיסט מענעדזשער און אײדזשענם

 טעטינקײט און לעבען פולם זיך פען
 הײםט בםילא און מיטנלידעד. די פון

 טעטיגקײט אייז יעבעז דאס שוין דאס
 אינ־ גאנצער דער פון ױניאן, דער פון

טערנעשאנאל.
 בא־ יעדעז םון רעפארס יעדער

 כײט דורכגעדרונגען געװען איז אכיטעז
 די פון און ארגאניזאציאגס־ארבײט

 װענ אין שטײנער די פון שװערינקײטען,
 איצט נעפינט באאפטער יעדער װאס

 אר־ Psn זײן דורכפיתרען פון װע: אין
 וס1ציי דעי און גאניזאציאנס־ארבײט.

אלע די אויח קוקענדיג ניט ראס איז:
 אי־ די איז אופשטענדען, אונכינסטיגע

 גע־ האבען ײעיכע קעסםע, נערליכע
 דער פון עקזיסטענץ סאמע די דראהט
 אםיס־ארבײט די װערט ױניאן, נאנצער

 עי־ דער און אויסגעצײכענט, אטעגרעם
 טעטיג־ פון געביט יעדען אויף איז פאלג
קײט.

 שעפער די םון רעפאדטס רי אויסער
 ארגא־ צו םון םראנע עצם די נעװען איז

 מי־ שאפ־טשערמאן גרויסעז א ניזירען
 װע־ באקאנט ס׳זאל װעלכען אויף טינג.

 דעד םון טעטיגקײט און ״•;בעז ראכ רעז
 זיײ מיטינג דעם אויף אויו אח ױניאז

 פארשידענע געװארען אויםגענומען נעז
 פ׳ארשטעהט עס ארגאניזאציאנס־פלענער.

ה  שאפ־ א רוםעז צו םון םראגע א אז זי
 באארד די צו באלאננט םיטיננ טשערמעז

 דזשאינט דער צו און דירעקטארס אװ
 ניט גאר מאכמ עס אבער באארד.

 בײ דיםקוטירט װערט דאס װען אױס
 אזא באאפיטע, סטעו* םולם טיטיננ א

זײן. מוחל שטענדיג זײ מען סאן זינד
 גערוםען װעט טשערמאז־מיטינג אזא

 װעט טאג דער װאך. נעססטע װערען
 טעגליכער דער אין ווערען אנאנסירט

פרעםע.
 אויסער־ םון זײן װעט מיטינג דער

 טשער־ די וױכטיגסײט. געוועהנליכער
 װע־ דיםקוטירען װעלען זעלבסט לײטע

 ארגא• דער פון לעבענס־םראגען די נעז
טשער־ די ױניאן. דער פון ניזאציאן,

 דער םוז ריסעדבײז דער זײנען .<ײםא
 דאס באלאננט זיי צו און ארגאניזאצי^

 יד דער םיז עניגים איע ימנגעו ווארם
גיאן.

 פוז רעיארטס די םון אורמײ^נדיג
 חנם אױח ײגיאן דער אין באאםטע לי

 ניײ די איז םיםינ^ אוימנדארםאנצמנן
 באנױײ «ו םשארלייס די ®ון

 לאבעגס־פראנעז אלזנ די אין זיר ^עען
ײ נתא זײניז װאס ^ י ג ס ײ ױ ^ מ  מ
nn אזא וחנרם דארידער

 יאמער גאגץ א םאר אפוחנזענד געװען
 ך9 חאס אונטעיזוכוגג אז נאר צײט

 193חא ארבײטעד די אז ארױסגעוױזען,
. שאי חנם םאדלאזעז
 אין .810 — שעפער פון באזוך

 ניו״ די חאבען צ״ט דער פון שארלויף
 ׳W 814 באזוכט געס־איידזשעגטס

 אין כאדינגונגען די או-סצוגעפיגען כדי
 829 זײנען צאי דיזער םון שעפער. די

 487 און אסאסיאיישאךשעפער געװען
אינדעפענרענט.

 :י<30 די םון .339 — שאפ־טיטינגען
 געמסען זײנען װעלכע שאפ־מיטיגגען,

 אסא- םון געווען 250 זײנעז געװארען,
 איגדע״ םון 89 און סיאײשאן־־שעפער

פענדענט.
— שעוער גיט־ױניאן אין באזוכען

 10 פאלגענדע די זײנען 14 די פון .14
געװא• ױניאניויךט שעפער ניט-ױגיאן

; |yn
 עװ. אכטע 519 ׳קא. דרעס אגסאנעט
 װעסט 202 גרינשטײן, און פרידטאן

סטריט. %.טע
 װעסט 345 ערסקין, און ראזענבער:

םטרימ. טזג35
. בדאדװײ 1412 כויױ, םרענק

סט. טע21 װעסט 54 דרעס, י־אוז פעל
סט. טע22 װעסט 4 סערצער, א.
 סט. טע35 װ. 313 אינק., דײװים ע.

־27 װעסט 245 װאלינסקי, אין סטײן
כטײט. טע

סט. טע39 װעסט 257 רעיטטאן, װ.

סט. טע27 ײ. 153 קאסטום, װ. און װ.
הא־ שעפער פיזד־ איבעריגע די א-ן

 קײ; צו קוטעז געקענט :יט טיר בען
 באיעבאטים, די טיט פאד״טטענד־גונג

 גע־ איבערגענעבען זײנען יטעפעי די און
ארגאגיזאציאגס־דעפארט• צום װאיען »-> y * י ♦

אסאסיאײשאן דער צו אפי־יקאציעס
זײ• צײט דער פון פארלויױ אין .5

 םון אפריקאציעס 5 ארײגגעקוטען גען
 מיטגלידער־ פאי איגדעפענדענט־שעפער

 דיזע אסאסיאײשאן. דער אין יטאפמ
 געװא־ אונטערזוכט זײגעז אפלי^אציעס

 געװען ניט זײנען עס װי אזױ און רען,
 פירםעס, וײ געגען האספלײנטם קײן

 געװא־ גוטנעהײסען נעמען ןזײעדע זײנע
 אסאםי־ דער אץ טיטנרידער א״ס רען
: פאלגט װי זיעען זײ טאן. איי

סם. טע29 װ. 158 בערמאן, בען
םט. :טע35 װ. 248 האדיסאז, י.

 טע36 װ. 327 קא., דרעס תאלפערין
סטייט.

 װעסט 151 אינק., דרעס יאפאם דע
סטריט. טע26

סט. טע27 װ. 22 ׳קא. דרעס האגא
 םאד־ אין .7 — װײדזשעס קאיעקטעד

 גע־ קאלעקטירט איז צײם דער םון לױוי
 סיט דאלאר a*13 םון סוטע די װארען

 םאלנענ־ די םון ארבײטער פאר סענט 29
:שעפער דע

 18.20 מאלעהטירט י«א.. דרעס י1מאי
פינישער. פא־ דא^אר

 52.11 לאי״עקטירט יאסט.; סענטשורי
קאטער. פאר דאי.
 םא־ דאי. 13.40 קאי־עקטירט ׳בױצ י.

פינייטער.
 12.30 הארעתטירס ׳דרעס טײד בעסט

םינישער. פאר
 40.00 קאיעהסירט םלאדשײמער, ס.
פדעסער. פאד דאי.

 דאל. 14.30 קארעקטירט דרעס, לײיא
פױעסעױ. פאר

 דרעס טארוןזעל םיז םאי דעם אין
 אין ערםאלנרײד געװען כײר זײנען קא.

 דאלאר 133 פון סוטע די קארעקטירען
 דזשא דזשאבער דעם םון סענט 25 כײט

•רעסער. דעם םאר קא. דרעס טארק
 ראזענבערג ׳םאל צװײטען א איז

 חאבען שא•, ניט־ױניאז א יקא. דרעם
 באצא״ צו פירמע די געצװאונגען םיר
 דער אין װײדזשעס ארבײטער צװײ לעז

 די װי נאכדעם דאיאר, 108.40 םון סוטע
 צו נעװארען איבערגעגעבעז איז קײס

 אױסגעאיבט איז עס און לאיער אונזער
 קאגטראק־ דעם אויזי דרוק א נעװארען

טאר.
 5,000 איבער — רעדזשיסטרײשאן

 זיך חאבען 22 יאקאל םון סיטנלידער
 אינםערנעשא״ דער מיט רעדזשיסטרירט

 רעיאדט דער װאס צייט, דער (ביז נאל
געװארען). געטאכט איז

 זײנען אסאסיאײשאן־שעפער 542 די
 און דיםםריקטס 9 אין געװארען צוטי-'לט

 ביז״ םאלגענדע די םון אטענדעט װערעז
םלײשער, שנײדער, :נעס־אײדזשענטס

 סאכיאטי, םײנשטײן, ליבערטי, ראטה,
 אױ• אליװא. און סטראסבערג װאלינסקי,

 חנר םלײשער ברודער איז דעם םער
 אסאסיאײשאן״חנ־־ םיז הוייט־סלוירק

•ארטמענט.
 צױ זײגען שעיער אינדעיענ^נט די
 וועחנן און דיםםריקטם םיער אין טיילמ

 בממנס־ םאלגענחנ די םון אטענדעט
דײ פריח^יע, יא)«עני, :אײדזשענטס

% *% ^

*.wevr און ג*וצ»
 »יע נוווונץן ביזגעם*א'ידז׳»«״» רי

ער ניטעעסעטעלטמ מי  tp ROV3 את ׳
י ר די כוזאייעױמן «ו ®•יײד י׳ ל  מ

 כדם »גרי«גס ב*נײזזי־זײער w נ*םים
»י. חנר מ*נ «רנ »יג

a* ?*םיצימט־יזיוירקס די m  r•
ס*רי מװעסםןר זײנעז רע»*רםםעגט

יוניאן דער ®ון ױיהען די אץ
re מ » י T» ggM ײ ^ י ע ײ י ל ס מ ײ נ ו ײ •  איז - קל*וקם«נער די נ

ס אן •ון ■למן דער — ? נים אדער סעזאן, ׳®לעכמער א עס אנ אגי  אמאניז
די-דױױו. ן אי ״ ע * כ ע ר ן. או ״ ע ק ע ל «-קאורמס. ״ שון דער אי  םארו

קנמכעד ױ או  די «ו גלײכגילטיג גי»« זײ ױינען אדער •*ראלידרמ קי
עז איגטיגע ^ ע ח ע ט ל ? ניט אדער ױניאז׳ א ױי װייען - ? ג

jib ■קוױנםקי. פילי
 *ײנ«ור»דען נעוועז גוס װאיט עס

 אפיסעס די אין חייןדהםאנער יד
 זא־ זיי אינטערנעטאנטי, רער סון

ען די *ו הערען iv יעןזיו רענ ^י  »װי• נ
 ױדאן־ טקטיװע די »ון ם־הרער די ׳צעז

 קרענ־ דעש ני< נרעסטען דעם פון טהוער,
 די «ו צוחעחנן זיו ז^לען זײ ;עןםט

 ווארט עס גע־עירמנען. טאדטעגלינע
 ח׳ןור, חנר וןרונטערנעפטלען זיי נײ ד*«ן
to די זינען איז נאר חאבען ״ענ־צען 

 געדענסט בנריל װאיטען זיי #ע׳רע״.
 I’M אייגיגע נעזעהן האב tm אגדעריצ.
 װענען זארנ וייער דאם •<וזעס, נעוױפע

 ױני<ון דער אין סיטו««ויע א־צט׳גער דער
 װע־ אריין דעם םון ד<וס גרוים, אזד יזא

 ’W יאהרען, םך 8 םיט ־ivcsv ד־ ־ען
•noM'1 דער ין8 זיינען ז־י

י*טי•8 דער יז8 אױבײטםראזינח״ט,
 אײ־ ?יאותמאכער די כײ איז ציים, ;ער
 נאפא־ ױאס זארנען, גרעסםע די פין נע

 רער ױניאךםוער. עדנסטעז יעדעץ יען
 ■רע- י1אוי םאיען דאנות חיס נרעסטער

 שםעים איהם םאר וױיל זעכיאז, זידענט
 איע די איעמקן סאר װי טעהר םאד זץי

 ארױס רוםען װעיכע בילדער, יעבעדינע
שױדער. א

 אלטער אן איהם צו ארױוי קופט אט
 גע• ער חאט סלאוקס גענוג קלאוהטאכער,

 איז אלט און גרױ יעבען; זיין אין טאכט
 ■:ים זײז מאשין. דער בײ געןוארען ער
 בײ אז צײגם און קרײד װי װייס איז

 נישטא, בלוט םון סיםן קײן איז איהם
 בא־ די און עקסילואטאציע די װערבען

 אויס־ האכען באלעבאטים פון האנדלוננ
 הזג״ נאך ער איז דאך איהם. pc נעזױגט

 אין קלאוקס, גענונ פראדוצירען צו היג
 וואו האמז נאד זאי עד ידאױזס, נדטל

 אכער ■דאדוצירען. צו װאו• שאפעז, צו
 אר־ דער צו גיט פיאץ קײן האט ער

 קײן ניט ער קדיגס םאדװאס בײט.
}אדבײט
דערםאר, ארבײם קײן ניט ה־ינט ער

 איצ־ די צו צואוןסזח ניט זץ־ יזאן ער װײל
 גי־ און שעפער די אין יןאנדישאנס םיגע
 קיין ניט קרינט ער וױיל אלעס פאר כעױ

 געטר״ער מ איז ער ארבײט. דער צו פלאץ
 ױניאן־מאן. איבערגענעבענער זעד<ר איז
קינד. א װי ■שוט זיר צעוױינם ער און

 איז ער צוױיטער. א ארויף קוטט אם
 בעטערכײ .1910 םיז נאר ױניאךמאן א
 בריעןי א געבעז איהם זאל ער דנטאן ב.

 דא־ אאר א .סרינען זאל עױ יאקאל, צום
 אהײםבחננגען עועס קאנען זאל ער ̂אר.

 קומען אזױ און חינדער. איז םדוי זײז צו
 םיפםער, א פערםער, א דריטעד, א זײ,
 און סארביטערטע זײערע אױס ניסעז און

 ירעזידענט םאר׳ז הערצער פארטרױערטע
 אדום אזוי איז איגטערנעשאנאל, דעי פון

 איצטי־ די װענעז םראגע די אדױזי הורם
 עס און טרייד. אץ ארבײטסלאזיגקײט נע

 סלאוקס איצםער םען נוצט :זיד פרענט
 אגדערע אלע אין וױ ר ע ג י נ י ו ו ו

 ארום איצט געהען װאס פאר סיזאגס^׳
 קלאוק־ הונדערטער און צעהגדליגע יײדיג

>' סאכער
אוםמערטרענלי־ די איז: ענטםער דער

 שרעק־ די אח באדיננונגען שקלאןישע כע
 א וואם צו טרייד, איז קאנקורענץ ליכע

 ן א מ j א י נ ו י א יויואוקטאכער,
צויאסען. ניט זיו קאן

 הר v ם םאראן הײנס איז קיאותס
 נעץ נעװאלדיגע א אבער יאהר אלע ײי
 םארשירײט זיר חאט שעפער סקעב פון

 און םערצומעגעם דעם wm א איבעראל,
 א אויך וױ סטרײק, פערליירענעם כמעט
 ױניאן; דער אין קאמוי ברודער דעם דאנין

 דאיד טיארח, בױסאין, בראנזוױל, אין
 אוכמד — טאון אװ אוט אפטאון, טאוז.
 םקעב־שע״ מון נעמ א איבעראל און טום
 אין 6 םח קלאוקס ארבײט םעז װאו פער
 אויך וױ אווענד. אין 10 ,9 ביז םריה דער

 םאר- עם זונםאג און שבת טעג גאנצע
 ארבײט די א■ ציט דאס אז זיד, שטעהט

 דאזיגע די איז שעיער. ױגיאן די סיז
 יר אנשםענדיגער קײן קען סקעב־שעיער

 זײן און •רבײטעז נעחן גיט מאן ניאז
 ארוםצױ #דף םארשםאוזמ איז, שיקזאל

 w ליידיעאחעד לײ אט לײדיג. געהן
 איז קלאוקסאכער סאסע א צוזאםען לעז
צײט. איצטיגער דער

 ניט נאר ײזנמן װעיכע נייױמיטנלידעד,
 שקלא• אונטער ארכײטען צו געװאױנט

באדיננונגען. פישע
 איצטער זץ־ װעט טעטיגקײט אונזער
 ארײנקױ דעם מיט •איה גלױכ אנחױבעה

 דזשעגע־ אלס חאכסאן כרודער םון טען
 דזשאינט ״ דער םון מענעדזשער ראל

 געזאגט האכטאן ב. חאט וױ באארד.
 ״איך כױטיננ: כאארד דזש. יעצטעז בײם
 םעראנטװארטליכ־ נרויסע א זיד אױף סיי

 די !ניט זיך שרעק איך אבער קײט.
 אבער דערשלאגעז. זײנען קאטוניסטען

 ארכײט דער נייז טײל א כלויז איז דאס
 איצט ! טהאז געםוזט האכען טיר װאס
 ארגאניזאציאגס צו נעטען זיך מיר מוזען

 שע־ א#ען יי אמאניזירען צי ארבײט,
 אונ־ טהאז צו דאס שװער איז עס !«ער
 עס אכער אומשטענדעז, איצטיגע די טעד
 מוזען מיר {װענ א װעחגז געפינען טוז

 שלאף, פון סעסכערס די אויסװעקען
 זאלען זײ כדי געװיסען, זײער ערװאכען

 בין איך אוז זיך. טוט עס װאס זמהן,
 א■־ גרעסטער דער מים דינען צו גרייט

 אוועק־ לעבען פײן אפילו סערוױלײקײט,
צונעבען.״

 אז זיכער, בין זײט, מײן םח אץ־,
 אםשר װערעז. געטאן איצטער סזועט דא
 אוכד די וױיל ■ראצענט, הו;דערט גיט

 צו שװערע, צו איצט ?ײנעז שטענדען
 צוםיעל. ערװארטעז צו םערפלאגטערטע

זיין עס װעט אומשטענדען, די לויט אבער
גענינעגד. און סך א

* *
 בלױ א ױגיאז דמר אין אז ;עהט עס
 ארױםגעצוואונ־ אן קאטזי, כרודעד טיגער
 און שרעקליכער א ברודער־קאמזי, גענער

 גאר זאל אזוינס אוםםארגעסליכער, אן
 שום הייז אין וועחןן געזעהן ניט טעיור
 קאנט בעװענונג. ארכײטעד דער םון צװײג
 ארביײ די :בילד א םארשםעלען זיך איהר
 קעם־ םאג־טענליך דאדפען װעלכע טער
 זײערע םאר באלעבאםים די םיט םען

 גאנצע זײער אן װענדען אינטערעסען
 הײ־ א איז םערנוםעז זיח אין ענערניע,

 ברןדער־סאמוי, שוידערליכען און סעז
 יאר־ א םון פערזאגען אײנצעלנע װאס
 ארויםנעצוואונגעז. זײ אױוי האבעז טײ

 קױ טאג יעדען- בילד. שרעקליר א איז’ס
 זוערען ארעסטען און געשלעגען םאר םען

מארתעט. קלאוקםאכער אץ נעטאכט
ײ װי זײגען, ארעסטעז דאזיגע די  שי

 םעראנט־ יעדעז םון קערפער אילם זען
 בעגרײםט װאס ױניאךמאז. ווארטלימגז

 איהם ברעננט און ענין דאזינען דעם
נערװעזיטעט. אין ארײן

 װאלט עס דעם? צו ברענגט װאס
ױ נעוחגז, כדי ז ײ א א ײ ס ר א ו מ ו  א

 אנוועזענד זאלען ר ע ב י י ר ש ע ש
 איגטערנײשא־ דער םון אםים אילם דיח
 זי־ זײ זואלטמז קײס, קאורט א גאך נאל
 זאכען פון פלאפלען צו אויפגעהערט כעד

 זײ איז װאס און ניט װײסעז זײ װאס י
םרעמד.

 םשוגעת, ביז מענשען פשום ס׳טרײבט
 יענער אדער דער אזוי װי צוהערענדמ

 נעװארען ארעסטירט איז קלאוקםאכער
 מאכט עס בעיל. אונטער געשםעלט און
 א ארעסטירטער דער איז צו אויס ניט

 םען הערט דעכטער, א אדער לינקער
םער־ קלאוחמאכער א איז דאס אז גאר

 ״ייגקס״ װצנען ויו סראכט צס און הארץ
קאורט. אין ״חנכםס״ »ו| * * ♦

 ס׳איז נײטאג, דוײ־אזײגער ס׳איז
 לאקאל אין װען צײט דער אין גראדע
פאר- אץ• און שטיל כיסעלע א איז אפיס

 איגטערניײ דער אק לויםען צו צו זיד דן
^ א  נא־ ב׳ בײ פרעגען צו בילדעג ש
 דער װעגען איגםארמאציע געװיסע ראט׳ן

 נראד קאסיטע. אנדזשעקאן ־־ עתקשאן
 שמועס, א אינמיטען איו dip חנסאלט

 דער םון װײס־ירעז. אטדור, בר. װאס
 מענע־ נאגלער״ און איגטערנעשאנאל,

 דעיארטםענט וראטעקטױו םולם דזשער
 האט זיך. צוױשען האבען ױגיאן, חזר םון

 זיצען עלטערעז װי בײגעװאוינט עטיצער
 אומנליק, געװיסען א װעגען רעדעז און

 םאמיליע, דער אק געטראםען האט װאס
 א דורך טאכטעו, א אדער זוהן א םון

 אומגליק? אנדער אן אדער קראנקהײט
 דער־ װײטאנ און זארג זײער אזוי וױ

 איך מדרגה? העכסטער דער צו גרײכט
 ביל־ אזעלכע סך א לעבען מײן אין האב
 זײ, טרעפענדיג דערפאר און נעזעהן דער

 זײעד איז נאגלער און אסדױו בדידער די
 איך האב חלאוססאכער, די זועגעז 5שמוע

םערגלײך. דעם מאכען געקאנט
 יענעם אין זײערער, געשפרעך דער

 דער איז םאלגט: װי געװען איז מאםעגט
 פאראליזירט תלאוקמאכער די םון טארך
 צו גלײכגילטיג אזוי זײ זײגעז אדער

 ױ־ דער אין נעשעהענישעז איצטיגע די
 ניט? אד^ר ױניאן א זײ װילען ניאן¥

 פאראליזירט, ניט איז םארך זײער אױב
 נלײכגילטיג, ניט זײנען זײ אױב און

 קאן זשע װי ױניאז, א װיאמז זײ אויב
זא־ עס און שװײגען זאלען ?ײ זײן, דאס

 ? לינקע סיז נאכפאלגעו געםינען זיך |
 געשפרעך זײער צו אײן זיך הער איך

 זעהן צו אוז הערען צו םיך םרעהט עס און
 בעשפרע־ זײ ערנסט אן םאר װאס פױט
 אײדעלעז אן אױף עניז גאנצעז דעם כעז
 אפאר א איז געהעז זײ אופן. ברײטעז איז

 געשעהענישעז נעװיסע איבער םינומען
 ױניאן. דער םון געשיכטע גאנצע די םח

 דער םון פסיכאלאגיע דער וחננען רײחגן
 נלײכגיל־ אז שלרס, צום קוםען און סאסע

 עמיס וױ כיעחר די מ«ילס םינקיים
 זיך אונפעניך איז עס װייל אנדערש,

 װילעז קצאוהמאבער די אז םארצושטעלען
 נ<)ר זײנען אזעאבע ױני#ן, i״p גיט

נײשטא.
 װער ? זיין אנדעױט רען עם imp און

imp נעדאנק, אזא זיך צו *ואאזען נאר 
 הא־ וועאבע קצאוספאכער, טויזענד 50 אז

 װ*וגדערבארע א וױ ,1910 זינם בען
 קעם־ םון ארמעע דיםצייאינירםע עעהנע,

 נעהאצטען מצחרה און נעםטרייקט םער
 צעבען, שעוזנערען און נעםערען א סאר
 זיך ipp ווער ;ױניאן םעכטינער א םאר
 קצאוקפאכער די אט אז ס^רשטעצען דען

 קיין האבען װעצען ניט איצט ז*?עז
? 18ױגי

נצוינעז, צודענקעןאוןצו גיכער ם׳איז
 װאם צעט,8ט*מענטאצער־^,י:ער א אז

םםרייק דער און אוםשטענדען געװיסע

 עס און הארץ ניים שטארק עם ק^עםט
נעוױםענכיםע. םון מח דער ברענט

 dm :IFP1PDM3 צו איז אינםערעסאנט
 «ר ש«ריננט ,D־nMP 1םי איינער סוםם

 צוויי־ צום DnM 1אײ םון צימער איבער׳ן
 נעצעגען ipd>m"■ 1?וילע װי נלייך טען,

 נעהערם, איהר dmh, פים. זײנע אונטער
 "i’M« hmt םיז םייטש דעם ער, םרענם

 I»nwMM dmh זי אזוי װי טים,
 dm» מענשעז, אויף נע׳םםר׳ט אןן

ט, יאח אוםשוילדיג, זיינען ר ^ ם ע  זיי נ
ip^m* דזשײצ אין נעהן DMn V איהר 

o זי ווי נעזעהן, n  nMD DMn 
n«׳nM»? ט די םאר און ײ צ ס ^י  *p«M י

ם אויף װיזען  ױז יענעם? אויף און ת
 זיײ טיר אוז אידעאציסטיןע אן איז דאט
 DMn םיר iKtfMn ? חא נעגנםטערם, נען

ט מנ  .אינימ״ iMn זײנען זײ ? imho גע
 םיט ער םער^עסט — ,איחןאציםטען״

 עםי־ d^mh im< פרעג איד — צײהן די
«dאונזע סח צער pp> DMn o’bm n 

י טאסמ זײ נעםען nאBnJח אוז V טח^  י
 מפס חןרפאר אונז, פוז .עתוענטעדזש״

 טחאז• גיט DMn וועצען כױר אז ווײםען זײ
ט אזױ <ױ תג ה «ר פ  קר איחר DMn םי

m וײגםיןי, re r ojmph ציים צןןנגע אזא 
 זאצם ifvk nM< וױל .איך f זיי םיט

 ותם םריח, דער איז אײנםאל אחיםהוםנן
י ויי W איחר « י « ״ יי ײז י יי י  םענ׳פצז, אוםשוצדינע ןוױן• פאציסלײט ״

iwmotw dmh nri TJ און n n ואים

^ג׳ײ םו ר רן ט. ר א בוי ם ? dp פצצטט DMn

nMD DMn npDnM אױס ניט ס׳מאכט
 nM< נטר JPD ww —־ גדאן9אוטשט א

א־ »ן *גחױמז םוחנן אינניכ?!  *תאיז
 ««ו אױא ױייזו » *יטנס־יאכאײן,

ipojMne, װאס •#  וױםיצ אױןי ואל ו
 חאלדינײחנג* די |p«^«naM איז נים

r« mw»p n נממייר וױיס וױ און 
מ veip #•רםײיממ ױ ו מ א

tan ifueik'Mi dmb ,nw rrappo 
ן jottrm?לאוקםאמר ו .או מ י נ י מ ו

r a w s  y j m t m  n ^  u n n ר ■ח י

געוױסצ נאחעושט נענראכט, האנען
 וחנט דאס יז;יאן. דמר pc מיט;ליךער

 צו קוסען וועיען ױי און אינעמעחן אנער
 קיאו?מאגצד, די און כעװאוסטזײן זײעד

תיכע  אגדע״ אין און pH 1910 חאבען ו
j? געװען מםיױר יאהרען רע n r  חײסען, 1

ט זיך האבען  מאו- םאר׳ן איגעשראקען ד
 דיות און נױט דעם פאר טאנ, גענדיגען

 ארגאדזאציאן אן אױםגעבױט האנען און
o דעם ארױסגעדופע האט װעלכע n־ 
 מענ״ רעצטדענקענדען יעדען םון פעקט
 אױפגעםונ• אן אױםגעװעחט האבען שעז,

 װע• זײ —* ארבײטער אידישע אלע טערט
 אוים״ דעדערװאכונג צו לומען זיכער לען

 שעה־ א װידער אױםצולעבען און צובויען
ארגאדזאציע. סעכטיגע נע

זיי־ אויסדכטען און האםענונגען די
 איבערצײ־ pn גלויכען דער גרויסע. נען

 כע־ אילם און םערשטאמי דעם pH גונג
 גיבען הלאוקמאכער די םון זוא־וסטזײן
 אינגי־ זיך pc װעלעז זײ אז האפענוגג,

נלײכגילטיגקײט. די אפטדײסלען כעז

ר א נ א ם )ד ע ל ד א ט נ ע ק ד ני לי  ר,
ט נ ע מ ט ר א פ ע ד

 םיגהעל־ ביודער דעדאקטא,ר, טײערער
:שטײן

 כיײנעם דרוהט און גוט אזוי ז׳ייט
 ״in קליגיק דענטאל דעם צו דא:ח א

פארטמעגט.
 דעסארטמעגט קלינית דעגטאל דע־•

 אינסטי־ ,םארשידענע די pc צוױיג א איז
 האט אינטעתײשאנאל די װאס סyטוצ'

 צײט דער pH אויםגעבוים און באשאפען
יאהרען. בליהעגדע איהרע פון

pc דעג־ דער איז שטאנדױנקט פײן
 די pc אײגע דעיארטסענט קליניק טאל

 אונזער אין אינסטיטוציעס וױכטיגסטע
 דארןי ארכײםער אז ווען װארים, ױניאז.

