
*npwroijmimiwwn
* w w i  nn»ev j

)0OL'l דעפ ,30«י״*ט30ר קוני׳ננדען
 I'0 10ױ*ח? iys־f*i<6 |0י0װ »,011300

*) פינ״^ע־ה לאות חג־  M MtP0? ױד
 '0108 * פיזר װערעןגעמ*נט )ri*ii,>0 די

y r nס*־ ,־ «oy ,תוןר  '0חי9 יוז פ*• ̂ר
P•? n?* 03■• די זדן נ*»רו פוטױו y« i 

•yoo
י • דורף ס׳ןן opu ׳צטירמן *  ייזן 00נ

*j r װ«ט i088«pi0« 108*80 (0i0p « 
00» »,090•? ?*»1• רי ין0 ט*נ «ן9נ01
0 |jn>« 81*01010 jjrMniד«ר ין * » » 

/ .000■» <ינ«ר
o י)0 װאווי׳נן די 00» ס0ד n .י000י 

00 יי0 ,1*3*0000100 אוױ זיך האנ^ן
?ינ9 o, «0 ו n1»י ס u w  ? * ?0? o n 

 ״091״?׳ פון n«39*8־n0o 99101$ ססר
i ״ר«נטע״. סיס n »*?׳ 19״ i09fP9* 
*9 »ר0י |0רו«מ* »י« 00» »רד,0נ •*»  י

I0i »רט0» 0« 0j אין o n 00» )י0פ0י 
ט01 די0רוו0ם n »נ »י די |0ג  0 י|0 |0י
טי׳*00 ״P ן0יי ?0 ?,9lי י|0 ר0ד **?•• 
 די )910?91 א» פיינ, 1טי0נ0ד )98*8

98**ni9i9?9ii0 (0*n* 93*?pi*n,) •ױ 
»י די D0ii <ינ ) |0י י «0«0*01 י (0«0' 

0» id *  ,m00» 00» ו)0 ,0000׳• ס
0««1# »)00 o n  |0on0io( •ד ?*'i b *d 

m 001*1, «00 סין o n ־0י 0«•)01»י 
ס 91 ט ט י״  »*1 00» ),01׳*ט*1*יינס* ד

o* י0) )0»ני ד• 1* סן30» יסן n י ד נ « 
O30100( 0 |0»גי סיט i0 ie,( 1* סיט«•«

101*10 0i0«00t«i0i i 0 (1N. זיי moo,(׳ 
י00 100 1■  '00 0» |01»»1 )01010 00י0י
 »,0300010סי די )1* )0יי0100 יטי׳*ס5
,9P*b?*0• מיט )030100 »» וױיסן ס0»
•1010 *«oy (1*  in*?io*o (non o i 

00| «0010.)
י0 100 0••) 10*01 !•0, 10 »• 10'
li« O״0  3n ״ י)0 ס*<0י  o n i י0)  i i ?**b

'iyo« lo 010000} v* 010» ״0p״?»{
«0( «« 0»W1» 0׳«)0011 10 ,0»»31* |0

i *,*דסידסס*** »» 0 010« *000? no*
«0«0 i<

100 «0}0(«o r? 100 »׳»0 |״90,\וי* 
«««000( ) 3«1«10 ,? 11**08,( «0« «00 

0(« 0*000« 0(« 10 *,90 o n( חי י׳ י0נ
0000,(« 0 9«0«?}1 0« ?000! 00» ,V

0«i 10׳(« «*«a 0 i i0? i n00 0׳i i*«• 
i »  ro d s  oi*00i« • n  110 0i0f i» די 

*100 ♦1 ),0*ii« i030»tn« (i0 oi0?o 
I0?0«  i 0w»o n 0« i0 «««00 (000i»» 

?« «0011010*01( 0*)1* os}*}* « n  i 
10 0*» )00»*in  0 «*10 ?000? o n( 
«0« *««»111,

1 )00?0» i«o0*10*0*0 *»3 *ד »n
0(« 01**0 (0308 1* 0*1 )0*11* 101J10

10*00**00 0(« o n  «*o in•*•* in 
in»* 111110 »* .0010» ססר »<*0 *»

001(1*03( 3?1(« *1 «10*0108( *« 8*8'
o r? ?3 o«io 10 ,0 ?000? 110 m *?i

1  O*?03 *1 01«08| 0( 01»»*?* 0 ״1 יף0
810?** 0(« 0*11* »0**1 )10 )030? on,) 

«0 0 «00 8**81, 0( 1** 1*001( 0*1 
1«1«0*3 *1*1 ),0008 0Oדי א*| )01ײ?י 
«0?«0,( 1,** 0003« 10( 0?080,( «10' 

00( *«10» )0*11* »0**1 »110 *11 |0O« 
0 0*m*o0 *«33 m m  •00?0i i i0o( *« 

0*»* i*0 «08**3«• n  no (0o n 08i 
«0000,« 10( 1«* «0«100 (08*00» )0O *« 

1 0 1 0 1 1 0 0, «80 «0?0( 00 00( 00 
00003( 1

*10 1*0 0011 O1?000 0*1 »10 3*׳«
100**10 (010830100 |n *«01 )08.1101 
i n ז׳0ס׳10״? )10 11*0   ii«0*9 o n  >i׳i0
«00 (030101 00« 100100 0?0fl (0*11' 
«« (10 «1003 01*00(« (10 008003 0?0

(0*11* 1030880«« (10 P10?p
a“ ־*---

1100
I f ; .  _____

(10 101*110«• ♦« (10 f ?*0 «01100 010

1*0*11 1*0 00 *8 ,0*10 |03«1?l ««0 
0101110 «00 (090• K  010003 1110 «00 
108100 0?0fl (0*1« « n  00« ,«010?

(i0 m * ? i8*8 ?«0« 0o*m  n  ?01 
00«  *« 100 in f t ־ ־ 
'01 (10 |0«
oy |90) 1*» 08*08) 100 »» »00 1 י9י ?

*« 100 |9*fB0 (0810 9 ?000? 
1*11* «0**1 |08?011100 (0?0«

100 (0OO3*?««0O0 (10 (0800380 (08
«?18*8 0?« )10 |0On08i *0 *« 
.9 ?0005 (0*11* 0108*1*0 P10?P

•1 10 ?•000? n o n( 0• סויו« •*•I•*? 
10810 00» ,010*11* n o « i0 (1• i n 
i?*•.«?«« א»י) n  «n o  ?*0*«08 i0 i

<O0*l*?0 *« (01**1 10« )1• 108 m 0
8*8 8■ »?0110 0*yi8«eoi*0 « n  no
0?0 )10 »*<ף 101 )0810 ■0» )0019*90•
0 *)0 *11 0*1 ),0811010*10 0»0» m011 
*0 »0**1 *)0 »* »0i  ,•?00810 « n***

0101« 0*001*910*0.
030« 90190 0?9» )0*ii* « n,«

0«0« 0003« 810191 *« 100*00? 0'*?
90100 o?0« (0«ii« o n  no oo«i« *•« 

03( 0 ««083( »»003 **|1 )10 ,0*9*o n 
19 )9O0?803 00« o«000n«« no 

811010**'1»1 0 »)0 ?03 O01«08 0 m 
90( ?■00, 0)* «10 09101« 0«0) 0*O0? 
01(« 10*1* 19 9008( 0 100« 19 0Pn|
0*9*o n  o n.

*« 088003 10( »1003 01*081» o n
1**01( 08 )90?0» )10 ,1*800 000 n * l* 

03( 00« 0( 0«00110 »0 0 1?0O118»0ת• 
01( 10( 0*001*910*00 0(« 3•» »n”* 

108 3*1111011 10( ««01 008093 1**01( 
01«01( 01101(« 1« 0 8*8*11 1” 03 »r*

0100( 8*0 01 )10 111801»00110 i n««
0 11*83*01« 0*801*918*0 (** 01110«
0**0101« *11*0,( **( 01?0( «0?00( 08* 

03( *« 1?00»0 (0 »00 *.118»91»0D110.
*»0 ,0* — )01,־01 1*0 »00810 »0**1 )10

I (08 09 (0?011
“10 1*0 008003 «« (10 11*8*8 i n

«00*01 10101101 110 **«O־B10T1010
,« 11011,«  »»n« 081080( 10( 003 ׳)
0« *«00001«i0o e?0« I0*ii* no o 
•0,« 0013 .r n  0in * t0iro * * ii no« ? 
0**01« o io o p rn  no ««003 o n  no.

0 09110 i0i0?0ii«  m  (01011 n n• 
•**« «00 10«* in r o ” n (0B?0«0i•* 

m o iy rr i « n  ,rysi**■  ?*«8* 0i n?
08110108« 10( )10 TI003 01*081« O n 

«« 0?010 10( «0308001« *11*0.(
0?01, «« 008003 10( 0*31* »n(
03011( 1*1 MO |00?0n 19 B0B3«?O«0B'

03( 1?00»9 I0D«1«1 0 «00 ?03 o n,
0701( *« 8«18*?0*11* »01110 )10 »n(

**» 0*1 i*o?*n*3 o n .3 זײן »n?*
011• n vo  (0820 o n  ,010110 ns•  i**t, 

i איו ,1924 n  (0871 no *«0d«0 « n־* 
8108, 0884 »0i«*o 0100 )10 סטרים 
10119*1. 8*0800 00« 08 )00 ?03 o n(

18(« 081003( 0(« 0?0 00*000 110 )ID'
01« *11*0.)
m לא״ ®ון מימיננ וױכטיגער 

£2 קאל
108108 819110, 300 )0018 O n•

«1,«* 8011 3*11 8 |n011 (0B?0n01O0* 
 *•O01P0 די )10 םיטימ »03000 »01טי
n« 10( 813?0»303 »ס,01  ),0*31* רס0
?2 * ?P0» איז n« י•0 די )1ם 33פי?די

 ?0P0? ),0י31»י 030DP10?O 08*30ט*?י
46, 281 0*80 0814 100**8.

•in ,1001*1 ם*ריס כרודסר  « n•*
 0011 *?,308”ת0ם3י8 »01110 )10 8301

»0 )10 םיטיע 00» יןי1א ײן1 »10101110
«0**1 i n  (10 (08P31O-H |V«0?P«0 8011 
*0«• «011*BP1«8O30P ?0308**1«081*0
?8P0? o n  iio «n*?i8*o y?0 .D0«i
o n  19 (0O1P 19 O«n0BP3B*10 (01**1

.11*8*8

אויסגעצאהלם מעוןן דאלאוס אסעריקאנער

>/*•־״

דעמוסםןנסס אונזערע
 פיקעטס, ספױםעד■
 ■אגלי^ נאטארי

m טרעװלערס v m 
מ,לךעדי זאו לעטערס ojfrw אמיױױױ̂ט און

קאלערןשאנס>
 אינפארמאד־ע. טעקס אינקאם

 אחזימ ®ײנאנשעל עקסיערט
 «ױליש, חסיש, אידיש, אױו*

איטאליעניש. און דײטש

*ױ
רוסלאנד

אוקראינע
אײראפײאישע צענטראל אנדעדע און

לענדער

 דאלערס אמעריסאנערס
נאד געשיסס והןרען
עסטרײד

אוננארן
■ױלעולאטװיא

סאװיעט־רוסלאנד
אוסראינא

חמעניעדײטשלאנד
טשעכא־פלאווארךא

די «ון דעיארטמענט עקסטשײנזש *אחןץ חרכץ

באנק ױניאן אינטדרגעשאנאל
 סאר־ נוםע נעםמכם c«n ב*גק ױניאן אינםעתײ׳מנאל די

 אײרןך VTP אין דאימרס אםעריקמנער יקען8«ריכעחװ *ינדונגען
װערס. קנײיעז V חאם גןןלפ זדינען דיער וואו יענחןר, ■עאי׳יע
 סוטע סולע די הרוכים זדיערע. «ו איכעתענעממ װערם עס

 רעסים 6 *ו אייך סמעים כמגק אמהןר און זײ, סױקם איחר װאס
ײ סת װערמ וואס אוגסעדיריכען. ז

קאנעז נעמיקמ װערם געלט חןס העיכע
^ nm שנעל *ורמ^ נעלם ד*ס *יחר באקוסם וועחןן, אױסנעסעען נים

lih illiiliA liiyM IA  iiAMM a&ii *am *mmM /yvvyJaD yD  ■HtTn ױ די ו

«ו כיזנעםשאליםי אונזער  איז עם וױםיל ארכײטער די דינען איז
םענלױ״ נאר

 סרײז כיליגסםען דעם רעכענט כאנק ױניאן אממעתעשאנאל די
געלט. אריכערשיקען פאר

 און כאנק, ר ע י י א איז כאנק ױניאן אעםעו־נעשאנאל די
 סרי• קײן ניט איז עם — סארגוג דעם באנק דער נעכען דארסם איחר

װאם־באגק.

די it שרייכם אדער קוםט

International Union Bank
Fifth Ave. and 21st St., New York City

Philip K aplowitz,Philip R. Rodriguez,Vlee-Prtt. ftAbraham Baroff,
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GERECHT1GKE1T—(JUSTICE)23 24

 ?ע0 םין ו«רנ*יטער
 םסראײ• »,0?ענ»

 רי און אײר, 01ני
 ײן1 ױעם ױע?ט

| ע ר ע ײ *

י חחזהת בצדלתי
ארפח. ױא

(.0 ׳כ״ז ׳(אױב

גערענפיג״ מײן אז
זיר איך ח#למ
װעל און ־ק, שטיז

אזען. ניט א̂ו איוזי

P R IC E  3 C EN T S

̂־אנאל דער פון ארנאן אפיציהלער זניאן װאירל?רס נארטענס לײױס איניי
םע:רוא,< טען2צ םרײםאנ,

= = ^ = = ^
New York, Friday, Feb. 22, J rVol. V I. No. 8

x>מעקדאנאלד וידבר

̂ור האט עס װער  זײן פארלאמענט, אין רעדע ערשטע מעקדאנאלד׳ס געלײענט נ
 רעװאאוציע, דער םון טארש דעם בחוש םיהלען געסוזט האט דער פראגראם־רעדע,

װעאט־ארדנונג. נײע א םון אנהוםען ראס
געװארען. דערמאגט גי» אפיאו איז ״רעװאאוציע״ װארט דאס ׳דאך

* * ♦
איין

 דעם אין ;עװארען געיע־ט ניט רעדע פרײם־מיניסטער׳ס אזא איז קײנמאא :אך
*ארלאמענט. ^ננלישען

 געהאלטען דארט האבען װעייט, דער םון ׳יע עננילאנד, סון אראטארס גרעסטע רי
 גלאדסטאן, דיזראערי, באקאנטםטע, סאמע די נאר דערמאנען יאטיר רעדען. זײערע
 דזשאךדזש. יאיר טשױרסשיר, אסקװיט, טשעכיבערלײן, באאפור, סאאיסבורי, ,4פארנעי

 האבען #אס פ־אזעז, רעדען, זייע-ע געשאסען האבעץ םײער־װערס זעלטעךשעהנע מיט
 װעלכע װערטער־בילדער, הערצער, געריהרט האבען װאס װערטעו/ םאר׳שכור׳ט,

 פארלאמענט ענגלישער דער װעיכע צו רעד־עץ, זײנען דאס אבער באצויבערט. האכען
 ׳רעדע אזא געהאלטען פרײם־מיניסטער נײער ־un װאלט און צוגעװאױנט. שױן איז

 אײנדרוק כיינדעהטען דעם װארט זי און רעדע, געװעהנליכע א בררייז געװען זי װאלט
געמאכט. ניט

 ערשיטערענדען טיפען, אזא געפאכט האט פעקדאנאלד פון אבער רעדע די
 דער װאס רעדע, פראסטעסטע די אײנפאכסטע, די געװען איז זי װײא אײנררוק,

געהעדט. אמאל האט ענגלאנד און פאריאםענט
 רעדט דאס אז געםיהאט, זיך האם רעדע מעסדאנאאד׳ס םון װארט יעדען אין

 אײדענשאפצד דער ניט ^נטעאיגענט, חיי^םעמגגדזנר. דער, ארכײגמנ^. דער
דעד נאר דער גיט דער b^r ליכער

ױניאדםיטיגנ, זײן אויף שאפ, אין גאם, רעדט.אין ער װי ארבײטער, אײנפאכער
 בא- א פאר װאס אבער װערטער, די געװען זײנען אײגסאף און געלאסען

 ניט זײנען דאס און !זײ םון געװעהט האט עס מאכט און שמאאץ פון װאוסטזײן
 װערען זײ װען ׳רושם א נאר מאכען װעאכמ אינה»אטסאאזע,|פוסטע, װערטער געװען

 גאר איז עס אז םען, זעהט שפעטער זײ באטראכט מען אז באאד, און ארויסגערעדט,
 םאײש, מיט פוא װערטער װאגיגע, װערטער געװעז זײנען דאס ׳נײן זײ♦ אין ניטא

 ;צײט נײער א םון געבורט דער װעגעז װעאט דער אנגעזאנט האבען װעאכע װערטער,
 פון טרײב־קראםט ״נײער דער םון אײגנעהמען, װעאט די געהט װאס אידעאא, א םון

ארבייט״.
» * *

 װי ארבײטער־רעװאאוציע. אן אאס רעװאאוציע, רוסישער דער פון רעדט םען
 געהאט גארניט ארבײטער דער האט רעװאאוציע רוסישער דער אין !איז דאס אםת ניט

 װאם אינטעאיגענטען, עטאיכע די זײנען דאם װײניגער. נאך איצט און זאגען, צו װאס
 אײענט זײערזאדײד, צו צו זיך איהר הערט און איהם. פאר האנדאעז ׳איהם פאר דײדען
 םראזעך פאינקע גאנץ ריידען דאס אז איהר, םיהאט שרײבעז, זײ װאס דאס, איהר

 אין ניט םיהאט איוזר אבער שרײבער, קאוגע געניטע גאנץ שרײבען דאס אז ;גןאכער
ארבײטער. דעם פון הארץ־חאאם דעם פואס, דעם װערטער זײערע

 דעם נאר װי אנדערען, קײן איהר הערט רערע אײגפאכער פעגדאנאאד׳ם איז
טאנ״ זײנע װעגעז ער רעדט פאיטעראאך אהן קונצען, אהן ארבײטער. ענגאישען

װעה. מעהרסטען אם איהם טוט װאס דאס, װעגעז אינטערעסען, מעגאיכע *
 שאעכטע זײנע װענען דאות, זײן װעגען ארבײט^אזיגקײט, זײן װענען דערט ער

 צו װי ;ארבײט מעהר האבען זאא ער אז צו׳מאכעז, װי דעם, װעגעז װאױנונגען,
 ער איצט. ביז װי װײדזשעס, נרעסערע קריגען זאא אאגד־ארבײטער דער אז מאכען,

 מעהר ארויסצוקריגען כדי װערען געהאאםען מוז ער אזוי װי םארמער, דעם װעגען רעדט
האאםעראציאן. װעגעז רעדט ער איצט. ביז װי ערד, שטיקעא זײן פון

 דער פדן אמת׳ען דער אין זײנען װאם זאבען, אבער זאכעז, װאכעדיגע אאץ
♦ ״ גופא• אעבען דאס זיי<ען וואס יע, ;אעבען אין װיכטיגקײט ג^סטער
עניגים, הויכע די װעגעז מעקדאנאאד רערט קאאר און אײגםאך אזוי פונאט און

 װענען אננעאעגענהײטען, אויסאענדישע רוםט םען וואם ענינים, דעאי?אטע די זועגען
 אין זיך געשפיאט חדרים, בחדרי װאונק, אוים׳ן גערעדט נאר אימער האט מען װאס

אויםגעטאן. ניט גאר קײנמאא און ךיפאאטאטיע,
 וױםען ניט אבער װיא — מעקדאנאאד םון םערזאן דעם אין — ארבײטער דער

 שמעהען װאם שװעריגיזײטעז, די אנערקענט ער הונצען.• דיפאאמאטישע אאע די סון
 דער אין און כוחות, זיײע אין םארטרױען גענוג האט ער אבער פאר, איהם
 דער צו גענומען שוין זיך ער האט עס, אםאײגענדיג ניט און גערעכטיגקײט, פון זאך

. רעזואטאטען״ גינסטיגע זעהר באאד ערװארט ער און ארבײט,
* * *

װעאט, דער אגגעזאגט האט װאס רעדע, היסמארישע גרויסע א געװען א*ז דאס
 ?ו אננעהויבען האט שטום, ווי אזוי נעווען איצמ ביז איז װאס ארבײטעד, דער אז

תז׳ i אזוי און ג״ r r n, נערעדט. ניט נאך האט איחם ביז קײנער וױ
בתקול•

-

 דרעם ר כײ סטרײק ענעראל
שיקאגא פון מאכער

 דער פון טשערםאן איז פערעלשטײן װײס־פרעזידענט — ;ויםגעשטעלט.
קאםיטע. םטרײק געגער&ל דער

 די האט זיגטאן טאדיס פרעזידענט
 שיקאגא, םון צוריקגעקעהדט זיף װאף
 ביזי זעהר א פארבראכט האט ער װאו
 אין אאגע די באטהאכטענדיג יװאף

 גענע־ א ערב איז עס װאו דרעם־טרײד,
 געהאט דארט האט ער ראא־פטרײק.