 םע־ דאקטאר פריװאטעז א צו אנהוםעז
 זשראידעז, צו איז עס װי נאך איז דיציז
 איז pםעדיצ pc #ראחטיצירעז דאס וױיל
 םון פראקטיציחננ די װי אנדערש גאנץ

 םעסםנע״ א איז סעדיצין דענטיססרי.
 נדין לױט איז וױסענשאסט. שעםלםצ

א־ א pfi באהאנדלוננ די םארשטאגד,  י
l םעג זעלבע, דאס םאל טסיל ציענ ln 

 ס׳איז ארים. אדער רײך זײן פאציענט
 אונ־ נרױסער א םארהאן דא אויך געװיס

 אוים־ את אויפפאסוננ דער איז טערשיעד
 גיט דאמםאר דער װאס סערהזאמקײט

 גרע־ א עס האט דאך אבער פאציענט. דעם
 װאס םעהיגקײם די און קענםעגיס די ניץ.
 אט ער פרובירט באזיצט, דאקטאר דער

 און ארימעז דעם נעבעז צו קענטעניס די
צוגלײך. רײכען

דענםיסט־ םון פראהטיצירוג: דער בײ
 םילע םון װײס איך אנדערש. גאר איז רי

 גענונ זיך באקלאגע] װעלכע ארבײטער
 אוץ דענטיסטען. •רױואטע זײערע אויף
 סשוט קענען זײ װאס דערםאר קוםט דאס
 בעסערע קריגען צו נענוג באצאהלען ניט

^ (אזלוס )10 ?יים יוי

האלענדאו עױוסײשאנאל ווענןנפלימר
ן א ט נ נ י ש א ו ג ו ױנ רו ױ ײ א ל ה ו ק ם

.530 רום פלײס, אױרוױגג און סטריט טע16

םארטש טעז19 דעם שבת,
ליטערא״ pH שטרעסונגען םאציאלע סטאלםער: ר. דזש. ב. — בײטאג. 1:30

► חולה״ לעבעדיגער א — ליטעראטור אידישע ״די טור.
מ«רטש טען20 דעם זונטאג,

 רעי אין פאקטארעז ״סאציאלע הארמען: דזש. ה. דר. — פריה. דער אין 11:00
נעשיכםע״. אםעריקאנער

ן א ש נ ע ט ם ק ג ע נ ו ל ײ ט ם א
בראנסס ראוד, באסטאן 1258 נארדען, סקװער מעהינלי

מארםש םען18 דעם םרײטאג,
לעבען״. און ״ליטעראטור ליבערדאן: חײם — אװענט. אין 8:00

סטרים) טע103 (לעבען דרײװ רױוערסײד 310 מוזעאום, ראעריך
בײטאג 3:30 םארטש, טען19 דעם שבת,

לעקטשורער. א מים צוזאםען מוזעאום צום באזוך
אן ױטה״ ״פײאניר םון באזאר צום באזוך מוזעאובדבאזוך. דעם נ

ם ע ל ר א ר ה ע ש י ט ם י ל א י צ א ר ם ע ט נ ע צ
םטריט pd106 איםט 62

םיח״• חןם נוצען צו אזוי ,װי :םיטשאנרלער א. — נם.pװM איז 8:00
•)IPnpn dyd>m« וו?ט (דאםום

ג נ י נ ײ ם ד ן רו א ט נ נ י ש א ו ג ו ױנ רו ױ י א א ל ה ו ק ס
אפריל םען2 דעם שבו^

^ iPD>pnwo — d>pym 1אי אזיינ?ר 8 ױנ ־ ױביצעאום טער10 — רי
ען------טאנגען מנ רעפרעשםענםם — ז

ddpp’D אין באסומען צו PYnp^ םטריט. pd16 oopn 3 ,Dנpטםn«אpד ^M>M״

^ י פ ל ע ד א ל י m, פ b
 םםריט םע10 גארט 52 — 50 לאקאי פון חעדקװאטערם

 טשעםי. אצ?קס — ייפ5«מ — אווענט. 1אי 7^0
.IPDjfaMn• npo«ym — סארצי ראכ?רם — טוחננם. אין 8:30

סםריט. לאקוסם sio אין
ז י ^ י נ ת — קעדציז tnp^ — *ו .YDMnpD’? ?גגצישא __

.)npoptr nnvn אנאנסירט ומצעז ?יאטוסם



PH f געלעבם םען וז*ם in o tm  PR 
nw םיי n וןו־מגמ n סעבטמע מחז 

 ■ראכסימ סתאגי״מױסס״ סרנייסיר
תו מ בי  ח*מן םיר & ם׳מאלןן או

pw אניסעלע *נתשאננען i t נעניסען 
תי סון ת . א מן מ

n w w ד י׳ י  mir ח*ם רימ ײגי
m van ו ■ סים מ  נייססימ ס*ס «

» ״יײי״ * תי «.י ײ תי w י m אונזג׳ד 
ar» P»_gw שײם #p ד טי־ מ תג • 

h uw  i m  m m  pa v i 
awnyr . «י « q י m i TO MM זיך ynnoy, ״ ,j י ״ --------------נ

י <יסוי» ע סי ג זיי

ran*i חנס*כססרא- - ״װאונדקרליכע 
*o rאין םארמם האאוס דעם אױוי ״ 
 אז תחײםען, ח*ט עס און מוחננױ, םער7

—*רגייגתר... די ״חעלשט״ ,ם*כ״ דער
o װיננעז n ׳יוין. סיר ײייסקז

ם חג  דער אק *.omp איצטיג«ו אין
oomopwJp• ,״חגי־ נעחסם ײני*ן )« » . 

מ די ײנו wdouwmp. די וױ ססעיוגנ י
 די י^אותסאכער די prtoxrwt «ו אום

 ארום םראמנ די obm «י םאבם סחות,
w  wn מ » ססר <י « רז » ir'R. 

ooip w ״ס*נ׳ס״ חנס גסו a rn ,אויס
5״ a  U S •״ ״־י ״י ״ י ״

 .mwen»B נים ד*ס מז איך
o**n it ס*ג״ חני, t *ptp לע־ ױינע

י ! ™\w s z r z j f i s i ־ ״ןי י נ ף ס ^ ^ וממט «ר נ
ו י י ^ pm m o  twmmtW m ד  מ

Mp .ווייסס, ימיסדממ ווסוסםזיגימר

יליד
poMn םיר . __

ww**m m / נ מ מ סי נ ס*ס סי

•'rOfcFHEJBפױ*מ m s

ם אנ צי א ת אנ רנ ען א אנ ר פ
m י ו י ד ר »ן ®ון נ ע ט ײ ב ו  w א

ט ג ע ר ױ ע ר ס ■ ױ א ן מ * מ ג ד

זינמאן! ס*ויס נרודער זוערסער
פל*כט, סײן איו עס אז נלױנ, איד

 irv* pc פרינט די איז עס וױ אזוי
 M ivory; it סענ׳סען, רענטרענקןנדען

 *;;עװייס*;• ivnot*• דער p* ױ*דט
 אוגזעד א*| פאד ooip o*n *ײס טער
ײעיט. ארניײ׳ער ......איי־

 אינעמעכען איף ױעל *לץ סון פריעד
pH װ*ס ױערטעי, עטיינע w r i t  M 

 איך געז*;ט. מיר ה*ט *רנייטעו
 א איו װ*,> :געשרע;ט איהס כיי ה*ג

 > ״רענטער״ א *דער “״ר׳נשער א ער
pH נעענטשעדט: נאלד מיר ה*ס ער 

 ;יט !זינען בײם דערמײר נ*ו בין »איר
 א װערען ז*ל איר אז לעת־עודז, משו;ע

 דיי־ *:;עשאננען ה*ט ער pn ,,ליגהער״.
 PR ,no{’/ וי ויי, װי־,ע| o*ii״ .דען

 יע״ זיו, יאנט אױף. דא די ivio ױ*ס
 אין האטאביסעימאיר װ*ס מענ׳ס, דער
 ה*״ זיי *ס11 שאר׳שטעהט און זעהט םח,
 םאר״ ניט קען איר *בעי *ינעט*|, בען

 װ*ס טח, ש׳טיט׳ען סיין סיט ׳שםעוזן
>׳ זײ יר*ן11 ןויינענט?ױ

 נאנ־ *רבייטעי *ן ׳סױן נין .איך
vt דרײ vrlnwt אצע• 1אי ד* י*חוען 

ypn, נאנצע די |1א t״o אין געארנייס 
 ;אנ*ע די י,1אז זיך דעדט י*רק.׳י*ם נױ

 *נגערי־ זיך ה*נ איך נעאדנײט, *ײט
 it *ײט, ?א::עכ דער טאר נענוג טען

 *:;עריטען נענמ זיר p* ארנײט זוכפן
 ארע די אין שטונדען לאננע ׳שסלאטענוינ
 י*ס1 לעכער, שינםטערע םאר׳שסיסטע,

 שע־ נערושען י*הרען יענע אין ס׳ח*ם
 י*הרען! יענע גוט איך נערענה אוי, פער.
 דורננע־ דאן ארעס עס ה*ט װ*ס דער

 ארבײטער, *ז נ*ך היינט איז און ס*נס
 אײנ* זינעז פון ירמסעד סײדזז חוחיי

 «ד**ע ל*נני*ריחנע אונזער ׳שטעלען1/
 אמשאראנטװ*־ט־לי־ יל*זען און *|p אין
 *וברענען אינ;ל*ר 5:נע1ח*לנ־ניש כע,

pnvomt |im י:נ'*גס, אונזערע o*n 
 און כמט מיט געבױט זײ וז*נעז םיד

״ !םרעהרען
 אד־ איטער דעד םרייגד, םײן װען
 די *ט נע־עדם מיר it ה*ט בייטער,

 ענטשעד דעם םיד נענענדיג ווערםער,
 אל״ן זיר איך ה*ב םראגע, םײן יוי1א
 *ײםען,. איטע יענע *ן תרם*נם יו1א

pH די *ז ,1912 *יז 1996 י*הרע| די 
 סטר״סס p:s:ihiiv: די אח טארי*־ענע

 איך תרננעםאבט. 1»ד ה*נען םיר װ*ס
 *■־ pn לייח יי I* דעד«*נם זיך ח*ג

 1 אר־ אידיסע אױזערע םון שערװיליגסײט
 נע*ישערט זיר ה*נען o*n די כײסער,

 זעה איד װני*נם. אמזערע יען1יש»ב1א
 ■ניםער אידעאליסטישע לינסינע, זייערע

 ־v: ה*ט םען זכרון. סיק p* יפמדינ
דאן ח*ט ומר .obovpv) pm חוננערם
n שעהנע םאד נעשערם v r^ pם*ר ׳ * 

 דאן סען ה*ם p* ט*הל^יט? זאסען
 יבען,1נל טישען * מיט מםיהלט ניט
 באסװעםליכ־ ■ערזענליכע אמזערע אלע

ivo”P ט*רען *di אין שטעהן ניט vii: 
*p דעם מױען םיר ro*p נעװינען! 

 יױ טעכטינע * בויעז סוזען סיר ר*ס
 jio לײדען די םאכען it נריננער ני*ן,
ארבייסער! םארםמסשעטע *לע

po ח*נ*ן סיר )p:;iHntv| נא־ די 
 שינסטערע די tvo*nt*■ לפבאסים

 רײנע, אתז נעבען און סוחמדסעשער
 שטתדען. jnvtvp און סעפעד לינסינע

 **n to d*ii נגען1שטשר *לע די סיט
 טלע וי pm זוענ, אין גפחאם pn נען

 *■נע־ נים סען ה*ט םארש*מוכנשז,
 מד ה*גען סיר בויען. סינוער שםמלס

 זײנען עס נעבױם. pH געבויט נויס,
v נעװעז חנס*לם אויו e n t voPvtM* 

r u n ,לס1נמי ה*נעז װ*ס נטסיופן* 
 ivp- אונזער ה*ט .pnpont גרעכעז,

 רער וױ יזױ ארױסנ׳דששיגעז, וײ ןר»
 םוי־ יי נחנ< אויפ׳ז ארױס שיייט ים
 אזוי om חיית• *ס פון שערשערם סע

w p >

יווגדיוןא• מיט ^יטדײען; טעגס
y;n ,אונזערע אמימ װ#ס ועווטו^עס 

 דט קאגען ׳שונאים אדנײטעד ניטערע
v v rn\ » כטרטהטע׳/ דיער אױף ®רעין 

 אמאדואציעס אדבײטעד ײונועדע ן1א
vn ט מ ח ^י ״נ  סיסטעס n געװארען א
y סון t ױ און טאדאגטװ^דטריכקײט* 

טרױען.
̂״ען אוגזערע  ?ײן ניט זײנעז מעג

 רױ ״ריגקע״ די וױ הארדעיס/ ״לחגאנ
 ;גרםאהרע־ איטע זײגען זײ אן. ז״ פעז
טו־ אױסגמירונירטע נע,
rv ̂ובען װ*ס  שעוזגעם » דך הינטער ה

 אידעאריסטײ דעגטריכע,n Pfi רעיזאלד,
 ירא״ התדעדט זײגעז װאס טענ״טעז, שע

 אונזעלע מענעדז^ען צו ערפאלרען צע;ט
 בײ זײ זײנען דאר און אמאדזאציעס,

 יחסגים ®ליװירעדרטע געדראדן ניט או:ז
 אפט גאנץ האבען װאלרען אונזעלע און

 און ׳י* װילעז מיד וועמען בא׳עטיטט,
 אוג־ איס האבען גיט וױרעז מיר װעמעז

 דאך האבען מיר און באאמטע, זע-ע
 ארבײטװײט יאריגעד לאנ; אונזעד מיט

 ווע־ מ*ר ;יט קײן ®רא;י־עסירט,
 צו װײטער ארבײטען, צו וױיטעד רע;די;

רעכען. ׳טעהגעדען א םאר לןעטפעז
̂ובען געטאן און  ארבײט די מיר ה

 ערװאקסענע םאראגטװארטריכע, וױ
 םאראנט־ פעהיגען יעדען און מעג״טען,

 אויפ־ םיר ה^כען סעגשען װארטליכען
 אוג־ אין ארעםס. v:vm מיט געגומעז

 גע״ איז ארכײטער״לער*ער געזוגטען זער
 ביז ארבײטער־גײסט, געזוגטעד א זעסען
 פון עיעמענט םדעמרער א געיןומעז ^איז

 םארםירטע האלב אוגפאדאנטװאדטריכע,
 בעזוגמען אונזעד אטאקירט און #איג;ראך

קערסער. אדבײטער
 אינערבײטען ניט װערען ?ײ אבער

 א װעז נאטור. דער םון געזעצען די
 װעיט קעריער נעזוגטער יטטארקער,

פאד־ כא^ייעה קיײנעקע פון
 דער אבער שאדען אכיסער זײ אורזאכען
 אוי־ די באלד קרינט קעדיער געזונטער
 אטאהי־ די םאדגיכטעט און בעדהאנט

 געזונטען א אין וױיל באצייען, רענדע
 לא״ און לעבען. ניט זײ סאגען קעריער

 אזוי אויך װעט אונז בײ אז דזאפען, כױר
 קער״ ױניאן געזונטעד או:זעד געשעהן,

 הלײנינ־ די דולדען גיט לאנ; װעט .יעי
 פאד־ םוזען זײ באצילען... יינקע ׳לןע

װעדען... ניכטעט
׳גרוס בדודערליכען םיט

ר. ע ט י י ב ר א אן

י ״ ד ט ך ל ש י א י י ט ר א י מ ו א ן ״  םו
ם ע ן ד ע ש י ט א ב ע ל א ״ ב ג א ט ״

—רעדאקטאר: ווערטהעד
 װאס ארבײטער נעװעהנאיכען א פאר

 דער װי בעמערקט און צײטוגג א אעזט
 יעצםיגען דעם אױס טײטשט ״טאג״
 נעהמציך, ױניאנס, אידישע די אין קאטןי

 װע;ען םראנע א נאד איז דאס אז
 נאר זוכען װעלכע פיהתר, ״אײגצעאנע

 מעג־ די נאר אויב און זיך׳/ םאר מאכט
 גאנ־ דער װערט רעזיגנירעז, זאאען שען
 גאנצער דער און א^נעשטעאצ קאסף צער

 א דאס מאכט געיצײזט, װערט פראבלעם
 :דענקעז קען ער און איינדרװן, טאדגעם

 דאדפען כיענשען פאר א צויציעב ״זעהט
״ ̂ײדען? אי?ע םיר

 ״אומפא,־־־ דעד עס שרייבט אזוי אט
 ״םערשירײט װעלכער *טאל׳, טײאישער״

 צופרי־ ײייצ און סאסעז די צװישען ייכט״
 צירקו״ קריגעז צו אבי יעדען דענשטעלען

9 אאציע.
 נעהאנדע^ט האם ״טאג״ דער אזוי וױ

 אנ־ זײם, אײן םון סטרײס, םון צײמ אין
 אדווערטײזטענטם סקעכישע נעחםעגדיג

 םער• דערםאר איז (אוז נאסעס די םון
 םון און ױניאן), חןר טון געוואותן דאםט

 צוגע־ עיעס כאוםרש׳ם זײט דער
 ארבײ• די כדט םיחרערשאפט די ווארפען

n זײ םער, v rn\ מאר נעקעי יין קני• א

 * נ י פ־ א טדאגט קאמף איצטיגעד דער
ן ע ^ י ע י פ י . צ ר ע ט ס א ר א  נענד כ

>ty געפיהרט װערען ױניאן א זאל צי 
 כא״ און םארבעסערען צו צװעח דעם םאר

 פון איגטערעסען עקאנאמישע די שיצען
 גע״ װעלען זאל און מיטכיידער איהרע
 טענר די פאר און פעמבערס די םון םיחרט
 גע־ װערען זא̂י ױניאן די אדער ׳בערס

 פאר״ רןאסוניפטישער דער פון םיהרט
 זיײ אױם;אבען און ציילען װעפעס טיי,
 אײגפיה״ ױניאנס, די פערכאפען צו נען
 ם#־ םאר זײ באנוצען און דיקטאטור רעז

 די װאגט עס װער צװעקען. פאליטישע
 םאררענענט װעלט דעד גדיטיקירען צו

 װען צײס דער אין ״פאדרעםער׳/ א םאך
 אוייי ארבײטע־ די םארראטען א^ין זײ

טריט. און שריט יעדען
 װעיען םערשוױגען ;ישט קען דאס

 יעדען םון פלאצען מוז געדולד דער און
 אײ־ איז דאס און כיאן, ױניאן ארעגטליכען

 עס װאס ארום םרא;ע וזױפט די גענטאיך
 אינטער־ די איז דאריבער זיך. האנדעלט

 נאנ־ דעדשטיצעפוןדעד מיט נעשאנאל,
 אנט״־ראסען באװעגונג, ארכײטער צעך

 קאדוגיסטישען דעם באזײטיגען צו .
 צוברעכט נאר נישט, בױט װערכער ׳פעסט

 זא־ םיהרער די אויב און צודײפט. און
 יאגע די ביצײבט רעזיגנירעז, טאדגען ילען
 וױיםעז״ למשל, ׳אילע וױייצ געווען, װי

 נישט אײנענטליך איז הײמאן דאס
 פאריאנע״ רער נאר איז ער םיהדער, דער

 שטרי־ א דװ־ך באװענט מען װעאכען טעל,
 כאיאק־ א אהן שכיאטע א איז ער קעא.
 אביסע־ פאר טדזאן אלעס װעט און טער,

אוץ־... טאלער פאר א און כבוד אע
 און יעזער די צו קומט ״טאג״ דער אז

 עס איז מעיצױת, אזעלכע דערצעהרט
 חויטד איהם מוז טען עהרציך. נישם פשוט

 איז ״אוםפארטײאישקײט״ זײן אז זײן,
אױםגעהאלטען. גישט זעהר

 קיין דרעהען נישט טא;"׳׳ דעי זאיצ
 ״אומפארטײאישלױיט׳/ זײן מיט כפאדיק

 זײן נאך געדיינקען קלאוקטאכער די
 פון צײט דעד פון ״אוטפארטײאיעקײט״

סטדײין.
.2 ילאח. פעמבעד ױילענכעת, העגרי

ה י י צו או ! ד ן ע ל ה א ו ו

הט*ר!8רעז־ מערטהעד
 דעד װען ;״־ט די לאנג ניט נ*ר

 זיך ה*ט י*הר גאנץ * po קלאוהםאכער
 *לט11 ער װי מני*ן זיין אין נעפיהאט
 דין נעתאט אייזענבאהן, אין נעזעםעז

 נ׳ט דך און םעיר די ב*צ*הלט סיט,
 אינדז׳טעניר דער וױ נעהיכערט עטארש
 די י11 *רער ל*ה*מ*טיװ דעם טד״בט

 PB ארכ״טען.' םיגנאליסטעז און הײצעדם
 ם:ן םרידען1םצ1א נעהיקם, צייט it צײם

 *בעד עד ה*ט ;vo״nt * *דער איינעם
 ;rffj פ*־־ען קען מען *ז :עדענקט, ניט

םט*&. *
 ר*:יעס־װע״*6״ די נעסומען זײנען

 ה*־ און ק;אה און v't'M* םון נאױעגט
 נע־ ה*נעז זיי םמה.1א םארזייהט בען

 אײערע *; קמט :נעששעטעט און רעצט
 "1 לט,8 ׳טוין זיינעז ”1 'אינזשינירעז,

 טריין, די ׳טנעלער ל*זען it דא1ם ה*בען
 קױלען, נענונ ניט ניבען הייצערס די

 ל1פ ױננ, זיינען מיר ,it נ*ר אעז ל*זט
 װעלען מ־ר ױאגען, װעלען מיר מיט; מיט
 ז1א פרייהייט it עקם«רעם םיהרען א״ר
גליק.

 *נ־ הד*כער1ללא די ה*בעז דטםוטינ
 זיי נליקען, לדיגע8ג אין נלויבען נעהױבען

 אױו* פיהרער לטע8 םארגיםעז ה*בעז
 נעש*־ ה*בען פײערלײט נײע די נייע.
 דער אױפהער. *הן פייער אין סויאען טען

 םײל טדײן די ;על*זט ה*ט אינדושעניר
11א ;ועג ט*ל, |1א באת אױםענמינצן.

vpoim,; ניט ;ovosgv סי«** ;עפפחו 
 פפריוער ivbimiv ;עפנטעט ניט לען,
 0BV>e׳v; י*ש*ס*טיײ י מיט׳ן ער ח*ט
m ,ניז װ*נ*נען ivoipv; pm ov ו ת

VoiP,) נעסירוט ח*ט עו קר*ו.
פטסטו׳סי• ױ;י*ן די גענלינען ז״גען

 אמיס;פש<יידפרס ײענ מיטעו pn רען
iib דער *ג*;ען,11 ז״ערע *>ipo*o*p 

דער ^יסגעל*שען, לינט די צױצמעטערט,
IVD’w b 'ih jvn,

 :יט ;vn מיטעז pn *נער ivp מען
 pn ױייטער. ש*חדען no רען בלײבען,

 נעתסען זיו טוזל) אליין פ«ס*זשירען די
it ארנײט דעי־: pop's) װעג, חןס 

v>vo'.MB'iH) די v:*;*n) ערװ״לען און 
 no עס היי*ערס. אח .,,.נירען ״
:.,ליכט װידער מעלען

 אין צייט די !׳סװעסטער און גרירער
 לערנען איצט װעלען מיר ערנסט. זעהר

 ח»י• ה*נען מיר מיסט״הס. *:נזערע )פו
 ה*בען מיר *רפיהרער.8 נזערע1א ?ע;ט

 ן1א בעסערע ;(ערע1א נעשעצט בענונ ניט
 IP.H/B'iM אינזערע פ־הדער. םעהעערע

 סוט מיט די ז*לע[ ;.,ױינט זײער זיינען
*p דער זיין װילען אויפריכטיגען huh״; 

 לעבע(6אוי אין אוים׳פטעלעז it נארד
 איינער "(P *בער ז*ל װני*ן. אונזער

 ן1א ליכט,6 זיין טה*ז it םעהלען ;יט
 גיט װעט עס *רבײט. דעי אין העלפען

 םױ ױעט ני*ן1י נזעי1א P* נעהפעז ל*:;
 it י1י1א ;.,איינ 1אי נאנ*ו ױידער זײז זען
 ריכ•6י1א (1א םעהינע פאר װאהלען די

 • אײ־ יװי*( נזער1א םיהרערשאםט. טינע
 ל*נ;־ אסת, ם*הרעז, װירער װעם זמבאהן

»על. ני*;ם1י it זיכער *בער זאם
.35 א*ה*ל םלאװי(, מ.

 ט-אינספןדרפ ממל
נעאםסע נײ־ערװעהלפע

 טען21 אװענט, טאגטאנ קוטענדען
 אינסטא^ײ־ דעד פארקוםען װעט כיעיץ,

 ױניאן, עקזאמינערס דער םון כייטיננ שאן
 חןם םון טיטגאידער אצע און ׳82 צאין̂א

 איגםטא־ דעם צו גערופעז װערען ראקאצ
 האט געאעגענהײט דעד צו פיטיננ. אײשאן

 אאקאא דעם םון באארד עקזעהוטיזו די
 םאר־ דעם כייטנאידעי־ רי צו ארױסגעשיהט

:ױף גע:דעז
׳ !עקזאנײנעד ברידער

 נײ״ער־ די םון אינסטאאײשאן דץר
 םאױ יאסאא אונזער םון בעאפטע װעהאטע

 ווע־ אפנעהאאםען װעט יאהר, היטענדץן
 H:30 םארטש, טען1 דעם טאנטאג, רען
 ביאדינג, אפיס אונזער אין אװענד, אין

 טען5 דעם אויױ כטייט, טע4 איסט 231
םאאר.

 װעט פימינג אינסטארײשאז דיזער
 אינ״ און װיכטיגסטע די םון אײנער זײן

 עס װעז האבען טיד װאס טערעסאנטסטע
געהאט. פרנהער איז

 אינטער״ דער םון זיגפיאן פרעזידעגט
 נײ־ דער האכסאן, ברודער און נײשאנאי

 םון טענעדזשער נענעראא ערװעהלטעד
 דורכםיה־ װערען באארד, דזשאינט דער
אינסטאיײשאן. דעם רעז

 אונ־ אאע אז ׳ו*וכטינ זעהר איז עס
 די״ בײװאױגעז זאאען מיטגאידער זערע

 א עםענען װעט װאס אינסטאילײשאז זען
 אא• אונזער םיז געשיכטע דער אין בלאט
 בויען םון אנםאנג דער זײן װעט איז קאא׳

 אדאנק איז װאס אאקאא, מעכטיגען א
 קאמוניסטישער דער פון אקטטויטעס די

 ױניאן קילאוקמאכער אונזער אין םארטײ
 כסעט צייט טאנאטען 18 לעצטע די םאר

געײארען. םארניכטעט װי
׳גרוס ברידערציכען מיט

י. יװ ג. ל. M ׳82 אאקאא באארד, עקז.
 ®רעדדענט גרײפער, מ.

םעגעדזשער סעק. ראזענבאאט, ל.

 ד• אנטװיקעלמ זיד ח*ם עס ווי איחר׳ וױיםס
 •סעריקאו איו נ»װננונג •רנײםער איד*<ע

 אינםעמײ׳מגפל דער #ח נ^ינםזו די יע«ם
 ויי• «וו ױגי«!, װארמרם נירםענם ײיריס
T99 םי• וחנם איחר אוו ײװיו״ <ו*יס

מ י י י ק נ י ם כ ז ר ן נ

 דיד »ון מרח-שחורח׳דמןנן » םיס
ט אױסנצחוננייסיס כ ד  חנם ם»ר v* מ

ר אין אוגטערזוגוגגס״ריכמור,  צײט ת
pc געשטאגען ׳אפיס-שטוגחו זײן « 

v* םארחעד. » אױף פויער r קאײדער 
 צו• אלטע יאר » פון כאשטאגען זײנען

 םארג די וועיכע פון חחתונים, ױסעגע
 אוננמר• צו געװען ניט לאנג שױן איז

 חעמד. ■ױערשע #צויאזענע א און •עײדען,
ט צושויברעטע, די  חא• חאר געקאמםע ד

 אױןי גמװארםען אוגארדגוגג אין דד בעז
 זיעע אונטער און ׳קאי שייציגען זײן

 האבען ברעמען באװאקסענע גרױסע
 צױ און טראצינע פאר * ארױסגעסוקט

אויגען. צושראקענע גרײך
געהנטער! צו חום פאילאנאיעװ, ״-

 צױ האט אונטערזוכוגגס־ריכטער דער
 דורך און ברעפען. רי זאביעניעקנײטשט

 בא״ דעם ער האט כדיילעז גאלדענע די
 בא־ נײקעז יטארםע פיט ־:־וי־ריגטען

:געזאגט דאן און ט־א:ט
 האט באהן״אױפז^הער דער װען

 דארף אין שטרעקע די '4ױי *טען7 דעם
 װען געכאפט/ דיך עו־ האט ׳או:טערזו:ט

 פוטער-טרויף א ׳טיגעס די פון דאבט ױ
 עס האט זי. איז אט ארױפנעדרעוזט.

 > פאסירט אזיי
>' לואס

 דער װי געשעהז, אזוי עס איז
 1 דערצעהלט נאין־אויפזעלער

! יא ־
> געטאן עס האסטו װארום און

> װאס
ט שוין ;ענונ  נארישען דײן פי

 םרענט םען חאס ענטפער און ״ױאס״
די אפנעדרעהט האסטו װארום :דיד

i ויף
 געדארםט. זי ,האב איך
צדנעדשדפס n דאס n ׳אזױ

געוױכס. א םאר זי באנוצען פיר
 װאס דוםהייט. דער פיט ;ענונ -

אײנצורעדעץצ דא דען מיד דעניוסטו
 אנ־ האט אונטערזוכונגס־דיכםער דער

װערען. צו שטרענגער אביסעי ;על.ויבען
 ה#ט — !אפהיטען פיך זאי גאט - ׳

 — אויםגערעדט צושראקעז פאיאנאיעװ
 קײן יעבען פיין איז קײנםאי האב איך

 קען װי איצמ^'... און געזאנט ניט ײגען
 צ אויסקוסען געװיכם א אהן דען פען
 םון נים דאך שװיפעז שיײעז אין עז2חא-

 ליגען זאר איך װאסער... אויפ׳ז אױבעז
 גאגץ נאר דאך טרעםט עס

ycsr,; אויבען םרץ זאיען שיםי די אז 
 פעהר־ די ארױם״שוױפצז. װאסער אױפ׳ז

 אין טיױ גאנץ תמיד יבעזי1בי ;,סט
ױאסעד...

פ״ש די אונז טויגען װאם אבער
̂ איצט

 םיר דאך האט איהר פײט?י די
 וועלט גאנצע די !נעפרעגט ערשט

»:l's ̂יש ד;;ך  דער געװיכטען. כדט י
 סײדען פויער. דער װי אזוי נאספאדיז

 םיש װי ניט םארשטעהט װאס דער :אר
 א עפעס אהן טאן עס װעם כאפעז, צו

געוױכט.
 ארוים־ שרױןי די איזא האסט דז —

םישער־געוױכם א םאר זי אום :ענוטען
V כאנוצעז צו

 אנדערען װעיכען צו אודאי. נו ־-
> האבען דעז זי איך דארױ צװעק
 א געהענט אבער דאר האסט דו —

 גא־ א אדער סריגעז, דאצו ב<ײ יצםיקעי
V אײועז שטיק א אזוי אדער נעי,

 געברוי־ ניט דערצו מען העז 6נעגעי —
 דארף אין םיר האבען בלײ קײן און כעז

 אםכעס־ אמז נוצעך שרויםען די ניט.
 און שווצר, זיי זייגצן ערשטענס׳ טעז.

 דינם װאס אאך, א זײ ד״אבען צװײמענס,
באםעסטיגע?. צו דעריז שטריק דעם אוגז

 איך גלויב דאס !אוכמיז וועאכער —
 דיר קוםעז שרױפצז די אז ׳נוט נאנץ

 ניט דיר חנז הענםםו אבער צדגוץ.
 *רויספומצן, חעז עס וואס םארשטעלעז,

 חנר זועז לױז? זײנען שינעס די ווען
 ניט דערבײ דיך וואלם באהךאויםזעתער

 באפעם• װידער שרויןי די און נעכאיט
 אוכד גחנסטע דאס געסענט װאאט ט׳יגט,
 רי םון וואלט צוג חור I יאסירען נאיס

 m וואלסט דו *ון סארונמצר, שינע
 פיאע פון מערחנר ס5ט געשםאנען איצט

פענשעז־אעבעגס...
_ י״ *yti מייצימד נמרדצר? א איד —
װ זיד חאט — טער! צ ^י אל נמז וחנלכע אין •ווע^ 1זייגצ מיגזמצן אימר- ו

 איע די קומען מייגסטמ #וױ אכצר —
צן ס ס מג ^ו א כ ענ ײז  עס װען ארױסצ א

 דאן שרויםען, דריײםיער נאר םצחיען
 ארוג־ שינעס די םון צוג דער סוז

 זײנען מצג״שען-ילעבענס פייע און טעד,
געםאהר. אין דאז

 אוגטערזו״ דעם האט ■איאגאיעװ
 xyp'li אוננילויבייכע מיט כוגגס־ריכםעו/

 פיטץ דערבײ שאקלענדיג כאטראכט,
קאו.
 נעהפען דארםס^ײט, yלt #םיר —
ט שרויפען די שוין ״  און ׳יאהר זיכען ז

 אן דערפון אײנמאל מים זאי גאר דא
 װען איהר, זעהט ארויסקוסעז^׳ אומגי^יק

 א אדער שטײן גרויסען א װאיט איר
 אװעקגע־ װע; דעם אויף בױם שװערען

 דא־ אװעקגענופען, שינע א אדער אײגט,
 געפאד איז צוג דער אםשר װאילט פאי!ס

שרײםקעצ... א אבער געװען,
 דאך זײנען שרויפען די פיט אבער ־—

באפעסטיגט. יעינעס די
 גוט. גאנץ פיר װײסען דאס ׳יא —

 נים דאך פיר נעהםעז טאקע דעדפאר
 זײנען ;אריש אזוי ארויס. שרויםען איע
ניט... דאך סיר

ט! דאך איהר זײט נאריש אזוי —  ני
 דער װארום #קלאר אויך עס װערט איצט

 יעינעס רי פון יאהר ילעצטעז איז צונ
— ארוגטער

וואס? —
 אויך עס איז איצט אז זאג, איך —
 יעצטען איז צוג דער פארװאס קלאר,
 איצס ארונטער. שינעס די םון יאוזר

שייזי עס איך םאױשטעה
 נעבירדעטער א דאך זײט איהד —
 ריכטער׳ פאר זאלבט גאט װעמען ימאן.
 מיך האט איהר שכל. אױך איהם ער גיט

 I געעגט־ אײך האב איך אזן געפרעגט,
 פסס׳ענ־ען. איצט סענט איהר םערט.

 גע״ מיך האם באחךאויםזעהער דער
 װי אבער געשלעפט. אהער און כאפס
 און ׳ןלאגען צו צורה אין םיך ער קוטט
בריקען? מיך פוס דעם מיט

 זיך האט אונטערזוכוננס־ריכטער דער
 מד װיסענדיג ניט רײד דאזיגע די אויח

מאכט.
 אונ־ אן דיר ביי האט פען וחנז ־י-

 דיר בײ מען האט געמאכט, טערזוכונג
 האסטי׳ זואו געפונען. שרויןן אײז נאר

> גענוםען צוױיםע די אלזא,
 אונ־ איז װעילנע ׳די פײנט איהר —
געלענעז^׳ קוםערם דעם טער

 אױך איז עס נים. איך װײס דאס —
 פעז ;געילענעז איז זי וואו אלץ־אײנס,

 און װען געפונעץ. אבער איהוי האט
אפנעשרױםטצ זי האסטו װאו

 קױ דעם אוגטער איז װעיכע ׳די ~
 שכנ׳ס םײז פוץ איו האב נעלעגען, םערט

 װעלמ די׳ אבער ;געהראכען זוהן א
 האב געשטעהט, שליטען דעם איז האט
אםגעישרױםט. באריס׳ן פים צוזאפעז איך

באריס? דער איז ווער —
 נעצענ״ דער נאסידאװ, איז דאס —

 ער װאס נעץ, יעדער פאר שטדײןער.
 פון האבעז ער דארח #פריץ א םארקױםט

י״טרויםען. צעהן ביז •אכט
 א האט 'אונטערזוכוננס־ריכטער דער
שטעדעזי דעם געטאז סנײטש

 קלאדער. אימער װערט זאך די —
 דאס צו. זיך הער פאלאגאיעוו, אלזא,
 בײזװיליגע יעדע דאס באשטיפט, געזעץ

 אײזענבאהךשינעס די פון באשעדינונג
 געהאנ־ אויך האסטו בײזװייציג ארן—<

 די נעפסט דו װען אז װיסענדיג, דע^ט,
 שײ די דערמיט פאכסטו ארויס, שרויםען

 באשטראסט טורפע םיט זאיל—לויז נעס
װערען.

 דאס אודאי ־ דאך װײסט איהר —
 זײ־ םיר נארניט. װײסען םיר געזעץ.

יױערים. נען
אזוי ארויס צײגסטו װארום אבער —

¥ 5םי ט ײ ה מ • ח
 איך רײדעז• דען איך ־זאל װאם —
 מעז אז געז*נם, שוין אײך דאך האב
 כאיען. גיט געװיכט א אהן םיש קײן הען
 םיז האבעז צו פישעז דאך מוזען מיר און

 םיר, זאיען וואױזשע ילעבען. צו װאגען
נעחםעז^ געוױבםעז די ןןלזא,
I שםי< —

געװארען. אוםרותיג איז ■א*אנאיעװ
 םום אײן םון *ריבערגעטראטעז חאם ער

ם שםארס און צווייםצז אויםץ  געיינמעי
 דצר אין װ*יט צר וױ אױגצ?, די מים

אוםרוחיגע עט^ינצ ארײעעקואנס זח

I

1

t זיח j*>m» to — נק׳צלט׳ט irn p o 
מן טיי ױמנדי אםת׳* ד*ך זיי  סיי* נא

ת jrw**n ד* pm ססעז  םוין
מז pm סייגסאל םאבט.  סתז pr לן

־ ivoip(« נים «ד*נ«נן די אויוי נ*י  יי
m• PM» it  mmbDm ovmv tvt’o םיד

f  m r n r  pnvno in*P

o*n נ*ר pram D ivni שנעלע ד*ם 
i n  pk i m p סעד«ר pm ד*ס ra rn r

o *םעסיז n  po .ר ,יויי
— prp ׳ױין איך o*n — ...f pm 

ר דיי n ינ ro w ta i סיס *tpoou די 
.0איב*ת*בר*נ׳ שסילקיים

— r a n  pm — i p*j) דונ«ר־ דער

 און כלײבסט דו — ענטשער דינער
רטע.1ט it פאריטששט װערסם

 ־סטעהן נעבליבען איז ■אלאנאיעױ
 אונטער־ דעם און פױל אםענעם אן טיט

אננעקוחם. םראגענד זוכונגס־ריכטער
 ארױסנערעדט. ער האט — װאס? —

? אין— ^ ר  אוכד אבער דאך איז עס טו
פאדק... דעם אויף זײן פוז איך מענליך.

- שטיל! שװײג —  דעם געװען איז ־
״ ענמפער. ריכםער״ס

 אבער ״׳' נעהן טודפע איז זאל איך —
 איך האב געטאז. נארניט דאך האב איר
פיט זיך אדער בא׳גנב׳עט אימיצמז דען

 דאך זײגעז מיר געשילאגען? איפיצען
 סיר סופט פארװאס מעדפען. פרידליכע

 װאםיייטש׳ס םאר אפשר טורפע? דאס
 באצאיט, שוין איר האב דעם ? חוב

!..כ׳יעבעז
דיר. איך זאג ! שםי< —
— :a ,איך אבע־ !שטיל בין איך נו 

 בא- חוב דעם האב איך אז אײך, שװער
 אין בדידע־ דרײ זײגען מיר צאלט.
 פאזע שטעהט הײזקע אונזער . דארף
ארן... טײך

 ךעף—!רײד די שוין גענוג אבער —
 װאונת א האט אונטערזוכונגס־ריכטער

 »*sks װען און פאליסלײט, די צו נעטאן
 געװאלעז, ארויסגעפיהלט איז נאיעװ

:געבי־ופט ער האט
 זיינעץ ברידער, דרײ זײגעז טיר *—
 אנדע־ דעם אז פיך געהעז װאס מיר.

 זײנען פיר װײל נאר חובות... רעלס
 נענען ו“אי זיד פעז עײויבט ®ויערים,

 פאל- א א״ז םױ הרלעט סען אז אונז.
 איד אבער רעבט. איז ס4דאפאי וןאס,

 י*י-? קוי״ט לוא״ום :וויסעץ לאר »',יז11
? געיעכטינקײט די איז װאו

מיר פװ אונײםעד די עוהלמהװנגפװ וויכםעע א שאפ םעבדעל׳ם און לעד
 איז פארטש, טען11 דעם פ־ײטאנ,

 ער־ אץ אפגעדרוקט געװען ״טאנ״ אין
 או:־ זײגען עס װעיבען אונטער קלערונג,

 ״סטדײ־ פון נעפען 7 געװען טערשריבען
 אז קרײפען, װערבע ארבײטער, קענדע״

 אויבענ־ דעם פון אפגעזאגט זײ האט סען
 טע35 װעסט 213 פון שאפ דערפאנםען

 זין האבען זײ װײל *,,דערפא סטריט,
 דער פיט רעדזשיסטרילען געװאיט ניט

אינטערנײשאנאי
ערקלערונג, זײער אין באהויפטען זײ

 יע־ דער איז יױוײ טשערפאן דער אז
 אז פאיאורזאבס, האט װעלכער ניגער,

ארבײט. דער פון אנטזאגען זיי זאל פען
 ׳שאפ דעם פון ארבײטער די םיר,
 פיר איז 2א ענטשידעז דאס לײקענעז

 און ארבײטער 7 די סײ טשאיענדזשען
 נעװעזענער דער פון באאפטע די סײ

 א *ז פיהרעז וועיכע באארד, דזשאיגט
 זײ אויב אז שאפ, דעם געגען סטרײה
 דיפ־ זײנען זײ אז באװײזען, װעלען

 האבען זײ װײל געװארען, טשארדזשד
 טיט רעדזשיםטרירעז זיך געװאלט נים
 טאן םיד װעלען אינטערנײשאנאל, דער

 םארלאננעז, װעלען אלײן זײ װאס אלעם
 פיע־ זײערע קריגען צוריק זאלען זײ אז

ארבײט. דער צו צעד
 אטת׳ע, קײן ניט איז ערקלעדונג זײער

 דערקיערען געװאלט זײ טען4װאי וױיל
 קיין נעהאט :יט זײ װאלטען אטת, דעם

 אין שאפ דעם דערקלעדען צו אורזאכע
.1טוטעי 4פיעי אזוי אנטאכען און סטרײת

אטת^' דער איז װאס
 צױ װאנען 6 א אוטגעפעהר מיט

 ׳יאקס נאמען מים׳ז פינישער א איז ריק
 הקעב פראפעסיאנעלער געװעזענער א

 זעלבעד דער בי.י געסקעבט ד^ט (ער
 שאפ א געעפענט האבען זײ װען פירמע,

 כשר׳ער א יעצט אלז פאיק^ עסבעדי איץ
 געװארען, דיסטשארדזשד ?אטוניסט,

 גוט. געװען ניט איז אדבײט זײז װײל
 טשער־ צום געװענדעט דאן זיך האט ער

 ׳דעם טראץ און שאפ, דעם פון מאן
 רעד־ קײן געװען ניט איז עד װ$ס

 טשעדטאן דער האט דאך זשיסטדירטער
 אר־ דער צו אװעקגעזעצט צוריק איהם
בײט.

 דער האט ארום װאבען 2 א אין
 םאל דאס ענטזאגט. װידער איהם

 אםילו שאפ פון םשערםאז דעם ער וזאט
 אנשטאט דעם. װעגען אינפארמירט ניט
 צו אדער טשערמאז צום װענדען זיך

 אװעק ער איז אינטערנײשאנאל, דער
באארד. דזשאיגט געװעזענעם צום

 א איז שפעטער םענ פאר א אין
 באארד דזשאינם דעם םון םארטרעטער

 שאפ־ דער שאפ. אין ארויםנעקומען
 באס, דעם עיקלעיט דאן האט טשעדמאז

 םון ניט איז ״פארטיעטער״ דיזער אז
 רעד־ איז שאפ דער װײל ױניאן, דער

 איג־ דער צו באלאננט און זשיסטרירם
 אנטזאנ־ דער אויב און טערנײשאנאל,

 זײן אויםנעהדען זאל מעז אז װיל, טער
 םשער־ צום װענדען זיך ער סען קלײם
 םארלאזעז האט םארטיעםער דער םאן.
 טאג זעלבען דעם האט און שאפ דעם

 ער״ ״פרײהײט״ םון שפאלםען די דורך
 ארבײםער די געבען םטרײה א קלערט

שאפ. פון
 ערקלערונג, די אז ,,באשסעטי;־; צו
 גע־ האבען ארבײטער 7 די װעלכע
 באװײ יןען אמת׳ע, קײן ניט איז מאכט,

 צו הײנט נאר אז דעם, םיט װעחנן זען
 װעל״ םײדעל, א שאפ אין ארבײט טאנ

 אױך איז און םריהער געװען נים איז כע
חנדזשיסםרירט. ניט איצם

 עס »ז ערקלערען, אויך וױלען םיר
 זײגען ארבייטער 7 די *ז אםת, ניט איז

 םטרײסען. צו שאפ דעם מון •רונםצר
 סקים גאנצער דער »ז ®טרשםצחען, םיר
b*t ^ישיערצז פון  o n םםדײיז אין
דו  פון םשערכיאז דער ווײל דצרמצר, ו

B«r איז m געננער ראכעגעד1אױסגעש

 -־ך י־ואטוגיסטען. יד גענען קעטפער און
 נערע־ א זײ ניט סטריײז זאגענאנטעױ

 און טוכיעל, סך א טאכען צו געגהײט
 פידר די זיך האבען טוטעי־ דעם צוליב

 באאיד דזשאינט געװעזענעם פון דעד
 לעבעץ דעם טיט גערעכענט :יט אפי^ו

 זײ און פאטיליעס 7 פון װאוילזײן און
 פריהעי, װיסענדיג סעזאה א ױאינירט

 ארביײ די פון פראצענט 90 איבער אז
 אפײפען ניט זיך ײעיעז שאפ אין טעי
״סטרײח׳/ זײער אױף

ארבײ־ די פון נעטען די זײנען דא
 זיך האבען *ועלנע שאפ, דעם פזן טער

 ע־־הלע־ דע־ אונטזןד אוגטערגעשריבעז
:רונג

הטאון, ה. העכט, ה. :2 לאקאל פון
 אײנהאדן, י. וױנטער, פי. האטינעצקי, ס.
 י. האבערטאז, י. ׳תאהן ד. באננא, מ.

לױדי. < אין סענם
נודביאז, דזשאו :9 לאקאל פון

 דזשײ־ כאיט, ס. ראכטאן, מ. זוסס, ס.
 רודניצק/ פ. קאהן, איזי זוסס, קאב

וױנער. לינא אוץ בלענד פאלי
 טע:־ ם. *א:דא, י. : 10 לאקאל פון

 טאייטאת ה. דאיגפעסם, ס. גליק, דעל,
אדלער. מ. און

נ. טיטכיאז, העדי :35 לאסאל פון
:אגעלביש. ס. און מעגדעל מ. ראבינער,

 דזשעת ניראילא, ל. :48 לאקאל פון
 טפאסאטא אנטאן און גדאסיא

שאפ. פין טשערטאז לױױי, ל.______

ױ װי ד א אז ע ק נ י פ ל א  ז א ש
ן ע ר א װ ע ר א ג ע ט כ ע ר

 איז זיטעױטאן פון ארבײטעד די ׳טיר
 ׳כט. טע24 װ. 35 שאפ, טענענבוימ׳ס

רעזאלוציע: פאלנענדע אגגענוטען חאבען
זימערטאן, מר. ׳באס דער װי ״אזוי

 װא־ צױײ פאר באצאלט ניט אונז האם
 נע־ :יט האבען טיד און וױידזשעס, כען

 אזוי און ;באװײזען געלט דאס קענט
 אויסנאטע דער םיט אדבײטער, אלע יױ
 דער טיט געשטאגען זײגען אײנעם, פון

 כי*ר האבען באארד, דזשאינט ״לינקער״
 און באארד, דזש. צום נעמאלדעז גלײך

 זײנען ראדזשערס מד. מיט טוכטען טר.
 האבען זײ װי נאכדעם און געקוםעץ.
 ארבײטער, אלע םון נעמען די ;ענוטען
 ניט ׳שאפ דעם פארלאזט זײ האבעז

 איבערלאזע:־ שטעלוננ, קײז נעהםענדע
 זײ וױ לאנע, זעלבער דער אין אונז דיג

;גענו\נעז אונז דואבען
 בר. איז ציפאל א דורך װי אזוי און

 ;ע־ אינטערנעשאנאל דער םיז שעהנפעלד
 האט עד נאר װי און בילדיננ אין װען
 טראבעל, אונזעד פון דעדװאוסט זיך

 און שטעלוננ א גענומעז גלײך ער האט
 באצאי^ען צו דזשאבערס די נעצװאונגען

 ניט דאלאי, 2300 װײדזשעס, נאנצע די
 פייר װאס ׳דעס אויף זיך אפשטעלענדיג

: באשליסען לינקע, אלע זײנעז י טי
 איבערגעגעבעגהײט די צוזעהענדיג

 די צו אפיסערפ אינטערגעשאנאל די פון
 מיר דריקען ארבײטער־אינטערעסען,

 *בר. צו דאנק הערצליכסטען אונזער אויס
 גארדאן, ברודער אױך איז שעהנפעלד

 שעהנ־ בי מיטגעהאלפען האט װעלכער
 איגטער״ אלם און פערזאנען אלס םעלד,

 אר־ אי*ע כייר, און באאטטע. נעשאנאל
 צו זיר פארפליכטען שאפ, פון בײטעד

 אינטערנעשא״ דער סים רעדזשיסטדירעז
א בילדעז איהר העלםען צו און נאל

ױניאן. מעכטעע און שעהנע
 בײצושטערען אויך באשליסען מיר

 אויםבויאונגס־ . אינטזןרנעשאנאל צום
 אלץ, מים ױגיאז דער העלםען און םאנר
“קענעז. נאר װעלען מיר װאם

:רעזאלוציןונס״ק^םײמע די
בעלסאנט א.

םאקס א. ברענער ם.
ג מרידםאן ס. סאהז א

שטײנגלאס• ב• סינגער
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ײע־ װאנעו צװיי קומענדע די פון פאראױף אין
 רעארנאניזירטע די אין װאהאען די םארקומען אען

 װע־ ערװעהאט װעאען עס און אאתאאס, ררעס און קאאױן
 די .1927 יאהר פאר׳ן נעאםטע אאסאאע די רען

 ׳צוין ה*בעז סאמיטעם ,,*נדזשעקש*!״ און ״׳דיעה׳טאן״
ט; זייער םארענדינט  אאע די םון איסטען רי ארניי

 ארױםצונעהן נארעכטינט זיינען װאס קאנדידאטעיר
n װערט עס און םארטינ זײנעז באאאט, אויפ׳ן sr 

װאהאע!• די םאר נויםינ איז װאם »אץ םארפערטינט
 דעם אין װאהאען די םארסומען װעאען צוערשט

 םארהומען וועאען נאבדעם נאײר .35 אאפאא פדעםער
 אין און ,2 אאהאא אפער״טאר׳ם דעם אין װאהאען די

 ױניאן דרעסמאכער די .9 אאשאא םינישעו׳ם דעם
 אא• רעם אין װאהאען די צואעצם. קוםט 22 אאהאא

 מערץ, מאנאט דעם םון םוןי ביים םארקומען װעאען קאא
 זיין ױניאן דער אין װאחאען די װעאעז דעם םיט און

םארענדינט.
9 ♦ f

 אונזערע װעאען יואנדידאטען נאכױנירטע די פון
 אױסצױ שװעריגקייטען חיינע האבען ניט מיטגאידער

 ע?־ די םאר מענשען, םעהיגע ריכטיגע, די יןאײבען
 אא־ די םון בעאכיטע די םאר און באארדס זעיןוטיװ

 אױסצוקאײ־ זײ םאר זײן שװער ניט װעט עס קאאם.
 סאד סיזזרער טלןפחאױפעגעוג *וץ אױפריבטמע בען

 די צונויוי שטעאעז װאס נעמען, די ארגאניזאציע. זײער
 דא דארט זײנען עס אאײן. זיך םאר רײדען איסטען,
 צװיים״ ניט קאן קײנער װאס םרויען, און מענער

 אמטען די םארנעטען צו פאסיג זיגנען זײ אז אען,
 און נעװארען. נאםינירט זײנען זײ וועאכע פאר
 םאר פאסיגסײט און םעהיגקײט זייער אז וױיסט, םען

 זײער אױוי באזירט איננאנצען איז אטטען די
 און ױגיאן זײער צו איבערנעבענחײט און לאיאיציטעט

 אויוי שטעהט. ױניאן די וועאכע םאר ירינצי^ען די
 דער םון ■ראבאעםעז די םארשטעחן און ודסען זײער

עהר^ימזייט אערזענאיכעד זײער אױף און ארנאניזאציע
אימןרגעבענהײט. און

װאה״ די אין דאס װיבטיג, זעחר עס איז דעריבער
 אין באטײיציגען זיר מיטנאידער אונזערע זאאעז אען

 װעאט, דער װײזען וועט דאס ;םאסען גרויסע זײערע
 זײנען דרעםםאכער איז קאאמ כמסע גרויסע די דאס

 דעם און אעבען חנם אין םאראיגטערעסירם שטארס
 רעארגאניזירטע די ארנאניזאצי^ זײער םון שיסזאצ
 זיײ װעאכע יוגיאן, אינםערנעשאנעצ דער םון לאקאצם

 אוי־ די און רעכט דאס חאבעז וואם אײנציגע די גען
 םון נאטען אין צו׳האנדצען און רײדען צו מארימעט

 אינדוס־ גארםענט צײדיס דער םון ארבײטער די
טריע

>4 ♦ *
 אונז םאר נויםינ איז עם צי סוים נאויבען םיר

 אאהאאם די 1אי װאחצען סוםענדע די אי אנצואוױיזעז,
 פאסירוננ װינטינםםע די זיין וועאען ,35 און 22 ,9 ,2

 א םיינעז װעט Dir אאתאאם. די םח אעבען ועם אין
 אעיען, נארמאאעז » *ו זיר צוריהסעחגז םוא׳פטמנרינער

 די װעאכער םון מםאראאיזאציע םון •עריאד א נאר
 םון היאוי דער םיט נעװארען ב#םרײט זיינען םיטנאידער

o* •1ױני* אינטערנעמאנאא זייער r זײן וועט 
 װאם ארבײם גרויםער דער םון «קט ׳פאום דער