 די טיט אי קאנםערענצען און מיטינגען
 באאעבאטים, די מיט אי ארבײטער,

 עס איז באשטימטעס קײן צו אבער
געקוםען. ניט דערוױיא נאך

זי;־ פרעזידענט װאס באריכט, דער
 ניט איז דארט, םון געבראכט האט מאן
 אר־ דרעס־םאכער די םרעהאיכער. קײן

 אר־ שאעכטע אונטער דארט בײטען
 א פאר רוב דאס בײטס־באדיגגונגען,

 דרעס־סאנוםעק־ די און אוין, ?אעגאיכען
 װען הערעז, ניט אםיאו װיאען טשורערס

 װעגעז זײ םים רעדען ‘ אן הויבט מען
שע־ די אי; איינסיהר^^מיסןןמזןרוע^

ארונטער• זזאנען
 גאנץ א צו אינדוסטריע די געבראכט
 ניט גאר וױאען אדן שטאנר נידעריגען

 בע־ אײנצוםיהרען קוםט עס װען טאן,
 ארבײטער. די םאר באדינגונגען סערע

 זא־ דרעם־םאכער די הפנים, װילען, זײ
 װי פארשקאאפט, זײן אײביג דארט אען
 םאר באײבט עס און יעצט, עס זײנען זײ
 צו װארט, זײער זאגען צו ארבײטער די
 מא־ אדער דואדען װײטער עס װעאען זײ
 ענערגישען אן דורך דעם צו םזף א כע

קאאוק די געםאן האבען דאס װי סטרײק,

.1910 יאהר אין יארק, נױ אין פאבער
 1א װײטער געהט ױניאן די ׳אאזא

 םארבארײטונגען נויטיגע אי!ע מאכעז צו
 מעגאץ/ איז עס און פטדיײז, דעם פאר

 װע״ געאײענט װעאען שורות די «יוען אז
 דער־ זײן שוין סטרײק דער זאא רען

 דרעס׳׳טאנופעק־ די סײדען קאעהרט.
 דער אין כאפען זיד װעאען טשורערס
 כייט זיף שפיאען זײ אז מינוט, אעצטער

 קענען נים מעהר װעאען זײ אז םײער,
 ארבײטער, די פון צאה דעב אײנהאאטען

 דורך אננעקאיבען זײ בײ זיך האט װאס
 און שעפער, יענע אין שקאאםערײ דער
 קױ םינוט אעצטער דער אין װעאען זײ
 װעט ׳ניט אויב באזינונג. צו רעז

 םון ׳קאמו» א jyijfn געפאכנןען דארט
 װעאען מאגוםעהטשורערם יענע וועאכען

 זוײס־ אעסאן. נױטיגען דעם בקאומען
 טיט׳ן צוזאמען פעראשטיין, פרעזידענט

ojmtyi דרעס און קאאוק די פון נאארד 
 מא׳־ צו םאתומען זיינען ױניאן, מאכער

 דעם םאר אראנזשטענטס אעצטע די כען
סטרײק.
 דזשאינט םון מיטינג דעם אױח

 מא- דרעס און יולאוה דער םון באארד
 פרײ־ אעצטען שיקאגא, אין ױניאן כער
 נעװען סטרײק דער איז אװענד טאג
 טאגעס־ארד־ אוים׳ן הױפט־פונקט דער
נונג•

באריכטעט׳דער מיטינג דעם װעגען ״
).2 זײט אויף (שרוס

 טונ ױם געזעצליכער א פױטאנ דעם
׳ מאכער דרעס און קלאוק ױ פאר

פעברואר, טען22 דער פרײטאג, דעם
 דער געבורטם־טאג. װאשינגטאן׳ס איז

 םאר ױם־טוב געזעצאיכער א איז טאג
 דרעס־מאכער. און קאאוק יארקער נױ די

 אר־ ניט טאג דעם טאר זײ פון יקײנער
 דארםען װאף־ארבײטער אאע בייטען,

 פונקט טאג, פאר׳ן באצאהאט באקומען
אדבײטען. װאאטען זײ װי

 סעיד דער אאגגער, ע. אואים ברודעד
 דער פון באארד דזשאינט פון רעטער
 אאזט ױניאן, טאבער דרעס און קאאוק

 דיסט־ שאפ דעם אין דאס װיסען, אונז
 פון האמיטעם זײן פרײטאג װעאען ריקט
 אונטער׳ן זײגען װאס אאקאאס, אאע

 אז געבעז, צו אכטונג באארד, דזשאינט
 יע־ זאא שאפ דרעם און קאאו? קײן אין
װערען. געארבײט ניט טאג נעם

 דרעס־טאנער אדער האאוק קײן זאא
 קאמי־ די ארבײט. דער צו געהן ניט
 און אויפפאסע^ •טטרעננ װעאען טעס
 דער בײ װעמען טרעפען װעט םען אויב

צו װערען גערוםען זײ װעאען ארבײט,

װאשינגטאן. אין ־ קאנםערענצען ץניאך טרײד־ וױכטעע צוױי די
 צ״טוננ דער אין ארט צוױיטען א אויןי

 סוז איםיהער אז נעפינעז יעזער די װערעז
 לאנ־ סיעציערע צװײ װעגעז »1באר« גזעהרעטעי
 םאדגעקױ װ«י יעצטע זײנעז װאם םערעגצעז,

 אונזער װעיכע צו און װאשיננטאז אין :יען
 אנטײי נעװאדעז נערוםעז איז אינםערנעשצנאי

נעהםעז. צו
 רארם איז װאס איץ, םון באריכט םולער א

 איז נעדרוקם זײז װעם נעװארעז, נאשיאסעז
 עם װ*זי. קוכתנדע די .נערעכטינקײט״ דער
 אנ• ה*ט עם װער בוןריכטעם ײיז אױזי װעט
ק«נםערענצע;. די איז גזגנוכתז טײל

 ױניאן דער פון קאכייטע גרױוענס דער
 זאאען װערען. באשטראםט װעאען און
 איבערשט דרעס־מאכער און קיאוק־ די

 זײערע טיט פארברענגען טאנ יענעם
 איו רוה טאג א םאכייאיעם. און פרײנד
 אן פון אעבען דעם אין סך א גאר װערט

 דרעס־ און קאאוה די זאיעץ ארבײטער.
רוהען. טאג יענעם טאכער

םיט־»ארצײ«'ס8א'נה
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 אה קלאו? פוז נאארד חמונם ערjױי
אעסטאררט יזניאז סאכער־ דרעס

נײ ססוײמ מגעךאל עדנ שיסאגא ןון
ערs*h*i >338 א*ן פ״ננערג יעראי

183 פאר

 &ארנע־ 2אי א-ועגט פי־ײטאג י־עצטע;
 נײעפ דצם פין איגסטאי׳״שאן די קוטע;

 אין לי״אול דע־ פרן באא-ד דדצאינט
 פ*ײ איו נױםיננ דער ױגיאן. דרעפר^כער

 אונזצר ־פון אױדיטארױם אין נעקוטען
 ;ע־ איז oy נילדינג, אינטערד״מ^נאי

 סר לאט און טיטיגג כןןזוכט^ר גוט א װען
 יא-א*ט;־ ױש־טוב׳דיגען א טראגץן

 לי סיט ,פאי דער ^טענדינ איז דאס וױ
 דעפ פון אינסטאיײ^ודםארזאסלוננע;

באאיד. דזשאינט
נעניאכט, יוזר• זיך לאט טא״ דאכ

 סעײעטער און זינראן •רעזידענמ דאס
 סד ניט אװעגט יענעם זײנען באראף

זי;סאן #רעזידע;ט יארל. נין אין װען
 סעקיעטער ײיז שילאנא, אין געװען ?אי

 ®אנ־ א צו װאשיגגטאן אין נאראוי
 אױס;^פא- איו גורי חנר און םערענץ,

 רוש. •רעדדענט וױיס אװזער אױןי גען
 חיאוק די םדן סענעדז׳מער דעי ברקסלאו,

 35 לאמאל ייגיאן ■רעסערס דרעכ און
 איגסטאליישאדצעחד די דורכצופיהחון

 איהס איו דאס כאטש און םאגיע.
 טאר, yomy דאס טא• צו אױסגעלומעז

 עפ ב״עיופ ;אנ״ו פונדעפט-ועגען עי איז
דורכנעקוסען.

 זי- צוױי געהאט לאכ טיטינ; דעי
 נעפילרט איו זיצונג עי״צטע די צוננען.

 משעימאן איטען דעש םון נעװארען
 ניט איז װערכער ■ינתאװכקי, ר. בי־ודער

 םאי נעװא־עז ערװײיט צוריל לאנג
 פארגלד ײיז ,23 לאלאל םיז סענעדז׳עער

 ׳־־, בא# דעם פון עםיק די לױט ׳ער האט
נט דט םעלר  ארט דעש אנהאלטען נעי̂י

^ט איז ולאץ ז״ן אײוי ט^עדסאן. םון  י
 סטאג־ ברודער געײאחןן ערװעהיט
 אן, ־•; מאכער ײםעד דעי םון טווױםש,

 א פאר שױן איז װעלמד ,17 יאקאי
 כאא-ד דעס צו דעיענאט א צײט לאנגע

 דעד אײדעד י״אקאל. זײן םון גע^קט
 די אינעמעגעכען ד.אט ט״פערטאן ״^<ןער
 ער האס גיײערװײילטען, דעפ צו ט״טער

 באדאגקענדינ ״חגדע קורצע א נעהאיםען
 צױ םאר׳ן נאארד ד^אינט איטען דעם

 זײעגדינ כאהומען האט ער װאס טרויען
אמט. דעם איז צײט יאהר זעקפ אדום

 אינעד• האט סםאניןעוױטיט ברוחןד
 באדאגקם האט און nyrD די גענוםען

 גדױ• פאר׳ן באארד דז״עאינט נײעם דעס
 צוגע״ איהם האט מען װאס ׳כנוד סען

 איד׳פ האט דען װאכ דעם טיט מיילט
 לױכעז אזא צו ערוױילט אײנ^״טיממ

ױניאן. דער אין אטמ
 ;ע- ;עמאכט ז״נען םיםינג דעם אױזי

 דזיצענעראיל פא־ :אםינײיטאנכ ױארע;
 סעק-ע- דעיאדדינג פאד און ניענעדזיצער

 ברודער און קערועריעאפט דער פדן טער
 ?א;־ לואיכ ברודער און פײנבעי; י״פראי

עדױ״לם װיךער אײנ״עטיפ•; זײ;ען נעד

א^נ״אטימע -ערען
h טערמי

ע־״עחיט/י י י>>»»>»»
44(•I

̂נן,  נרודעד פון נארינײיעאן י-* געװאר
 ‘אונטעיי־ און נעראכט איז פײגנעלג

 פון ע;אטען4דע םיז געװא-ען *צטיצט
 דעיעגאטען םון ,1 4יאחאי אײגעגעפ וי»ן

 דט צורי^ יאחר א סיט דזאנען װאס
 ױדאן, דער אין י־אגע די נאגרײפעגדע

 םון איו דאס און נאהעדפט, איל,פ
 גע״ בא;ליסט כאארד דז׳צא^ט נאנצען
אדיסםענטען.4̂*• ריט ױאי^ן
 -pyo ם״נאנפ א םון ע-װ״ממ ײ
 ברוח(י םון ארט דעט אויף יעטעד
w״ לא•י־א״יטיצ פי־ײיפ 'rv ער- איז 
r פאל נעװא^ן יױילט r y r םון m* 

 א■- איו ױדאךנאנח, א*נטערנײ^א;איי
צײט װאך א פא- גע״ואיען גטMיyג

 Dyi פון מיטיגג צ-ױיטען רעס כיז
 -y;M אויך איז דאסנל״יען נאארד.

f לײנט r w w די a^njnny אל םוןy 
ivv דעל וױ קאפיטעס. כנחונרע 'ov 

v איז :"i״ ן  lyw^nyj םיטעג oyi נ
 איז oy און רעחגס כך * נ^וא-ען

 די פאר ןyכליכyג ניט צ׳־יט יױין ■״צוט
uy:r oאל די סון ־־ײי״ױנ; y o ^ P  y 

*o;yv.
געהא^ זײנען א^סטאלי״צאן-עדעס

 וױיס־ ^יגענדע די פון iװארעyג טען
 אינטעמי^יא- אונזעי פין פיעדלענט^

^yf»yn דז״צ, י״וראל :נאל
n jr ,דז״ע, תביינטלזי, דײוױד װאנדער 

^ן פ אי  י^פ־ ס. און זײדפאן .4סאי ל
ראיױט״ע.

 זyהאב ןyנטyזירyרrװײס די חו״ו א
 nc חןדאקטאר יאגאװסה/ ש. דטy;עד
סיגקײט׳/ די  יײכאר לאג̂נ ה. ״;^*:

 םיאיי און ,.פארוחןרטט״ פון עדיטאר
 םינאנס-ס^ lyjytyny; האילאװינדע,

*yDyקעלי^גאםט. דער םון -־
yoo די .̂nyo ר די פוןyדגyהאובען ר 

y אױןי לטyטטŷא«ג דך i״. y’’J^ קאנ״ 
DO־iyn ^ p r אונז פון יראגדאםyאינ- ר 

 0yn; דעם אנוױיז^דיג
 װיכטיגקײם די אױוי כאארד דז״עאיגט

 •ראנראם, חןר םון |yopr.i 10 רי פון
iv סאר איו cv נױטע רױ און i •אייפ 

 דעד סאר און ױניאן, רyד פון ראלטונג
 ארבײםס-כא״ y-.yoys פון פארדכ^מנג

vv» אז ״עעפעד, די אין דינגו;;ען i yp 
 אין iyiyii דורכנעפיהרט זא*^ ןyנונהט
 ;yo^y;c’^ זײגען וןחןס איע ^עכען.

אפילאדיס״ און עגטוזיאזם מיט נעדואױעז
*IVDiyo

 א געװען עם איז אלוכ און ארוכ
 פיטיננ, דyסא;טyרyאינט און •עעהנער

 די ג^לי־ט זיך האט עס jy^yii אויןי
 ד• ׳אר;א;יזאציע ליד;ער דער פון טאכט

 ילניאז, סטאכעלyדר און יא׳אוק פענטינע
 רעפרעזע;־ נאארד דז״צאינט ;־,ד ױאס

טירט.
סטעף-רעאארטער. א

ױניאן פון נא? צום סיהעס 8 שױן איהי האס ? םסנסער העלם .
ניט? פארװאכ נל ניט, אויב

 און סיקעט א אז ניײר ריז נרײט
 דארט. דין װעט איהר אז זינער, זײט
גוםע א זעהד טאז דעס פיט װעט איהי
זאו״.

נױ• איז עס צי קוים, גילויבען םיר
 פאד כאכעז צו באקאנט אונז פאר טינ

 ױניאן דעד װאס לעזער, א^זעיע
 די פון פיעילצ נאד פאד טוט סענטער

 און לאקאלס אונזעדצ פון מיטנלידער
 יױ אנדצתן פון מינ^לידצר פאר אויך

 מעדײןא? נאך אהין קוכלןז װאס ניאנס,
 סון םאנ יצדצן הילוי. דענטאלי אדער
 אי;- חןר פון קליניקס די זײנען װאך

 זyנטyאציi מים אננצפילם במיטוציע
 װצרעז אלצ און הילף נאך הומעז װאס

 א אין וױ ניט אױפנענומעז, דאיט
 אײ• זײצר אין װי נאר אנעטאלט צדקה
אינסמיםוציצ. נענער

 סצנטצל, הצלטה ײניאן חןר אבעד
 קלי־ כעדיקאל די זאנם,y; :עסעי אדעד
 סצנסער העלטה ױניאן דצפ פון ניקס

זײל .»יז דעםיציט, א האבעז
 באשלאסען האט דירצקטארס אװ גאארד

 אין באל שעחנעב א אראנז^לצז צו
 •רא־ נאנצזןד דצד און ■לאץ, נױיסצן א

 םאנד א fycur צו אױ,יי נעחל זאל פיט
ד^פיצים. cjn חןקען «ו

 אוחונם ישבת זײן ותם באל דצד
 אר״ דצר אין ,1924 ״כמדץ םעז29 דעם

 קארנער רעדמגם, סעז71 םת םארי
 םי- עווענױ. ארק1 ײח סםרים םע34

n קאז באל דעם פאר אעטס r  jo 
אמזער פון אםיסעס איע אין .באקוםען

 דױלען באל דעם ײענען רעדענדי;
 קארעקעאן. נױטיגע א טאכען ד» פיד
 כאריכ״ װאך לעצטע האבען מיד װען

 פארזאכד און ״י׳אגט^" דעש םון טעט
 סענטעד העלט ױניאן דער װאס לונג,
 בצאפל- אלע די פאר אײנגצרופען האט

 %v דדעסמאכעד און לןלאות דער םון טצ
 פאר טעטי; סאכען צו די כדי ניאן,

 א דורך מיר האבען .אונטערנצמונג, רyד
 די פון אײנעם ארסנצלאזעז פארומהען

 דאס און םארזאמלוננ, יצנער םון דצתער
 דעד 10 לאסאל פון נאגלצר בדודצר איז

 אװ׳אפי- ״באארד דעם םין ®דעדדצגם
ער און קלאו? די םון יעצלס״ אכ ^  דר
 נצרעדט האט נאגלצד בדודצר ױניאז.