 אונטפמוםען זיו חאט אינטעתעשאנאא אונזער
 די אויםרײנינען *ו *וריס, סאנאטצן דרײ םיט ט*| *ז

 םארדאר־ שעראיכען, דעם פון ייניפז רער םון רייחען
 םאר־ האבען פאםוניםטעז די יואס א״נםאוס בענרען

 װאס צרות *אע די זװ םווי • נאנען ותם twn שירײט.
 ארבײםער, די אויוי מבראכט חאמן סאםוניגמז די

 ארכײטם־םטאנ־ די און יתיאךדזאם די פאתיכגמנדינ
מעפער. דחנם אין פצאופ די אין ךארדס
 רזןנואערע די איעשגמצעז *וריק וחנא׳װ וואחצקן די

 יאסאצם די און מאםם׳ג און באארדם עסזעקוםיװ
 םונפזױאנירען. גארםאצ *נחױמן אםאצ ױיחני וופצןן

 חן־ סון מריאד חנם םארעעײגען turn, דאם
חג ניוינ תי י ס  וואם פאםיםעם, הארי׳וי■ראײי י

 דעם פון גןײאיעז אאימטעפ וױיסװייציג «יינ«ס
ש ײעאזנז באאדד, ימ״מוםױא וממפראי  אויטאמטי

מ פג ת מ י אי r י m m  ערײזזהאםע רי צו סאגט 99
י ייח  װעאען אאהאאס די פון י<יי<<אסי י

 פאראגטװארנר דיחנפםע n ויו אױןי
ז חןר«יחרי» ופוא־ י n י r n ױגיאננ^ יפפאצ
 פאאופ חנר פון גאארד דפם״דז׳יאינם M פײצ

ח ימי«פ. איגנתרנע־טא׳ אוגזער:«ון י

 י «״•־' ♦ • • •
>n  .1» •  *W װי^ען גדר װאס

k ג,

 מיטגצידער, אוגזעחנ פון אױפטערקזטמײט n ציח^ן
«p ױגיאן. דער אין ווטחצען אנקומעגדע די מיט שײנות

 חערשאמט ^אמוגיסטישע די דאס וױיסען, 1מי
ט זץ• חינטעד געאאזען וזאט  װאס שאעכטעס, וועגיג ד
 צײט^ביז אענגערע » געדױערען דטרסען אששר ױעט
 איז מאטא זײער כאזײטיגען. ?אגען ov װעט מען

 אוים־ זײער באהערש׳/ און ״צוטײצ :נעודעז שטענױג
 װאס ױניאן דער אין נאשאפען צו געװען איז גאנע

 ארײנ־ זיך קאגען זאאען זײ כדי פראשצתס, טעחרעד
 טיטאען. געמײנסטע די דורך אפיצו טאכט אין כאוען

 צו מאכט, אין ארײנגעכאנט אײנראא זיך זײ האכען און
 און געװאאד. איבער נויטיג, אױב דארט, זיך האיטען

 איז װאם עאעקשאז, יעדעד אין זײ האבען דעריבער
 עטאיכע אעצטע די אין ױגיאן דער אין םאדגעהוטען

 ״סאײטס״. פון פיסטעם דעש א״גגעפיחרט יאהר,
 אוטעהראיכעז אן אײנגעפיהדט זײ האבען דעדיבער

ס׳ן געגנעד דיעי־־ע םאראױטדעגדיג װאהא־קאטיײן,  או
אופן, נידעריגסטען

 װילען ״סאײטס׳/ ניאבען פון סעטאדע דער װע;ען
 קוםענדע די אין סיטגאידער אונזערע װארנען טיר

 מע־ טיאוס׳ע די אנװענדען ניט דארםען מיר װאהאען.
 זיר האבעז טיר װי נאכדעם לאטוניסטעז, די םון טאדען

 קײן האבעז :יט דארפען כיר יאך. זײער םון בעםרײט
 היסטערישע קיין אגםיהיען ניט דארפען מיר און כאײטס,

 װאהאען םרײע אטת האבען אאמיר װאהא־קאמפײגס.
 וואם לאנדידאטען בעסטע די אויסערװעהאען אאטיר און

 קאײ־ צו װעטען פיז און באאאטס. די אויוי זיך געפינען
 אויף פערזאנען גענוג דא זײנען עס גענוג. דא איז בען
 װער װעמען, אירנענד צוםרידענצושטעאען איסטען, די
 זאא ױניאן די אז םאדאינטערעסירט באמת איז עס

בעאמטע. פעהיגע און עהרענהאםטע גוטע, האבען
 טאמא אונזער זאא שטים־האסטען, צום געהענדיג

 טענ־ פאסענדפטע און םעהיגסטע די בעסטע, די :זײן
 די פיהרעז צו ױניאן, דער אין אטטעז אאע םאר שען

 בעאײג־ ניט פרײע, יאהר! הוטענדען דעם אאלאאס
 דעי צו צוטדויעז פואען דעם מיט װאהאען, םאוםטע

 צו פיהרעז װעאען מיטגאידער די פון אורטײאם־הראפט
 סאמע רי װערען אויסדערװעהאט װעט עס דאס ׳•עם

אויפבוי־ די אנצופיהרען לאנדידאטעז, די םון בעםטע
!ױגיאן דער אין ארבײט אונגס ׳

ר ע ״ ד ג א ט ן ״ ע או נ ײ ״ ז ן ע ד א ר ע מ א ק ״
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 אין קאטף דעד אנגעפאנגצז זיך האט עם זינט
 דער פון ארגאניזאציע די באפרײען צו ױגיאן אונזער

 מאנאטען .אײג^ע סיט הערשאםט, האמוגיסטישעד
 אפלאאננען די נאכגעפאאגט גענוי מיר האבען צורמן,
 בא־ א םיט און פרעםע. אאגעמײגער דער אין דערםון
 אין נאכגעפאאגט עם טיר האבען אינטערעם זוגדער

 א םון נעאײענט װעדט װאם פרעםע, אידישער דמר
מיטגאידער. אונזערע םון צאהא גרויסער
 פרעסע די דאס זאגען, מען לאן אאגעםײן אין

 װירקאינע די םארשטאנען קאאהר גאגץ האט
 אינטערנעשאנאא אונזער װאם קאמן* דעם אין אישום

 און צושטערונג םון פרעדיגער די געגען אעעםיהרט האט
 דער פון פרעםע גאנצע די באװענונג. אונזער אין כאאס
 קאמױ פאר א םון אויסנאם דער מיט יארק, נױ שטאט

 אינטערנײ־ אונזער געגעבען האט באעטאאך, ניסםישע
 נײעס די ;דיעא״ ״סקװער א רוםט, םען װאם שאנאא,

 דאם איז קאמוניסםען די מיט יןאמוי דעם באצוג אין
 אוםפארטיײ נאנץ געװארעז, איבערנענעבעז ריכטינ רוב

 ארוים־ צײטונגען די האבען עדיטאריעא אויך און איש.
 םאקטען די עהראיך איבערצוגעבעז װאונש א נעװיזעז

ױגיאן. די ראטעװען צו לאםף דעם פון
* * *

 דעם באדויערען צו מעהר אאץ דעדינער איז עם
 באאעבאטי־ דער צײטוננ, אידי׳פע אײן םון רעהןורד

 ,איבעראא־ םאר זיר האאט װאם צייטוננ א «טאנ״, שער
 אזוי נעאאזען זיר האט װאם “קואטורעא־צױניםטי׳ש

 און צירקואאציע נאך נעיענ דעם םון םארםיהרען םיאוס
 אאנער, האםוניםטישען דעם אין »זש םארסריכען
 דעם פון סריװדע די צגנעהםענרינ זיך מכאומרשם

 באארד, דזשאינט האם־גיםטישען ארונםערנעזעצטען,
ױני^ן. אינטעדנעשאנאא אונזער נענען

 צױ צײט א םיט נ*ר נאטיראיך, האבען, םיר
 דעם םון ^ענרעגץ פרא־סאםוני׳סטישע די באמערקם ריק

 נייעס די איבעמענעבען ה*ט ער אזױ ווי ״טאנ״
 נע־ א מיט פאםוניסטען. די םיט פאםוי אונזער פון

 םיר האבען םאראכםוננ, טיט נעטישט אײר, םון םיהא
 נעמאכט האבעז ״ט$נ' םון רעדאסטארען די װי נעסוסט

 .אוכד דייזאגענאנטע שאםען צו *נשטרעמוננען אאע
 האאוהמאכער די צװישען באווענונגעז ■ארםײאישע״

מן םיר א  אויםנענומעז האט .טאג״ דער װי נעזעחן ה
 זא־גענאנטע סיט פארהאנדעאם און .חז»וםא*יעס״

 אײן אויוי נעזוכט האט און טשעראיים ,אופארטייאישע•
 אינטערנע־ דער שאדען טאן צו צװייטעז א אדער וועג

נעווען. םענאיך נאר איהם א«ז דאם וױםיא אויו• שאנאצ,
* * *

 דער וזאט קאטוי דעם םון צייט דער דורך אבוואחא
 טענאיך ״טאנ״ דעם גענעמז אפים אינםפרמשאנ*?

 *נדער יעדער *ו נענעבעז האט םען װי גום אזױ—נײעס,
 איבער־ זײנען ov וחנצמ אין — יארס, גױ אין זױיםוגג
 *נטװיפ־ און פאםירוננען די רינטינ גפװאדןן נ«ענפו

 עם ענטוועדער .טאנ־ דער חאט קאסן», דפם אין <וע«
 נע־ צוקרייעלם איז פס אדער געדרופב^ ניס איגנאנופן

מגרמנעמן נייעם די אס פאצנם אפט ייאיפן.  ווערען אי
ח  פארםיהרערישע צעכעראיכע אונטינר אאציםס זימפ י

אף. ז ייח מפי  און מאנם נײם מכאפם זיי ויאט סיז מ
ױי נעםאנט אויפמרקזאם זיי אוגז גתן פאצנט חנם, א

י * 1* i״‘

mm o״ »ו וווזפג, א טיט תירוצים םארשידענע נענען v 
פאםירעז״ ניט ניעהר

ו אעצטע די אין א אין1נאריכטמ די אין װ<ונען, ו . 
 ק«רד די םון אנשטרעננוננען אעצטע די װענען ,־,טאג״
 וױדער סיר זעחעז ױגיאן אונזער נעגען ניסטען

 טיט ״כאםארנט״ װערט אאעס ערשיינוננ. דיזעאבעע
 זיינען דעפארטע! די אט און םארנ, האםוניםטישער דער

 אפיאיעצפר דער אין ערשיינעז װאם דיזעאביגע כמעט
 נײעפ די איז נ#ור ניט און ■רעםע. פאמוניסטישער

 אונטעד־ אן מיט אדטיקאען אין אפיאו אאיין. קאאופם
 אזױנע שרייבעז צו עראויבט ״טאג״ דער האט שריפט

 װע- נאנריף ענסטעז‘’? דעם ניט האבען װאם שרײבעי
 קאטױ די מיט קאנזו« אונזער אין םאתטען הויפט די נען

 זאא רען טאכט אינטערגעשאנאא ״רי אז ניםטען,
ו ײיאען זײ װאם דעיפאר ארבײטער אנטזאגען י ט ז  ;י

 נעשאאנען װערען א־בייטער ״אז ;רעחשיםטרירען״
 נאארד״ דזשןויגט צום בא^אננעז זײ װאס דערפאר

 געפאוינענע נ־ט און נעשטױגענע ניט אזױנע נאר און
פעשױת.
ט :קורצע; א־ן  איצט נױר זיעעז ״טא;״ דעם נ-
ױיטעי און אן איצט פון פא־ט':.  ״כא־ מיר װעאען ו

 באעק־ קאסוניםטישע די וױ פונקט ״טא;" דעם סראכטען
 ערװאר־ װעאען סיר און ״פרייהײט״, רי סעיא־ברעטער

ב פון טען  ״אוספאדטײ־ א־' ױשר םיצ אזײ פונקט איי
 רער נענע: ירניאז ־1יא,־גז א•; קאדף רעם א־ן אישקייט-

פעסט. ?אסוניםטישער
* ^

 אויס״ זיך רעכט זײן נאטירריך האט ״טא;״ דעי
 ״טאנ״ באאעבאטישער דער חברים, זײנע צוסאײבען

 רי מיט ברעטעא אײן אויף שטעאען צו זיך רעבט א האט
 אידישער דעי אז אבער, דענהען טיר קאםוניפטען.

 דעם װענען װערען געהאאטען ניט דארף ׳בכרא עואם
 אורואכע די איז דאם טאקע און םינסטעי. דער אין

 פאר די אט שרײבען צו באװאױגען אינז האט װאס
 צו דענקט ״טאג״ דעי אױב פראגע. דער װענען שורות

 א כאפען צו כדי אינטערנעשאנאר אונזער פארלויטדען
 דענקען יעזער, קאטוניסטיש־געזאנענע הונרערט פאר
 טאכען צו באקאנט דאס פייכט אונזער איז עס אז טיר

בברר. װערט דעי צו און טיטגלירעד אונזעױע
 גיט זײגען טיר :זאנען ב״ר וױרען שרופ צום און

 איז עס חנ-ים. נײע זײנע ״טאנ״ דעם טק:א
 װעמען טיט אײגזערזן, ארײן באלד װעט אזיעך טעגליך,

 גאהענטעד אין הוטען צו געיוע;. פתחתן זיך האט עד
 נחת קײן הײגעם פאר איז קאטוניסטען מיט באריהרונג

 באצעבאטישער אזא םאר נאך באזונדערם און ניט.
 רעדאקטארען די ״טאנ׳/ דער װי אונטערנעהםוגג

דעם דערמאגען אויד דך מעגען ״טאג״ פון
 האבען צײטונגען אידישע אנרערע װאס שיקזאצ
 און חשבון, םאאשען א געמאכט האבען זײ װײצ געהאט,
 בא• ארבײטער דער געגען מצחמה א אנגעפאגגען האבען

 װעצען ״טאג״ םון הערען די אז מעגאיך, איז עם רוענרנג.
 — װארט שםריך אצטע ראם אז אינניכען'אויסגעפינען

םאר זיך פאםט — !לאםט דײן בײ זיך האצט שוסטעד
צײטונגען. ״ציבעראצע״ זאגענאנטע םון ארויסגעבער \

ל ױ ע נ א ש ע נ ר ע ט נ י ז א ו ט מ צ י ט ש ע ג
. ן ע ר ע װ

 שוין צײטוגג דער אין מיר האבען װאך צעצטע
 אינטעמעשאנאל אוגזער איז, עס נויטיג װי אנגעװיזען

 אלע םאר אײנמאל כדי היצף, םינאנציעילע באקוםען זאצ
 םון רעשטלעך אלע ױניאן דער פון פארטרײבען צו םאל

צושטערער. און םארםיהרער קאמוניסטישע רי
 װיםעז אאזען איצט כױר קענען פארגעניגעז מיט
 רעדזשיסט״ די םון צאהר נײע א דאם לעזער, אונז^רע

 זיף האבען דרעסםאכער און לצאוק םון שעםער רירטע
 אינ״ דער פאר טאג האלבעז א ארבײטען צו פארםציכטעט
 די אויםצובויען צוריק פאנד א שאםען צו טערנעשאנאצ

 אר״ אײנצעאנע טויזענטער האבען דאסגצײכען ױניאן.
 באדײטענדע אײננעצאהצט ארן אפגערוםען זיר בײטער
 שוצדי: זײנען זײ װאם טעהסעס און דױם אין סומעז
ײ װאר דער םון םאראויף אין ױניאז. דעי צו געװען  זי

 ױניאן דער אפגעצאהאט און מאםענװײז געקוטען זיי נעז
געװען. שואדיג זײנען זײ װאס חובות אאע

* * >ij
 מיגוט אײן קײן אויוי פיט נאר טאר ארבײט די אט

 שעפער צאהא א נאר דא זײנען עם װערען. אפגעשטעאט
 בײ• װאאטען און אפגערוםען גערען זיך װאאטען װאס

 די טײאוױיו םאאט עס און חוב״ זײער טראגען
 םיטנאי״ אסטױחנ זאנסט איז טשעראײט די אױו* םאיכט

 מאכעןיײי צו שעפער דיזע אין ױניאז דער םון רעי
 נאר וױ גיך אזױ טאן דאס זאאען זײ אויםמערקזאם

 םינד אקטױוע און טשעראײט די נאר זאאען מעגליך.
 צאתצ גרױסע די און פאיכט, םואע זייער טאן גאידער

א•״ נים געוױס זיך װעאען שעפעד די םון םיטגאירער
 אינטערנע־ דער העאםען צו טײא זײער טאז צו זאגען

x שאנאא.
 םוז חיאוי סייז גיט ערװארט איגטערנעשאנאא די
 נים •עדאען מיר כדטגאידער. איהרע םון חוץ א קײנעם

 נים םארקויםען םיר און באנדם*״ ״םעיה הײן מיט ארום
 אבער רעוואצוציע/ ^סאציאאער דער םאר סטאס קײן
 םוײיד אין אדבײכמר צאהא גרויםע די אז וױיסען מיר

רי כרי און וײ האבעז נויטיג זעחר באדארםעז
 אצץ טאן קענען טאמענם איצטיגען דעם איז זאא ױניאז
 נןף^) םינאנציעא ױ מוז טאן, «ו נױטיג איז עס וואס

 אײד צו זיר יוענדעז םיר און וחנחנז״ שטאר?ט
 די חנד נעב*( צו דחנםםאמר און םאכער

 דיגאו אח tM*m ׳סיר און נױטענ^יך. ױ וועלכע אין
מר תחנ איו וועם רוױ אונמנר אז #זי ס דײחוז אי  אדיו

■1r ^יקצאע• וחא־זנסמן א
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 געשיכטע יאהדהונדעדט
o לארואל ױניאז, ראטערם

 די גיט מען זעהט װאאד איבער׳ן
 םארשטעאט, געדיכטקײט די . ;בויכיער
 איגטער• דער פון געשיכטע דער איבער

 דער װ^גען קוים מען רעדט נעשיאגאר
 יאלא־ איהרע םון נעשיכטע באזוגדען-ער

 םארוױקעאט מאסען־דראמע די ;יען
 רעװאא• 10 אאקאיז אײגצעאהייטען.

דעם. געגען ^ידט
 יאהר־הונ״ םערטעא א אפנערעבט

 עסזים״ יאהר 25 — ױם־טוב א ׳דערט
- טענץ  10 אאקאא װיא ױביאעאום, א -

 זיך כאזונדער, זעהן זיך אאײן, זעהן ךך
 אן מיט װאאד אין בוים א איס זעהן

 אײנע־ אן צװיעען־געםאעכט, אײגעגעם
 אײגענעם אן באעטער־אױסשפרײט, :עב

 אײגענארטיגקײט, אזא אין אויפזעהן
 שאטען באזונדערען א שאפען זאר ױאה

 דער םון װארד־נעדיכטקײט דער אין
א״גאניזאציע. אעעדײנע־־

 םון פראכט דעם מינדערען דאס װעט
וואי־ר^' גאנצען
נײו
אנ״ מעתר נאר זיך װעס װאאד דע-

זעהן.
 אינ״ די ארגאגיזאציע, אמעטײנע די

 א דורך ביאדאיכער װערט טערנעשיאנאר,
 — םארבען אײגעגע דיט יאקאיז
 אײגענער אן און ם;ים אײגענעם אן
נ־צדיז.

 די איצט םארעםענטאיכט s 10אקא‘י
 קאטער־אדגאניזאציעס, םון געשיכטע

 קאמפען, ״ קאטער שטדעבוננען, ־ קאטער
 םון נעשיכטע דער צו בײטראג א זי איז

 איז זועאכע אנטערגעשיאנאי, דעי־
ט געװארען אויפנעװיקעיטי  פאר א פי

־יק.יצ יאדר
 10 אאלואא םון געשיכטע דעי דוױך

 אעבענס־ די םון װירקוננ די נײלן זע־זט
 אינטערגעשיאנאא דעי אדום שטורעפס

 איהרען. טײא באשטיניטען אײן א*ן
 איג״ רער םון פאסען־ביאד גאנצע דאס

 קענטיגער, דערפון װערט מעדנעשיאנאר
rysr־ ;  אפנעציײ שארפער הע״ע־, ׳-

כע;ט.
פאסט, פאר׳חתם׳עטער א ״טוין ס׳איז

 קרעםםעך איגטערעסאגטסטעד דעד אז
 עהאנאםיש דור יעצטען דעם אין *:*פיא
 אמע־ איז מאסעז אידישע די פרן אעבען
 םרױעדקאײדער די איז געװען איז ריהא

 אזא פונקט םיט נאך קען דערצו פאנען.
 אינ־ דער אז װערען, געזאנט זיבערקײט

 אין קרעםטען־שפיא טערעסאנטסטער
 האם באוועגונג ארבײטער אידישער דער

 םא־ דיזע םון ױניאנס די םון נעשיאגען
 וױיזט, 10 אאלאא םון געשיכטע די כען.

 סרעםטעך אינטערעסאגטסטער דער אז
 דיזע םון ױניאךאעבען דעם אין שפיר

 קאטער׳ס דעם פון געקופען איז פאכען
וױניזעי.
 אאס געזאנט ניט װערט אהץ דאס

 די םאר קאמפיימענט ױם־טוב״דיגער א
 מעשים איבערגעװאויגענע די קאטערס.

 לאקאל םון טריט איבערגע״חשבונ״טע און
 איבערגע־ דורך איצט זיינען זואס ,10

 גע־ א אין ארײז טאטעריאאען םאישטע
םאקט. א אאס דאס באשטעטיגען שינטע,

 אאקאא״ זייז האט אאקאא יעדער
 איז, ער אז גאויבט, און פאטייאטיזם,

 צענטראא־פונסט דער זיין, דארף אדער
 די שטודירט מעז װען אינטעיעס, םין

 בא• זײטיגער דער אינטערנײשאנאא.
 םאר אנדערש. דאס זעהט אבאכטער

 אמת׳ער םעהר א אין 7אא איז איהם
םון טראכט ער מעהר װאס ער, ליכט.

 זעהט םעהר איץ אינטערנעשיאנאא, דער
 נעה״ און זיר־צוזאמען װעבעז עס װ ער

 אינטערעסען הנויאען םאנאנדער זיד מעז
 בענקשאם״ םון פאאנטערס אידעעז, ן א

 דער• צו זײ אנשטיעננונגעז איז טעז
 דאס אט םוז מיטען אין אז אס -עז,ייי.ג

ר קיין — 10 יאהאי איז איעס ת  אא״ אנ
.10 יאלאא וױ אזוי ניט קא.

 אויף אגוױיזען שיעטער איר ײעי
 כאראק• עייזאחנן, םאקטעז, באשטיםטע
 דעם אין אײנצ^ל״שטריכען טעריסטישע
 אינםעתעשיןונאל. דער םון ייניאדלעבעז

ר גענונ רעדען דערווייצ,וועט  צוזא• ת
 ױניאן א — 10 צאסאי םיז סענשטעצ

 םא־ באזונדערע »יע םיו האנמדם םיז
םרויעו״הייי^ר־אינדוסטרי. דער םי| כען

 קאמערס איז קצאוקס םיז קאטערם
 שא־ ײס יי׳מי םיז קאטערם ירעםעס, סיז

 קאטערם ?ינדעד־קצײדצאר, םיז טעדס
ץ אין סצײתנגמז םארטעז אצע טין  אי

ר מייכט אמאניזאציע,  חןר איז ײי
 אר• םר א «ת אראניזאאיע א! עו אמת

 שםרא־ «י| צונויפגוס א — נאניזאציעס
פארשייחמע ®ח ייר *יײמז ואםי

ד ניישפיצ קאנקיעםער יי
 סיט פארבינתנג אין איז 10 יאתאצ

 איז םרייד, סאאוס •ון יאקאי־ױגיאנם יי
מד און קיןוויד wn יןפ טױצ * מ־ ח  ד

עי  סיימגר די ;גאאדד דזשאינט נ
מ פר»»ײ«ר, איין 1ײ י מ x< דאס ז rx f

לאנג. ח. פון

 םון אויפמיש דיזען אין אריין ציהט
טען םאן״נרענטשעס, אי  אג• אונטער י

 לא• ווען .10 צאקאצ אויר שטרענמנג
 ער האט זײ, מיט םארטינ איז 10 קאי

 צוגעפאאסענעם א אדיבערצושפרײזען
 אג״ גא:ץ א םון םיאגעאאך םון שטראם

 אופשטענדען, אגדעיע מיט םאך, דער
 אגדער אן און אטטאסםעדע, אנדעי אן

 עקזעקוטיװ אן געבוי. איגדוסטריעאען
 צו ה^וט קאאוק״אנערײטארס םין באאדד

 עקזע־ אן ?יאוק־טדײד; םון טראכטען
 צו האט קאטערס םון באאדד קוטיװ

 וױ גוט אזוי קיאוק־טרײד 1םי טראכטען
 וװזײט־גודס־טרײד פון דרעכ״טרײד, םון

טשיאדיען־דרעס־טרײד. םו• וױ גוט אזוי
 אאזא, פאקט, אײנםאבעי־ דיזער

 איג־ גאגצעד דער אז אהר,4קי שויז רעדט
 ארײנגע- איז טערנעשיאגאר־אינטערעס

 דעד אויך אכער .10 יאקאר אין צויגען
 זאגען צו װאס האט טרײד־צושטאנד

 פוז כאדאקטעריזירו:; סיעציעאע א םאר
י . .10 אאקאא

 איז האטער דע* װאס םאקט, דער
 דער און ,8שא אין אריסטאקראט דעך

 אין מארטירער א דערםון איז אאקאא
ױגיאן־אעבען. אאגעמײגעם

 דער אין איז שאפ אין קאטעי דער
 םון ״עקזעקוטיװס״ די םון אופגעבונג

 איז אטמאספערע זײז םירפע. דער
 אר־ פונ׳ם קופט װעאכע ״די מעהדער

 װעא־ די, װי דעזײנעד, פון בײטס־פראץ
 אפע־ די פון פיעצער די םון קופט כע

 נע־ איז ער םרעסערס. אדעי רײטארס
 אפיס דעם און שאו־רזם דער צו הענטער

 מא־ די צו זוי פאנופעקטשורעי םוג׳ם
 אויח קוהעז פרעס־אײזענס. און שינעז
 פעהי• א אױף װי ארבײטער, די איהם

 אין העאפעז זײ לעז ײאס ברודעי, גען
 קומען װאס צרה׳יאך, ארן צרות איע
 און שאפ־הארעװאניע. טאג א אין אויף
 ״אריסטא־ דער איז קאטער דעי ױײא

 איז ברודער׳/ ״םעהיגער דער הראט׳/
 עס זועז דאז, שאעכט, ײי ערגער, ער

 צרה׳• און צרות די אז אדויס, זיר װײזט
װערען. געאינדערט גיט קענען אאר

,דער שואדיל/ איז קאטעי ״דער
__װעל׳' אין שטעהט אאקאא קאטעדס
 בײ באשואדיגוננען אזעאכע ס׳הערט

 עקזעקוטױױבאארד און שאנדמיטיננען
 און אאקאא, אזא םיז ,חײנט מיטיננען

 דער אאסאא. צװײטעז א םיז מארגען
 םארענט־ צו זיך וױ ניט וױיסט ,קאטער
 באשואדי־ •אזא העדט ער װען םערעז,

 10 אאהאא איז שאפ־מיטינג, א בײ נונג
 םאדענטפערען, צו זיד ײי ניט װײסט

באשול־ אזא איהם דערגדײכט עס ײעז

 קא״ דער אאקאא. אנדער אן םון דיגונג
 אין גאר קוקען 10 לאקאא זײן און טער

םארװאונדערונג: האאב־שמײכעאדיגער א
סאאידא־ זײנען מיר אז זיך, ״דאכט

 שװעס־ און ברידער אאע וױ אזױ ריש
טרײד!.." םון טער

 צושטאנד פסיכאאאנישער א ס׳איז
 איס קאטער אײנצעינער דער — אזא

 און זײן, צו מקנא װעמען אריסטאהראט
 אאקאא סאטערס, די םון יןארעקטיװ דער
 ארויפ־ װעפען אויף מארטירער, ארס ,10

 און פאראנטװארטאיכקײט. צואװארםען
 שאפט צושטאנד פסיכאאאגישער דיזעד

 אמאניזאציאנס־אינטערעס פעהר נאך
.10 לאקא̂י א־ום

 ספעציעאער גאנץ א דא אבער ס׳איז
 איהם פאכט װאס ,10 לאלאא אין ״צטריך

 לאקא־ אאע צװישען אויסנאהם אן אאם
 פאר־ און אינטערנעיפיאנאא, דער פון יען

 זײטיגען פונ׳ם אינטערעס דער װאס
 צו ציהען דוקא זיך מוז בעאבאכטער

 דורך געהט װאס שטריך, א — איהם
.10 אאהאא םון געשיכטע נאגצע די

 ענטװיה־ אײגענארטיגער גאגץ זײן
אונגסעאנג.