 א םאר וױרקליך זיך פאסט עס וױ
 דער״ און באארד, אזא פון *־צדדעגם

 האבע; כייד וואס נוט טיר טאנען כייט
 םאדגרײזט וױלצנדמ ;ימ€װאך י־עצטע

 נאנצעז cjn גענעץ װי אילם, כעגעז
רצפרעזענטירט. iv ײאס ׳באאײ

)p i i i^ t •1 זיי(.

פאיגט: װי ״פאװצרטפ״ יעיהאגא׳ע־
̂ימ ,י פון נאארד דדצאיגט ״דצי־  יןיל

 •דיײ האט לאיןאלס פאנצר דרצס און
I ריטימ כײפ אװעגד טאג JW J JW W 
oyi ^ראנױ-דדצפ די פון ^אלצגדזי 

 דרעס* ד> כא^ספצן צו פצקט׳צורצרפ
 דך נ^לאסע האט און ױדאן ראכצר

 "i mm מאטוי אין אריעצואװארפ*ן
 סאטעײ אלצ טיט און כחות אי*צ ריט
 קלאוקטאנצײ די װצלכצ )םיטלצן יעיצ

פארסאגען. לאקאלס
 צו לאפאיפ די םון פארטרצ^ןר די

 וױ y>g חאנצן נאארד דו׳צאעט רעם
 צו ױניאנס וײארצ פארסליכסצס אײגצר

ד דרצס״׳טאכצד די *פטיצצן י די
 lMf גױסינ אפילו זאל oy װאן קאסף
 yרyדי פון ,jy• yצטyל די ןyכyא•צוג

טד^׳פוריס.
 חאטף oyi םאן נאדיסט^רונג׳ די

n גרויס א?ױ איז  ;yr^iiv קלאוקסאכימ 
 די דאס געװארעה fyoipPi^ איז oy אז

y נדyטױ! דדײ o v v w n מיסג^רער
 רyא♦יג וױ זאיצן קלאוק״טרײד פון

 די וועז םאג oyi װאחיימאן א נעהמען
l y ^ i r o r n װyלyסםרײק אין ארױס ז 

i וירײ א ארגאדדרען ivsyii און j y r w 
yo ^ p ^ yp '•  vrtvv די כאלאגערען צו 

iy ױנ^ן גאן « y r  oy-n םון w w v 
oy די צײנעז און .̂i ^ אכ  הא״ די אז ס
y ®ויע די דך מים כע; r ^ n n o -קא 

yא iםון טיסוױר?ונג און לאציאן 'WiV 
lyo m p ^ p שס*רט". םון

 שעוזנער, iny? א oniyj איז דאס
 -pii^p די םון בא׳צלוס רyרליכyבריד

 גוטע א ןyוױ^האכyנ oyn װאס טאכער,
o דל אוי״ װירחונ; yn^ V צו iy־ tw] 

 מרײו וײער איז סאל y»^ םאר טאל אײן
 ?ענען ווארום יוגיאן. •ראצ^ט 100 א
די און אתאנידרט זײן דyלאול,טאכp די
^oy סאכyװארום נים^ ר yjyp| נים 
o• וײן רyמאכ ojm די p ji גוט אזוי 

 ,ד iyj״f oy וױ ארגאגיוירט,
yo»oםאר איצט נלייבם עס ומני, ^׳ 

 װײזען צו *סי?אגא פ־ז .•y3Ho־oy^ די
טאן. iyjyp ?ײ װאס

 tnyn אגאpיr פון ״פארװ^ אין
ם^ אױף  זונםאג ןyoצyל דאס כארינ

 lyaPgny;•* rw איז םריה רyד אין
 דער םון טיטינג רyטrעד דעד נעװארען

yד? rנyסטרײק די ?אטיט^ סטדײק ראל 
 סון זyנאטyלyד םון הטyטrבא ?אמיטע

 81 יאאקל פאכער, דרעס 100 לאקא̂י
 א אדן סערסy§ר 18 לאקאל קאטע־כ,
באארד. דזיפאיגט םון קאדיטע

 אויסנע־ זײנעז רסyטעמב נדעyפאלג
 לא־ דעל אין ױץ צו געװארעז בעז£,לי

:פיטע

 ״6שא דיער סךעזענמירען
טשערמאן.

 זיג״ הײמאן פון *•.־אפ־פיטינג א בײ
 ?ײנען ארבײטער אלע װאו ׳טאפ, לעד׳ס
yאיב איז אנװעזענד, געװעז r iyגyגע־ בעז 
 מא?ס כר. ׳עאפ־ט?זערטאןי דעס װארעז

 און װאנדפ גאלד^ער א ברעדיטנײדע•
אדבײט. גוטע זײן פאד ט׳צײז

םרא־ דאס זאל iv װיני^־איהם טיר
 װײטעד אױןי אױך און געזונטעדהײט בען

 *W איז ױניאז״קאנד^עאנס די אז זעהן,
.finyii אפנעהיט זאלעץ

ר איז זyװיל מיר iy? מ ^ y אויס״ צײם 
 רyנרוד צו נוננyרקyאנ אונזער דריהעז

i^:y:,זײן םאד אפיס, פדאטעקםװו םיז ־ 
M. צו נהײטyבyרגyאיב r  iyr^H

:קאכדםע דיגרוס, מיט
 ס לאק. רייגער, דזשעק
 9 לאה. פארכער, דזשעק
 9 לאק. סערע, אםלעס

&ל שקאלניק, .11 ל*
.35 לאמול הערמאן,
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 טשער־ דעם רעזענטירען6
מאן.

 און איזםאן פון ארבײטער די םיר,
 *נ־ םם., טע25 װעסט 36 באר^םײן,

yרypנyדי נדיג yoia ברוחנר םון ארבײט 
 בײ האבעז ש** אונזער םאר לעוױן ה.
 םון אםים אין םיםינג נום-כאזובםמן א

 א םים ירטDנyוזn• איחם ױניאן דעף
*^oyjjn .איהם זויגשען םיר זײנער 
oy נ פארגוצען צוyוונyD.רהײד

םעם־ טמארםאן, םרידםא?, דוד
— האםיםע :1 לאקאל בער

 אײב ; 9 לאסאל האכס«ה זנליפס
•1 לאסאל אתגאוע,

 פין באארד עהלעייטיװ פוג׳ם זיצונג א *
 איז /j׳j י־אקא־* ׳ױ;יאן דרעסכיאנער דע־

ortiny:Btji; אװע:ט, דינסטאג געװארן 
 םון אפיס אין ׳1׳-*יל4 םעכרואר טען5 רעם
iy i ,אונטער ׳סט. טע21 װעסט 1י> ױדאן 
במסטיין. מ. ברודעד םון םארזיץ דעם

 אױפפערק- האט שעהנה^לץ נרודער
 אז באארד, עקזעקיטױו דעם םאר.טyג זאם

 לאקאי* םון סעקרעטאר רyאיצט^ רyד
 א דורך איהם האט •יגקאװסקי, ברודער

 גע־ זעהר װאלט ער אז פיטג^ילם, כריף
 גע־ יטליכטען און דורכרײרען זיך װאיט
 דער פיט םארכינדוגג אין עד;ים װיסע

 װאס דרעספאכער, רי פון פאראײניטננ
9'iyj אױך און פארענדיגט ניס געיליבן 

 װעגען כאשלוס ענדגילטיגען אן צו קומען
 םיט־yכענ קראנקען רעם םון ^i>y: די

 אי־ 23 -לאקאל םון דארםען װאס פאנז־,
יאקאל• אונזער צו בעןyנyבערג

y ברודער rםארד^לא־ האט רינהאלץ
 איכעלנעהסען רועגען םראגע די אז• נע̂ן

ט סיק דעם ^ ענ  געל־ אנדעדע און םאנד ב
 רער צו װערען א״בערגעוױזען זאל דעי
 אונזער פון קאמיטע םאנר בענעםיט סיק

 פארװאלטען דארםען טyװ לכעyװ יאיואר,
פאנד. ןyדאזיג דעם

 םאר־ LV1 האט באארד li^ipytpy די
r^ ^בא אויך ארן אנגענופrלאסyאי־ ן 
y רyבריד די צו רלא?עזyב rאון הנהאלץ 

 אנדערע אלע אױסצוגלײכען •יגקאװסקי
 שײכות א 1תאנע װאס אײנצ^זײטען,

.yרםאנטyאויכענד דאס סיט
 םון באיפלום דעם מיט אײגסלאנג אין

 רyד פון באארד עקזעקוטיװ גענעראל דעם
 םער־ צטעזyל זײן אויף אמס^ע^אנאל

 םילאדעלםיא, אין םיטינג ט^יעהרליכען
םון באװעגונג ארבײטער די צו

 באקומען לאיןאל אוגזער האט ׳דײט?ולאנד
 פון באאמטע הויפט די םון םיטטײלוגג א

 מ*ר און דעם װעג^ אנאלrרנײyאינט דער
iyn געבעז צו טע[yכyג װערעז w פולע 
ארבײט. דאזיגער רyד צו yראציyקאא«
 די־ אװ באארד דעם םון זyבאריכט די

 יא־ iyo30 און טען23 דעם םון רעקטאדס
 פון באארד דזשאינט דעם פון און נואר
 ם^יואר, טעז1 און יאגואר טען25 דעם

 גע־ ory^«nn«D און fyouyto'w זײנען
װארעז•
בא־ דירעקםארס אװ באארד דעם אין

 צװי־ ווערט יאנואר טעז30 דעם פון ריכם
 רע־ דער איבערגעגעבען אנרצרעס שען

 קאספײן אמאניזאציאנס דצם םון •ארט
 רyDװעסr און אינדוסטריע דרעס דער אין
 קײבאר דער פון רעזיננאציע מירסיןי׳ס ר.

בױרא.
 געװען איז װעלכע מירסהי, שװעםטער

 אורזאכען אנגעגעבעז האט םיטיננ, בײם
 בא־ איהר האט עס װאס ערקלעהרט, און

בױרא. לײבאר די פארלאזצן צו װאויגען
 לעבעדיגע א ארויםגערופצן האט דאכ
 זײ־ פײנוננען פארמײדענע און דעבאטע,

 איהר װענען געװארעז ארױסגצזאנט נקן
 בױרא לײבאר דער װעגען און אװעקנעהן

אלגעםײן. אין
 צו פראגע דער װענען מ׳איז װי אזוי

 איז געקומען, ניט םארשטענדיגונג קײן
 אוים־ װידער איהר געװארען נאשלאסעץ
 בא־ עקזעקוטיװ נעהסטען בײם צונעהמען

 פארשטאנען אויך איז עס מיטינג. ארר
 דזיעאינט דעם זאל עס אויב אז געװארען,

 דער אין האנדלען צו אויםקומען באארד
 םאר־' דעלענאטצן אונזערע זאלען םראגע,
 אונזער ביז אפצולײגען םראגצ די לאנגען

 קױ דעם ררעכען װעט באארד עקזצקוטיװ
באשלוס. ב^פטימטען א צו פען

 פאר׳ן ערשינען איז האכםאן ברודער
 ברױד פון נאםעז אין באארד עהזעסוטױו

 א איז ער װעלכען פון קאלעדזש װאוד
 עהזעסױ די באקאנט האט ער סטודענט.

 םרא־ דעם פיט סיטנלידצר באארד טיװ
 דא־ דער םון טעטינהײטען די און גראם
 פי־ געבעטען און אינסםיטוציע זיגער

הילן*. נאנציעלע
 גע־ איבערגעװיזען איז םארלאנג זײן
האפיטע. םינאנץ דער צו װארען

♦  ♦  m
 באארד עיןזעקוטיװ םונ׳ם זיצונג א

 ,22 לאקאל ױניאן דרעסמאכער דער פון
 מאנטאג געװארען אפגעהאלטען איז

 אין ,1924 פעברואר, טען11 דעם אװענט,
 טע21 װעסט 16 ױניאן, דער םוץ אםים
 מ. ברורער םון םארזיץ דעם אונמער סט.,

בלוםטײן.
 פון פראנע דער איבער דעבאטע די

 לעצטען פון איז װאס בױרא לײבאר דער
 דעם, אױף גערוארען אפגצלײגט מיטינג

 ברו־ גצװארען. אויםגעגומצן װידער איז
 אנגע־ קורצען איז האט שעהנהאלץ תןר

 דער אין אנםוױסלונגצן די אויח װיזצן
 בא־ עיןזעסוטיװ לעצטען דעם זינם םראגצ

 דעם םיט םארבינרונג אין מיטינג. ארד
 דזשאינם חגר אז onySpiy אויך צר האט

 די סימינג לעצטצן זײן בײ האס באארד
אױםנצנומען. פראגע

אנוחנ־ איז וועלכצר פײנבצרג, ברודער
ײ נעװענ וענד םי• באארד עקזעקוםיװ נ

 אז ׳פײגי;ג די אויבגצדדיקט לאט ט*ג;,
יכע א איז בױרא באי”" די  אינסטי־ ;וצ̂י

 ‘טעטיג איהר םאיטזעצען דאיוי און טוציע
קײט.

 קאפיטעם בא״עטענדיגע פאמענדע ר•
:באריכטען זײצרע ארײגגעבראכט האכען
 באייכ״ האס סאמיטע ניעפבעי׳עי• די
 oyi פיטיגג, ןyטrדy איהר אױוי אז טעט,

 ארגאניזירט זיך ױ האט שעברואר, טען2
 ראביגאוױץ דדצ. בדודער ע־װײיט און

W־ii”0 עטקינד, ס. ;ט׳עערפאן פאי 0“ 
 א• און סעקרעטער ,ענט? דזיע. ;מאן

 האט זי סעקרעטאר. אסיסטעגט קרייה
 יע״ זיצרנגען איהרע האכען צו כאיצלאסען

ישכת. דען
 ;עהאט האט קאסיטע גרױרענס די
 י1אוי אר,nבyם iy«4 רעם זיצונג איהר

 ^ועחלט איז בעקער ד. ברודער װעיכען
:v ^ v\ ד פון םארזיצ^-ערyי רfאמיטy 

 זײ ynn'H סעקרעםאר. שעהנהאלץ, י. און
 יע־ זײן זאלען באיצלאסען זי האט צונגען

אײעגט. מאנטאנ דעז
 ארײנגע״ האט קאםיטע הױז ױניטי די

vw םון באריכט איהר בראכט iv  nvi] 
 oyi ןyהאלטyאננ האט זי װאס מיטיגנ,

 איו מיטינג oyi אויף יאנואר. טען31
 ג^וא־ ד.לטyרװy ראטענבערג ם. ברודער

 סאסנאװסקי א. און סיטערמאן םאר רען
 Dy קאמיט^ רyד םון טארyקרyס פאר
 אויסג^ אױך מיטינג ז^כען אוים׳ן איז

y; iy^ pװארyסוב־ » ןpאםיטy קאנ־ צו 
 דיס־ צו 25 און :15 לאקאל סיט עןTרyפ

 עקזע־ אונזער װאכ «לאן, דעם קוטיחנן
 בנונע אױסגעארבײט האת באארד קוטױו

הויז. ױניטי רyד םון םארװאלטונג דער
y ברותגר rװײ געלאזט האט הנהאלץ 

yo| דyר אז באארד, עקז^טיװ םyר i v 
 םאנד םיטyבעג סיק דער םון םיטיגג שטער

 מיט* וחגחנן ןyהאלטyא«נ טyװ yקאסים
םעברואר. ןyם13 דעם נד,yאװ װאר

 אי־ האט yאמיטp ארגאגיזאציאנס די
 איהרע םון באויכט^ די בעזyרגעגyב

 ע^עקוטיװ רyד און זי^וגנעז דרײ לעצטע
אױםג^מען. זײ האט באארד

 טען5 םyד םיטינג, ע^סעז איהר אױף
 .rד? כרוחגר D^nyiny זי האט *ץבר(*ר,

̂עערכמון פאר ראכיגאװיץ  נרינ־ ח. און ס
 ?אםיסע. חור םון -iiwy־ipyD םאר רגyב

 ױניאן, nyn בנונע םראנען פא^ײדענע
 מי־ רyמבyמ און ארבײט ארגאניזאציאנס

 זי־ איהרע אויף ?אמיטע די האט טינגען
 אי־ ארײנגעבראכט און באטראכט צונג^

 וטױרpyזpע דער רע?אכחגנדאציעס. רע
 באטראכ״ געהעריגע א נאך האמ באארד

 אנגענוםען רע?מענדאציעס אלע די טונג
 nynoyo נע?םטע די אז באשלאסען, און

 ןyרyװ ןyגעהאלם9א זאלען jyarD'o שיפ
ברואר.yם םעז28 דעם דאנערשטאנ,

 א«נעכעבען האט yאפיםp פינאנץ די
 זי ו.אס ן,yמיטינג צװײ די פון באריכס א

ivdI און \vo2 דעם ׳האטyג האט I 
 האט דצונג ערשטער איהר אויף רואר.