/ — באצײכענט דאס װאאט איר
 ״אימיגראג־ צו ״אםעריקאניזם״ םון

צוריק... און טענטהום״
 אײגענאר־ גאנצע די איז דעם אין

 דעם מיט .10 אאקאא פאד פארב טיגע
 גאנצער זײן אויסגעדריקט װערען קען

 באזונדער א נאר אאס אעבענס־אינהאאט
 ניט ארגאניזאציע און — ארגאניזאציע

 דאס איגטערנעשיאנאא. דער אין דוקא
 באזוג־ א אאם 10 אאקאא אפ צײכענט

 דער פון אינטערעס פיט װינקעא דעיעז
באװעגונג. ארבײטער אידישער גאנצער
— װײטער נאך םון אויך און

 אאהאא פת שטריך דיזער װארים״
 אין האט ענטװיקאוננס־גאנג, זײן ,10

 אן אנגעשאאגען צײטען םארשײדענע
 א׳ידי־ דער מיט האט װאס אומנעבונג

 װעגיג נאגץ באװעגונג ארבײטער שער
שײכות.

 אאהאא איז אאזא, דעם, דורך ערשט
 געבען צו װערטםוא ארגאניזאציע, אץ 10

שטודױם. באזוגדערען גאנץ א איהר
 ״אימיגראנ־ צו ״אפעריהאניזם״ פון

 פײנם װאס —־ צוריק און טענטהום״
? עס

 נע־ דער דא כא קודם איז דעם אין
 קאטע:־־ דער אז םאהט, שיכטאיכער

 אינ־ גארמענט אײדיס דער םון ברענטש
 אאס ניט אננעהויבען זיר האט דוסטרי

 אין ;ארבײטער אידישע מיט םאך א
 טראנס־ ערשטע די דא װידער איז דעם

 צו הענט ניט־אידישע םון םארמאציע
איריש״אםעריקא־ אבער הענט, אידישע

קמלושינער. ל. י. פון

;ארבײם
לעבען. םײן פון װעגען די אױף שוםר

 ״הענט די אין שליםלען םיט ר%ם פאר םריה דער אץ איעדען שמעהן דיך זעה איך
 װעלט, גרױסער דער פון םירען בײ

 גליק, פון רײץ דער אלעמען איבער ם׳פלאםערט װאו
העי. און מױזענט־פארכענדיג

 הויך, אין זרן דער םון ברעםען די םאג דער אױף עפענמ ורײעס און
 ;•םארשטעלם נאך כמארעם אונטער

 װעבען צר ליכט דאס מיר פאר אן הױבם אזױ
טעג. מארגענדיגע

 אװעק, הויז םיץ פון באגינען, פדן גאנג-ליכט דעם םיט איך געה
 װענט אײגגעצאםטע אין זיך איבערגעבען

םאבריק, פון מוםעל אץ
 צײט. פרײע נאך זעל אין בענקעניש מײן שפױל טרױעדם עס װאו
 האםער, און םאשין םון וױרבעל דעם אץ און

 קאפ, םײן קגי די צו םאל אײן נימ ®אלט עם װאו
 קלאמער, מײן םון שעח׳ען די אוועק טרייבענדיג

רױןי. צושויםטען פון מרכגעװעבםע
 א«. נים םלך חלום םיץ לאזט —

;ארבײט
 לעבען. םיץ פון װעגען די אױןש ^שוםר

 אױם״ םארגען םייץ זיך איר בױער פלעלען ממע אוגםער
אױםקום זײן םעלדער-שנײ אונטער פריזזלינג דער זיך בױערט עם וױ

װעלט. דער פאר
 געבען, םיר צער װײטער אויף טאג נאך טאג מיר םעג —
 געדיכט׳ זיר װאלקענם טראגען זאלען חױכען םײנע איבער אח

;גאכט און טאג כדץ פאר נעצען קײםלען
ץ אילוזיע צדין ®אתעפלען  געחיש״ פאבריק א

t װאו m ץ ווער — ;אױסגעלאכט נרױזען א
mm אױפגעחעלמ; װערען שיעטער װײםער * שעח, אוםעדיגער אץ פאר

ץ ®ון וױנקלעז n אק והונען —  פרײד״ שטילער א ®ון חלום א זעי ני
;רייד םיעע *וםראגען לױב םים אלעםען «אד װעט וואם

ץ — י כט, ®מ טאג צום געואגג נ יי
̂ן אױף צוגלייחען װעם אוימןום נדץ ®ון דער װאו זע, דעם פון •נים כד

^ע צד חןר דא דעם אין איז דאז ;ני
 איממדאנ״ אידישע פון טרײד צום סאוס
 אט״ אםעריקאנישער אן אין אבער טען,

 טראנספאר• צוױיטע א דאן ; מאספערע
 איטי• דורכאויס כסעט א — מאציע

 רייךאידי״ א אין שוין גראנטען־טרײד
 — שיעטער און אטט^וסםערען שער
 אידיש• א — יאהרען אעצטע די אויט

 א צוריס אבער טרײד אםעייהאנישער
אטטאסםערע. אמעריקאנישע דורכאױס

 אײן קײן אז זעהן צו אלזא, איז, עס
 און אינטערנעשיאנאא, דער םון אאהאא

 נאדעא־טרײדס, די םון ױניאן אײן קײן
 יױ אײן קײן אז זאגען, אויך קעןימ און,
 אר• אטעריקאנער גאבצער דער אין ניאן

 דורכגע־ גיט האט באװעגונג בײטער
 זיג־זא;־ אזא ענטװיקי.וגג, אזא מאכט
װעאט. צו װעאט םון געהן אזא װעג,

 אומ״ דער נאר ניט איז עס װארים
 די בײ ארבײטס־פערסאנאא פולם בײט

 וױכטיג; איז װאס קאטער־טישעז,
 אויף באיק פולם װעהסאונ^ די אי'ז עס

 דעם מיט איז װאס ױניאךאויפגאבען,
טיטגעגאנגען.

 אטע־ אן אונטעד דורכאויס ױניאן א
 צו שריט א דא; אײנפאוס, ריקאנישען

 אי־ די פון אײנםאום אן אונטער זײן
 אױפגעקוגרען שטרעבוננען, און דע»ז

 אימיגראגטישען אדער אידישען אילם
 זױ א צוריק דאן און ארבײטער״אעבעז,

 אטעריקאני־ אן אונטער זײן צו כעניש
 גע״ האט ױניאן אזא — אײנםאוס שען
 א צוזאמענצושטעאען ק^פיטאעז נוג

 איבער־ אזעאכע אין געשיכטע. גרויסע
 א צו װעאט גײסטיגער אײן פון נאנגען

 אופד אחוץ געװירקט האבעז צװײטער
 םאר״ גאנצע א מענשען, אויו שטענדען

 אזא מענשען. םון שײדענארטיגקײט
 הכא סך א אוגטער ציהט זי װען ױניאן,

 א םון פאראויף ^וין מעשים איהרע פון
 זא״ געװיס קען יאהר־הונדערט, פערטעא

— נען
אאײן, װערעז געאורטײאט זאא ״איך

 אײגענארטיגהייט, אײגענער סײן אויט
קרעפטעךשפיא״... אײגענעם מײן אויט

 םארגעקױ דאס איז אזוי װי אבעד
 מענשען װעאכע ?10 אאקאא אין מעז

 טראנסםאר־ אאע אין געװירקט האבען
 נשסדז זײערע גלרוען איז װאס ? מאציעס

 V ציעא זײער בענקשאפט, זײער <ועאט,
 באשטאנען איז װידער, װאס, אין און

 דער נאכדעם און ״אמעריקאניזם׳/ ־ער
 צױ דער דאן און ״אימיגראנטענטוזום״

? ״אמעריקאניזם״ צוט ייס
 װי־ סיטואציעס םון פאגאראמע א
אויוי. דא זיר קעאט

װאך). נעכסטע (װײטערעס

ר ו ט א ר ע ט י ן ל ן או ע ב ע ל
 םארטזעצען װעט איבערמאן חײם

 ״איטעראטור איבער דיסשסיעס זײנע
 דעם םרײטאג, הײנטיגען אעבען״, און
 אוועגט, אין אזײגער 8 מארטש, טעז18
 באס״ 1258 גארדען, סקװער ממקינאי אין
בראנקס. ראוד, טאן

 םון גאײך איז הורס איבערמאג׳ם
 און ערםאאגרײך זעוזר געװען אנםאנג

 הוםט גרוםע זעאבע די און פאפואער,
 האט סורס דער װאך. יעדע םהערען איה
 בא־ צו זיך םעגאיכקײט א געגעבעז זײ

 געשעהענישען, נרױסע פיאע מיט קעגען
 איז טעמע ברײטע אזא װעאכע מיט

םארבונדען.
 םארטנעזעצט וועאעץ ריםהוסיעס די
װאכען. עטאיכע נאך װערען

 םון מיטגאידער םאר םרײ אײנסרים
. אינטערגעשאנאא אונדער

ר א י צ א פ ן ש ר ע ב י ך א ױ ע א  ר
ם ו א ע ז ו ת מ ב , ש ג א ט י י ב

 עדױקײשאנע^עפארטםענט אונזער
 א םאר ארענדזשמענטס נעםאכט האט

 באזױ צו םיטגאידער אונזערע פון גרופע
 בא״ דער מיט מוזעאום ראעריך דעם כעז

 װעאכער אעסטשורער, א םון גאײטונג
 אויס־ דער װעגען אויםקאערען זײ װעט

שטעאונג.
 םון ארויספאהרען װעט גרופע די
 רום ארבײטער-אוניװערסיטעט, אינזער

 חײ־סהוא, אוירװינג װאשינגטאן אין 530
 סטאאיער׳ס נאר נאײך־ בײטאנ, 2:45

 ניט אונז קענען וועאכע ־די, אעקציע.
 דירעחט סומען סענען דארטען, טחןםען

 דרײװ, רױוערם״ד 310 מוזעאום, צום
^30 ארום סטריט, טער103 דער אעבעז :

ע ט ע ע י א ר א ד פ י ױ • ט ם י נ א ױ  ױ
ן ע ץ ט י ם נ ו . ק ד נ ע ל ײ א

 גרופע טרײד־ױגיאן פאראײנינטע די
 אויר װי מעמבערס אאע אײן אאדעט

 וױכ״ זעהר א צו טרײד־ױניאניסטען אאע
 םרײטאנ, םאר כױטיננ םפעשעא טיגעז

 אווענט, אין 8:30.כיאדטש, טען18 דעם
 2518 קאאב־רוםס, שטענדינע די אין

 אעבען אײאענד, הוױ עװענױ, מעדמײד
צײם. אין קוםט נאס. טער2ס

ס אויד םארלעסט  קאגצערמ דעם ד
 טען28 דעט אווענט, שנת באא אין

 וועסס חאטעצ, באארד-װאק איז -*ײייש.
ססריס. טע22

סעק• מײערם, מארים



JoXBBOKk :
1i* סױענצסס^ון vo vn סענ די  r
T י|® ביי » הענט j o n שםארמננצם i t i r o n i r v o 1ײי ױױסט 

וױנסװצו- ס. ט, ו*ליטישעדטועו,
o n פטױז אץ ארױס אי? נוך )I’H 

 חד׳ןןיס •*ר » אױפיפגע) צוױיטצו א
 רעס טר*גט און טױס מחגר׳ס דעם פאר

ט (ד* ,גיעחוװנע*״ טיטעל רסגג)> ד
o n צװאגציג * פון זאסירגג » איו 

n גרױסע איכער *רטיקילען o n* יער״ 
 — יודיססצן סייסםמנס — זענריכקייסעז

 ראי וױבסיגע » געשפילט חאנען װעיכע
 פוג׳ם נמםרײאונגס-בטװעגונג דער אין

םאיק. װסישען
 און באיןאגט ז״נען צ״ט אונזער אין

 רוסישער דער סון העינדען די באריממט
ר רעװאלוציע. א ט א ד נ י ג נ נ א  ׳ר

 צוריק, יאהר צעהנדליג צוױי * ערשט
 P* ארט ערשטעז דעם טארגומען האבען

 די מ*פרײאו;גס־באװעמנג רוסישער דער
 כח אין געגלוינט האבען װעלכע יעגיגע,

עװאיוציע. פד;
 וױ־ כי. כי. האט דור דיזען װעגען אט
 מערקוױרדיג זײן אגנעיעריבען נאװער
װערק.

 רחבר דער זאגט — לעבען נייע דאס ״
 *■נעריסעז זיך האט — הקד־כיה זיין אין
 איז דארטעה װארציעז. אלטע די םון

 דער אן םארגעסען דאס איז רוסלאנד,
 םון סיטבאי א געװארען םארגאנגעגהײט

 דיזע זיך װעט ל#נ; וױ ביז גלויבען.
ע כ ס ר י ט א נ מ ו  ציהעז יאגע א

 נאר זאגען. צו נביא^ נים לױנט —
 נאכ׳ן אײנער אפנעריסעז װערען דערוױיל
 הא׳ װאס םעדים, לעבעדעע די אנדערעז

 םאר״ ױערעז דורות, צװײ םארבונדען בען
 און סענשען די פון פניט׳ער די דונקעלט

 איז עס שאםונגס־ארבײט... גאנצע ז״ער
 װעי־ ׳דגענאסעז5צײ זײערע םון חוב דער
 און לעבעז צו גיליח דאס געהאם חאבען כע

 םאראיײ *ו מענשעז, דיזע מיט אדבײטעז
בילדער.״ וײערע אסמיטען און כיגען

 באהאנדיען צו ■יאץ דער ניט איז דא
 ״אומנא־ אזוי טאיזע איז צי םראגע, די

 םאמאנגענ־ די פאמעסען צו טירליך״
 דוקא איז דאס אז עס, ^ײנט אםט הײט.

 איז דאס אילײן. םױט דער װי נאטירייך,
ײ א װעהטאג, א םארדרוס, א געוױס  נאיי
 טויט. דער װי טאקע וױדער — דיגונג
אוםנאטידייך. ניט איז דאס *בער

 איצם רוסיןאנד אין אז זײן, סע\ עס
 ^וין פיומאנגענהײט די מען פארגעםט

 נאך םארדרוס דעד איז דאז שנעל. צו
 עטארקער, נאך װעהטאג דער גרעסער,

 םריה- א װי—טיסער־ נאך באלײדיגוננ די
 קען דאס אפיייו אבער םויט. צײטמער

 פונקס ״אומנאטיריױ׳/ אנרוםען ניט םעז
 מענשען ײנגען א םח שטארבען דאס װי

א.ד.גי. עיידעמיע אן אי-ו דונער, א דורך
 װאס דור, נײעם דעם פאר בילױז ניט

 ארײנגעצוײ אדער געװארעז ערצוינען איז
 רעװא<ױ רוסימצר דער אין נעװארעז נען

 דוד, עיטערעז דעם םאר אםיילו נאר ציע,
 ״דא־ניט־ דעם אט גוט נאד געדענהט װאס

 נאהענ־ דער םון ביידער די זיינעז לאננ׳/
 סײץ סעהר ניט ^ויז םארגאנגענחײט טער

 הערען װאס טױט״, זײער נאר ״^עבעדינע
 ליבע ערװעסעז צו וױרקעז, צו אויו* ניט

 דינעז צו ׳ווענ דעם װייזעז צו ׳האס אדער
לעהרער. אילס

 ײiv 1 ויו מען נאציחט סטענסהצנ
 איחר װען וױ ויעסעט, מוױסען » סיט

t\w י אױוי נעחט jw a װאו IW'i ov 
.ivnyo באדיוזסט* טסאיינע נאגראנען

n און  itfsgo r?prii אין ארסיקיען 
 mnvv פון אײגדממ api נוף וױנאוחנר׳ס

 געלינטע פון ?נריס די אױף סצנות נץ
גדו^ס״ געאכטעטע און

אײ• געוױדמעט איו ארטיאער ^חנר
 נאמען דין נ/ננען און ׳סת נרױסען » געס

 ג^טאדנעגעם. פון טיטע? דער ״צטעחט
 כױער ״דער חייסט ש ט י ו ו א ס א ו ס

 ״ א ק אדװאקאטור״; רוסימעד דער פון
 רױ א פון טראגעדיע — ן י p ט א ק

 • ו י א p ;•אריאטענטאריער״ סי^עז
 •אייטי- פון רעמער ״דער — ן י ח א י נ

 װ, אז. M פריהיינג״ ׳עען
״ע״ן׳ אנגעיעדינען זײנען ארטיס^ען די

 איז ייבע םיי מיט ניומעדיצאראה א אין
 קא־ דאר טאואנט. םון טאס גרויסער א

 ראכען פון נס דעם באװײוען ניט זײ נען
יענעדיג. טױט םון

 קאר־ װי נעטעז, אזעלכע בלויז ניט
 גאר־ ריידען שאױביאקיז, סנירים, ׳דצקי

 אפייו :אר ׳טוח און הארץ אונזער צו ניט
 דער פון פארדצענדעד (דער מוראמצעװ

 סאאסאװיטיט ׳דוטע) דוסי׳עער עױטטער
 אדװאקאט), ר״טי״שער באריסטטער (דער

טראגי״ט״אומעקוסענער ,דער יעימאריאװ

 אוג פאי זיינען מידסטער), נעװעוע;ער
 זאל — ״טאטענס וױ מעחר ניט צ״ט זער
פאמאגגעגודיט. דער פון — ?יכטיגע ןײן

 11א^ין(ט וױגאװער נאטערחט רינטינ
 פאדעװאוד װערען ״עס נ חשדטח) זײן
 טענ״צע!/ םון ניידעד די וכרון פון דען
 -געין»א חאנען װאס וױנטיגע, זעזזד חגם
 טאן דעם ^רעםטען אמעטײנע פיט םען
 1האנ^ וועיזכע אכער ׳עיאכע דער פון

 לע ז״עד אמעצײכעגט דט אינדױױדוער
 אומ״צטערביינע גלויסע מיט נענס״וועג

װערק̂.
״.*ע״ ניט זאל וױנאװער הױך וױ און

 יאר ער וןאן זליגע, פר״גד אלע די צען
 פארדינט זײ פון קײנער אז ?ײקענען, ניט
םאר־ זאל װאס ״;עגיע׳/ נאטען דעם ניט

עטערבייכקײט.יאומ דינען
׳טעדזךאנ־ די דורך יעזט איחר װען

 זײ םון (אייגיגע נעקדאראגען געיטדיבעגע
 פאר אידור זעהט טײסטערהאפטע), זײנען

 “נא םעני״ען, טאראנטפויע דײהע א זיך
 פון יטטעטפעל דעם טרא;ט אײגער ;יט

 שארביײבט אײך ביי און :עניאליטעט.
 כייד אײז הײז לא:ג אויף זכװן אין ניט
צוױי־אוךצװאנצי;. איע די םיז

 ײ־ איז פארהאז א-ז אויסנאם איק
 :ארסייעל דעד איז דאס .בוך נאװער׳ס

פאפאװער י. א. — *רויש״ דעי
רעזע״ די םוץ פיר אליב ניט, וױיס א*ך

 י♦ וrvnw חאמן
r ^ור j  mm ־

m  w n דאו n m iנןאפןןW lf_________
ױחמו ־ ודגיי*\ ױיז n »יו נן  ddiin ו

irw די *וױימן nv i m r m n, 
 ejn ••ר מח»י««ן »יחס ivayn וו׳נינ׳ו

i m n -אױט^ײימא 
ו ד »רטי?«י ת מ י r ייז׳נו י v r w״ 
מי קײן גיט איז i»riw די»ן מי מ ײ׳  מ

jfrm’< » נןר ;עקרןרטג, ^3’o r r n
jjirugnMירז ער״ mum ינר, וײן אין fw *״*

 nyn מייג׳ור a humניט איהס nyn געו
ew װײי )ג<מזס דט רענתנימ די  ip 

אט raw זיץ *״עװענדעט מי ל׳וג  ײי
 ׳-crp י״ז *ו דעײןיןן iv ;יט קײנעם

קך׳«יס.״
ען ער איז נטטור ״פון  ■וו׳*. י מוו
חת טרארינע m אײנמר •to װ*יט דו u 

ט טדנר, • אין יענען ״ j»ran i »ון וו n 
 opn ,wipo סטרעתפר » דיענדינ נ»ר
«■w i«o- נעח«רטעו דך •*f i i r w m 
im « .זייס Tc;  זיי• — לינמ ,0Bgm״

מינע נעװען איס &טר נען מםארעטענ  או
 גענןן iv פרעגט חטנט די כטנריפען,

הטנדעוח.״ אין נאר
טא;  פטרטװטונדען ער פדענט ״;אנר׳

 נפװאוסט, ניט האט קיינער אין װערען,
 איי;״ זיינע אױף צי : זיר ;עפ־נט ע־ װאו

 ׳פטטדט, הינטער׳ן ׳צפא^ימאננען ןא״ע
 א אין פארזונקען האנינעט, ז־ין א•; אדער
 נעװאוסם האט ׳טטונ״נ׳יידער די נוך.

n עגטפערען iv ארע״ען ip : ו ״ניטט*
I lliז ײיי

 אנגע־יאפט םידע א הױז דײן אין כ׳ה&ב
 םיר, די כרײט זיך ה&ט געעפענם

 :פארדעקט ענםוישונג דײן האםטו שמײכעל א םיט
^ ס׳מײזט  ערװארם. עםיצען האםט אוי

געריבם... נישם דץ־ םיר אױף האסט און

• M:טזא
 באטראבט, םיך האםטו אורח אן פ«ר כלויז

 פרײנדליכקיים קײן נישט טאר םען ודעסען
 געזוננען, םזםר׳ל א טארבעטען, טיש צום

 צוגעהערט זיך רײד םײנע צו
געקוקט.... אלץ ארײנגאנג צום און

 :געםאנט ש*ר ב־ילע האבען טעות א
 שװעלעץ. דײנע א־בער א־ך האב :עהאפט

 נעפינ;; צו װאנדערען םײן פדן אפרוה אן
 :אנצוהערען דײטליך םיר לאזט אכער ד;
נעענדיגט... כמעט איז סעודה די

 !הבית נעל כוה, ״ישר א
 דיטען. פ*ר אלע אין טיף ױך :׳פארנײנ

 אױגענדעקלעך מיינע אונטער און
 :ה״םט װאס בילד א אװעק איך םראג

ז״ין... גע׳םוזט עם האט אדי

 כיר פאר װענ דער זיך שלענגעלט עם
 ■ זאגעז עםיצער פיר קען — םיך םיהרט ער װאו און

 1’אל נאך װארםטםו גאםם געװינשטען דעם אוי^
 נישט, אפילו װײםם און

!אדועק דיר פון ם׳איז ודער

אויססי־ ער פיענט ;ע־טפרעכען זיינע
 יואם נלייכװערטעי, א ־ו-ז, א ד־ט ׳עען

 «ו pjmv דעם נעהאט א״נעגטר׳ך ^אבען
••ivri עס אוינ, ;ײגערינ א פאר א*הם 

נשסוו.״ די! אין אר״;קוחען ניט ז*ר
 שםריכען איינצינע זיינען ד<«ס אט

 םיחיט. יפזןר דער נירד. פאסאװער׳ס פון
«t רפימניש » פאר דא שטעחט וױנאװער 

יעזעז• צו זי זוכט און
ז מיר, נעםינעז ארט־קעי אינ׳ם  «ט* י

 זיד תאט איד) ט נעװען איז וװאס סאװער
 איף ,וױיל נאר פראפעסור, צו נענדייכט

 רעליניק, סיי| בייםעז נעװאלט ניט האב
טרג״ט״. 1סיי נייטעז נעמוזט א־ך האנ

ד n למס דט nr דורטזז, ז*ד ?אן  ל
 פאדניסעחמ, רעםעניש.־ דער פון זוננ

». *ז. א. בארײרינוננ
 דאס נאטרטכט איהר טעהר װאס נאר

ש׳, דאזינען דעם פון ב־יד ײ פ  ■פיהים ,
 נע־ שױן װ*לס •אסטווער װען אז איהר,
 זנר ווטלט ■רטםעסטר, רוסישער א װארען

 ,ט«* ״פרוש״ זעיבעד דער איץ;עבריבען
 די צװישזז ״סשודאק״ נעזונדערטער-,
 *וױשען נעותן איז ער װי ״ראפעסארען,

אדװאקאטען. ד־
נעקנאטן! ;עװען איז •אסאװער וױיר

 נע• יתרעז עס וועיכען םון ט״נ, דעס פון
נעניעס. רא:ט

 *ו אינטעיעסאנט אזו• א־ז דער־בער
 הנם ■עיזעני^כקײס, אזא װענען יעזעז
 פיננער מים׳ן אנװייזען טי: חעגט א־ד•
ווקדק. נרױסע זיינע או־פ

ו.עי* יע־ינע, די צי ;עהערט האט עױ .
:v ארן פערזעניינסייטען איס שטעהען 
ווערס. ז״ערע פון העכער ש*עור א

 גאך נעדארפט אײנענטיױ האב א־ך
 ווײ ם. ס. םון פערזאז דער •,־ע;ען ר״דען

 דעי צו אױך נעהערם װעי־כעי נאװער.
 אנער לטננ״, ניט ״דא אט פו; עפאכע

 נאר איצט באהאנדעיט ארטיקער ט״ז
 םון ■עדזאן די נים אוז בוך וױנאװעדים

מחךר.

כיחן דער אויף נעול א
(«עליע*פז)

װחילער ז. םוז

 עסזיסטירם סענשען און בינען צווישען
 נעמם םענש דער נאציהוננ. מאדנע א

 םאר־ זי ■וואם אלץ, ביחן דער םת צו
 דערםטר איחר ער נים נעבען און םאנט,

 וואס עופוח, און חױת אלע פון נארנים.
ת, * חאט םענש דער  סענש דער םוז נ
 םים גיט אוינ טפצאלע?. עפעס םיט זײ

 איז זײ, אױםחטלטעז און וײ האדעווען
 עפעם זיי.״ דןרשיםען םים ווינצינסטען

no ש דער  ער אײחנר זײ, פטר tip מנ
 איז• עם װאם דאס, זײ םח טרויס קדינם
i גוצליד r t .איהם
 נמנש דער האט אבער ביחן דער צו

 צו קוםט ער נים. פלינסטן שוס היין
 װאם בעםטע, דאס *ו נצסמ און געחן

 נאר סאן װאם jw — פטרטאגט בױזן וײ
 עם חאט װער תאניג? ווי מספר <יין
ג נוס מן לי ע  בטצטלען און — f חאנינ ל
מ דצד ד דטרןי גי נימ. ן

i צו אפילו םענח׳ם טץגש דטו n 
 איתר צו זאגס טון שפודלשוד טױו• גיזזן
 הײסט, דאס םדוגשו״, ולא םנוקצך ,יא

ת גייי יוי<  גים װי< אא שסטו יי
ר . מ נפיטגם. נטר איו «ס ט

ן r סד ט זטגם מ a w זא־ 
un amt x rwriwfr a םיינט 

?ן .בירדצלמן״ חגאה #לאזנה מו :־ •**%*!£' ׳זײיציי * ״ ־ >

 דער איז פראזען. אזעיכע נאך און
 —יא האניג דעם מענ^ דער ווייל אמת׳ן

טאקע. איהם נעדיפט ער און
׳אויס וױיזט ביהן, די איז דערםאר

 און מענשען.• דעם אויף כעס אין אזוי
 איהם זי מוז #איהם פאקט זי נאר װי

שטאך. גיפטיגען דעם מיט זײז סכבד
 האט מענ׳ש דער װאס אײנ^יגע, דאס

 ער וואס איז, ביהן, דער םאר אױםגעםאן
 אז רעפוטאציע, א געמאכט איהר האט

 ניט איז זי ארבייטזאם. ־איז ביחן די
 באשעםטינט. שטענדיג איז זי םויא.