 ברו• אויסנעקליבען און אמאניזירט זיך זי
 ברו- און טיטערמאן םאר גרינבערג ה. דער
 דער פון סעקרעטאר םאר בלוסטײן מ. דער

 איר^ האבען צו באשלאסען און חאמיטע
 גלײף אװענט דיגסטאג יעדען זיצוגגען

 דא• דער אויו* ארבײט. דער נאך
 זיצונג צװײטער דער אױוי און זיגעד
 גע• ארן האמיטעס אויפנענופען זי האט

 םארלאגגען פאוײטידענע איבער האנדעלט
 די צװײצען הילױ. פינאנציעלער פאר

 רע?א• ד^ט זי װעמען אינסטיטוציעס,
 געווען אויר איז *עסיצען, צו םענדירט

קאלעדדפ. ברוקװאוד דער
 בא״ ‘־ לאס באארד עהזעחוטיװ דער
 י־י אנגענינזען און גוטנעהײםען ריכטען

 דעי־מאנ״ דעם העלםען צו רעקאטענראציע
דאלאר. הונדעדט מיט האיעדזש טען

 ױע־ נאכהעד האט מארגאליס 'ברודער
 איגרוס- דער אין לאנע דער וועגען רעדט
 פאיש-ע־י די אױף אנגעװיזען און טריע

טרײה אין איבלען נע
 װעל־ אין דעבאטע, לעבעדיגער א נאך

 רערטyארוםג זײנעז פראבלעמען די כער
 באארר עקזע?וטיװ דער האט געװאו^ן,

 ?אםיטע, א ערװעהלען צו באשלאםעץ
 מענעדזשערס די םיט צוזאמען זאל װעלכע

 אויסצואר־ זעהן און םראגע רי אױםנעמען
 פארבצסרען צו אזוי װי פלענער בײטען

 איג־ אונזער איז ארבײטער די פון לאגע די
דוסטריע.

 ארײנברײנ־י רארףי װעלכע ?אמיטע, די
 ?ומענ־ צוש רעסאמענדאציעס איהרע נען

 באארד, ע?זעקוטױו פונ׳ש כײטיננ דינעז
 מאר- טש. :םאלגענדע די פון באשטעהט

 בלױ ם. םרידמאן, ם. פארבער, ס. נאליס,
.נרינבערנ. ה און סטײן

סעקערעטאר. שעהנהאדן, י.

י. נחום םון בינער צוױי
"11V |83״n81 18י13801P*83 1 י1
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נאםינעז עױודיעאנאל
 1אי לוי״ס סטאלגעוג׳ס דר.־

 אידװעו׳ *רגייטעד אונזעו
דטעט,

 *־,id נאסגדןןר ןyrvy וױי«ן סיר
o *ו ר«רקז»רק״ס n ורס? pe .־  נ«ג־ י

otpi ,nra'Hoo !,o w n «װ«ר iv iy iy j 
פ*נ, 2.30 ׳*נת, ײ אונזער i<d נ*נרי  י

B נ״ט׳נר M H iy iv jid,
v סםאינ׳נמ דר. is  d Md8»H»i>n״ 
 *ון אנטװ^ז־יונג ד«ר pe שמוריוס «י«ר«ן

 l־d *רנײט׳נד׳יודאג* הױוס רי
dpnyod, ה*ט ער jy a 'ir y j װ«;ען ojh 

 נעײען ג׳נדרוקט דינ«ן די pd טרטיהי׳ון,
pd י׳יור־ *דןריהאגער וױכטיגסט* די 

rm:.\ די ond׳i r p ט זײנ«ן  «*״ד רי
id׳yDuvie| נ«װ*ר«ן pd יווייזען די *P 

ly ד«ר id m vo d א־נ״• אױגאדדדטער uuyiidnyo.
pd דעם dtp ער װעט )d id 1V3V־־ 

 די יידאן, רײנעױס ,ד lyrd נערנ<י?
 ארנ״״ וייװאור די פון *רגזוניזט^עס

 נאר iid ױנ־אגס oiypye־e׳”<e די >רyט
p* yopyid •ד o»,in־Pd |y,i80nj,d 

<טנד.
y די p* ipy»5 װ*ס ii’BPd 

»זונ*ן ױניאן אונז׳נר סון ריסגדיחןר  נ
y< זינ*ר |y>yn ?יי קורס, םyד jiyן d סו 

pd lyuPdB vojdoypyerd י נ*«ונ  י
^,ארנייכמר־אמטניז■* ״ װ*ט וי*ט *  י

a נטטריבט*( ריר |.yoip «וניץ גום n 
 ?ור־ וױנט־נסטע די po oyj״d רdB קורס
«ן וחנן |y«-; ױ*ס סקן, ««נ  lypipiyj נ
א). pynid אין &ז ^י װ ^נ׳ עו־ ט *רנ״

 שאי־ פאר קורס ספעציעלער
 עקזעקוטיװ און טשערםען

.92 לאק. פון מיטגלידער
 ■ר*ב־ ייין #יײיעז ״די איבער קורס *
 סרנ״טער־ סעריסאגער* דער םון לעמען

mװ גענומן װעם מוחננתג״ v די גאד 
ivo און שספ־טשערל״ט iw p f •נדטגלי 

 ױגיאן cftjw*n גודס װהייט חןד פון חןר
M2 <*קאי

vo נסגויסען o n ,װעל׳ אינסעדעס
 טיסגלידער םצםיגע און באאסטע די כען
 14 פטנגמן ױדסן ל*קאל אוגזער פו>

 נילדוגגס* אונזער אין ארױסצואוױיזען
 די *פשסצען גיט חען םען טעטיגקײט.
 ׳ןוספ״טשצר- אונזערע פאר װיכםיגקײט

 זײן צו מ״טגיידער עהזעסוטיװ און לייט
w סיט באסאנט v$אדבײטער- #ון וסישע 

 צײט nc דאדםען זײ װעיכע •ראניעסען,
 מיטגלידער טעטיגע אלס יײזען, צײט צו

ארבײטער־באװעגונג. דעד אין
 װערען נענעכען װעלען יעקציעס די

 ׳סט. y&lb װעסט :J ׳י. װ. י. א. דער אין
 דער אװע:ט. אין אזײגער 7 ביז 6 פון

 קוכיענדע װערען אגאנסירט װעט טאג
װיה

מיטױי״ טעטיגע די דאס ׳האפעז מיר
 באגוצען זיך װעיען י)2 יאקאי* םון דער
 עדיױ דער װעיכע געיע;ענהייט, דער כייט

 אינ״ זײער םון דעפאלטטענם קײמאנטל
 ביל״ צו זיו זײ גיט ױניאז טערנעיעאגאי

 דעם.קודס םאכען העיםען וועיעז איז דעז
עיפאיג. אז םאר

לעט.8■אמ וױכטעער א
 ■א- און ״סאמעי די פון אוטדײן דער
 «טנד א אממריקא״, אװ היסטארי. *יטיקמל

 רעוויטאט דער איו זײטעז, 48 םון סלעט
 געװא״ געגעכען איז װעיכער תורס, א פדן
 *רבײטער״אונױוערדטעט, אוגזער אין רען
 דעם קענט איהר .1 און 1921 אין

 אין סענט 10 פאר באקוטען ■אמפלעט
 3 דעפארטסעגם, עדיױןיי׳עאגאל םון אםיס

סטריט. טע10 װעסט

 טעמ־ אפעױיטארכ^ קלאוק
 לאקאל ®מ בערס

!אױפמערקזאם
o בטטרד עקזעקוםױו די n  8n’o;d:d 

 ם*ר ■ראגראם עדױקײמטנא< *טלנענחןן
:טעכחאר ipo24 דעם זונטאנ, הײנםיגען

 ס*רם־ וועם דאגאף המ ;דאון־םאון
iro n ר לעקזיפס סורס זיין מ  חנד אי
ysvo די טזױטז . װיייז ז *י י טא״, י  טמרי
טןנ, דיזען p אוחר, 12 אוט זונ k *קיינ 

.47 מט םםרים, טיינםאז 161 וא סאן
 nnspyf< וומם יעװי! ר• :כראגקס

 ווט־ 1661 היטב־רזםס, אונזערן איז רעז
 אי״ טריז^ אוהד 10JI(*ומניי, ^יננטאן

ר אינ• אונזער סון הױאם־אדאביאמז די מ

 לעלד יעט1 דצטאן •לעזידעצט
 ••אנלעמען ױ איגעד טשדען
r• 9t אין ?m i דעד

m «י״ »11 ג. ל

ו

yזy*ו• rװ«ט י־(ג*אן רא־־ס ;ט yj• 
yo; א pe y iyo דר•׳ ••iy**d oyypy
d■ רyד p* **־*ס׳ס pd *י*נתנ•^ ״די
 dyii yypy yov*׳y ד• ».״ װ. ג. י.

jyjyjyj ״iv y ,זונטאנ iyo2 ,*ראיטי 
pd /•** -yi pd lo.'jo די d'p* רירס

pe ״x i  ,1 *■dPd׳rd r  i» viyiiy !dd,־
e־.ep;d

 yn oyypy*’ )•גטאג׳ס ;טyד,זyור
ryjd iiv p* B-ip d lyruy-d* |ys 
I'd m vm  jyiyn ye'yn ,o rn v' 

yi־pe rds* iye רארכ ?on  Oi’i ,pvy 
*.y«y iid j

 o־ip n אן פאנגט װלאדעלן נ.
איױש. אין נדאנזוױל אין

ova wד ,yiid;8 ד־טװאך o'IJ oy•
d אנ*אמ*ן wnd^i .3 טyי1 ױאד,

doyo *yi •iyrd a*ip ״די w o n׳, 
pt lyda•?* pd ־ודאן iyr> »*s.״ 

y־. pd )yiyn dyn ׳*.,א׳ד
 pd זyרyװ lyayjyj uyn זורס דער

an ׳ ל״נסר נראכזוױא ^210 oidyo 
id»pyo .סטײט

pyii» pjn ד *וןyקודס כ iv Pd 
ywda; די ya;yiws| ױניאי אזױ װי 

in וורטיגע* iy*im מ׳סינ:*) y r, יױט 
 1אי *אײאסמגטאדיזס. P* *ר־נייי^ די

Jn ya ŷpנטyיוניאד ד• ן1גט־>,*י אין ן 
jyp ,\n n  w t:o 'n אנ״ י״נ׳ס ו״ 

 ד*דנײ מיטימ. id:־v d אויױ uytyi״
r־v״.opy‘1 חנר װעט id  ny ,:*אגוױיז 
 , p:tny{ רyנדאד ״א ר״;ט oy װאט
p,d אזױ װי ;yp;d*,y| דאד*מו linjm 

pp’^yjopd, אײד אן ראנגן /•ו ,נד p»» ך
ריטנאיחנו די אד6 *רײ א״נטר־ט rydPd nvtjid jit.^*(!״׳
 צו •ױייען חאלכע צו טיקעטס

קאנצעדטען. סימפאניע

אםענדעז• זו נעמגמז יימ«ז איא
Wpv' t?Py1 ׳•

 *עוין, וױיסען יעזער אוגזערע וױ
 -,ט נאמוסען טיטנלידע אוגזערע י,א;ען
 קאגצער- פירפאדע סט״יט די צו לעטס

r« הא^נען א פאר טען n« נעק״ דעד 
 פארקױ װעט דיערער קאנצערט עטער

 אין םעכדואר טען17 דעמ זוגטא; טער
 יאזעף סיט ד״ױז, אפערא מעטדאיאייטאן

 נדאניס- #קא;דוחטאד אלס כטראגסקי
 סאלא- דער דין װעט הובערמאן יאװ

א־סט.
jyjdP •,V3"^:aifi או;זyדv -מ־טנילי 

 *ריי־ האאנע iv ט־העטס jycipda דער
yt| די *ו iv o m w פוז nחיא״ ״* 

 סאכען ס־ר pd ר,yסטypרd הארםאג־פ
 װאס ר1פיטנאיײ yרyאונ׳ רקזאשyאױפם
tvoy; ם־סעס די אין קאדדס די* p b 
ײ כסי;ען1נאח װאס ױניאז, דעי  At ז

ױי דאם ,oeyp’p ד,איכ־*רײז י•  •V א
:v װ זפרדסyדיזק װאו אננעוױתן רט 

 ײערען אױסגעביטען דאדפפז קארדס
ew־o די פאר p. מ אנ  נתנסנערם ס

ז האז פארדס די אן מײנען,  אויס־ מ
 נעהמז זיי אח אפיס. נאפס אין נייטעז
ג ניט אהין, נצייך די מנ  אױף וז*ס אנ

 1סע אז אננמוױמז, ווערם פארדס די
ײ דארף מן ז ײ סנ ױ  איז odPP’o טאד א
 מים־ די זאאעז ארפעסטער. p* אפיס

 דאס חארדס, די נעהסען וואס נלידער,
 םאר״ זיי ווע^עז אגג^ איז נעהםעז
n איז זיד טראבעי שפאותז im d. די 
ען ק«רדס ״; סיזאן. נאנזעז *אר׳ז נוט ז

װערעז׳ מל נעזוננען
 מוז זיד, צוזיננעז קייאוקטאכער אז

 הע״ װילט איהד אויכ און הערעז. זײ מען
 AVin דדעססאכער און קיאוס וױ רען

 קאגךערם צום קוםעז מוזעז איהד וועט
 וועם וואס כאר, אינםערגעש#נ#ל עון

o 2 כײםאנ, זונםאנ םארקומען nטען 
 און םע־סםר*ם34 האל טאון אין מארטמ,

 בא״ וואס כאר, דעם חדו א עװענױ. »טע
 וחנרם וועיכעד 3■ערזא 80 פד? שםעהם

 קאמאדםאר גרויסען דעם פון געפיהרם
װ, דידיגענם »ה *  ?וױ כאר םים׳? וחנם יי

 איע״ באוואוססזד דער זיננעז אױך זאכמז
 דעם דווץ וױנאגראדאוו. ײמ• דננער רא

ד דעד סאיאאיסם •יס אױוי סר*ם א װ  מ
מר iv ס ^ n r l n 't יזומר• בדאג״סיאמ 
םיז»

 מזאדמן ויד איחד סוזם קאמעדס, on בײװאױנצז װילם איחד אױב אלזא,
מ םיקעטס, מיס מיײםזמס ײ vro• מ

r* wry om אסיסיס סיזנ m  po וומססדג?דפאגסי.

אונױוערױטעס ארנײסעו אונזער וון סממען ױ
im •לײס אוימױנג סקול, ח״ א־ימױנג אן6■יא׳#י« »B y»lfl JiH/ מס JN0

•זןגרואר״ מטען דעפ בײמאנ, i.ao ׳שנת
 חןון אין נוחות איעי®ןו* די״ j א*גער ױידען װעמ י״אנס ,n ח, •,

יימעראטיר/ «יג;*ר2א*

גײמאג, 2M שנת,
סץ א » דז מ נ;ינ ע נ אי ט ן װע• ס חן ר ױי מ ער די״ i אי ט ײ ע ארנ אג  אין י

ען ח״»# די ױ מ ס ײ מ ד די — א או ר ״ רייי ע. ױ פ ס ח ע א

#ענחאר׳ טען24 דעס •ױו̂ז דער אין ס^סו זונט^
איגס»ײ ״סא«ױאלע :אינער קורס א געבען װעפ קאיחאן •ר»ועסאד

טו*יעס.״
פױח׳ ס^ח זונטוןג,

 חך, ®ון ענפװיקיונג ״די אינער ק־רס א גענעז װעט קארסאן י, ח, דר.
אײראיא,״ מאדעמער

אינטערנעזאנאל אונזער וון צענסערס ימיסי
!יעתען פאר א*ען ז״נען סענטערס ױדטי *אינענדע די

7:30 איס אן זיר iviido |yod>p די

צענטער. ױניטי סייד איפט
ק ער נעבען סטריט, פערטע — 63 סקוי •®ניי ט פ סופחעסען, עוועגױ, ער

גע* װייכערם י. א. װעט ®וועגט, אוחר ס פעגרואר, םען27 סיטװאך,
אינסםיטחױעס״. עקפנאםיפע און ״םאדעמע אינער: קורס א נען

צענטער. ױניטי בראנקס
 כרפגקס סטרים, שאריאט ייון איספ •ארק קרפטפגא — 61 שקול •®נייק

 *ויד1קא סילװיא םיס ױעם אווענט, 8.30 פעגרואר, טען26 דעם דינסטאנ,
ארכײטער-כמװעדננ.״ די און ״עקאגאכדקס איכער: קורס א גענעז

צלנטער. ױניפד דמסרלעם
עװעגױ. סטע יענען סטריט טע103 — 171 ם;וי *אכליק

 געכען יעוױן םאקס װעט אװעגם, 8.30 פעכרואר, טען26 דעם סאגטאג,
 אמעריקא־ דער פון פראכיעםען א־ן צייען געזזיבטע, ,די :איכער קורס א

נאותןגוננ.״ ארכײםער נער
צענטצר. ױניטי כראנזוױל

 םאגטאנ סטרים, אידםעקםאן עװענױ קריםםאפאר ,160 סקוי פאכייק
 קורס א געכען קאפאלד םילװיא םיס װעט פעכרזאר, טען26 דעם אווענם,
כאװעגונג.״ ארכײטער די אמ ״עקאנאסיקס :איכער

 יוגיטו איע די אין װערם אװענדס, םיםװאו און דינסםאג םאנטאג,
 דארם װאם םאכדזשעקםם אנדערע זײ חוץ א ענגליש, נעיערענט מ^טערס

געלעחןנם. רדערען

דיװיזשאן עהססענשאן
h״j #d מטעז«ענמאר. דעם

 כראנזוױל דעם אין כאר, אינםערנע׳טאנאל דעם פון דיהוירסעל א
 חןר פון נױטגלידער בראנזװיל. סם., םעקטאן 229 לײסעאום, לײכאר

קוםען. *ו געלאדען זײנען אינםערנעשאנאל

םעכרואו־. טען23 דעם ׳שבת
« לאקאל פון אפיס אין בײםאג, אוחר 1 לעװץ, ם«קם פון לעקםפור א

ש, »ק רעדעז ו׳ועט ער עװענױ. טע2—228 עקא־ ״םאדערנע :איכער אידי
אינםטיםוציעס״ נאםישע

פעברואר. טעז24 דעם זונטאג,
 ווא־ 1581,1 לאק»ל םון רוםם קלאב די אץ רעדען וועט לעװין םאקם

כאװעגוגנ.״ ארכײטער אמעריקאנער ״די :איכער עװענױ, שינגםאן
 ס*ג קלינםאן 151 האל, קלזטאן אץ אידיש, אק רעז־ען וועם ראגאף ת
אנ- זיד וועם לעקט׳טור די *יװיליזןמיע״. אםעריקאנער ,די איבער:
צײם, םיטאג 12 פאנגען

פענרואר. טען27 דעם מיטװאר,
ש, אין קורם א געבען װעט וולאדעק כ. ר: אידי ע ב די אי  חוכםען .

אן פון פליכטען און מדער״ יוני םג ערײן געגעבען װעט קורם דער נד  אמ וו
װיל אר כראנז ײנ אווענם. 8.30 אום סם., סעקםאן 219 לײסעאום, ל

• פענרואר. טען28 דעם דאנערשטאנ,
ען וועט נ1נאלדבע םר. עז טז אר ײן פ ש, אין קלאם ז ר דעם אין עננלי  עדי

אן, םאכער ריפער די פון סענטזןר קײשאנאל  םע2 142 אין ,17 לאקאל ױני
עניג אוחר. 8 ביז 6 םון װערען געגעכען װעט קלאם דער עוו

ם אין לעקטשורען ודעט לעוױן ם»קם טארױ ער פון אודי  אינםערגע־ אונז
 עסזע־ און שאפ־םשערלײמ די פאר סטריט, םע16 װעסם 3 בילדינג, שאנאל
ען װעט ער .91 לאקאל פון םעםבערם כאארד קוםיװ ד די :איכער ריי . » ײ  צ

ר וחום לעקטשור די באװעגונג״. ארבײטער דער p* פראכלעםען ייון ̂  זי
ט. דער נאך נלײך אוהר, 6 פאננען שור די ארכיי ם לעקט ער אין געחאלטעז וו

פראװינץ וער אױןז הורסען ױ
פילאדעלפיא. איז

 נלאםבערנ ב וועם פארנאכם, אוחר 6 פעכחאר, טען26 דעם םאנםאג,
 וחירפ סורס דער נעשיכטע״. טרייד־יתיאן און סאזיאלע .די :זױכער דען

Jap דיעטש joi8 jso לאקאל ױניאן, םאכער וױיסם די פון אפים אין :ענען
. ‘i״־:׳r: מ$((.0ב$| אי|

a אוחר 6 פעברואר, סען27 חןם אווענם, אוסיפײ , m iw דושקטלע א 
נלאיעגס מי״ • םי• דפי. אידער סטתם^ עסעקם a ,7 לאקאל פון אפים איז ^יב • כײגקמג ״י

געװא־ אפגעהאי״טען איז פיטינג א
 פעכרואר, םען1»5 דעפ פרײטאג, עןר

1924«
מ, קאמיטע פינאנץ כ ארי נ

 דאס כאריכטעט^ פינאנץ״קאפיטע די
 איג- אן סענטער׳/ חעלטח ״מדאן ד

 אױפגעחאלטען װערט װעיכע ׳ססיטוציע
 דז^ואינט דעם םון לאקסילס צאחל א םון

 און אונטערנעחמונג אן סאכם #נאארד
 א ארױסגעגעבען װערט צװעק דיזען פאד

 דער פ\ן ?אמיטע » סואװעניר־דעורגאיל♦
 האט אינסטיטוציע אױכעךדערםאנטער

 קאמפלי־ א םאר געװענדעט די צו דף
 דדצאינט םון אדװערטײזמענט סענטארי
נאארר.

רעקאםענדירט, קאםיטע פינאנץ די
 װע־ גענומען זאל סײדז״ס האלכע א דאס
 פי־ דער םון רעקאםענראציע די און ׳רען

גוטגעהײסען. װערט נאנ׳דקאמיטע
כא^ליסט, באארד דדפאינט רער

 די םון כא״פטעהענד ׳קאמיטע א דאס
 זאסלאװסחי און קאנסקי כעלסאה נרידער

 ■רעזענטיחןן צו װערען אפאינטעט זאל
 צוױי• און ער״פטען דעם פרעזידענט, רעם
 סעקרעטער, דעם *ױיס־פרעזידענם, םען
 סאדדז״שענט דעם םינאנץ־קאםיטע, די
באארד. דדטאינט פון ארפס עט

 םאל־ די םאר לעזס סעקרעסער רער
 צום דעלעגאטען םון קרעדענשעילס גענדע

באארד: דזשאינט
נאכ״ מ. האראװיץ, ל. ־*־ 1 לאקאי*

דזש. און סטודענט א. רײזנער, ב. ׳לין װײנמםײן.
פיטיצארסקי, סײםאן — 3 יאקאל

ױד ׳פוואנער, ליאן  פיק אטא ׳שװארץ, דײו
■אסט. םיט. און

 הערי אגסעל, םיליפ — 10 לאקאל
 רא־ הענרי םארער, לואיס זאסלאװסקי,

•ענקין. ױאיס און בין
 װי־ ׳קאהעז מאסס — 11 לאקאל

 און רוכין ב. קאוםםאז, ם. קאהען, <יאם
םיאבארא. א׳

 רוש. בעאםאה א. — 17 יאקאל
 גאלדין א. יצעװענטאל, ם. םםענקעװינדפ,

מאסקאװיט^. י. און
 דוש. אזן ארםיט ל. — 21 לאיזאר

יצעסער.
 מארגוליס, טשאס. — 22 לאהאל

 מאלי בלושםײן, םאקס גרינבערג, הײמאן
פארבער. סײםאן און םרידםאן

 ס. םרומטיטיק, ס. — 23 לאקאל
 לאנדסבערג טש. קאנסקי, ם. נאלדבערג,

װײנמטײן. ם. און
 ה. לאנגער, ע. יצואיס — 35 יאקאל

ױױד י^עוױן, ם. נארענ׳טטײן,  װײסםאן די
שעכםער. ם. און

 ראזענםעלד װיליאם — 45 לאקאל
אהסעלראד. ם. און

םיזא, ם. םאליסאני, ע. — 48 לאקאל
r סאםאניא, װ. n. דזש. און ביאנדי 
רוסא. לא

 ראזענװאםער, הערי — 64 לאסאל
 שיםםאן י. שײארץ, י• בערםאן, דדשאו

רײװידסאן. טש. און
בערנשטײן, טאס.יט — 82 לאקאל

 םאם־ נײטען ראמינסקי, סעם נראף, י.
סטײן. לואיס און סאן

 םא־ די מארגארעט — 89 יאקאל
 םי־ לינדא איאנארדי, סארגארעט דזמיא,

 און מיאאזא סאלװאטארע ראכעלא,
עגיטא. דדצאהן

 דא- א. — ברענטש רוסי״ש־פוילישער
קאקטיש. װ. און װידאװינ^ש
דע״ די באדאנסם סינסאװסקי כרודער

 דעי םא־ באארד דז״עאיגט פדן יעגאטען
 געבעבעז איהם האכען זײ װאס הייו״,

 פון פרעזידעגט אלס ארבײט זײן אין
 םינקאװסקי ברורער כאארד. דדעאינט

 דער אלס אװעק געהט ער אז ערקיעהרט,
 ׳כאאױד דדצאינט דעם םון פדעזירעגט

 ױנ* דעד םון אװעק ניט געהט ער אכער
 דז^אינט דעם אינפארמירט ער יאן»

 ערװעהיט איז ער װי אזוי דאס באארד,
 לאלאר דין םון םענעדדטער געװארען

 דעם אױםצװעכען געצװאונגען ער זזא
כאאדד. דזשאינט אין אכיט אפיציעלען

 זיגמאן, מאריס פרעזידעגט װי אזוי
 און באראוי א. סעקרעטער דז׳טענעראל

 סאלװאטארע וױיס־פרעזידענט עחטטער
 דארום ׳יארק נױ אויסער דינען נינםא
 װײס־סרעזי־ סינהאװסקי ברודער רופט
 5דע איבערצונעהמען ברעסלאו דענט

 דדטאינט רעם אינסטאלירען צו ט׳עער
באארד.

 ערקרעהרט ברעסלאו װײס־ירעזידענט
 באארד. דזיעאינט דעם םון פי*יכטען די
 יטטעהט ױניאן דער אז עדקלעהרט, ער

 צײט ערנסטע און נײע א פאר איצט
 איצט :עהסען װעלכע דעלעגאטען, די און

 ײעיען באאײ, דז^אינט דעם איבער
 םאיאנט־ גרױסע א טראגען זיך אױף

װא־טליכקייט.
 וױניעט ברעסלאו וױיס־פרעזידענט

 דזיטאינט םון דעלעגאטעז די ערפאלג
 איבער דאן געהט און 1924 םאר באארד

 דעם םון אפיסערס פאר נאםיניי׳טאן צו
באארד. דדטאינט

טעם־ סטענקעוױטיט, דזש. ברודער
 און נאמינירט װערט ,17 לאקאל םון בער

 פיע־ אלס ערװעהלט װידער אײניטטיםיג
באארד. דז׳צאינט דעם pc זידענט

 פון מעמבער לאנגער, ע» ל. ברודער
 אײנ־ אין נאטינירם װערט ,35 לאקאל

 סעתיע־ אלס ערװעהלט װידער ׳טטימיג
באארר. דזשאינט פון טעד

 מעפ־ א סײנבערג, איזראעל בדודער
 און נאמיגירט װערם ,1 לאקאל בעריפון

 דז׳שע־ אלס ערװעהאט װידער אײנ׳עםיסיג
כאארד. דזמאינט םון מענערושער נעראכ
 צוױיטען עױטטעז, פאר װאהלען די

 טרעזיטו־ װײס־פרעזידענט, דריטען און
 װערען קאםיטעס סטענדינג אלע און רער

 דעם םון סיטיננ נעקסטען צום םאוײפיבען
באארד. דז^שאינט

 איבער נעהסט םטענסעװיטמ ברודער
 דזשאינט דעם באדאנלןט און טשער די

 האט מען װאס עהרע דער םאר באארד
 איהם ערװעהלענדיג צוגעטײלט איהם
 אי־ גרעסטעד דער םון פרעזידענט אלס

 ער ארגאניזאציע. ־ ארבײטער די׳שער
 איהם װעלען דעלענאטען די אז האפט,

 ברודער ארבײט. זיין איץ פיטהעלפעז
 אוס־ זײן צו םארשפחגכט סטענקעװיפדט

 װעלכע םראגעז, א^ר איז פארטײאימ
באארד. ^זשאינט ס^סוטען״םאר׳ז װעיען

 דאן שטעלט סטענקעװיטש ברודער
 פײנבערג, װײס־םרעזידענטעז די פאר

 זײז־סאן, דובינס?י, װאנדער, העלער,
 קאפלאװיץ, געסט די און לעפקאװיטש

ײ יאנאװססי. און לאנג  באגריסען אילע ז
 איהם װינשמנדיג באארד, דזשאינט דעם

ײן אין ערםאלג  ארבײט, צוקינםטיגער ז
ײן װעט װעלכע  םאר־ און שװער זעהר ז

אנטװארםלױ.
 גע־ מיטינג דער װערט דעם מיט•
שלאםען.

לאנגער, ע. לואים
סעסרעטאר.

מענשען מידאנען
םיידען ערע פון קראנקהײם פאר ער זיי ך הײז ר דעם ח

ען םינ ײ ך * תי ב ע פון נ

ןןקס-לאקם
רעבולידער מאגען באריהמטער דער

3n'nr^T* אײנעי ניט זײם איהר אויב y.-.u3̂ . W ̂
 1ל?וו-,0י><<?־0^ כרויכעז וועלכע די, םון אױסנעםינען
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;,פיט טעסכער דער  י־א־ אונזע־ פון :
 ײעצ־ געווארען געיזארטען איז װאס ׳קאי*
 אױסעדגעװעהג־ געװען איז פאנטאג, טען
 ארן עקזאפיגערס רי באזוכט. גוט היך

 אונזער העדען געקיפען זײגען כושלערס
 זיג־ נ־» בר. פרעזידעגט, אינטע־געשאגאר

מאן.
 הי־ דע־ אין sפא ערשטע דאס איז עס

 פרע־ דער אז ראקאי, אונזער סון כטאריע
 או:ז קרפיען זאר ױניאן דער פון זידענט

 דאכ כעפבער־פיטינג. א צו אדרעסיר^ן
 פון טעדע די װאס םאקט, דער דערצו און
פונקםעז, ,די׳ :געװען איז זיגטאן כר.

 אויסגעאי־ האט אינטערנעשאנאר די װאס
 :ע־ האט אגריטענט׳/ :ײעם צום בײט

 געװען איז עס עולם. גױיסען א כראכט
 או;־ אין נייטי:; געפאקטעל גי־עסטער רער
היסטאי־יע. זע־

 :יט ר\:זי:ט ריזע; אי; איז sאקאs זעי
 צ,י האבען ־,:ד אײכנאלט. לױין געירעז
̂ס געי־-אדע; נ״יטינג דיזען  בר. ;עבט א

 :אגנער, אין פײגבערג ב־ידער ד• זיגניאז,
 יא־ פון הערער, ב־. אלן באא־ד, ריייט. פון
 ;עקוטען זײגען 3 עישטע די .17 ק̂א
 בא״על־־ענדע גוטע געהארטען האבען און

 אויסגעצײ־ געװען זיינען כפעציער רעדען.
 םון און זיגניאן ב־. פון רעדעפ די כע;ט

 גע־־עדט אױך האבען עס פײגבע־נ. כר.
 באאױד עקז. דער פדן כועטבעדס אײגיגע

האבען רעדגעד א״ע אפיכערס. די און
 י־אגע ספעציעי״ע די באריהרט ספעציער

 האבען בושרערס, און עקזאטינערס די פון
 נייע רי אז םא־דכערונג, א אויסגעדדיקט

 װע־ אנריטענט נעקפטעז דעפ פון פונקטע;
 ענטפער געהע־יגען א געבען אויך עןי

בע־ די פא״ פיאגע עקזאטינער דער אויף

״י-יוי י^י ♦I י
 א" די איבעי־ רעדעס גענוג געוזערט שױן

 ־ אי רארונטע־ פוגקטען, בענדעיטאנטע
 טאנטאגריגע זײן דאך, זיגטאן. בר. פון

״ געװען איז רעדע  אין אריגינער און :
 די פא־ האט ער אזוי וױ פארטע, דער

 בא־ און עיל״עיט פונקטען די טעמבעיפ
 זײן פון אםענהערצינקײט די שפיאכען.
 אזוי ראגע אינדופט־יעי^ע די ערקלערען

 קיאוק־ דעפ פ*ן יאגע יעצטיגע די וױ גוט
 אײנפאך טעטבערש די האט ארבײטער,

 סנ רי פון זײן.באגרי:דו:נ באצויבערט.
איבערצײ־ טיט פול געװען איז פונקטעז

 אינסטאלײ־ אונזער איז ארגעטײן אין
 דורכגע־ ^עקשאן, יע״ װי גוט אזױ ״;אן,

 אין און צופרידע:שטעי*ע:ד י־ולינ, גאנגען
 איז 4י־אקאי אונזער אררנונג. יטעהנסטער

 פאריסיס די צו “^איאי בי׳ייבט און געװען
זײנען מיי .‘אינטע־נעשאגאי ־ער

קעי י S •או טוטרענישען ארע די פין פ־ײ
 אנ־ די אין הערען נײר װערכע םון טנפות,

 פרײ. זיך פיהרען כייר ראקאלס. דערע
 װאס זאגען צו אײנעם יעדעז ערלױבעז כייר
 אונזער העיפט דאפ אבער דעגקט. עד

 אנבא־ װאס לאיא^יטעט פא־אײנינטע
האנדלען. לאגגט

 נע־ זײנען ארנומענטען די גונגס־קראפמ.
 4 פונקט דעם אפילו אז שטארק, אװי װעז
 פאיטײדיגט עי־ האט פאדערוננען די םון

 דער פריהער. װען אירגענד װי בעסער
 און ,4 פונקס געבען גראדע איז שרײבער
 זײן גאנצען אין נאך האט ער אבװאהל
 די אבער האבען געענדערט, ניט מײנונג

 גע־ איהם זיגטאן בר. םון ארגומענטען
 :עה־ צו און זיך־ םארטראכםעז צו פאכט

װערטען... רי איבערשאצעז מען
 א געגעבען איהם האבען מעמבערס די

 נרויסען א און אויפנאהמע באגײסטערטע
 אײן רעדע. זײן פון עגדע בײם אפיאוז

צוליב דאם :געטאן לײד אונז האט זאך
 פרעזירענט נאמפערס, סעםועל װאס ׳דעם
 זעלבען דעם האם ל״ אװ ם. א. דער פון

 פאר׳ן פארזאמלוננ א פארױםען אװענד
 ארבײטער, דײטשע די העיפען צו צװעק
 יע־ צו געהן דארםענדיג בר./זיגסאן, האט
 בלײבען געקענט ניט םארזאמילוננ, נער

 אויף ענטםערען איז הערעז און לענגער
 צו עס םארשפראכען האט ער םראגען.

 זיכער, זײנען מיר םאל. צװײטען א םאן
 איהם װעלען אומשטענדען .און צײט אז

 פארשפדע־ דיזען גוטצוטאכען ערלויבען
כעז•

 ױכ־טוב׳דיגער א געװען איז עפ קנרץ,
אװענד.
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אנקוםען. אין האלטען צײטעז נײע
 אז ווײסען םיר אישוס. נײע — זײ כייס
 דורכצוםיה־ רעדי זײן זאי יוניאן די כדי
 ניט איז לעבען, אין אישוס דיזע רען

 דאר־ םון מענ^יכקײט די אױסגעשלאסען
 םאר־ איז יאקאל אונזער קעםפען. פען
 איז װאס אלצדינג, מיט מייצוהעלםעז טיג
 די װאס אלצדינג אין כוחות, איהרע אין

 ױניאן די אונטערנעהמןה. װעט ױניאז
טײער, זעהר מעמבערס* אונזערע בײ איז

 צאהלען צו בארײמ זײנען זײ םאקט, א
 אנ־ אן פון םעטבער א אירגענד װי מעהר

 עס אויפצוהאלטען. איהר כדי יאקאל, דער
 אפהאיטען ניט זאך קײן דארום זײ װעט

 םאר־ און םארםעםםיגען צו מיטצוהעלפען
 יױ דער םון פאזיציעס אלע שטארקערען

 טי־ דארםען:אך זאלען זײ װען אפילו ניאן
 פא־ די אין הענם זײערע ארײנרײגען םער

קעטס...
 צױ די אז מײנונג, אונזער איז עס

 איז ױניאן דער פון עהזיסטענץ הונפםיגע ;
 נײע די םון ערםאילג דעס אן געװענדט םיל ו

 אינטערנעשאנאל דער פון פאדערונגען
 נוםע אלס אוראי). לאהאל אונזער (םון

 בא־ מעםבערס אונזערע זײנען ײניאדלייט
 גוטער אלס דיגעז צו נויטיג, אויב רײט,

 ךי מיטהעלפען און אנדערע פאר בײשפיל
צוקונפט. אונזער םון פארזיכערונג
סעק.־םע:ערזשער. אשפיז, י. ם.

 שוין אפילו איז אינסטאליישאן אונזער
 מאנאם א ארום מיט נעװארען געהאלטען

 גיכו אלץ נאר הענען מיר אבער צוריק,
 עס אװענד. שעהנעם יענעם םארגעסען

 אינםטא־ אז מנהג, א געװארען שוין איז
 א אויף װערען געפײערט זאלען לײשאנס

 לאקאלס אלע כמעט אוםן. ספעציעלען
 די און אלטע די װאו סעודה, א מאכען

 טי־ גערעקטע ביי משמח זיך זײנעז נײע
 באגרי־ די געהאלטען װערען דארט שען.