 צוױײ א צו רויז אײן &ון ארום ®יליהט
 ?י אםתל האניג. דעם ק^ײבט און םער

 ניםםיגען א סיט נאך און זיך, שטעכט
 םע?ח, א זי האט דערםאר אבער #שטאד

 ענניליש״ דער װי אדער פויי, נים איז ױ
 בי״ ביזי ״די :וי רופט רײדעגדמער

 אז און באשעפטינם. שטעגדיג איז זי
 ער אז זאטנן, כמגשען א אויוי וױל םעז
 איהם, י1אוי מנז ו**ם ארבײםזאם, איז
ביחן. א וױ ״ביזי״ איז ער אז

w n זוםיד •ון אח np די געוחנן 
ח רעיוםאציע trra i• י n

IW איצט קוםם  it » ראפעסאר! 
גיזזן. m אױוי נאנול א םאכם און
ס m מר I די אז ^טת, נמ» איז י

 ׳איז כיהן די ארבײטזאם. איז ביהן
 פארברעננט זי פויכ בטבע ער, זאגט
 געהט זי ביהנשטאס. איז צײט צופיי

 מוז. זי סײדען ארבײטען, ארויס :יט
 כיאכט יעבען גאנצעז איהר איז אז און
 רײזעס 35 ביז 30 זוי מעהר גיט זי

רויזען. די צו ביהנשטאק םון
 ביהן דער אויף בלבוי דאזיגען דעם

 בע־ ס.. פדענק פראפעסאר געפאכט האט
 הארטפארד, קאיעדזש, טריניטי פון ביט,
 אוץ ראדיא. דער אויף יעקםשור א איז
 א פאר װאס װיסען װעלט גאנצע די זאל

איז. ביהן די סױילענצערין
^ וועילעז ביהנעז די צי  שוױינען אי

 דעם דארוי מעז סםק. א איז דערפאר
 װעט ער װען זײן, םקנא ניט פראפעסאר
 םלינעל. די אין בינעז די צו ארײנםא^ען

 זיײ זײ צי װײזען, שויז איהם ען5װע זײ
 צי שטאר, ניפטיגעז א אריוי םױ? נעז

 דער סון רעפוטאציע די אז אבמר ניט.
 לעק־ פראםעסאר״ס דעם דורך איז בימ

 איז נעװאחנז, געשעדיגט שטארין טשור
נים. סםק קײן נאר שױז

 װיײ נאך געהט בעבים פראםעסאר
 ביהן די איז ער, ?אגט גאד, גיט טער.
 ניט. שכל סײ\ אויד האט זי נאר םויל,

 ס׳טרעםט, זחנז אויך נאריש נאד איז זי
 די און סעזאה שלעכטצר א ער, זאגט

 נ?ענ- אווי ניט זיינעז האנינממשעםסען
ג די  ביחו רי וחנמ ביתגען, די בײ מנ

מו זי מן א אי אנ מי נ  קינדילעז, און וונ
 זי חאט וױנסיר, m קוסם עס אז און
i זי^ יואס נים t מן t מנ m — שטאר־
חמג*ר. •ון אויס א<י \" בעז

ופון — ־,vt אנם1 אבער, דעראיי
1**Jki«.'41 ׳-ײ« <׳ ׳•t •V

 פטר עם רעבענם ער צי סל*ר, ניט סיאיז
 עס ימן — חסרוז, א פאר צי מעלה, א

 ניחניז די װערען קריזיס, אזא אן סונזט
 טײ־ זיי קאסוניסטען. און םאצ־אליסטען

 װאם שטײז, ביסעל דעם סיט זיר יען
מז פאד פארסאנען, זיי ע ח «ײד. טי  י
 צו װאס כמחר כיט נליינט עס אז

•trogny אלע זיי שטארנפן עפען,
 די װילג^ איחר װאס אײו, זאגט

 קלינגם סויל, איו כיוע די אז מעשה,
 מ5ת די װארים נלכול. א װי פארט
 ייג־ םון נעתצדם דאך םיר האבען חכדה
 ארניממר דער טז פראםעסאדען, דערע

i וױ פונפם און סויל. איז n נ«* האט 
 טר־ די אוינ פראםעסטרפן, יעגע םרענט

 *מ װאנעדזשפ פון םױל, זײנען בייטער
j םיל אזוי זיד מעז itf ir o w v u p שיר  מ

ז סאן אווי V רײכם־מער פענע » 
o נעו n כצבינ^ פראפצסאר •t אױב 
 T» ear{ װטנ׳מ n« םויל, איז ביהן די

מ די יזאס יטס, ? חאנינ פיל אזוי ס א  נ
an הוגגפר. פון אויס שטארבען ae j וױ 

 זזטגמ״ טיל טזױ טמעקלינצן האבען זײ
 טר־סט לסאי שולד; ייתר ניט דאר איז
a הונמר, םון ארבייטער בעז r o n יוי 
 רײמוי־ פיל אזוי נעשטמן חאבעז זײ

טער?
jbp dp ,טיזילס שכ< טבימל טו זיין 

ט dp וד טתקם ניחנמ, די זײ »זי  ו
ip:p>bp n r ir 1• *— •יגייסטד די 

 T» m eeumn *nr זיי װאלט?ן נים.
e*i yw e זימד םים נטנומן צו w n 

M* לאזזס »  r p p n  o n  IPOPJPPn.״
מי ט  •יו גיימ יי טז י«ממ, «י .

בלבול. ט איז פויל,

fן ׳׳ f

f*

פױ*ט«{,

מאנופעקטשורערס װעס פוז אססץ חןר מיט אגרימענט דער
נוסער.) לעצטען סון (סארטזעצונג

 דער פון ארנייט שטונחן א טאר רײט כימיסוס דער (י)
 טאיגע;• on ױיף invn פעסטגעשט?לט זאל חאנט״ ,טעסט

i צו inpn גענעבען זאל op אופן: דען n ״o e v o האנט״ 
 סאר• פון ״וגטס91נא «װיי ארנײט, יpno| 1 ארוי1 ױעלנער
 ־Biip{ לטpטpסpג פריהער סון זײנען װעלנע סטיילס, שידע;ע

o סון אײנס ,1»ויסג?קלינע 'inpii oojpoidi דיזע רען. n 
 ״טעסט י1 און סאנ׳׳טע, ײז1י m סיו איינס און נאיעכאס,

 אן אחן אונאונטעדנריכען, |PB״3iB זײ אױוי דארוי האנט״
 דא,-« ארנײט י1 טאן צו oop} op װאס צ״ט די איבערדײם.

 װעי״כע נארסענסס h צװיס. n**3 םון |pijm פארצ״כענט
 די אונטער |pipn נעסאכט IPBiBi אויס;עפךונירט זוערען

v :  j  -m ארנײט. סטאפ וױ נאדי«ו;גען dp אױס- ניט זאיעז 
 אויסימאוױננ דיזער פאר נארםענטס קײנע ײעיען ״״?•נעז

 אלניײ די םון י;בט?ן1סאר רודנשניטליבע די װערנעי אױף
o פון װ״גיגער געװען זי־־נען טער n די סקעדױל. מינירום 

 הןוט ער װי onpp{ חאנט׳/ ״טעסט רער סון פארר־נסטען
 צוטײאט נארטענטס, צוױי די אויוי או־נייט די פאתנדיגט

 גענו־ א*הם האט ארנײט די װאס שטונדען צאל דער יױט
 שטונדע, א פאר רייט סיניסום opi פעסטשטעלען ײעט ניע;,

 מיניניום דעם םון װיינמער זײז ניט אוםן כשום טאי װערנע
̂יט איז דאס ײי ארבײט, ״יטיה םאר  געװארען פעסטנעשטע
אט־יסענט. ריזען רױט

 אונטעיזױ אן נאר ארויסװײזען, י'ר װעט עס אױכ (ד.>
 נעװא־ נעס?טעלט איז נטpoנאר א םאר «רייז דער דאס כונג,

 א דאס הייםט, דאש ר״ט, נאזיס סינירום דעם אונטעי רען
דיזען גיט ipjhiko שא■ םיז אדב״טער צאר באדײםענדע

pf* און װערען יעסעטעלט יײי״י ........ —־ י
ארי- דעס לױט נעװארען נאצאחלט זיינע! ײעאכע ארבייטע*,

העכערונ: די פארלאננען צו ׳*-םינס
, כאיצט׳טט א-ז װאפ ן ^ װ ע  הא־ זײ װאס אדבײט דער םאר נ
נארנזענטס. די אויוי געטאן סרילעי בע;

הע־ איז ׳צא■ סון סטאנרארד רע• װאו סאיען אץ (ו>
 פון אלבייטער די אה רײט, באזיס כייניסוס דעם פון כער

 רי־םעטערנ׳ענט אזא וועט רי־םעטעלכיענט, א פאײאגנען עאפ
in אױפגענוכיען p n װ?ן דאן, כרױז dp ארויםוױיזען זיך װעט 

i דאפ טעסט, רענולארען דעמ דודך n 8שא פון סטאנדארד 
o חרף tpiDiipa דעינרייכט נ־ט א־ז n סעטעל־ ארינינעלען 

ט נ o אײוי « n ם. נאטיצפענדצן מנ ר א  װע־ איבייםער די נ
 ־,א רעם יו־ט נארסענטס p״j אלע םאר inpn באצאהרט יען

רייז.8 בעמעכעטעאטען
פדײ־ ד־ אי־רער װערען נעסאכט ניט זאא ארבײט יױץ (ז)

נעםעטעאט. ױעיעז זען
םיטגאי־ איהרע םאי ססכים איז אםאםיאיישאן רי (ח)

ק'יט״9,טרי איינהי'טליכ?ן אן אי־נפיררען צו דער  םיםטעש לי
in געשיחט זאא op װעאכ^ םון ביך, פע־ראל א פון p n איין 

װ?כ?נטליר. ױניאז דעי• צו קאפ־ע
c אױםנעצא־ו^ט רארםען װיידזשעם (ט) in p n  ipipn־

 איינ־ דארם?ן װיידזשעס טאג. גאשטינזטען א אין און צ־ך
 שטונ־ 48 נעװאר?ן פארענדיגט איז װאס ארבייט אלע שליפען

־.n'״PB םאר דען
<•) op םארסלענ^ײננ יויין• 1”י ניט םאל היין 1אי זאא 

ip און םרייז?ן, נעסעטעאטע אױוי i קײן םאר זאא באאזובאס 
 ,1P1B« א סאר ארבייטעד ױניאן ןpנpכnאױגטער־ נ*ט פאא

תן in׳ דעי סיי iju נ נעםאן איזpװאt n ,באװאוםטזיניג ip ik 
o טצד נאכאעםינסי־ם נרוים םון רעזואטאט א איז עס n אר־ 

o באזארנ?! זאא באהעכאם דע־ בייטעד. n נ־־ט ארבײטער 
i 1סא נויטינ זייגען p^pn טואס אאע n ,אהן ארבײט 

.1א־בײטע dpi צו ?אסט
פרעסערם. םאר פרײזען שטיק

pאפטpאנבאצאננט ײאס : :ס oipona, װpאגpn p-
ipi איז יטט־ל, םון ;?צאײט op יײ18 די דאס /שטאנ?ן1פא 
ipi נ?סעטעאט דא־םען inpn אױט o n כ־1דו םח סקערױעא 

1<0 מאך, א דאלעד 60 ׳שניטאיך עטונדע. א דאאעד 1
ipdit דאס ױסװייז?ן,1א זיך opn dp םאא אין b̂ i n דןוט 

o פא־דינען נ?קענט ניט גא־כיעגטם pomp; אויף n אױב?ן 
 נ?ס?ט?אט1איב? נארמ?נםס די 1רארם? ט־ניטום, יpדנ•אגטpד

inpn אױױ o n די און םיניםום דיז?ן פון נאזיס ■cipDpi 
,pb ppd? דארםען  ipj’i1םא '״ *i f i זײ װ?אכ? פ?נטם1נא 
 ארויסװייזען זין־ װעט op אוינ .oonop} ipmio האנ?ן

 on אויס נ*ט מאכ?ן cipon* די אז אונ^־זוכוננ, אן נאר
 1נא די אוױי ipi״ib די jpoiin װייתש, דוו־כשניטאיכען

 אר צו?ונפטיג? 1םא גאויז inpn ב?רנ?ס?ט?אט,א ס?:טס
om. פארלאננט ניט זטל סאא ה״ן אין inpn י־םעטעא-1 א 
 IP}*p 1?בײט1א די ד*ס ,inpn tpnneo ipp עס אויג ם?נם,

o אויסארבייט?ן n נעס?ט?א■ די אוים וױיד«ש חרכשניטאיכען 
P0 .יר״זען

בטוינטנגען. אץ םםאנארדס
 *נ־ inpn PDjpn ארבײט?ר אלע (א) :צװ?אפטענס

 אונם?ת?שרי■ oipn אנױטעגט ipin וױ onsp{ נ^טעאט
updptwb inpn .IP3^ װאך א סון אױםטתאװאוגג אן גאך 

poi'd •prr no v אאס צייס, c fa v m p v s p  pm>un ח  זײ׳ י
erbsrw נ׳מ s אלע צו jposn, נ?נ?םיטם און טױוױלטגיטט 
 בא־ יtpevsa 1 צו סליכם?ט1סא און ים?נם,1אנ iptn «ח

 Dir ,tpniertiiB-eipn dp יטנטראקס דןם סון דיננוננ?ז
i ייי* n 1?בײט1א ד«ם פון צו׳טםיםוגנ 1ג?םיינשאפטליכט 

o אוו n ,סח נוםתײסונג ד«ר אױי און באלטגטט ipi ױניאז 
i און n אסטסיאײשטז nam איים־ יי מז טויאיטתג אוא 

m• ירזנירוגגס m  Bipupfrm  rmnp אויוי מאך ייין טון 
 סון אנטזאגט Dipn אז־בייס׳נד װאן א אזיב װאםמ. »וײ
dpi דימר נאן נאלעגטם jrwnoo דאחי ip אלם באסוסטן 

rwwpioDir טין,סאר<ױס ירנײט ויין סאר no י  ייים־ מ
 ipapn eiraino 15 panerrm אם rmnpt סתביתננס

Di^sm e װאס םקיי^ םיגיםום ojh םון v n אין ptn| ־ » 
־ יימנגגג

״ן Jm אויגײט•• קײן (נ) , סו שאס no אגוחססי ני
i• ■433מוגימנת«וי<א >ײז H o r סיזייי ײי  יינ

י ר « טיק »נ ח $ ח & • tw אוחימ״ % מ ײ י נ י ײ־ מ ס

 פאר■ ױנ־אן די איז שאט, אין ipoipp’HP זןול 1P אז לאנגט,
 װײגי ניט אין שאפ איז ארכײטער דעם צוױקשיקען פ׳יכסעט

אנגעב; װעט באיצעב^ס דער אױב צײט, ivo דרײ פון געד
 אר באטרעפענדען דעם םון אדרעס און גאטען ריכטיגען דעם

עו/ ט ״ נ
*P שאג אין גיעאדעז ניט זיך װעט ארבײטער דעד פאא 

 רעיט דאס באצעבאס דער חאט #צײם באשטימטער דער גאד
 ארבײטעך די או ניט, אבער מײנט דאס אגטזאגען. צו איהם
ולען  אין בלײבען און ׳טאג יעדען שא■ אין קוסען דארםען ̂ז
 עס װען סיזאז, סאעק פון םאראויף אין טאג, גאנצען דעם שאי

 חוץ א ארבײטער, אלע זײ♦ םאר ארבײט געגוג דט^ו איז
פאראויף איז שאפ אין ארײנקומען מוזען װעלכע קאטעדס,

 פאך װײגיגסטענס אם באצ$לט קריגען סוזען סיזאז, סלעק סון
טאנ. האלנען א

 צוטײלט ארבײט די זאא יאהר פון צײט יעדער צו (ג)
ן ארבײטער די צווישען מעגליך נאר װי גלייר אזוי װערען  ?ו

טא איז עס װען א■.‘?•  און קאטערס די פאר ארבײט גענוג גי
 אויף ווערען דאס*געטאז װערען, אפגעלײגט דארםען זײ

 פולע א כיעגאיך װײט וױ יןריגען זאל יעדערער דאס #אוסן אזא
 ׳אבער ׳פאי אין אנדערען. דעם נאך אײנער ארבײט״ ײאד

 םירסע די זאל #״טא£ א אין קאטערס םינוי םאראן זײנען עס
 צו אטענדען זאל װעלכער סטעדי, קאטער אײן האלטען דאן
 פעטערן־ פעטערן־גרײדינג, אווערסיאינג׳/ ״דדגיענעראל דער

 די װען קאטינג. ספעשעל און מארקינג, סיעשעצ רײקינג,
 דער קען קאטערס, 5 םון װײגינער כאשעםטיגט םידמע

 באזארגען באויז זאל װעלכער האטער, איין האאטען באאי'עבאס
י  פעטערן־ פעטערךגדײדינג, אװערסיאינג׳/ ״דזשענעראצ י

עסטימײטיננ• און כױיקינג
 איז ארבײטער זײנע אפ לײגט באלעבאס רער װען (ד)
 צוער״״ט סיזאז צװײטען צום ער םוז סיזאן סלעק םון םארלױף

 ע־ אײדעך ארבײט, גענוג מיט ארבײטער אלטע זײנע באזארגען
סיזאן. גײעם םון אנםאנג בײם הענם נײע י1ארוי נערט

 ״װעקעישאז״ די װעז זומער, םון םארלויױ אין (ה)
 דער פרן םארשטעוזער די זיך װעלען אן, זיר הויבט #עריאדע

 אויסצױ כדי צונויםקומען, אסאסיאײשאן ךןנר םון און ױניאז
 גוט אזוי װאכעה צאהא דער וועגען רענולאציעס די ארבײטען

 צו בארעכםיגט זײן זאא ארבײטער יעדער וועז צײט, די װי
״װעקעישאן׳/ נעטען

מ ט*ר באאעב^ם חנר <י>  װאש אדבײם, אדויסגעבעז ני
הײם. דער אין ורערען געטאבט זאא

ט זאא עס (ז) קאנטראק־ מאכעז צו װערען עראויבט ני
שאם. אין ארבײט סאב־קאנטדאקטיננ אדער טינ;

 אינדיװײ קײן שאיסען ניט טאר באאעבאס דער (ח)
 ױניאן, דער פיז םיטגאיר װעאכען אירגענד מיט אנמאך דועאען

מיטנאיד. קײן םון סעקױריטי הײן געמען ניט אויך טאר און
 וועגען האט ער װי נאכדעם מעג, באאעבאס דער (ט)

 רעארגא־ אסאסיאײשאז, דער דורך ױניאז, דער געטעאדעט דעם
 רעארגא• די װאו סיזאן, םון אגםאנג בײם ביזנעס זײז ניזירען

 םארקאענערונג פערכיאנענטער א םון רעזואטאט א איז ניזאציע
 אזא דורך אבער זאא איערײטארס צאהא די געשעםם. זײן םון

 םעטערך אויב .12 םון װײניגער זײן ניט רעאמאניזאציע
 מין אזא דורך שטעאעס זײערע םאראירען קאטערם און מײקערס

 פעטערן־םויקערם • אנבאטרעםענדע די זאאען רעאמאגיזאציע
 םעסטנעשטעאט זאא װעאכע םארגיטיגוננ, א קריגען האטערס און

 ארבײטער באטרעםענדער דער װ^ש צייט דער אויט וועדעז
 דיזע זאא םאא קײן »יז אבער םירמע, דער מיט געארבײט האט

 אדער וױידדטעס, װאך א פיז װײגיגער זײן ניס קאכיפענסאציע
װײדזשעס. װאכען םיר םון פעהר

פער.5ש ס«ניט«רי
טעמ־ איהרע דאס םארזיכערט, אםאםיאײשאן די (א)

 אויט סאניטאציע, םון סטאנדארדס אאע אפחיטען ײעאעז בערס
 דזשאינט דער םון ?וון יארק, נױ אװ סטײט דעם םון געזעצען די

 גארמענט אײדיס דער אין קאנטראא סאניטארי אװ באארד
אינדוסטוײע.

 ״פײער דורכםיהרען צו איין שטיםט באלעבאס דער (ב)
 ססײט־געזעץ םונ׳ם םאדערונגען די מיט אנקאאנג אין דריאס״

 אינדוסטריע. גארמענט אײדיס דער אין סטאנדארס די און
 דעם םון װערעז דורכגעםיהרט זאאען דריאס״ ״םײער דיזע

 מאנױ די און קאנטראא, סאניטארי אװ באארד דזשאיגמ
 גענוי דערפון. עקםפענםעס דעם טראגעז זאאען םעהטשורערס

 םון װערען באשטימט װעט ז\ין זאא עהספענם דער גרוים װי
או קאנטראא סאגיטארי אװ באארד דזשאינט דעם  קאגםע־ א נ

 דורך װערען געצאאט זאא און אסאםיאײשאז, דער םימ רענץ
ױניאן. דער

 די אץ באדיגגונגען סאניטארע םון אויםהאאטונג די (נ)
 דעם םון געזעצעז סאנימארע די םון אפחיטוגג די און שע»ער,

 באטראכט זאאעז האנטראא םאגיטארי אװ באארד דזשאיגט
קאגםראהט. םון טײא מיכטיגער א אאס וחנחנן

 סען ארבײט םון םיסטעם דעם אין םבײט1א אז (ד)
 ארבײ• די םון צושטיםוננ דמר חרך יז1בצ וחנחנז תרבגעפיחרט

 ױניאן דער םון נוטהײםוגג דער םיט באאזנגאם דעם און םער
i איז n •אםאסיאײשאן

אײגםאדשטאנען, ?ליבען אסאםיאײשאן די און װגיאן די
i םוז איננמ^סען במססע די אין איז עס אס1 n אינתםםריע 

it גחנמחנ װאט חאבען i t i t r, און i t v i n צאא די ם1ווע 
i אאפ כאשטימט םאשינען 12 פח n א םאר מינימום 

י.1פעקטא
ליעעי. סןןנימארער'יתיאן דעד

18 : n טת 1םיטגצית i n אג• זאצען אסאכױאײשאן 
n נײוממ r  inmנאויסעגט ן o n  ,ttrtiurift "* w n 

mmorift איז אאט #לײמנצ ttouysm פח געוואי־ען o n 
 tPi'oporM צו ,9K1M0P םאניטאת iup mars תטטיגט

opi קלימשר די o n  nm nepon מםאכט ןיינצן לײג?ל 
wane* די,pj'ipwn כאדיננוננען. סטניסארי i n 

i אוז n w די כאזירנעז וחנס
w  two ײז«11 קאסס

ט{! סוו 4 (וןו p o iw

רעדאקציע פמ עגטפערם
 װעפ בקינח אײעי — פערעאשטײן. א.

װערען. *ערפילט
 במ״ימעז. ערצעחלוגגען די — תאוש.

 װעיען, שןןרע»ע:מליכצ צײט דער מיפ װעלען
 ״בודז^עמ״ דער װי אוט«םזע:דען, רי ל*־-י
 ט•יא װעפ אדרעס מײער דערלויבען. עס װעש

װערען. גענישען
— קאיװאאגה 20 אאקאא בײער. מ•

 ®אילןזנג אװער איבערגעכעבען תאבען מיר
 ״גע־ דער &ון דעיאישםענט״ ״מײליג; אין

 איהר װאס נומער דעם רעבטיגקיים״.
 אײך װעט פעברואד, טען12 דעם פון ל»:גט,

װערען. ארויםגעעיקט
*ײע• — טאגטדעאא• הערשונאוג מ•

 ״גערעכםיג״ די אנגענוסען. װערט ם»ןישל«ג
 װע־ צלגעשיקט •רעגעלםעסיג אײך װעש קייש״

 װע־ פארעפענשליכט װעט ס^גאל^כ דער רען.
 נ?ך אפשר און גוצער״ קוםעגדען אין יען
גונזער. הײגשיגען אין

איבער״ אצ^ל נ*ןך ה^בען מיר — װ. ב.
 איהר װעלכען אין נרין״. אײער געיײעגט

 זײט איהר װארום ארויסברײנגען, ם ל י ו ו
 לעקציע א ניגער׳ס מיש אײנישטימיג ניט

אוגזערע זײ:ען ״ביבער מעסא: דער אוי,«
 אלץ גאד בלײבעז מיר פײגט״. און פר״נם

 געוואלט חא« איהר דאס אונזער׳&יינוגג, כײ
 נים איז עס אבער, קריטיק, א אויפ׳שרײבען

 ני»א ג*ר איז ברױו דעם אין ארויסגעקוםעך.
 קלארען, פ אויןי זאל װ$ס אזוינס, עפעס

 .v װאס ב#*טרייטען אופן פארששענדליכען
 דעײבער קאן נרין״ דער געזן)גם. חאמ ניגער

 האט איהר אפילו װען װערעז׳ געדרוקם ניט
נןםעז• פולען אײער צוגע׳טיקט שוין אונז

טשארט״ הואטור־יפאראײן, פר״ן א• י•
 דעי״׳ װעיט בק*ח אײער — פוילען. ?אוג
 רעגעלמעסיג באקומען װעט איחר פילט.

צייםונג. אונזער
^דרע״ האט .י:אם ;»i־a ד?ני א. א■
 פאד• װערט זיגממן פרעזידענש צו סירם

גוםער. הײגםיגען אין עפענכלינם
װע״ ױניאז אוגזער איז — מינדעא• ב.

 אלס גיזצי^מליטעטען «לע »:ערקענט רען
 דאס איהר׳ חאם סיםן א ממחסים. גלײכע
 מיבגלו• אונזערע פון מאיארימעט די כאכמז

 װײסי־ ערעטער הןר איז אידעז, זײגען דער
 אי• » איגםער:ד»א:אל דער ־פון פרעזידעגם
 און, :ינפא. סאלװאדארע ברודער באליענער,

 א נאד םיר חאבען מסתםא, וױיסט איחר װי
 לואידזשי װײס^רעזידענם, אומןןלזענישען

^ני;י,  פון געחעדמ נים האנען מיר און א:
 דעם. געגען האבען ע*עס זאל עס װער קײנעם,

 זאלען מיר װילט און איצטער *יחר קומט
 גע־ זאל מען אז דר«ח, א אײערע אידרוקען

 און »גערקענו:ג גלײכע מ;יאן דער *ין בען
 אין נאציאנאליםעמען. אלע צו רעכטען
 און פר«גז אזא ניפא איז ױניאן אונזער
 אינ;וןנצען איז דערפאר אגימאציע ןןײער

 געדרוקם נים דערינער, קאן, עס אזבערי^
 או:ז. געפעלם אבער״ ^זרײבען אײער װערען.