 דאס ארגוםענטירט װערט דארט סונגען,
אונ־ ציילען. װײטערע די און עררי^טע

באל דער פרײטאג, דדינט, 89 אל)לאר םמ
 װאשינגפזאנ׳ס אװענט, פרײטאג הײנם,

 באל יעהרליכער דער איז ;עבורטכ־טאג,
ן ו  דרעס־ און װײסט איטאליענישע די ו

אן טאכער ױ פארק אין ,89 לוןקאל ױני  װ
סטריט. טע110 װעסם 5־3 ׳§אלאס

ך װילם *יהר אויב  אםו־ גוט באבזת זי
ײן צו ניט פארפעהלט זירען,  דעם אויף ז

כאל.

̂גהאלטען װעט רעליןז פיפעלם פון נאואר ־ער
אװמנס זונסאנ ניז

 רעליױ־ םיפעלם דעם םון באזאר דער
 גרענד אין םאר איצט סומט װאס ארט,

 לעה־ און סטריט טע46 םאלאס, סענטראל
 זונ־ ביז אנהאלטען װעט עװענױ, סיננטאן

פעברואר. םעז24 דעם אווענמ, םאג
‘םא איז באזאר אויפ׳ן בוטס די אין

 אזוי אלץ און טוב םכל באסומען צו ראן
ארטיק־ רי באקומט םען !ביליג שפאט

 האט עס װי װיניציגער סך א םאר ילען
 אויםצוםא־ עס מאטעריאל דער געקאסט

 נעהט ארבײט. די רעכענענדיג ניט כעז,
 רעליף פיםעלס דער העלםט באזאר, צום
 עם װאם בארגײנס, םילע די םון קויפט און

 בא־ דער באקומען. צו דא דארט זײגען
 עס אווענט. און טאג יערען אםעז איז זאר

 אינטע־ גאנץ גענעבען אויך דארט ווערען
קאנצערטען. רעםאנטע

״געתנסעסײס״ ױ סעםספון אײנגעבונדענע
 נים דעפארסטענם *אבליקײשאן אונזער םון םענעדזשםענם די

 יאהר םאר׳ן .גערעבטינקײט׳׳, די פון םעטם אײנצובמדען אס יעצם
 אלין פון אעד.אלט־פאחױיכניס םולען א האבען וועט בוך דער .1923
 יאהו/ פונ׳ם םארלויף אץ ״גערעכםיגקײט״ די אץ ערשינען איז װאס

נאכזעהן. װיל םען וואם אלץ נעפינען צו לײכם זײן זאל עס
געבונדע־ א האבען װילען װאס לאקאלם די םון םעקרעםערע די

 דעפארם־ פאבליקיישאן אונזער *ו ווענדען זיך גלײך זאלען בוך געם
יארק. נװ םםריט, םע16 װעםט 3 אין םענט,

׳י
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אונזער פאר מארשלאנען
קאגװענשאן קומענדע

I« ;אייגיגע יױ ךיט, יא;ג׳ 
 :יעי־י די ,,כ ײ;יא•, דע• pc טעטבעיס

 טעט־ פײײ אין -ע;ר די כיי און טעטיגע
 סא-איגטצ־עסיי-ט זי־ יאבען בערס,

 דער פון אויזאבע יי אױשצונעפיגען
 צו טיטגרידער די פון גיײכניי־סיגיזײט

 פאר פיאגע, די אמא^אציע. זײער
 כ*י,4גי אזױ זײנען טיטגרידצר די װאס

 נאכדצש איגאניזא^ע, זײער 1צ גירטיג
 עקדס־ אין ״עוין זײנען יװיאנס די װי

 האבצן און יאהרען צציזגדליגע גשגץ
 בא־ דאיף דורבגעטאכט, סטריײיוס םיי־ע

,ױערען. ט־אבס
 צו־ א ענטוױקעיט זיך האט עס
 בא־ דער אז ׳ױ;יאן דעד אין שטאגד

 ארכײטער דער און נאאטטער צארזלטצר
 רער דיסדזארטאגיצ. אין זײגען שאפ פון

 אי־ אז אי*ס באטראכט װערט באאטטער
 דארף איכײטער דעי־ וױיר ;יט בעריגער,

 קען עי וױיל דערפאר, :אר ניט איהם
 יאײ־ יאהר־איין, כײטען. ניט איהם
 אין אפיסער זעי־בער דער בלײבט אױכ
יװיאן. דער

 בא־ עי־לועדזיעז פון סיסטעטען םײע
 אונזער אין געװען שױן דינצן אטטע

 סײ און אינטטע:טס8א דודף סײ ױניאן,
ך  זערבע די דאך- און עיעקשאגס, יוי

באאדטע.
 א צו ױניאן די פארגיײבט כיען װען
 דאר־ סײרסלייט די װעיכער אין ביזנעס,

 קױ־ ער אי סחורה די פארשפרייטען פען
 איז דאן ביזנעס, די פאר בחורה פע;

 די אנהאלטען ט׳זאל פארשטצנדליף,
 װייל צײט, יאננע א טענשען זערבע

 כיען ביזגעס. װי כיעהד ;יט איז ביזנעס
 קע־ װערכע ׳זאכען פארקױפט און קױםט

 ׳דעה יױין זאנען :יט דאיפען און ניט :ען
 איז װערען. געםיהיט sgr ביזנעס ז־י װי

 םון װייס סײלסנואן דער מעהר ןואס
 סײיסטאן בעסעדער א ארץ מארקעט,

 אז פאריצטעגײיך, איץ עס און ער. איז
 די אין איז סײיסכיאן דער יענגער װאס״

 ביד די פאד איז בעסער ארו ביזנעס,
נעס.

געשיכ־ די איז אבעל אנדעד״פ גא;ץ
 ביז־ א דענגער װאס :ױניאן א םיט טע

 װע־ אי*'( ׳אםט איז איז אײדזשענט ;עס
 דע־ פאי סײ rv ברענגט נוצען ניגער

 טיטגלי־ די םאר סיי און "ארגאניזאציע
 װאס װײין ארגאניזאציע, דער פון דער

 װע־ איץ טארקעט, פון וױיסט ער טעה־
 אר־ דעם םא־ ארױסײריגען ער קען :ינער

 דער פון טיטגיירער די און בײטער.
 איבער אױך דענק/ןן אײין זײ ױניאן,
 דאס גראדע אטאי דעניען און זאבען,

 אײ״ ביזנעס דעם • פון םארקעי־׳רטע
 ׳דעש צו קוטען מוז נאך אזױ דזיטענט.

 דיסיזאימא״ אין זײן זאיען צוױי די אז
 צוגיײכען דט טעז יסעז דערפאר גיע.

 קען זאכען — ביזנעס א צו ױגיאן די
 מיט טעדטען. צו צוגלײכען ניט םען

 אײנםאר״עטעהז. זיף מען דאדף טענ״טען
 װערט ביזנעס־אײדזשענט דער װעז און

 טארקעטס איבער װײסער און קענער א
 ניט איז שאפ א אין אז און ביזנעס, טיט

 פראגע געװיסע א יטליכטען צו געילוננעז
 װעט ױניאז, דעי פון װאױלזײן דעש פאר
 דעם גוט*טאכען קענען ניט ״טוין ער

 דעם טיאגט װאס האספיײנט, צוױיטען
כאראהטער. זעלבען
 ױניאדמאן דעם פון נאםור דער אין

 אםײ דעם צו שנאה א^יגנעפלאנצט איז
 בא״ דעם זעהט ער ילענגער װאס סער.

 רעס״ װענינער אילץ אפים, אין אםטען
 נאטירליך איהש. צו ער האם פעהט
 געשעריגט, אויף צוםרויען דער װערט

 װעניגער םיהלט ארבײטער דער אין
 איז ער װײיל יוניאן, דער צו פיליכםעז

 באאפר דער אז געדאנק, דעם כױט עויז
אלעס װעט טער  פאר םארזארגען •טױ̂ן

איהם.
 ^יוין קאן װידעד באאטטעד דער

 זײגע א^ע אין איכײטער אלע כמעט
 איז ן*ער און קרענק א איז דער :שעסער

 אין טיאבעיצ״מאכער ^טענדיגער א
 װערט בכייאא ױניאן. דעד איז אדער

 װע־ נאך אזוי ערנסם. גצנומען נים ער
 דער אין אוסצופרידענע געשאםעז רעז

ױניאז.
 באאםטע םאר טערםינעז יצאנגע די

 םאר באםראכט װערעז ױניאז דער איז
 געכד מטאנדױגקט. א נאד םון ^עדיליך

 באס דעם סיט האנדלען צופיל דאס איך,
 ביזנעס״ דער װען יאהרעך^אגג. םאר

 קאטד א גוטסאכעז ניט העז אײדזשענט
 ווע־ איז, כח ױניאן׳ס דער אויןי •^ײנט
 אר אז ארבײטער, דעם ציינען ^ענדיג

 ביזנעס״אײדדאזממ, גוטער א דאןי איז
 נוםען א ױניאן דער פיז א&יס דעם »ון

 און כאס צום ער ••עאירם רעש^רד,
 און סובח. יערזענליכע א איהם מןם
 נים םום כאס א אז דען׳נים, וױיס וחןר

 צוױיםער א בײ םובות? סײ\ אומזיםם
 ®אר־ איז באס דער וחנז געלענענהײט,
 אדוועננױידדפ נעהםען צו אינםזןרעסירמ

 דאס מר וחנם ארבײםאד, אנחנר אז ®יז
p ir ,נאםאז וחמ־מ אזױ וױי^ קריגעז

.o w ra

 ױדאן דע* פון טיטגײדע• דאגכע
גצגצם אן אױהגעפונען *אנען  m א̂י

 איט׳צטצגדען די צו צוציואסען זיך וױ
ײן נרצנגצז ניט אני  ;צגצ; חיאגצן י

צנאטיס, זײערע  f ׳>f ױיר4 בא̂י
 האנצן און נעװארצן נעק-ױודעט אטאר

 וד- *M ו-אטצקציצ. ייןײן געפונען ניט
 *ײגט fg צלן״ועוצן, גא״דט זץ־ י־ען
 jny«f פראגצן די צײטען. אנדערע גען

 נאי^נ״ ד^ןי וןובצר ;איטע טאקצ דיגען
ײ צוס פיצנצן, זײ טיגטע. ^יי  :גי
ד אנדצרצ דא אפיס אין דע; זײנען  סו

 די אױנ און אטאי^ ױי ׳צען
tfmiHjg זײן ןײ קעגען וױ טעטעצן,

ig טר כיעזgאר^ן זיד נט pg חנר 
^ ר  חנפ צורייןצוסנוױגצן אזױ וױ ם

 ױד דצו צו טעטבצ״ס די פון צוטיױען
אי די וױ ^ינזעדועגמ יאז, ר  ױנ?ט ^
 צו װדאן דער פון םיטנלידעד די בײ
?6 ם,אפיסצר די "i* ״אוין Tig דצר צו 

 די tg גיײכצר, פיי געױצן װאיט ױניאן,
ין ;עחםען דאס זאי יאגװעגשאן  -jg י

 אוצױ כדטעי* g געםינעז און כטgנאטר
•*gl4^בעי דעם םען.

 געפיגעז זיך ס׳ױעיען rg וױיס, איך
 ׳דערצעחיען װעלען און מעניצען קי:װ<

rg עכ vg ניט fg ^og טצמנצרס די 
 W.»11 אוױ pg sיg^אי זעהר זײנען
 צו קוטט ov װצן זעד׳ן, קענט ר)יױg װײל

g די ״צטיצען זײ וױ ׳װאוט 
 גע- נילױו הען דעם ̂^ig סטראציע.

 T? װעיען יןיוגע די rg װערען, זאגט
 וױיל לןײגצם, דט און אײניעדען איײן
 צױ דיאר גינען װאס מעסנערס, יעגע

 ״giDO^j^oig דער צו טרױאונגס־װאוט
 דער אין דט ביאיל קײן םען «עחט ציע,

 טצהד די עיעק׳אאךטאג. lyo^ig ױניאן
 זײ ייכמרא^ דינ^ז כיעסכארס אקטיװע

 און טחיד-פראנמן אין זיןי באטײיליגען
 ijh מון טMרנg רוטיגער דער אין

ױניאז״
a’ig באסראכ װעט האגװעניצאן די- 

 גמװמן אױך ״טױן װאיט פראגע, די טען
 דאחי סצן ongn ̂ןyטראכטgנ צו כדאי

 אר*א- צו אוט סטדיײןס אסטע יאנען
 -אינדוט דעד פון ארנייטעד די ניזירען
 נא־ וועדט rg פ-אגע א :אך טריע.

מען דארף זואדום :װערען צו טראכט
 די סאדערען סטדײון יעדען כײ גראדע

r׳טױן ױינמן די װען ■וגקטען, עיבע 
געװ^רען? נאכנעגעבען אײגטאי :יט

 אוש יצטאנדיוניןט, דעם םון אפילו
 די און מיטג^דער די כארזיכעיען צו

 ניט דעד׳אמאניזאציע, םון אינטערעסעז
 יעדען בײ איבעשיגגען דאדםען צו

 סא;י• :ױי יידעל, זע^כע דאס סטרייק
 מײער״ ׳;«עדייע .סקעב׳קאגדײעאגס טאדע

 וױײ אזױ יייז קאאאעדײמאנס •אסטקעס,
 איע דארסען ניט און וױיטמר איז טער
 זעל״ די בעיי-כתיס די ניי געוױנען מאל

 דעם פון אפיױ — קאנדי׳טאנס בע
 װיג־ געוו^ן װאיט איײז *שטאנדפונקט

 און אד״נצוטדאבטמן זיד ׳שענסװעיט
 אין נאאסטע םאר צײט די בא״שדענקעז

 בא־ די פאר נאר דט און ױניאז, דער
 no ניט־נאצאהיםע פאר — צאהלטע

 וױיל ׳צײט די װערעז באגרענעצט אױף
 װעדגער״ דט שולר די ילינט זײ אויף

 די אין יאהרען״יאנג זײענדיג מענ׳פעז,
 כאארדס, דזמאמם און עקזעקוםױוס

הד ניט אויך טראכטעז Djn iy* מ y; 
 עס נצװאחנן, גמװאתען ׳פױן איז װאס

 מוין א<םצג<יך, צו זיי פאד מױן י^יגגט
 דעם. איכמר נעהאגדע^ס מאיצ םיי אזוי

 װאס תרמאפיחדם, דם ס׳װערם אי
 נײע ^נער אױכ ? חמיפאן ?יך זײ קענען

 *0■ די אין ארײגקוסאז װמיען באאסטע
 כסייא נײ, זיץ איעס די פאר װעט ׳צער
 ווערען דורכנמםױזדם איטע דאס װעט
 סםר״קס אויסמײז־ען און ^נבעז אין

םאדערונגען., זעיכע םאר״די
 סון געפיה^ אידעאילעד דער אויכ

 פאר- װערט מניאן דער אין אסט דעם
 כא• פיחרער דמר װערט שװאונדען,

 הערט כסי^א אײגצ^נמר. אילס טראכם
 ארגא- די און איהם צו צו גיט זיר מען

 םאר- ראז״ יאנג ״די איז מוז ניזאציע
יירעז״

 סה ױניאן דעד פון באאסםער דער
 ארביײ דעם פאר אעהדער דער זײן אױך
 דער איז ער וױי< צײםען, איזנ איז טער

 דאס ײעז »וז איהם״ צו נעהנטסטער
 םאחיװאונדען װאדט צוםרויעז ביסע^

 א כאאסמאר דער װערם באאםטמן, צום
סײ אייד מױן װערס p« .נ̂י

 אר״ חנם ם*ר סײ און ױניאז דער פאר
ב״סער.
 יעצט אדנײם ער וױ סיסםעם, דער

y איז ױניאז אתזמר איז y iv v, וױיל 
 ̂ודנא״ וײ נים און באאםםאר דער נים

 אץ פאראינמרעסירס זיר חאם ניזאציע
 אויפמן tvp אײניד וױ^ םראגע. חנר
ר אץ אםס אז פאר  זטיאמ װניאן די
 קאגסטיסד די אח נאוסם. הארץ זײן
 װאס חנם׳ ®ון זײט דער אױוי איז מאז
דדיאנ. דעם װי<

ז וחנז י נאםראכם מ מ י ױפני  א
ד im אפיסער אן ®ון m״’ די  \m i r

 נאארטעז דץפ fjr^ygrwig ײכט,
pg פון •א^צי^ ד^ר g קען טיט״צעמ 
jy פון סיסטעס ♦צצטיגען דצס אונט^ר

wivn דט >ודאן gני♦ט^yן( h ד ״ י ? 
vn 2 כאיע־#« ®ו; ליכיןײט W i

Diyn oy rg ,D«ri nrg r̂ ױגיאן g 
y חו׳צ *yinyy׳ •yi פאי״י־ױ^ן i ’g pc* 

gי iy i  pg ױדאן( iy r ^ r g  Dgr
 yn• צו D^ryviy aig ?ggyi דט •טy*ו

̂ן  קרײדג״ g sycy /^yooggc o?g ױ
 ־ - •״ יאחר גאגץ g דו^אנ, g !ט>ימ

 nrg ,;yiyng די pg fyiy» '»»נ לרימט
o^nyniy רyוױד רטy11 iyj^g m ןיןי

jgj i*g p ir  •y giyn , iy ^ g g : o^g- 
iy  jy^ r^gc jyy חױנט fg p ir 
y ,jnyug \m r\ר inyo |yp ניט 

pc fypjyi נעחן *w .•gr pg 
pg ,oyjr^a pc p זמגיןט ir דאס rg 

נ נוטידייןי״ וױ דט ^רyס  *gנ ijn ^י
fyp iy*og יןדעאן דס oyi ד^אכ pg

iy i  pc 04cg נyט^ yר pg 
g rog0 sign ijng ,ornvi ס״יסײ 

igc fgo ♦ד nrg ,oiyiiropyeugo 
fynyj iigj די fyny; pg rng pc wmg 
pg png חנם o 'g jir .יאנעד

ogn ,fycgjy^yi n כ״ זײז ײעיעז
fgrjjnijgp n רyד  pg ,fgrjyiijgp 

 ־0giDJ»ng דך jygigi ^yjg; g אילס
tg ,)ny? pg ,y jric  iy i  pg fyc דמר 

^  oy אײדער י#?ומ, g fyjnp f»gf אינ
Diyn צו over, חגר אין סאראיי די 
 ^סכערס. די בײ fyjniv uiyn ױדאן

גאנ״ אין װעדט הי^יגקײט yj^gog די
fjn jignngc ;yy.

oy װgיjyvyj nyanrr o ,ראטןאם

to 4 די »f 1924 til i*r;»nj|p« 
in 1« ןויסערס 1» גא־ויוס, » סען

*ן, *י ע סיי י ײ ה i’5 סי• ױן יו r n* 
ד, ר  (•flivw גימ in נאגןתיטע נןי

 » נ»ר •סט דעס חאיטען jVppt טע,
 ay tg סייגט, ogi «״ט, נא׳אט׳דטע

 וזי *״ט, י װעיעו <טgטgנע׳pvװg זאר
HP v ייונג m  g ו אי| זייו .msg י

«*i ׳וױן איז ogn נא^טער, דער
י ןםיס׳ איו יןחר •*11* װען ו  mm י

»n׳p ״ו אייוי נאט׳ו םרייד «ום  י*חד י
gp pg( ער װעט iwvp וו* װיחנר 
 די• װוט נעדטגש דעי װערןן. װעיזרט

 דןם, ס*ס א־נטערעסען, ojyevt'g נ*ן
ogn ארנייטער די װעט ער iP׳;g ii•* 

 Bgn.V ogn ערפאחװמ, זײן נעמענען
f הןנןן װע<ען זיי pg נעיערענט, j g* 
 ng װיסען, רוחר חרינען «ו ?ןגענחייט
 fg זימר, זײן סיר װעסנן *ויײסוגס

pg ןםיס pc ױ;יןן רער n vניט ון«ן 
p*p פרעםדע ogn ,imps טרינטןן 
 BPii ערםאתרוננ ז״ער )ig ניזנעס. םון

 גןג׳ן וזײי פאײוירען, נעהן ניט אױן
 jt»v l׳g אדנייטען oim ער ogn <*חר,
ויוחח. ןרװןחיט פונןן װירער ער װעט

 די. fg סחײנ, pg חי׳ור שבל דןר
tgniiifgp די נאטראכטוו דארף re*| 

 tloiP PM ׳פטא;ד»ונסטון *לע pg נע
 פאד ו*יט די נאנרונעמן «ו מי־וס *וס

ו *ifg pg ןםיםערס ן  םאר׳פטארפןן נ
ריױזען. אונזןרע pg כחות די

ך ווענון  g — פטדמיןנען אנדערע נן
סןל. *װ״טען

,g 1 ס ט g ר ס.
.8014 יןת׳פער ,pg. 1? סערנ.

דײםשע חערפען צו אונםעדנעהםוננען נרױסע
נאװענוננ ארכײפער

 הייפס״ דער פוז *וזאדעניןוגפם דער
g u n  igp yo'ogp־ ^ * ׳ ^jifvifg3; 

pg ,™ ט׳*?  jgo* נעװען pg ogn דיי
ogn ,?gr ivifgngpa pg *uiiig }go 

 *ו gp’iyog pg o?*gg די fg נןװיזון,
tynyogn די gרכײטער־נgװעגוננ pg 

g ogny; iypgn njgptro’H גןהערינען 
ir*n *  };g?pag| די *ng yon*p}g;ng 

 nyjgp’nyog נרויסע p?g pc נייטעו.
pc tyocgmy»np'|g*;r נױ ג־״טע־ 

f png*״y j| (גןווו njn pg ijCTVomgo 
ig ogn oejipjyogfiy׳gy:D״ }  g o־

 ־nyjnyojig גרויסע פון פ?ןנער רייחע
ניכען pg ;ynyu |y?jm yj?yn סו״ען,

oi?rgc p*g .enn*cy»nn, װע^בעז 
pg ,jyw סןן yjjg  ogn, ו* f}gng׳e־* 
 ;y?.gongnp y?g pg םעג־דע• g רען
po ׳nyo” cng nyn ngc ongoe־ypgp*

n i*g ou״i>ngo t'g .n;g?ro’̂ םוז 
 נע־ ninyomgc|־g*}i* [yegn סיטינג
osgip דער «ו ?■vongcog םון ס׳מעקם 
״;p pg גרױסע ?p מעז נעיוד, סוסען 

p*p typ*myc*g ogn ?gt ,ד״טיע?*:ר 
tyogriv ,r?g ogn fig חןדעם די מיט 

tic װ״ די * 0l*in־n yn n ניי *i*  oyn 
tig □nygfegj *yi'oyo ,ODjipjyogi 

o*ngo ,היאקװים iwgn דעם נקנעבען 
ty r^nvryryopg  ;g oc}ip;iogtiy 

.npopgngs
T בײ ig  |y}” t ocjwpogti* o r

 םון בריוי *װיי tngiiw פסרנעיייוגס
o — נןד?י) r  pc npr*g רעזידענט■ 

g pg ojg*}i* yro**n y?g pc״{|.־ 
o n  pc חוי«ס״קסונסיל po דייסעע די 

o c g m i i{|־t n }g r g i. י1נרי ביידע 
i* זײנןן c  typ*npog n r  «  on*onng 

n n״iig |gr ״>op tig ,ngo ױערט 
pg 'נרי־ גדױסע די איבערנענונוז זי 

 pg יוניאנס די tie סנעדקוגוננ דןר?יכו
 •םוריקא pg o}g*}v די i« דײסטאסגד

Vc?jm ngc( זי,. pg וערט1 י1נרי די 
ngc epjgnu onysogi די אויםד.וינקן 

 nwgp*niog *n pg חילפס״באװעדנג
n n  ngc 0}g*jp ארבײםוײבאװקנוננ 

ongn oniii oy .n}g?ro” n pg אויף 
o :gonr דיענען ,n?y} tyoio yoeny *n 

n *n ogii״y ro ױניאנם tyogn ׳pie 
ogn DY'g p בימוטען i  .gpnyog in 

ng tg m n y c  typnyog *n ״>ngo 
y}ig׳.ng?gn 14,900 p*nyo ng} op*e 

,png Deny |yoip n?y} tyoio yo*in{ 
oyop*ngo pg oy *n 1נn g 11y ײ o נ n 

oiy” ?y} ogn jyo pm oojiwyogfit 
n בייי o**n pg׳.n}g?e

n o  p*g p»* 034, אויך װערסm 
o*n n  ogp nng tg׳-yii 0}g,}i* ye 

n n  Tim oyiiyogny} in *וזיאוי ogii 
gp’nyog po png ooip, םיח<ט jyo 

o*n pg׳ny}*o»*g n n  in n  ig ,n}g?e 
ooVn״gpnyog pg Mi}yiigo װעט n 

nyoMong־o pg «i«ro io״nyn}y> n
o n  oy pg tn y w n y n n  no g n*i 

*tveg^p ny'nog tg n yn  vnm m 
rn» npo״-ro *n  pg nwr’ong n  tye 

n g  n  pg n}g?״.gpnyog no nyo
 jgo}*t ongo ogn, סיסימ ניים

ד ו g יחמיחתס י r y r y o r «  n n  po- 
מן מ מ מד־ SA אי X ) no pyve g 

ד״ <ייייס ן ני tm v« יוי w n n

 קיאוק״ די pc באארד ד^אינט יארק גױ
yagD-. ,האט ױניאנס fy3y;yny:rH « 
 jo און ד**אר, 500 נאף פאר טשעק
fyngp, סאריער םון ט׳עערכיאן e rg rn 

pc lynyorigc ׳,צקיyסט און באאדד,
 חאכען םארי^איגט^־גא״עאנאי, דער
 דיי oy דאלאר. 1,100 ןyבyנyרגyאיב
 V fingny; ןyכyגyרגyאיב יף1א נע}

fyoio yiyjy^p yn,ii געיצד fie •םאר 
 ױנ״ yמאנכ םון און ראקאלס, ישיידענע

 חא• זײ Tg באריכטעט, םען האט יאנס
 פאר מעמכערס yny^r געטעקסט ןyנ

 «/gr װערמ opyc רyד און דײט״שלאגד,
ן.yכ,יpyגגyמgrצו

|y3^yii ,'VT2J/0 גרויסען א רyאױס
 כא• יך1א Tאי ז,yירrאראנז מעט כיען

fyigny; fyogf»r תרכצוםיהחגן g גרוי״

fyj^ip fnyt ד^  נחגנטמע^ *יהרע םון ג
 זיך געװאחןן fyog?rg3 אויף איז עס
 םיט םארבינדװג אין גילײך שטעלע; 1צ
 אראד און g^^n>,ojy■ אין ױניאנס די

 דיסנד !,go די איז קאלע?עאנס זשירען
 האט דורכצוםיחרען *ילענער די רי?םס.

 פון טמעחלײם די iv ןyכyגyדגyאיב מצן
 םאיײתן םרײני, ױה ?אמיטע, דצר
^g^gn דומײםס און  סצק״ די צו און :

 אח קאנליז .D ז,1פיינסטא מ. רצטערע
 ס$ר םרעד*ורצר, צוכ און ראבינס, יוסי
 ?ײ זײנען צױאשעז yf»g בצרמאך ריס
 4חילםס־קאםימן דער םון צקזצקוטיװ/ו די

 באריכםעם אוץי מצז האט ^יטינג בײם
 אפנעמיקמ מוין איז עס נעלד 5וױפי

 בא• סאצי^יסטימער דער צו גמװארען
 אגפראנצ אײן דײםשיאנד. אין װצגונג

 «י גאםפצרס׳ן, צו דירע?ט געױען איז
 פאר ■^g זײן אויסטײטמצן יזעז םעז

 tf^ogt דא **T מעז tg רײסשל*נר,
 |m באאשעוױום fycoypg2 צו גצרד
 an אױוי האם גאמפצרס נד.gילsדײכי

Wr איו דאס Tg גצענטפערט, i*c g 
 אדיין אענם םען Tg אויסםײםשוננ;

TTgדכy ^ידער«ור נאר אױםםײטמונ 
 groc^n* ײ מטערען װיל מעז װײל
ארבײמצי. דײטשע די םאד בײט

ע ם ס נו ט ע ק אר׳ן טי ® ם ער צ אנ  ק
ר םון ע נז ל או א אנ ש ע רנ ע מ נ  אי

אר. כ

nyt)'g oyn pg”׳PPvny ?g:ge*

«’g nyi}ig po ony»}gp o n  ngo 
״ }pngo oyn ogn ,ngo ?g}gr 

go«t} ,בײססנ n r e  tve2 oyn, 
?.gn pgo

nyMgg^n’o nyoon'ngo n n 
0{g o n  jgonyoin ng?o{*>** ג 

pg ,onyiogp o n  po אי n n 
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״?אגאדא אץ •אסירט האט דאס
 אין גצװאױגט דצמארט האנ א-ן

 נינצר• g fyo?gr.y; האכ און צאגסרעאל
ecycyi*

 pngor גצװצן בין איף fyn סא;, אײן
ycingg} דאדגצן רצס אין ;uoyry, 

 ארומ־ און אממצהן טיטען אין איך דאכ
 ovov דצרםיהלט אסאי סיס דןי וױס^

נאקווצס* גאר דט

ן די נ ^  גײדע ם״נצ םון םיעצר ג
 אין יצמור צוױי Dpyonjn חאנצן פיס
r כײחנ םון oimrjng• די r חא- און 

ן רארסידאמסאם גון  גנב׳ע־ געגומן ד
m פוײױז^ס. חור 1צ

הא־ רנײםrנאםרײאוגגס דאדנצ די
 אס אזן צקמגות׳דיג געסאן וײ גען

 בין איף װען צײט, רער אין אײםטצן
jynyj סיט םארטאן oygy גצ־ ניט ן1א 
 גצטאן |1א ים*אסצן.1א זײ אױף ?צנט

 םרײהײםס־ אסת׳מ הי דאס די דאנען
 נםש. םסירת אויף •שוט — רyDםyק

 םאר־ tt חאכען זײ װאס נצתותט ניט
 שיצגדלאף איגעריסצנצ די jg ודפצוצט

 שטײנד־ שייציגצ אן ■אדיצאגצ, דצר פון
טשווע״ םארושאװציטע אן אדצר <אף
oyp•

 אויכ Tg ארוגאנצזצהן, םיף האכ איר
 וחניל־ םינגצד, צוױי דאויגצ די וױי אין
 װיכםיגצ זעהר סיר ביי אגב, ײנצן,1 נצ
gונטyרסgמוז — סאריירען, נים נע̂ן 

װצרצן. געטאן צםװאס
̂אסצן חאכ איף און ילאזצן, צו כאשי

 lyggomgc ,Pgo yיg ngc Pgo אײן
 #אדצש• די סון יצכצד צװײ דאזיגצ די

וועס.
 אלסע ארg 8 אינצװכט האכ איף

y;y3g^y;crm *,םאר־ האב שםצ^שיף 
 םון םיר די מינוט •אר g אויף םאכט

די םיט שיד די האב און מײן
 #שוסםער g צו אװצקנצםראנצן לעכצר

 יעgpרסyמאסט g ^Pgny: האט מאס
וועג. איבצר׳ן טיד געגען

 צו אײלענדיג איך כין — העדט, —
 םיר סו?ט איחר — ,fypgcfw'ng איהם
oy»y צ די צו טאן ג י ^ ngc : T r 
fyogp יאדצש־ נײע יאר א געבצן אדער 
 נאף פאכצן ov סוזט איהר אבער װעס.

 םאד־ אוםכאדיננט םה איר װ״י הײנט*
* .rgpg״g אױוי אװצקגעהן נאנט

 g םיט אידעל א — שוסטער דעד
 נ״1א אן םיט און בעררעל פארריסצן ,1געי

 ngD איהם בײ T'g װאס rP טעישטער
 גע־ אויסגעכויגצז און פארתאנד&עט נע

 יפ׳ן1א געםאן דדעה א זיך האט — ׳װעץ
 האם בענ?צא, ?ײלצכדיגעז דריײםוסיגען

g ׳נאז דצר מיט געטאן שפארע g װיש 
 אץ םאזא<יסםצר, דער םיט געםאן

 אמע״ האט האנד, פארשסירטצר ססאיצ
 פארטרצרטע יאר א םיר אױןי שסעלט

t יגצן,1א o ביז קאפ פון איגצםאסםען 
 די מיר בײ צוגענומצן האט און פיס די

הענד. די פון שיך
 זײ מוז איך הצרט, איהר אכער, —

 האב — האבען, חײנט נאד אומבאדיננט
סאדערומ. םײן םארשטארסט איר

 ypg םון שיןי די באטראכט האט צר
fyo"f, סינ״ מװארןףנ די םיט גצפנאםען 

 אינווענינ, ארײנגע?ו?ם לעדער, דצם נצר
vtvw יאדעשװעס, די נא?ו?ט vun 

 אוי־ yרם^נרטgס זײנמ ײידער טיר אויןי
 םארזזידוש׳ט געטאן טשםאקע g איז נמז

'■:P םארסאםשעםער חנר טיט

 שיך גוטע ארg 8 !1צ8 !צו8 —
 גע- וײ איהר האט 1װא !אסאר געװען
 > yiy;yp אין דא ®יך׳’ ינעTדא די קױסט,

 ?ײן גיט T'g דאס יאר?? 1גי אין צו
 גיט םיר איהר׳ט ארכײט. האנאדער

 ייאר?ער נױ זײן מוז דאס דצרצ^ונן.
דין. סה׳ס

 אונטער־ אן םאר איז מאס —
 קאנאדצר — איהם איף :gT — ״שײד?

 איהר, זאגט yrr ogn — יארתצר* גױ צ'
מא״ fyjyp הײנט סיר די איהר ויצט

ױ איז ־־־  g nryo בצת כײט י
oic און פוס א אויף pip סצנס־ דװיכ׳ן 

 װאם געשעפט, םײן 1צ fy:ypg סצר,
i 'g הם?ר. אויף גצ?א«ט האכ

 א גאר ׳מוין איז oy ױ\י, סא<ט —
 םיג —שױן איז אתםצרשײד, נרױסער

 ניט װי מאך, g ־tyr'o שוםטער דער
 ?מןנ־ »gP װי — גאר. טקן םײגם איהם

fyp וײ 1צ דא, זיי fyjyp ארויס־ נאר 
grg ^ y a ,דא ?ענען. צו ארכײם 

fygyPp יהר זאסען,1צ עס זײ^ oPgT 
 שפײעבץ, ניכמעיע םיס דין, מוחי מיר

fygyPP זײ yogng oy.|
 איף װאס פאר נים ד.yטsrוgם איך

 סאזי איך אכער דין, מוחי דא איהם זאל
 װידער איהם זאנ איז װיסמנדע ניט מיף

:שםארהער Pyבים א שויז און אײאענדיג
דאכמען, אײר ױך זאל נו סייא, —

 דאגה א קעגערער, צי יארקער ג*ו 1אי עפ
 איף בעסער. סיד ענטפעיס איהר. ריאט
צײט... קײן :יט האב

 אײנ־ גיט טיר איהר׳ט גײן, נ'ין, —
 שוסטער כיײן זיף ט1יא — !ריירען

 ראס־8 א דערצ^לען ט׳יר דאס — גיט.
 סיר. ניט אבער דערצעהלען, ט׳יר טאל,

. םיט ״סטעיקע״ g pip g גיט . . g 
1"Pוyװי !ארבײט אן םים איגוועגיג, נט 

gP;: ברyכy־ רױךאין־לענד רא זײ ן 
 בעל- מיר יף1א yנעדyק װאם, אײס׳יף
«...םיאכות
— !יארקער נױ p'T Pgr ה?יצור, —

f איך װער 'ir אומגyדוPאבער ־־־ דיג 
yנטפyגאף מיר זײ איהר ?ענט :כדר רם 

 געיאזען האב איף ? םאכ^ הײנט םאר
cypg הפקר!... אויןי

 װערט — !זאגט yrr 'irg אט —
 גדלות׳רינ זיך בײ מײנער שוסטער דער
 !יארקער נױ D'nya ר!ypיאר ;ױ —

 דערקענען, ניט איכ׳ל איהר פײנט װאס
 שוין ס׳װאלט .Dy"j ס׳א ניט. איר ׳על

 גאנצעי סײן צו װעה און אןי rg געירען
 פאר־ איהר געווען. שו־ן װאלט מלאכה,

ניס... געסט
— !װילען גאטעס אום אבער —

 ענט־ — ענריגע;. ניט איהם איך לאז
yDסאל אלע פאר מאל אײן מ*ר רט: 

איך )'ײאכען היינם סיר די איהר װעט

ן ע נ נ ו ר י פ א ן פ י ױ ױ א ר נ ע ס ר א ס י ס ײ ר װ ע פ ע ש

1ו»י«זןךע דא געקומען :יט דאך ג*ן
 רארף איך ארגײט. אױף צב־גות י."<׳־

 )ראך איך זאג #שיך רי ו-אנען הײ:ט -אף
גיט:... צײט קײן ריאנ איך און ״ך <*

 עס8ע גאר דאף זײגט איהד העי, —
g זײנט איר, בײזער mg• ,ראף — 

 טײ• שוסטער רער גיט גאר זיף ^ימערט
 גלאט אייך כייט רערט םען — ,ער.
 ט נ טען קען מי־אכה בעה קײן אז אוױ,