 פאר״ פרובירט גלאטיג. ג*גץ שריינם איחר
 אפ״טר און ׳גימגע *גאנדער עפעס פףטעיעז
 א:י,« «ריי:ש דרוקען. קאגען עס מיר װעלען

פאפיר. פוג׳ם זײט אײן
״דענ־ דער — .22 לאקאל האפאאז׳ גיטעא

 אויפ׳ן זיך געפינט װאס דעיידםבמנם״ טאל
-ױ)ק$רג־%  א איי גאס, psio א.ן <

ד װאס העלם׳סענטער מנ>אן דעם פון םײל  ג
 און סםדיפ, םע17 איסם 131 אין זיך פינם
 דער צו געחערם דענארםמעכט דעגטאל דער

 סזננטזןר. העלםח יוניאן דער װי יונקם מניאן
 צו איז סענטןןר חעלם מכיאן אין «ל#״ן דער

 דעוארמ־ ״דענםןןל דער און געװארען קלײן
 א אין איבערמופען געםוזם חאם מעגט״

 אײד ח*ם מען װןןס #אלוא בילדינג. *װײטער
 א איז קליגיק״ ״דענט#ל דער געזאגם,

י אםת. גיט איז ^!ריװפשדגןדאעפם׳״,  מ
 ־IP אײגיגע *ו באלאנגם קליגיק״ ^דענםאל

 ■וגקט איגטערגעעפנפל אונזעד פון קפלם
 סעגםזער״. חעלט ״ױניפן דער װי גום *זוי

w»epft איגספיםוציע, אײן בײחן זײ זײנען 
ערע *ין ייד געוינעו זײ גי^ מעחר  מזוני

 t קומעו פםפל אפ«ר װעפ עם כילדיגג^
ױניפו דער װען *ײא,  וועם סזנגפער״ חעלפ ״

ו •#ר געפמען י  צז בילדינ^ גיויסע אײן ז
 זײן װיזיער וןלען ?ײגע פומײלונגען ב״דע

 איז דןם װי ד#ד, אײן אונםער צוזפמען,
מד י געווען •ייו תי י«ל״ מ  ױגיןן דער יייי

• סעג«צי חעל•  •עפיגקײפען זײגע אלצ סי
o n ווויס• זיד ברײ• «זוז »ון גרויפ פ?וי

ט ר ע צ אנ ?. און ק א ב
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ר ע ד  דאנקט גאלדבערג k גוו
 קלינירן דענטאל דעם

ט ־ דעפארטמענ
)3 ױי« סוו (איוס

 איז אז דאס, הײסט אזױ אױב ארבײט.
 קלא־ 8 סאראן איז פאך דענטיםטרי דער
 אין רײכעי איז עס װער צוטיילונג. סען
up בעסערע סריגט באצאהלען בעסער 

 באצאיען ניט קאן עס װער ארבײט,
 אר־ שלעכסע באיןוטט םומע, נױטינע די

 ארבייט ״עאעכטע אזא סאל םילע בײט.
 מויא. םאר׳ז געםעהראיך פשוט איז וואם
 האב איך װי דענטיסטרי םון סיםסעם רער

 דער־ רעדען זעאבסט דענטיסמען געהערמ
 ®ראפעסיע די מאכטיס אז אזא, איז םון,

דעד און זאןי/ מאטעריעאע א איגגאנצען
 און ״סעלםיש״ וועחגז םוז דענטיםט

 אײכטערעץ דעם זיך םאר אױסלןלײבען
וועג

 פיט אבער דאס איז אנדערש גאגץ
 אינטער־ אונזער םן קאיניח חגנםאא דעם

 אנ־ איז װאס דעגטיסט דער גיישאנאל.
 קאיניק דענטאא אונוער אין <עשטעלם

 םון זײנעם יאציענט אוים׳ן נים טוקט
ש  סענ״ און דאאארס םון שםאגראוגתט ח
 •*״ דעם געבען צו קױןט ער גאר ינמן

 איז עס ארבײט. םארט מנסטע די צחנגם
 באצאהאט דאם צי ניט, םראנע p'p ד*רם

צו םראנע די איז דארט ניט. אדזנר זיר

 װאס בעסטע, ראס פאציענט פאר׳ן טאן
ן » W•

 םיר מון איר חאב באוױיז רעם
 מיק־ און אריינשטעצען צ״הן די זעאנסס.

 טריט־ די און געאד. האאב נױר יןאכט סען
 װאס בעסטע דאס נעװען זײגען סענמס
 טייע־ דאריבער, װיא איך לזױיגען. מעןקאן

 אא־ םיר זאאט איהר אז רעדאמטאר, וער
 אויסדרי־ *נעחןבטיגקײט״ דער אין זען
vv\ נאנצען צום דאנק חעדצאיכען מײז 

דעיארטמענט. קאיניק דענטאא
 םיינע נאד איז קאיניס דענטאא דער

 פאר קראםט, גרויסע א איבערצײגוננעז
 איגםערנײשא־ אאע םון װאויאזײז דאס
 דע־ דעם וױנש איך מיטנלידער. גאא

 געביטען. אאע אויוי ערפאאג ■או־טםענט
 דעפארנד דעם אט װעא זײם מײן סון איך

 צװי־ פאױאער און באקאנט מאכען פענט
 באהאנטע. און םרײנד מײנע אלע עעז

 לאקאל מעםבער גאאדבערג, איזי
.71 נומער אעדדטער ;1

נאטים. ספעשעל
 רעד־ אאע םון *צא&־טיעעראײט

 זײנען ׳עעפער ה^אוק ז״טיסטרירטע
 נע־ זײערע ארײגצױטיהען געגעט׳גז

 אעד־ און אאקאא און אדרעסען טען,
lyrr* דזשיי״ נדפאראס צו נוםערס 

 אינטער־ דער םון אפיס איז קאבסאז,
סטריט, םע16 װעסט 3 ניי״טאנאא,

פאאר. טעז2 אויפ׳ז

 װארטען פארעהרער ״םאקער״
ט  קומען אױפץ אומגעדולד מי

״הכח״ פון
 זוערט עס אומגעדולד וױפיא מיט

 אמע־ די םון קרײזען די אין ערװארטעט
 םוז סופען דאס סאתער־פענס ריסאנער

 גע־ איאוסטרירט קאאר איז ״הכח׳/ דעם
 אײנצי״ דעם םון ארטיסעא אן אין װארען

 ״סא״ סאקער־דטורנאא, אמעריקאנער גען
װיקאי״״• קער

 דעם םון נומער אעצםען דעם אין
 םון נעשיכטע די געדרוקט װערט זשורנאא

 אג־ װערט עס און אפעריקא אין סאקער
 ניט דא זיך האט מען װיפיא אז געװיזעץ,

 צו געאוננעז ניט איץ איז אנגעעטרעננט,
 פובאיקום ברײטען א םעראינטערעסירען

 כיען װאס מעהיפטע דאס אז סאקער, אין
 גע־ איז געים א בײ געזעהן אמאא האט
 עס אז און 10,000 איבער עפעס װען
 די פין נורי רעם אןיף אויסגעפאייעץ איז

 אז וױיזזגז, צו װיען פרץ ^פיאער אידיעע
 טויזענד 40 א צוזאכיענקאײבען קען מען

 פאל דער געװען איז עס װי מעניטען,
 ;ע־ האנעז ״הנח״ די װען יאהר אעצטען
יארק. נױ אין יטפילט
 האט nrn די זײט אז אכית, איז עס

 געים א בײ איז אטעריהע, םארלאזעז
 צאהל נרויסער אזא :עװען :יט קײגטאא

 האט באזונער צאהא די אבער באזוכער,
 קוםען עס םארגדעסערט, באדײטענד זיר

 װי געים א צו מעגשען מעהר םיער הײנט
 זײן געטאכט דא האט הכח דער אײדער

טור. היסטארייטען

®רײן

סאי־ צו איגטעחנס גרעסעחנר א גאך
 ווע״ urfinrvs וועט ערװארט ווערם קער
ם דווגק א אמעריסא אין רען  חיײיעח• ת

 קוםט װאס ״חכח/ דעם םון טור ריגעז
 וועם און ארום װאכען אײניגע אין אוזער

חחפים. צוױי א באײבען רא
 זיד חאאטען עקספערטען םפארט די

 געים יארקער נױ די 1א מײנונט דער בײ
ט װעאען ״הכח״ םון כ ו  סון רוערען מז
םעגמעןי טױזעג׳ר 50 א װי װײניגער ניט

m m

׳וופן. בעסטען דעם 24 איו זיי סםאיט - װיגםער יערעז םערקי.ײו;נז« םיריאנקז סםא«ט עס ניז• קװאי״ כראםאיד קיםיזארז• הילרס איז ד»ס נ ‘ײ** רראגיסםען. ארע בײ װענ כעסערעו י נעפוגעז גים קײגםאהל ean קיינער נרי«• עיעזDr̂ו■«ו ליהױננ׳ פשר♦ א עגרינען צו עם נעהםם זיר םאגגם »<רקיהיוננ M סאמענט דעםעס נערםםדעז.
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IIININE
גא^ס ־ויםע אריגס

jd 30י■רײז

-X.~:r»-

מאדערנע
רױכערער

הנאה האבען
 צײט םאדערנער דער &ון רױכעדער די

 זאנפטען גלאטען, אויפ׳ן םבינים ןײנען
 און טעם יענעם—קעםעלם פון אראםאם

 פון קוםען װאם געשםאק, גוםען יענעם
 םאכאק־םארטען. אויםערוועהלטםטע די

 װאמ־ כםדר קעםעל׳ם נאר. וואקסען וואם
םאדערנע כײ פאפולאריםעט סענדע

זאנפטען פונ׳ם
אראמאט

 טעז דערצו דערםיהרט האט רױכערער
 איו דאם װי בעםער נלײכען איהם זאל
 םיגארעט. א מיט געשעהן איז עס ווען
 כעריהטטקײם אין און קוואליטעט איז

פלא*ן. ערשטען דעם קעםעל פערנעםט

רןעמעל פון
 װאס םיגארעם. דעם מיט זיך בעקענט

 עם וועלט. םאדעתע די געוואונען האט
מי איז אונ• ער_אהן וױ אזעלכער ג«ד ני

 זאנפט, עטענדיג •רײז. פון םעדמיעד
םינא• נלאםםםער םילד_דער ^זטעגדינ

 גע׳טאפען איז עס װען איז וואם חןם.
נעווארען.
מט קעמעל. א ״גע

סארפרא. טער18־פרײט־א־נ~
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)8 ז״® פון (^לוס
 נעװארען גערוםעז איז װאר עצטע4'

 מיט ^אפ־טשעריײט 64 םון םיטיננ א
יוניאך די אויםצוהאי״טען צװעק דעם

 דעם װעגען אויםמלערעז זײ ידס—
 װיכ־ די אונטערמטרײכען און אגריטענט

u .דױס
אנס־דע־ טון רעפארט  ארג«ניז»צי

 י»גו«ר םען1 דעם פוז פארמםענם
פעברו»ר. םען28 דעם ביז
 זײנען צײט דער פון פארלויח אין

 זײנען זועילכע סטרײקס, םאיגענדע די
 ארונ־ דעם םון געװארען ארויסגערופען
 גע־ באארד, דז׳פאינט טעתעזעצטען

 צום ^וםיס אונזער צו געװארען בראכט
:עריײריגעז

 אנער־ װעלען ניט םאר סטרײקם 12
 לינקע; די פון פאר^טעהער דעם הענעז

 םאױטײ צוליב 6 ;דיםטשארדזיפעס 9
אורזאכען. רענע

 װײטער, באריכטעט האכמאן ברורער
 גרעסטע די פון 5 פון ארבײטער רי ראס

 טעק־ צו באיטיאסען ר^ובען דרעס־״צעפעי
 ארבײט םאג האיבעז א טיט זיך עןס

 אינטערנע׳טאנאל, דער פאר װאך יעדע
 יליגסע די באסעמםעז צו ציועק דעם פא-

 םארגרע־ טאג יעדען סיט און ;פעסט
 װאס דרעסםאכער צאל די זיך סערט
דיום. זײערע רענוראר צאי*ען
 געדוםען האבען קאפייניזשטען די

 דרעס־ רעגיסטרירטע 27 אין סטרײקס
 יטעםער דיזע פח אײנינע איז יצעפער.

 קאמוגיסטען, די פון חוצפה די האט
 דער־ געארבײט, דארט ר^ןבען װעלכע
 םון געדולד די אז *טטוםע, אז צו גדײכט

 זײ און געפלאצט האט אדבײטער אלע
 מיט ארבײםען צו אנטזאגט זיך זאבען1.

לאטוניםטען. דיזע
 האכטאן ברודעד פון באריכט דעד

 גומגעהײסעז. װערט
ס געגעראל שער׳ כט. םענעדז בארי

 דאס ערסלערט, זיגםאן פרעזידענט
 ;יט געסרײעט תאט איגטערגעשאגאל רי
 גע־ תאםף אין ק^ורט צר זיך װענחןן צו

 ער ױניאן. תגר סיז צושטערער די נען
 אײנ״ גאנצען זײן אויסנענוצט אויר האט
 סערפערשאסט, געװיסער א אויף סלוס

 »ז ארויסנעהםען נעזאלם האט װעלכע
 קאסוניסטישע די געגען אינדזשאנהישאן

 די םאר ױניאן. חגר םון פארפיהרער
 זײ כשר. איעם איז אבער קאסוניםטען

 זײער אין םיםיען אלע םיט זיך באנוצען
 זיך באגוצען זײ צושטערונגס־ארבײם.

 מנעםענ־ ערגסטע די םון הילח דער מיט
 יעצםענס און אונטערװעלט דער פון טען

 אינ־ א( םיט באנוצט זיר זײ האבען
 אינטערנעשא־ דער :עגען דזשאנסשאן

נאי.
 םון סעתרעטאר אנסאניגי, ברודער

 נע־ םאל ערשטען צום האט ,80 י־אקאל
םיטעיל זעלבען דעם אנװענדען טרײעם

 אנריקולטור אידישע ױ
סאםײעטיי הירש) (באראן

 ןןויס• םים סארםערס צוקונםםינע איע העלפם
v ווי אח פארםערי רחנגעז סמפימ t •ויס* 
 איחר װיין ■װינרמרס,’ •ח צודינתו

פאר^ יײצר
erma ־vm »ײד#ר דעפאזיםם ניה

v\ םים uui.
n« אכסאייפ איז סאם אוו ראם »תוער t 
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ן קייס•׳ בעם.  •י
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מזײ• •יר סקול
|vi ju*®np גינג,

I8B ױן פינען אלע איז נרײדינג
i• גירםענ•®. •»ר און •״יילדרענס n m 

 •רײואן. םעסיגע «ו גדיגייחנן ווצייעו
••יוי נאגץ י »«צן וויז סקול די

 קאײוני־ די םון םאוברעכענס די געגען
 דז׳ט. געװעזעגעם םון םיהרער סטישע
 דער נעגעז נוצען זײ װעלכעז כאארה

 דער גענען אויך און אינטערנעיטאנאל
כאנק. אינטערנעיצאגאיל

 זיך סארטנאי האט באװאוסט, וױ
 די םון סעסרעטאר אלס *ראקלאםירט

 ,48 און 89 לאקאלעז איטאליעגישע
 איהם האכען איטאליעגער די כאטש

 אזעלכען. אילס ערװעהיט ניט קיינמאל
 מעם־ איטאליעני׳טע םילע םון האט ער

 אױיס־ זײ און נעלט ארויסגענארט בערס
 אנ• ברודער ביכלאך. םאלשע געגעבען
 דולדען צו ניט באשלאסען האט טאניגי

 ארויסבא־ האם ער און שװינדלערײ די
 בידזיטור, ריכטער םון באםעהל א קומען

 קא־ די האט װאס ריכטער, זעלבער דעד
 אינדזשאנת־ אז ארויסגענעבעז מוגיסטען

 אז אינטערנע^אנאל, דער געגען שאן
 םון באאמסע אנדערע אלע און פארטנאי

 ניט זאלען באארד דזשאינט געװעזענעם
 ביכלאך קײן ארויסצונעבען מעהר װאגעז

 נױ ניט אויך זאלעז און 89 לאקאל פאר
 ארויס־ האבען זײ וועלכע געילט, די צען

טעטבערס. איטאליעניעע די םון גענארט
 פיל ארויס רופט אינםארפאציע די

אפלאדיסמענטען.
וױיטער, באריכטעט זיגםאן בדודער

 עס װאו אנרימענט, םון פונקט דער ד^וס
 אומפארטײאײ דער דאס זיך, האנרעלט

 אוי־ אן אנשטעיען זאל ם״שעדםאן יטער
 ניט־ױניאן די נאכצוםאלגעז כדי דיטאר,

 מאנױ און דזיעאבערס די פון פרארױןציע
 דורכגעםיהרט שוין װערט פעשטשורערס,

 אהאונטענט, דער װאולף, מר. לעבעז. אין
 םון געװארעז אנגעשטעלט איז װעלכער

 דיזען פאר ט^ערמאן אומפרטײאישען
 אוג* די אנגעםאנגען שוין האט צװעק,

טערזומנגען.
 פאר דאס ערסלערט, זינמאן ברודער

 קאמױ די װאם װאכען, צעהז יעצטע די
 אויף ארוי,םגעצװאונגען האבעז ניםםען

 איצטיגען דעם אינמערגעשאנאל דער
 אײני־ נאך םיט צוזאםעז ער האט קאמף,

 א«עגעבעץ זיד װײם־טרעזידענטען נע
 סיטױ יארקער נױ דער םיט אינגאנצען

 װאס אלעם, געםאן האבען זײ און אציע
 ראטע־ צו כדי געחענט, נאר האבען זײ

אונטערגאננ. פון ױניאן די װען
 םאר נויטינ זעהר אבער איז עס
װײס־&רעזי־ די םאר װי סונסט איהם,

ם ר מ ם ע ר ז פ ו ג פ ס או ל ס
 *ויסענײדע; זאל® איחר צײן םיר

 ביי למעו8ב#ח און אתוערוױיזםענ® דיזען
 אוגז װע® ייחר וױיל ®»קע®, »ין •ײר

חאבעז מרוען

ר י ו ם ע נ & פ ה פ ו ם ע נ
«װ עװעגױ, םינםטע 123 םון עונ פינפטע 32ו

פלאר טען1 סטריט״ טער32 דער ביי
 עקםפרא אויפגעשיקס® תאבען םיר

 ®רעסזג; *ו בר^לעך וױיער סאנימארי
 ח»• םיר נעלױוײע. און ®לאא װעלװע®,

 םאר״ אין םמיםעגס בעס®* יי יויד מו
xpp גאראג*יע. א סי* ם»ים ®רוקענע 
ovmm. •ינקיגג אויך

 דעזיײ ורעסערס, אלע *ײן לאךען םיר
 גי׳יצ די זעחן קוםען «ו מסעס און נערס

 איז ביעאללד װײער די ■ון םאדעלס
װילקאםען! זײגען אלע סמיםערם.

ז ו א ש מ פ ן ע ס ױ ע ם א  ױ
ם ע װ ל ע ד װ ר א כ ם ש ר  פ

י נ א פ ם ו מ
P ניו עװ״ פינ»טע 321 T

 £661 און 6660 א׳פלאנר :מעלעםאן
םרי דעט. שנעל ^ח־ערם ?^ונ אטענ

ם פ ו סוי י ם ש ם םי ע ו ד « י מ ל י ע & ם מז ש
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 אתאניזיר־ חנר פון םיטנלידער אלפ *ו ויך װענדען טיר
 דעם חאבען וועלמ *ױ קויפפן *ו ארבײטערמאפט טער

o אואי יוניאן אונזפר םח עטעטיעל n ,איגװײגיג־ זויל 
a אויוי «וחט• זויצ, סטער n םיר מזך. סון לײנינג in n 
o *ס זזנחט איחר םײײמ *יך, פוימן «ו ניט *ייו n 

אױניז• אײנ«« אײערזנ םים מטעםפעא יוניאן

ט ו ן ב ו ה א ו ם ש ר ע ה ר א > װ י נ ױ
u® ®®עריקאן דןר «י• איילייײימןו ״ p in ru לײנאי אװ

1901/0 m •םאסס
ל• םשארלס לוולי סא{יס

 םון לאקאלם די העלפען צו אום דענטען,
 םאכען אויך זײ און שטעדט אנדערע די

 אמ־ װי זאלען זײ ערסאלגרײך, םעהר
 בא־ און יארק נױ םארלאזען שגעלסטשז

 קלאות־כמרקעטם. אנדערע אלע זוכען
 דורכגעםיהרט קענען זאי דא<ס כדי און

 דער אז װיגשענסװערט, איז װערען,
 ערוחגהלען גלײך זאל באארד דזשאיגט

 דזשענעראל־מענע־ א מיטינג דיזען בײ
 די איבערנעהםעז זאל װעלכער דזשער,

 בר. באארד. דדשאינט םון םיהרער׳שאםט
 נאכדעם, דאס אויך, ערקלערט זיגמאן

 פיהרער אנדערע מיט צוזאםען ער װי
 לאגנ האבען אינטערנעשאנאל דער םון

 בא־ צום געקוםען זײ זײנען געדענקם,
 איז מאםענם איצטיגען בײם דאס של(ם,
 גע־ םאר ®ערזאן פאסענדערע קײן ניטא

 װיליג זאל װעלכער נעראל־םענעדזשער,
 זײן זאל און אמט דעם אנצונעהםען זײן

 אין סיטואציע דער מיט באסאנם אזוי
 לײב מיט איבערגעגעבען און יארק נױ
 אר־ די פון װאתלזײן דעם צו לעבעז און

האכטאן. דזשולױס ברודער װי בײטער,
םאלנעג־ אויך מאכט זיגטאן ברודער

:רעקאמענדאציעם דע
 כיע־ זײן זאל האלפערין דזיש. בד. .1

 דדטאבערס־דעפארםטענט. םון נעדז״שער
 גאך װערען צונע׳עםעלט אויך זאל עט
 װעל־ ׳שעהנםעלד, ברודער צו פערזאן א

דעפארטכד׳גנט. דיזען אין ארבײט כער
 םאר־ זאל פערימוטער ס. ברודער .2

 האלפע־ ברודער פון &יאץ דעם נעהמען
I אינדעפענדענט פון מענעדז״שער אלס ריז

דעפארטמענט. אטעייקעז און
 פארנעםעז זאי דעסטי ב. ברודער .3
 אלס פעױלטוכמד ברודער פון פיאץ ךעם

אםיס. דאון־םאון םון מענעדזשער
 םיז באאםטע די פרן אײנפר .4

 טרענספערירם זאי אשיס בראנזוױלער
אפיס. הארלעם אין װערען

 דרעס־דע״ םון מענעדזשער א םאר
 רעקאםענ־ םערזאן א װעט פארטםענט

מיטינג. נעקסטען צום זוערען דירט
 בר. םון ערקלערוגג די װי נאכדעם

 נויטיג װי נעװארען, געטאכט איז זיגמאן
 בא״ און םארהאנדלעז צו גלײך איז עס

 גענעראל־םענעדזשעד, א װעגען ׳עליסען
 האבעץ דעלעגאטען םילע װי נאכדעם און
 װערט דערדיסקוסיע, אין באטײליגט זיך

 פריהער־ דעם צוריקצוציהען באישלאסעז
 פראגע די איבערצולאזען באיטלוס דיגען

 סםעציעלען א פאר מענעדזשער א װעגען
 אנ״ באי^אסען װערט עס און םיטינג,

 ברו־ םון רעקאמענדאציע די צונעהמען
 זאל האכטאן בדודער דאס זיגטאז, דער
 אנ־ אויך און גענעראל־מעגעדדשער, זײז

 רעקאמענדאציעס אנדערע אלע צונעהטען
 די אין עגדערונען די צו באצוג אין

אפיסעס.
 דאס דא;, ערקלעדט זימאן ברודער

 ביז יארק גױ אין פארבלײבעז װעט ער
עלעה״צאגי לאקאייע די איבער

,דע װערט דעם םיט
׳צלאסעז.

שעהנפעלד, מ.
סעקרעטאר. צײטװײליגער

. L.V
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ט איהר וועכענטליר דאלאר 200 ביז so פון פערדינען קענ

כעריחםטער דער אין קורם g געחםט

םקוהל דעז״נינג מיטשעל
ח נארםצנט^ םאר לײדיס איז קלײחגר קינדער אוז םיסעס פרוחג?, סעלם, י

wo*® n> דרײפינג גרײריננ׳ ®ענתרג^ ס»מו *ו מרנצו דעזײניגנ «אר ססוחל 
קלײחנר. מנ׳ס אוו גארםענםס פ»ר פ*ר דרעספ^ סום^ פיאופ^ ■י«נז

יאחר. 60 אימנר געגרינדעט
עררײבס c®n םהרל די

חנװלטאטע!. בעסטע סיסםעםען, נײע *ידמז, נייו
 ב*לריגן » םײגם םיןול חנזײגיננ םיגממל ד<ר איו ®ורס »

וױירזשעם. נונמ אוו ׳פטעלע
tv איז טרויעז, און סענעוי םאר פראסעםיאז נוסע •

 אױטצולערנע?. זיד אײנם זעחר איז
 א»נצ(*י אײצר איו ווערעו נצנצנצו װצם לעמנס גאזונדערע

םפרשגתחז. אמם ואים איווי איפ ®■דאר,
v אױסמרנצו פארץ נאדיננונגצז רי i לײכמ. ועתר זיינעז 

® אלערלײ ו1®נייד אוז dwctb •ארקױמו ®יד אוו אגתײקא איו היםפאנת ir®y® ציםםםע די וײנעו ®יר ממרנ
סיאסצז. אוועגט און טאג

פרײםינ. אח סיסוון® מאנסאצ,
ע י י ר 3םקוח אונזער אין דעמאנסטרײמאז •

אינפארטאציו. פרײ« פאר •ערזצנלױ ®וס•
ל ע ש ט י ג מ ג י ג י י ו ע ל ד ה ן ק ם

.5970 װיסקאגוי) טעלעפאןיארס. נױ םטריט, טע37 .ועםט 15
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ײז’ י י נ  ר«דיק«לער שםארקסטער און גרעםטער ח

װעלט. דער אויף *רדען ארכײטער אידישער

ט אנ ט או  00X0̂)00^$2 — פ
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שעס 740 — ברענט

י ריע $רב מד י י י  יוך ״
n« מאנאםי־ װיביינצו 
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 ̂ול־ דעד איו רינג ®רג דער
 אידי• דער אין צענסחד ®ור
באװעגונג. ®רבײאער ®ער

 אידי־ אײנצינער דער איז ױננ ארבײטער דער
 םאניטאר־ אײנענעם אן האט װאם ארדען, שער

ע פאר װם טיטגלידער. סאנםאטפטיװ דינ

ביז 18 *ון עיםער זדן *רייגגענוםען וועחןן םעםכערם
יאהר. 46

11* נייױ ייך *ציסס םיסנליד, קיח «ים גאו זייס איחר אױג
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ייד מיויימ ייי ןד

 גינםא 1ס*יװאםא מײם־ירעזידענם «ח
m גױ םיז r אײג־ םפעציעל איז װעיכער 
?1« tr*wn i r w קוםען *ו יאיואי

 םא־ פחמק ברוחנר יײדימ. נאסםאו 1י)יי
 סאחימגחנר. מוחנן אח ראביםא

o <אוד . n n מיםנילידער די חאממ 
80 ?w p  .w שי־ «ו גיײד

וייער םון דאיאר 600 פון םוםע די
i n סינאחנט אויסערמומחנ*י«ר 
o םאר n ם*ו, אוימרמומחנאיכמ 

 נאחמ־ אמ ער דאס םיהלט ומלמר
n בי צו מינס w n אין ואכמ 

יעמז.

U I J U I 1 U J

ם ן ז ח ו נ w ש a n ו * ו י ז ז ע ל ח מ ן ו ר ױ ע « ד י מ י
)1 זיי■ pi (׳•יוס

 גע- דמידדמ איז ל*ק*ל גרױסער זער
 סיײ און ייגגער״צצ ליגקע, די װ*רען.

 »לעס ח*ט וודמיגיסטרצציע רעטעױשע
 ח*• חורנן » צוגו^נען, P* סארניכטעט

 אזױ !ױנ»*ן יוונומר pc געסטנט זײ כען
 -פ*ד;יכ ױי האנען •*גראמשסשיסעס וױ

 אונו חאט װאס דאס רויידרט און טעט
 אױםצונױען. יאחרען צעחנדליגע געגומען

 דעם p* ־איצט, ספעציצל דך מערסט דאס
 געװען איסער איו װעלכער איזאן, ספרעג

 •רעסעוס, די םטר סיזאן בעסטער דער
̂חען ■סח, םאר וואכען 4 איצם,  םייע ג

o און ארבײט, אחן ארום ■רעסערס v איז 
 גליץ• דד וועיע] םיר אױב אז געםאהו/ א

 באםעס־ צו ארב״ט דער צו נעהמען ניט
 זײן ■שוט װעט ױגיאן, אונזער טיגען

 אין יעכען א מאכען צו אומםעגלױ
טרייד.

 איהר אז זיכעד, זײגען כױר !״ברודער
 לאקא*, דער אז םאראינטערעסױט, זײט

 מעכ״ גרױס, געווען אימער איז װעאכער
 אמאיל נאך זאל אײנםלוסרײך, און טיג

 װאס צושטטגד דעם צו ווערען נעבראכט
ינקע די איידער געווען, איז ער  האבען ̂י
ױניאן. אוגזער םון :עםאכט \זל א

 אײר מיר פאדערעז ברודער, ״דאױום,
 אין באטײליגען זיך און קוכיען צו אויף

 אפגעהאיל״ װעלען װעלכע #עאעק^אנס די
 מארטיט, טען19 דעם ,me? װערעז טען

 אוהר 8 ביז םריה דער אין אוהר 8 ,1927
אװענט. אין

נױטיג, אוםבאדינגט איז עס !ברודער
 די אין באטײליגען זיך זאלט איהר אז

 בעס־ די ערװעהילען מוזען מיר װאהאען.
 װע־ װעאכע מעניעען, םעהיגסטע און •טע
 און ענערגיע זײער אפגעבען סענען לעז
 לאקאא. אונזער אויםצובויען צוריס כח

 ױניאז אונזער ארויסיעאעפען םוזען מיר
 וועאכען יניז חורכז *צרעקאיכען דעם םון
 םאר£ירערהאבעןאיהם קאכיוניסטיעע די

 איצט מוז לאסאל אונזער ארײגגעװארםעז.
 אונ״ באגרײפען װעאכע םענשען, האבען

 אי־ זאאען און גױטעז, און אײדען זערע
 אונזערע פארטיידיגען קעגעז בערהױים

im זײ וױן אינטערעסעץ r.ןר
 נאר םיר וועאען ארום אזוי ״ברודער

 אױםגע- מיט איכמזטא^ד זײז גיכען אין
 אױסרופען שטאאץ םיט און קע• חױבענע

 באאאנ- םיר אז וועאט, גאגצער דער םאר
 אאקאא םעכטיגעןי גרױסען, דעם צו נעז
 אײדיס אינטערנײמאנאא דצר פזן 36

!ױניאן יואירקערס נארםעגט
 וועט איהר אז זיכער, זימצן ״מיר
 אונזערע פון וױכםיגקײט די אײנזעחן
 זײט א אז אאעם אוועקצײגען און װאהאעז

 בע• די ערוועהאען אין באטײאיגען צו זיד
ױניאן. אונזער םון אמטע

גרום, ברודער כייט
,35 אאקאא באארד, עקזעקוטיװ

י. װ. ג. ל. א.
 כדמערמאן קיםבעראװסקי, ־דזש.

סעקרעטאר״ װאסיאיצװסקי, י.
 מיר דאס צוזעצען, באויז קאנעז מיר
 םיםגאידער די *ז ערווארטען, און האםען

 אויס• ■ינקםאיד װעאעז אאקאא דעם םה
 אײ- װי אאע ורעאעז און רווי דעם םאאגען

 װאהאען. די אין באםײאיגען זיד נער
 םאר ענטםער בעסםער דער זײן וועט דאס

 וועאט, דער װײזען װעט דאס אאעכמז.
 דער צו אאיטא ?זםעזזעז ירעסער די אז

 עהראיך דינעז איהר וועאען אוז ױניאן
*יבערגעמגן. און

 לאקאלאס ת אץ װאהלען ױ
.22 אץ 9 ,2

o'tm אנדערע די אין ײאחלען די n* 
 װי םארקוםען ײעאען <אקאאס טרירטע
סאינס:

אאערייסארם, ריפער און קאאוק די
ױניאן, פינימערם פאאוק די אח ׳
. .  קו- וואהאען די חאמן וועאען ,9 .
מ מי o 23 םיטײאה ם nדי סערץ. טען 

 9 יאפאא ײון 2 יאסאי םון םיסניימ■
o טםיםיה סאנען ײעלעז n גאגווען 

i אין 8 פח n אין אזײגער 9 ביו פריוז 
:׳פלקמר די אין אזמגד,

 1»י 2 י#ש»י פוו evs'oy די »ין
(•ס. טעUO'H iu 14 1 ס,

̂ר, נרייענט אין  און עװעדו טע6 ח
ג»ס. סע42

̂;ווױ< אין  oj’iprn fie o׳ev נר
w 21« )נ*»רד p y o ,נ^נזוױי. ססױיט
 דרעסניאנער in אין װפחיען די
# ױנ'»ן, 22 w, פאײוסעז װערןן n* 

r טעזon 24 נע־׳עטא;, u m, »« כזען 
 ט»נ, imui on |v»*or |v;«P װעט

 1אזיינע ;״ן ני״ פריח m »י| 8 פון
 in פון masons די אװענד. אין

 װעיעז 22 <א?*י ױניזז, װעסמאנער
נאי in איז ׳צטימען  ניר״ אינטעמע׳ע̂ו

נ«ם. טע16 זועסט a דימ,
אטען די ױד אנ  כא- די אױןש ק

לאטס.
v o א^ע פיז נעטען די דא דרוקען 

 אױפ׳ן ארויף זיינען װאס קאגדידאטען
 האסען דיד און ,35 לאקאי פון באילאט

 װע־ מיטנרידער די אז ערװארטען, און
 סעניטען, בעסטע די םאר שטיטען לען

 פון כאלאטס די אױף זיך געפינען װאס
 יפטי־ װעיעז זײ דאס ; ילאקאלס »לע די

 קאנען יןעיען װאס מעגיעען, די םאר מען
 אײ,* ױניאן די אװעפ״שטעיען אםכעסטען

פיס. אײגענע איהרע
 אױפ׳ן קאנדידאטען די זיינען דאס
 אג״ האבעז װאס ,35 יאקאל םון באלאט
 אין אדטען םארישידענע די פאר גענוכיען

:ױניאן דער
װאסייעװסהי. /—םענעדזשערי פאר
 אין חאהען טאקס—משערםאן פאד

יעיליז. ב״
ױו םאר  מעםבערס באארד עקזעקוט

אן פון אנט־ םרענק :קלאוק-דױױמז
 דײ־ ה. כיאט, מאקס כעלהיז, ה. מאן,
 דװעדאצקי, איזראעל דארםטאז, ה. וױס,

 עט־ א. עיסלעי, דז?ן. אײזענכעךג, ס.
r קאוױטיש, n. ,טאדיש פאפטאראוױט״צ 
 ‘מא םרידטאץ, ה. םרידמאן, כ. םרעיזער,

 טאקס גאמבערג, מ. גאלדאװסקי, דיס
 ס. קאט״ז, מ. קעמעיהאר ה. גילאזער,

 יאביעראגץ, מ. נאכבעי, ב. מאמא^יז,
 א. ױביז, סעם דאמיה, מ. ירעס, הערי

 ה. ׳שיאקמאן, ה. זאסילאװ, אײב רודיז,
 ה. סיאוױן, מ. זײדמאן, י. ׳ענאפער
װײזער. ב. און ישטראוס

װ םאר טי ארד עקזעקו  מעמבערם בא
שאן פון  סײ־ באראן, י. :דרעס־דיוױז
 קרע- דדט. םארבער, סײמאן דויט׳ש, מאז

 .1ט? םעפער, סעם *ערנער, הײמאן מער,
 דזיש. ?ןעכטער, מאלזס רי/ןןי, ל. הװין,

 װײס־ אברהם און זיגםאז ס. שו^דיגער,
מאן.

 סיק־בענעפ-ט און רעליעף פאר
ע: ט םי א י. באקסעױ, ב. באראז, ד. ק
 ליפ״עייך אײב קעסיער, אדאן קאמינסקי,

אװען. דזש. און
 צום געהען טיר ײעז צײט, דער אין

 מיר חאבען צײטוננ, דער מיט פרעס
 נע• די מיט ליסטען ריכטמע די ניס נאד
 געדזען װאם קאנדידאטען, די םון מעז

 לאקאלס די םון באילאטס די י1אוי ארויזי
 די איז װעיעז ליסטעז די .22 יייז 9 ׳2

 װערען םארעפענטליכט טענ ^וםענדע
 צײ־ אגדערע איז איז ״םארװערטס״ איז

טונגען.

טעונג א טע ש א  עהז. דעם פון ב
 עמבראידע• דער פון באארד

66 לאקאל ױניאה רערס
)1 ?ײ■ ױן («לוס

 לא- ױניאן, עמבױירערערס באנאז באארד
.66 קאל

םעגעדזשער״. טריסטסאן, דז?».
 זיך םאר רעדט ערתאעהרונג קורצע די
 גאנצעז אין זײנעז קאמענטארען און א*ײז

 די אז וױיזט־װידעראמאל, דאס איבעריג.
 טש^ט קריכט ״םרי^חײט״ יזאטוניסטישע

 אינ־ אונזער םארלוימדעז צו הויט דער םון
 אזים טראכט זי דאס און טערנײמאגאל,

 װאר־ צו אבי באבע־מעמױת םאחמיחננע
מ םעז מ  ױניאז אונזער םארלויםדעז און ש
 םוז ניט זײנעז וועאכע בעאמטע, די און
חדר. רrזי

ע ש י מ י ל א פ י ר * ע פ ײ כ ר ן * ע ם י ם ש א ו נ  צ
מ נ ל מ אנ ז ס ס ײ כ ר ר א א ל פ א נ מ ע מ ע ט נ י א

« ו ח ו ױ ו א י ג ז ו מ ח א ו װ ו ר ו ע , ד
ס ״ ו ן ס ײ ״ ו ע מ ו מ מ ׳ ה » י נ w 2 ױ

I נרידער
 װעיען דארט״ש, טען23 דעם טיטוןאך,

 נא• .ראקאיע פאר װאחרען פאדקומען
:אאמטע. :יט״נאצאיטע און צאיטע
h מא א״צטיגען דעם אין װאזזיען- 
ײ פון דיגען ױגיאן דער םון סענט א  דו

ד וןלע םאד וױכטי;ק״ט גדױס דיג  או
 אין באאמטער יעדער מעטנעדס. זערע
 יעגי״ דער ןי,ז איצט דאדף ױגיאן רער
 פאראיגטערעסירט זײן ואל װעיכער גער,
ד קײן אין ;יט און פרא:ען טרײד אין  א

זאד״ דעד
 די ראיע א דא ״שפירען אינעדזזױפט

 עקזעקױ די וױיי באאטטע, עסזעקוטיװ
 עגעע,1 די דין דאדפען באאטטע טיװ

 דער צו פאדאנטװאלטריך ;עזז,ז װעיכע
 מניאן. דער פון איבײט רוטיגע ;אגצער

 דארשען נאאדטע באאיד עקזעקוטױו די
 דעם פאר״שטעהן װעיכע מענישעז, זײן

 א אין באטײריגעז זיך קא;ען אץ ט־ײד
פראגע.
ע- אױך, כיוזען מיר ד נעדעניועז, ב-

 היסטאדײ א די-ך איצט טאכען טיר אז
 אונז אויןי ד*ט טעז - - ניאכיעגט ׳שען

 ברודעי •טרעסריכען א אױױפגעצדואוננעז
 איצט יײדט טרײד אונזעי און ?אטיי,

צו״שטעג־ די קריזיס. גװארדיגען א דורך
;װא ז״נעז רען

 װי־ איץ ךארז כרען אין דיסאדגאניזייט,
 קרביען זאר ױניאן די כדי אױפבױען דער

 איר,־ פאױ טאן עפעס קאגען און זין, צו
טעסבעליטיפ. ברײטע רע

 אז אײך, צו ;־־,דאייב אפערירען סיר
 צאקיען נרױסע אין ־וטען זאיט אילד

 אסנעבען װאיט אײת אײעד זא:ען און
 פע־ און נעסטע די פאי ?זטיטען אײעיע

 ראוי זײץ זארען װעיכע טענ״עעז, היגסטע
םון פאקעי און בא:ער דעם טדאוגען צו

ט י^זט דער  צוף♦״ * w אינ^• ד
ז^י ער אז טען,
 n אץ זעײסט וץי נאטײרינט מטע,1נא

 דמטירט נעוױסען אײער וױ װאחלען
אײד.

r װעט איחר װען נרידער, t נאטיײ 
v און װאחיען די אין ייגען w\ א»»ד 

 װאדט, זעיכס^ט^דיג און עחרליד
 *M ניט •מעסיץ »י| װעט »יהר װען

 יד1 »ון OVO'H'OPV ױני־איז פון ׳פטעחן
 ווןלמ סי»גן, w »י| נ»ט״ייגען

 יוגיין, m 1» ימנצו דעם גע1נ »יו עס
 *M װי ז»ו טנמד 1״P גיט מ״נט װ»ס

 »ײף fסו אינטע׳־עסען י1 צוחיטען
 אונוער ?ען1פ»ר׳»ט* צו בכח זיין ד»ז ra ימיען ם»טיייע, אײער n» זעיבסט

 זעינסט, «1» פאחיכערען »ון מ»כט
 די י,8י.*;י m פון 01מעסנע »רע און

 כײם יענען » ביאכען «ו טעגייכלײט
 ׳צעוזנע » אויפבײעז ivi'ii »ון 1״טר

װנ־אן.
ע ד י ד  ט ס ע נ ר » ם .1ב

. ט י ס : מ ו ו ק י צ nn ר i i • 
 ,־ ע > י א ט נ * ז ן ו א ז ע י
.ט ר א ו ו

 טױייד און נרידערי־יכען ״יט
נרום, ;יסט־־יען

 נא- עקזעחוט־װ פראװיזאר־׳טער
י. וו. {. י. א• ,2 “יאסא איד,

טיטןדסאן, ז, א מ ,־ ע ק ו u ר. סעק. י, ק םי נ י ר ו ק .ם

̂ם זיך ?אם עש װי איחר״ וױיסט  רי אגמװימ
 אםעײלא>' אין באװעגוגג ארבײטער אידי׳לע
 יינצעינײ^נא^ דעי־ פין גע׳נינמע די לײענם
 דרי «רן יוניאן, ײצרמדס גאדסענם לײדיש
 א״ץ דיש װעש איחר און לעװין, ל:איס

װערען. בא?»:ט

ן ע  דער אונטערגעשריבען איז 1כיל א אויף ^
I ] רעםבראנדט נאמען. .  איהר עח־וארםעם .

 קײנמאל װעם װ«ם ק,1קונםםװע א זעהן צו
געוועהנ• די צװישען װערען פאררעכענט ניט

ליכע.

 מיוראך קװאליטעט. טײנט מױראד נאםען 1דע
 גע- אין העכסטע דאם זיך אין פערמאגם
אק.. ם  .פלײװאר. און אראםאט... ע

 פון םיעונג אױםעחנעװעהנליכע אן איז אד1מױ
 טר, װאקסען װ»ם טאבאק-םארטען םײנםםע די

 אנדעך ?זום .קײן אין ניטא איז װאם און
פיגארעט.
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 בצדקתי
ארוח. ולא
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tv פײז *i«asryi

t ••ד )י•
n•
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שע די פארדאמט מ־־טינג  םקע און מםירות פראפאגאנדע, גיפטיגע זײער ®אר חברה האמוניסטי
 האב ער װאם יאהד דאס פאדשעלט לינקער פארברענטער געװעזענער — מעשים. בישע

באװעגונג. לינקער דער םאר אפנענעבען
 מארט״ש, טען22 דעם אװענט, דיגסטאג

 אפגעהאלטען חאל בעטהאװעז אין איז
 םײער־ און עדפאלנרײכער אן נעװארען

 מײ ט״שערמאן או6? ענטוזיאסטי״שער ליך
 סיט געפאתט געװען איז האל דער טיגג.

 ?זעפער. ידענע5םאר? םון םארטיעטער
 איבער־ אױםסנײ אינוועניג איז האי דער

 באמת זיד חאט עס איז געװארעז נעבויט
 אפגעהאלםעז זאל דארםען אז געואסט,

 זײנעז איע װײל סיטיננ, דער װערען
 פדי?ו און נײ א הערען צו נעקוטען

 און אויםבוי װידער דעם װעגען װארט
ױניאן. דער 4סי טעטיגקײט לענעדיגער

 בר. מיטיננ אוים׳ז האבען גערעדט
 סענעדז^ער דדשענעראל דער האכמאן,

 P* דרעס באאדד דזישאיען דער םון
 זינ־ ■רעזידענט און ױניאן, ק^אוקפאכעד

 רעדנעד אלע קורינסקי. פייצי• און מאן
 און עהן6? געװאדען אױםועגומען זײנען

 םאױשטעהט נאר ;באגײסטערוננ מיט
 נעװעהנ־ װי איז, זיגמאן ברוד^ר אז זיך,
ט גזגװ^ורען אױםגענוסען ^יך,  בא־ א די

אװאציע. זונדערע
 םון טישערכיאן דער קוירצטאן, ברודער

םארזי־ דער און באארד דז״שאינט דער

to ns יזבימי סריאזדמר זונטאג אזן געפײערםדיזעןשבת װערט
מיגג און קאגצערם נרויסעד ת מעמפעל, םעקקא אין םאסס־מי כ ײמאג, ש  כ

תן, םרעזידענם — .26 םארט״ט  רע־ קאהאן, אב. ל., אװ פ. א. דער מון ג
ם״ דאתםאר ם ער ״פארונ  מאררים פרעזידענבז און הײלקװים, מארריס פון'

רען װעלען זיגםאן ע ־טױזענד4 די אדרעסי ע עי שא — םארזאםלוננ. ק  םא
א זײדעל, ײדאר און קרעםער איז ײן װעלען גארן אי קאנצערטייםמען. די ז

״ קעמ א ־ ט. זונטאג פערזאן, 1,200 פאר באנ װענ א

 וזאט טיטיננ, טישערטאן דעם פון צענדער
 זאבייבע א ט*ט טיטי;כ דעם געעפענט

 אי עלעקשאן דעם װעגען רעדע קורצע
 •שאפ־ די דאס אפעלידט ער וועלנער

 םױ יעדעדער אז זעהן זאיעז טשערלײט
 עהרליך זײן זאכעז לומעז זאל שאפ

 מיט אויס הערען טשערלײט די װאדט.
 יזוירצ* ברודער און אפײ! זײן רעספעיוט

 דזשעגע־ דעם םאר גלײך ״פטעלט םאז
 װעיכער האכראץ, בר. מעגעדזישער ראל

 עי־ און אויפנאמע מעהנע א באקוסט
 הויפט דעם רעדע זײן איז גלײד קיערט
 שאפ־טשערםאן דער װעלכעז פאד צװעק

מ טי ;עזוארען. גערופען איז סי
פראבלע־ װיכטינסטע די םיז ״אײגע

 ארגא־ צו :איז ױניאן אונזער אין .כד;ן
 צו און שעפער, ױדאז ניט די ניזירען

 די אין סטאגדארדס ױניאן די אז זעריז,
 װי װערעז אויםגעהא<ט?ן זאלען שעיער

).12 זײם אוין״ («לוס

ה או ס ײנ ד ר ע כ א ן ם א י נ ו \ י
״ ו ז א ט טי ן ם א ן ק ע נ ע נ
ה י ס כ ד ע ו א ד פ כ א ן ש  אי

ם ד א פ ש ז ד רי כ
 װאם װײבער, פארהאן זײנען עס
 איז געהעז זײ אז זיך, באריטעז צו :לײכען
 אמת׳עז דער אין כאטיש טלבושים ײדענע

 1ס איז און שםאטעס אין זײ ־עהען
 אױך עס איז אזוי אױרי:;י*אך. :ענטיגע

 רײנסאוט בראדערס ביק םירמע דער מיט
 ס?עב א געטאכט האט ער קאמפאניע.

 קאנעקטיקוט, ברידדשפארט, איז שאם
 וױלען ?ןאפ. ױניאן א ס׳איז אז ער ישדײט

 וױסעץ, זאיעז ארבײטער די אז טאקע מיר
 םויעז איז סקעב־שאפ א דארט ס׳איז אז

 דעד־ מעשה קורצע די אזן ײט. ײ־ ייױ ײנז
pc אזוי: איז

 נעבראכען האט םירביע רעינקאוט דיזע
 א געהאט האט pא אגרימענט דעם

 ברידז״ש־ קײן אנטלאפעז ער איז סטרײק.
 אז םירמע, די האם געדענקט פארט.

 האגד, פרײע א האבעז זי װעט דאדמען
 קאפױר• ם״שה זיך האט אױסגעילאזם אבער

אן. דארטעז געהט סטרײס דער
 יארהער :יו די דאריבער װארגעז מיר

 ניט זיך זאיען זײ זײ אז מלאכות, בעל
 ס׳איז אז וױסען, pv בלאםעז לאזעז

w א דארטעז o .ישאפ

ײכעו . און ?הרליכמז אז דורד פיהרט 35 לאקאל עלעקשאן מלגו
ײ -יעהריגער25 דער  אונזער pc ױביי
 גע• װעט ,10 לאיןאל ױניאז, י.אטערס
 זונטאנ, אוז ?ןבת דיזען װערען פײערט

 חןם איז מעױו, טען27 און טעז26 דעם
 וועסט אויוי טעםפעי, מעקקא נרױסען

עווענױ. טער7 נעבעז סטריט, טע56
 יאיןאל םון טוב ױם נרויסער דעד

 קלאוח דעם צוליב זיך האט װאס ,10
 האלב א אויף פארשפעטיגט סמרײק

 נאכםיטאנ, שבת עםענעז זיך װעט יאהר,
 םא״ און קאנצערט רײכען זעהר א סיט
 וחד סאנצערט איז םארזאמיוננ. סעז
 װעלט־באדיהמטע די באטײליגען זץי יעז

בא־ דער זײדעי, טא?סא קעסטיער:

 קרע־ איזא ;םיחןל־שפילער װאוםטער
 זינגערין־ב^אדיס־ באריהמטע די מער,
 די םון אײגער גארז, איזידאר און טיז,

 אמע־ ךער פרן פיאניסטעז באגאבטסטע
 װיליאם ־קאנצערט־סםײדזש. ריקאנער

̂לוס )4 זײם י1«וי (

 p» באצאהיטע פאר עיעקשאז די
 ,35 לאקאל איז באאמטע באצאקיטע ניט

 לעצםען געװארעז אפנעהאלטען איז װאם
ערםאלנ. גדויסער א געווען איז שבת,

 רענענדינער א געװען איז טא: דער
 גינםטיגעד קײן ניט אלגעמיין איז איז

 צװישען װײל עלעקשאנס, די פאר טאג
פיל זעהר םאראן זײנען פרעסערס די

מארצייכנים אינד^למ

13 נוםער .נערעבטעקיים,

ס -

ם
•D — באארד דז«אי:ש ®ון מיםינג .2 זײט

שעהנפעלד.
 «אײ וווםוצרסוײליכער לעצטער דער .0 ?ײט

סורינסקי. ם. — ביעכעז
 באגריסונגען. ױבילזגי 10 לאקאל .4 זײט

גײעס.
 אײ געגאננעז איז װאפ •רוי, .5 זייט

•WTW ד. י. — לוגנ)עחרצע( בײמעז
 אליעזר -,(געדינ•) יר^ו ד+׳ *ין

םאנ«*1 צוירידןן גיז איד דנ.5גרינבז
חצרשינאװ. ליב םשח — ל*)

עדיסאריצלס. .0 ז״ט
 אאפ־קאםיואם און ידײד-ױניאנס .7 זײט

 דאיצלםזנר » םראנס. חעדםאן דר. —
ניראוי' אב. — ױס־אונ

נ t .8 ?ייט »ו ארבייײזנר איךיאצ ןון ױ
 איר ווארום ארםור. ז. — •וייצו איז
 נז—(מליעאאן) למקצד א וועחח געמ

̂ ק*«ױר. םמה
 יייםײ חגי מי• *גדיסעע דער .9 זײם

נאאוימיאוד^י. ירןס n• יײ״אן
n̂ און 4t nv to זײם nnjmnt

wo•• .
מ. ם ^ אלויןן, !יי ״owjmrnrjnnv.ניי

נ נ ו ם י ר נ א ן ב ו ם פ נ ע ד י ז ע ר ס פ י ר ן מ א ם נ י  ז
ם io? צו  ; s p g יױ ע ל י כ

 איגדוםםריע 1אונזע אץ ארבײטער ארגאניזירמע נרוםע א אויב
 אונזער אןיןש אװאגגארד קעםפענדער אלם װערען געעהרט דאקז

 האם איהר אײך. אויפ כבוד דער פאלט םפק שום אהן איז שלאכטפעלד,
 םאר ארבײט 1אקטױוע םון רעקארד אײער דויר סאחײנם כשר דאם

 דער אץ אנגע׳טלאםעז זיך האט איהר זײט יאהר, 25 לעצםע די
ױניאן. װ. נ. ל. א.

 אייך באגריםעז צו בלויז זאך גרינגע א געװען םיר םאר וואלם עם
 םץ ט1יאהרהונדע _ םעל1םע ערשטען דעם סון ױבילעי״ צום

 ־קערפערשאפם,1בײטע1א ײכע1אײנפלוס אן אלם עקזיםםענץ אייער
 דעם ױיט בײ זײט אײך םיט געקעםפט און געלעבם האבענדינ אנער

 ם" אדן סאלדאט פשוט׳ער אלם סײ יאחר, 25 די פוז םייל גרעםםען
ל ת ־ ־ ־ ־ ־ ׳ ......................... ,־..................־*................................ ־

 פיהלען אזױ אז זיכער בין און פיהל, איך םאםענט איצםיגען דעם איז
 אם1 באארה ןיקזעקוםױו חשענעראל דער פדן םיטגלידער אלע אןיד
דאם אגעחןענוננ, די שולזײג ,io לאקאד פון םעםגערם אײר״ זײנען נױר
 און םיטארכײט ציגער1ײםהא1ב און חילף װאתדערבארער אייטר אהז

 דערגרי׳־כט בעווען ױם זיכער איגםעתעשאנעל די װאלם לאיאליםעט,
 צוריק יאהר עםליבע םיט גןךיםאנען איז זי וועלמן אױןו חױד, יענער «ו

צו צותקצוגרעגגען זי גלױכען אץ חאפעגוגנ אתזער וחןליכער »חן און anlni Êyifc D17W י_r ̂ י
ר וואלט ע ^ ט ז 2פעלזעך»םארי ,ir® נעווען ני

ר זיך, זם1סרל ײדע  םאנ. היםםארמזען דעם אין ,10 לאקאל פון ס
ן יעדען nnov םי® ®ן פילס װעלבער ת׳ ם  אין קאםעראד און פרײגד א

װ זייער שיקעז וואם ארכײטער, ®תאנמירטע ■ון ארצדי דער  צו פל
ױמיג *ח שונאים אונזזוחן *י איז אױסענו

ד פארװערם^ געחם ^  קאנ־ פ.יז פייערעז די םיט גאלױכטען וועג אי
צומונפט. גלאו־רייכטר א צו פאחוערםם, ^איחןאליזם,

ױם זיגמאז, מא
י• װ. נ. ל. א. פרעזידעגמ

סםתקםױוען

o אין נ־ט םןוהרען װאס n נ!#:, וזיילינען 
 ניבעז יצים װי ■רעםערס, םך 8 אין

i איז צו אביםער זינדינעז איבעה n 
 אביסעל אײז רעםעז6 און צייט איצטינעד

 האבען אפרײטאדס די װאס קלאוקס,
 דעדײ זיך האבעז איז נעסאכט, ״קאליע*״

 הא• זײ וױיל קוםעז, צו געשעמט בער
 י1אזי װעט מעז אז געהאט מורא בעז

 הא־ זײ אז דערקענעז פנים׳ער זײערע
 מען קאן דאך, געװען. שבת מחלל בעז

 אן :עווען איז װאוט דער אז זאגעז,
ערםאלגרײכער.

 נע־ ערװײיט זײנעז םאלגענדע ־יי
:װא^ז

 טשערמאן װאסילעװסקי, מענעדזשער
 מעמבערס: באארד עסזעקוטיװ יעלין, ב.

 אײזענ־ ס. דארפםאז, ה. בלײט, םאקס
 פרא• מארים םאכטאראוױטץ, ז. בערנ,
 באלדאװסקי, םאריס םרידמאן, ב. גער,

 פרעס, העררי קאםץ, מ. בלײזעד, מאקס
 ה. זאסיאװ, א. רודיז, א. ראמיק, מ

 ב. סיאװיס, מ. זײדםאז, א. שלאקמאן,
 י. קװיז, ט?ז. דײט?ז, םײמאן װײגער,

 סטאיצינער, רז?ז. ?סעכטער, מאסם רײןי,
 רע־ םאר וױיסמאן. אברהם זיגםאן, ס.

באהסער, ב. באדאן, ב. סאםיםע: איןי
ריפשיץ. א. קעסאער, א,־אן חאמינסקי, א.

 אזוי צונענאנגען זײנעז עלעקשאנס די
 אח זײז, צו דאחי עס גאר װי עהרליך,

 זיך קאן םענק עוזרליכער אן נאר װי
 נעװעז איז באיאם יעדער םארשטעילען.

 געועסען זײגען קלוירקס די גומערירט.
 באלאם פוךם סטאכ אייפ׳ז האבעז pא

 װאוםער םוךס נאמעז דעם אננעשריבען
נוםער. יעדזשער און אדרעס זײן און

באהאנטמאכונב.
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