 ;יט, פארגעהט ניט. סען \v? אפנארען,
 האכ װאחשע, אין געארגײט ו.אב א־ף ^ז

 האבען ־פיך װארשעװ^ר ג<אר-ײט. איף
g האב<ן ראסעי, גאנ< איבער נאםען 

 זײנט געגענט וראסער פון :נאגדען * זײ
 איהר אז אײף׳ אן רעי־קען •1אי איהר
 g אדער איהר, זײנט פאדאליער* g זײגט

 האנ טקופות. יענע פון אט זשיטאסירער,
 בײ \vo הערט מסתמא c געטראפען איף

 g יטיך. װארשעװער ״ון אויף אײף
 איז שיך!... װארשעװער קהײגיגקײט,

אן... מיך קוקט איהר וױ אט איף האב
װעראיר ר׳ אױס, הערט

y םאר יעצט זיך גרייטעז מיר rr i g־ 
 לא־ םון א?טױויטעט די סםרײ?. נצראל

25 <gp םאל. אלע װי גרצסצר יצצט איז 
 ױ־ פארםײלעז םים עןoרגוgס זײנען סיר

 ס.8שא אפצן די רוםg ניאךליטעראטור
 ליםלצטס די אויס טײלען מיר װי אזוי
 ׳גילעבצד דארטען וחןיט ער,8שצ די בײ

 דזשענעראל װעגע; עולם דצר רצרט
 גמיס אין זייגען בעלײהבתים ד' סםרײ?.

p n r, שע־ די *יאוער׳״אין די ססאפצן 
 ־ig די רgם ס«יםשצס האלםמז און «ער

: לgפ אײן איז אט בײטער.
 ?אהן פירטע דער פון בעל־הבית דער

 סםריט, טצר17 דער אויף רײווער, און
זיך ״הערט :הלשון בזה ג^אגט האט
 גאר איך האב אײך צו ארבײטער, א"ן,

 דזשע־ g ערב r'g עס װי 'irg נאר נישט,
:Pgpy ,?איך, איז סטרײ p D̂ gאנםרpg־ 

 ױניאן, דעי fyiy;gi נישט גאר האב טאר,
ם אין װי 'irg נאר ײ ^ igo אפען אן 

 אויב סצטלען. נישט איך fyp דזשאבער,
 סטר"?ען, צו ניט צוזאגען טyװ איהר
 נטyp נישט, rg און ןyלטgה אײך איר װעל

f ער האם נאכהער געהן״. אױזר jW 'g 
 1ס?עבע װעיען צי,זיי ב^נדער גצפרענט

^ אידישצ 10 געװען איז עס און ל ײד  מ
rg: האבען אלע און '^ g ry ווע־ ס?עבעז 
 ממען זײ וועט מען tk נישט. זײ לען

gראפנyהמyגע־ זײ וועילען סטר"?, אין ז 
 נישט האט בעל־הבית דער און געהן. װיס

 אלעמעץ זײ האט און סך f"p גע?לצרט
gרא«גyשיDp סיז cg r. די פון אײנע 

 רער םון אםיס אין נעשמען איז מײדלאך
דערצעהיט. ראס אונז האט ן1א ױניאן
 אין איד ביז שפעםצר טאג צװײ א

 ארויםגענאנ־ םריליננ, ,nyr":gng אונזצר
 דארט האבצן םיר און Bgr דעם אין גען

עטלי־ : nyo"nng םעט נײצם g געפונען

/ .j' ־י׳

שאפ אץ שכן אײער פרעגט
 ניט, אױב ׳װאך יעדע ״נערעכטיגקײט״ די ערהאלט ער צי

קױגען• יא דאס זאל ער אום טאן דארןש ער װאס אים, זאגט

דד צוליב דאם טהוט
 די.נערעכ• נימ לײעגם אײנער װען ײײל

 װאש ױם נאפדרליך ער וױים םינקײם״
ײן אין זיך םוט עם  אלע אין און ױניאן ז

 אײנעם אזא. םים און ױניאנם, אנדערע
 פאר־ *ו t« עװערער סיל אזױ אױןש איז

 גםעגליר1א םאל םאנכעם און '׳ומעהן
אויסצוקוםען^

 קרינם אײנער אויב
 .גערעכטיג־ n נים

 װאם אלעם איז קײם״
ף עס  ײע־ געםאן ^־
 צו ווענחמ זיך איז רען
 פון םעקרעםער הןם

 ׳םרײבם אדער לאקאל,
*ו דירעקםז
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 םױיהער פדן זײגען װאס איט^ענישע, כע
 םאר א נאך אידישע. פאר g און געבליבען,
 בעײ דער האם ארגוטענטירען םון שטונדעז

 יעצט סעםילעז. צו אײמעװיליגט הבית
 א*ז דאס ירניאן־שאפ. א םירמע די האם

.1 גוטער
g האבען טיר :װײטער הערט יעצט
 װאו ׳שאפ g װײם, א. ראוז Bgr געװיסצן

 ארויפנענױ האט זי, א כארעבאססע, די
 לעצטען בײמ אינדדטאנקשאן fg םען

 דאדט ;yo"nig עס סםדי'?. דדשענעראל
 שאפ דעם אדום ארבײטער. צ00 בײ

 שיקען מײ־ און ליפלעםס מיר פארטײלען
 ארבײ־ די צו רעדען צו קאםיטעס גוטע
 ;שאפ אין ארפרוהיג װערט עפ םער.

 און גלײך ד^ס דערפיהלט באלעבאסטע די
 אז ארבײטער, די צו פאפיר g אויס מאכט

 ?אנדישאנס, בעסטע די געבען זי' װעט זי
 סײנען זאלען זײ קרײנעקײט: אײן נאר

 באלאנגען נישמ װעלען זיי אז '.־,EgB א
 נישט װעלען זײ און ױניאן דער צו
 ארבײטער אלע כמעט .ן ע ק י י ר ט ס

 זײ־ זײ *״־ צװײ תוץ א געסײנט, האבען
 דעיצעהלען, אפיס אין געלוטען באלר נען

®»סירם. האט עס װאס
שע־ צאהל א גאך דא jy:"r יעצט

 גע־ פיר זײינעז צוםעליגעיװײזע װאס פער,
 פאר א זיצעז דארט אז געװארען, װאהר
 געװעזענע מאנבע ױניאךמײדלאך, גוטע

טשערלײדיס.
־kyrg דאס דערװאופט, זיך האבען פיר

 א נאך אין פאר הוטען פאסירוננען כע
 שא״ אפען יעדען אין װײסט־שעפער. םך

 זײ־ װאס ארבייט, דער בײ מײדלאך זיצען
ן אבער ױניאךמיידלאך, גוטע נען י '  א

 ארגא:ידרען העלםען צו גארניט, זײ טוען
 אדבײטען ?אנען זאלצן זיי טרייד, דעם

 טײדלאך די ?אנדישאנם. בעסערע אונטער
 אונ־ בינער םיט ארבײט דער צו נעהען
 רי־ בעםטער דער פון ביכער ארם, טער׳ן

 פקעב־ אין זיצען זײ אבער... טעראטור,
 םאריע־ צו זיך גארניט טועז איץ שעפעי
עקאנאמיש. ראנע די םעדען

 אפעלידען 25 פון'לא?אל נאטען אין
 מײר־ פאדםגעשריטענע אלע די צו טיר
 יױ אונזעו• םון אפיס איז קומעז צו לאך
 טוט עם װאפ איבערגעבען אונז און ניאז
 איז עם א״בײמען. זי' װאר ׳שאפ אין זיך

 עס װאם װיסען, צו נױמיג זעהר אונז פאר
אך אנדערע די דעניזעז  ׳שאפ אין טײד̂י

 אונטערצױ געצוואונגען װערעז זײ װען
 ועהן ניט װעלען די אז ר,%פאפ א שיײבען

 םענ־ דעפ װיסען װילען טיר סטר"?עץ.
 ײײסט־שע־ די אין הערשט װאפ טימענט,

 טאטענט איצטעען דעם אין בכלל. פער
 נע- טיד וױכמינ. גאנץ אונז פאר עם Tאי

 פוז איבײט דער טיט סײ װי סײ אז העז
 אבער םטרײה, דזשענעראל א צוגרייטעז

 בא־ װילען טיר װאס אינפארמאציע, די
 נע־ אונז װאלט שאפס אפען די פרץ ?ומען

 ארגאני־ דעם פיה-ען צו בצהעי האלפען
זאציאנס־?אמפ

 װאס — אונטערגעצוגרען. שוין איף
 איך םענש^ טין א פאר איהר זײנט

 געשעפט א נעראזט האב אף אײר: ג¥ז
 איך װאם כייר ענםפער הפקר. אויףי
 מא־ הײנט כייר איהר װעט :אייף פרעג

שיף?... די כען
 םיגוםקעלע... אײן באלד״ אט ־—
 סײן איבער קעהרט — שוין אייף כ׳זאג

 נעהמט ״שיך די קניע דער אויף שוסטער
 פונ׳ם שופטער־םעםער שפיציגע דאס

 בײדע אפ טרען א גיט שוסטער־טישער,
 — :טעשה בעת ^פצט און פאדעשװעם

 םען װאס אויף !הער !העף !הער
 געזאגט, מישטײנס איבערגעהוםען, זיא

 רעכט g עפעס שטאםעס. כײט לאטעס
 !ווען װאס װער, — ארבײט שטיקעל

 װאישע, איז אונז בײ '>־םערעyינgרpאe״
 1הא שיכלאןי פאר א אפגעטאקט פ׳האם

 בא־ עפעס זײט איהר געזונגען. ױי בען
 געאר־ האב איף װארשע? אין קאנט

בײט...
 אי־ דעם צו ניט זאנםטו וייאס —
 גע־ סון ארוים שוין איך בין — רען^!

 גע־ !װערען איהר זאלט טפו — לר.דו
 און שםעה איף !טשלחת טין א הערט

 ער אוז הויט, די טיר אויף ברענט עפ
מעשיות!... מיר דערצעהלט

 איהם בײ געטאן כאפ א האב איך און
 פאדעש״* אפגעםרענטע די טיט שיך די

אנטלאפען. ביז אוז װעס
הינ־ געפיהלט איך האב לויפענדיג

 און בליהען, שוסמער׳ט דעם זיף טעי
 נאכנע־ םיר האט ער װי געהערט האב

 האט און שברף״־ ״טי רוסישען א שייט
T :אױסד^אזט

 א זײן טוז !איד טין א !םםו —
טשוגע׳גער!...

 א פאר קאנצערמ גרױםעױ א
צװעק. גוטען

סײ־ איסט רער װאס אכטענדיג, ניט
 עקזיס־ צענטער םאציאליסטישער דיער

 רײ האט ציימ, קורצער א פאר בלױז טירט
 נאר ניט באװיזען שויז אינםטיטוציע זע
 גענא- איעענע די פאדאינטערעסירען צו

 ארײנגעװארםען זיך האבען װאפ סע:,
 םארשפרײםן צו ארבײט דער איץ ענערגיש

 די נאר אידעא״, סאציאליסטישען דעם
 בא־ םײד איםם דער םון טאסעז נרויםע

̂ס צענטער דעם שוין טראכטען  ערייז א
 ביל־ גױיסער דער צוליב איז דאם הײם.
 צױ און געטאז װערט װאם ארבײט, דונגס

 געגע־ װעי^ן װאה אםױזמענטס, די ליב
 דער א^עטעז. פאר פרײ װאך יעדע בען

 נאטשױ פאר הלאס א אויך האט צענטער
 רינעל פרייע א און פרויען פון ראליזיײטאן

 זיך נויטיגט צענםעד דער בױרא. אײד
 א און ארבײט, די אנצוםיהרען געלט אין

 איז ארטיסטען גרויםע רריי כױט קאנצערט
 אװענט זונטאנ פאר געװארען אראנזשירט

 האל. ?ארנעגי אין מארמש, טען2ס דעם
 באריהכד׳- װעלט דער פיאםטרא, כײטשעל

 סא?אלם?איא אגנא װײאליניםט, טער
 און ארטיסטין, פיאנא באריהמטע פריעד,

 װעלכע ?אנטר־אלטא, מײטשיה, אננא
 אפע־ מעטראפאליטאן אין געזונגען האט

 רײ־ א צוזאמענשטעלען װעלען הױז, רע
 טיסעטם פראגראם. פוזיהאלישען כען
 פון אפיס אין באקומעז שוין פען סאז

״פאיװערסס״.

ייל
 ײניאדטײדלאך, די דאס האפען, מיר

 וועצען שאפם אפען די אין אדבײמען װאס
̂גיעז אפרופען, זיך  אפיס איז וױיזען זיך וו
 נאך אזוי װעלצן און ױניאן אונזער םון

 זײ זאלען ארבײט. דער אין אונז העלםען
 ױניאץ. דצר אין אהטיװ װערעז און קוםען

גרוס, םדײד־ױניאן פים
םארגעגשטערן, פארלין

.25 לאקאי מענעדזשער

 וזעלפט סאױטאױום דעב^א
אױסקורירטע אױך

םאניטא־ קאנסאטפטיװ דעבאדא דער
 ?ראנ־ געװארענע נעזוגט די העלפט וםיכ

 דעם פארלאזען ייז װי דעם נאך אפײ־ו קע
סאניטארױם.

קראנ־ געװארענער געזונט יעדער ניט
 ניט און ארבײט קריגען נלײך קאן קער

 אוכר זיך םעג געװארענער געזונט יעדער
 סא־ דעבארא דער און שאפ. ןיא קערען

 פאסיגצ הרינען זײ פאר זעהט כיטארױם
 דעו איצט העלםט אזוי באשעפםיגונגען.

 ״םײדלאך, ארבײםער דרײ סאניטארױם
 זיך םארבאטען האט דא?טאר רער װעלכע

 צו זיך זײ לערנען שאפ. א'ז אומקערען
 דעם םון מיטנלירער די נױרסעם. זײן

 דעם םאר סיעציעל האבען סאניטארױם
סאנד. l גענרינדעט צרועס

i ן
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נאטיזנינןןל רעדאקםאר׳ס פון
ץ ר*רף וואס  צי ״טטעלונג *וגזער ד

 *רנייטער-רעדמגג דער
ענגל*נד. אין

 ל״באײ כריט״ע די איז כל, ל,ודם
אי׳ ארבייטער *ן מנדאנד אין פארטי  ו

 pc רלאכות, בעדי םון •א־טיי א ט״
 ■ראלעטאריער. םון וױידזש־פארדינער,

 אייגפארשטא־ איץ אין גיט םיר טענען
 םיהרונגען דיערע אין ןײ כייט זײן ;ען
 ניט קען דאס ̂ובער האנדי*וגגען, און

 אונזערע עגדערען כיגדעסטע דאס אויף
 צו לינע און סימ#אטיע םון נעפיהי״ען

 ‘װא אס8 דער איז אלעסען, נאך די.
 ג*ר ?״, פון אס אוגז ם״לט װאס ׳סער
 פיה־ זיף זאאען כדר אז גרױס, אזױ ניט
 ;אגדערע די צו אײנע םרעםדע װי יען
 ריד אז פאראן, איז גרוגד װענינער נאך

̂ען  אדער ױ/ צו פײנדלױ זיד פיהיען זאי
 זײע״ע םארגיגען ניט זיי זארעז סיר אז

 זײנען זײ אויב אויםטואונגען, גרױסע
 iv םאכען װעלען צו אזעי*כע. וױדקליך

 אר־ עננלישע די װאס אלץ, קי־ײךגעאד
 דער״ איצט ביז האט בײטער״פארטײ

 *עטע־ םיר וױייל דערפאר, גאר גדײכט
 ׳איז שטא;ד$\נקט, אנדעױ אז אױף העז

 װאס עטװאס, סיינונג, אונזער לױט
 אודױרדיג איז װאס ;יט, זיך פאסט

 אנ־ איבײטער׳באװעגוננ, אונזער פאר
 אפע״ אין דא, מיר אז ׳פאל דעם גענוכיען

 גיט יןענען אדער ניט דארםען רי<*א,
 ארבײטער״פאר־ אזא אױםבױען דערװײיל

 װיכטיגע םיילע ׳םילע גאר כאטיפ — סײ
 ארכײטער־באװעגװג אונזער אין טוער

 די װײל — מײנונג, דער פון גים זיינען
 דערלאזען פארהע^טניסע אמעריקאגער

 אז ניט, אבער גאף עס כיײנט ניט, עס
 וילא חוק א זײן מוז טאקטיק דאזיגע די

 װאו לענדער, אנדערע איע םאר יעבור
 -פאר פאאיטי׳עע און עקאנאםי^ע די

אנדערע. ;א;ץ זײנען העי״טניסע
A

׳זאגען צו ניט כײר :יײנען דערפיט
 אונ־ אויסדריהען :יט טא־ען כי*ר אז

 ענג־ דער צו באצוג אין געדאנקען, זעיע
 טײנט דאס ארבײטער*באװעגװ;. לי&ער
 צוריק־ זיןי דארסען טיר אז ׳:יט אױןי

 םארקעהדט, קריטיק. יעדער םון האיםען
 אױס״ ערנסטעס עטװאס האבען כײר אויב

 טאן צו פיליכט אונזער עס איז צוזעצען,
 :אד» קענען מיר װי אויסדרולןספוד, אזוי

 ניט זיך דארוי קריטיק אונזער אין אבער
 פון ור1יט פיגדעסטער דער מערקען

 זײן דארף סריטיק אונזער קלײגיליכקײט.
 א דין ניט טאר זי באנרינדעטע, גוט א

 װעגט. ג^ײכע אויוי דראפעךזיף סארט
 םאר־ באםת אונז oy האט דערפאר און

 איבערגעלײענט האבעז מיר װעז דראסעז,
 אין רײט ברודער םון לײט־ארטיקעל דעם
 םון םעדערײ^אניסט״ ״*םעריקען דעם
םאנאט״. דעם

A
 דא- גארניט האבען מיר אמא^, נאף

 אז גאיבט, רײט ט^עסטער װאס געגען,
 ענג״ אין באװעגונג פאליטישע דאזיגע די

 סינדעסטע דאס ברענגעז ניט װעט לאנד
 װײדוש־ אלס ארבײטער, די סאר גוטע

 זײנע רעכט״צו א האט ער נעהמער.
̂ש איבערצײגונגעז,  געדענקען םיר כאט

 ברודער זעלבער דער ווען צײט, די נאןי
 םארקעהר- פונקט גאר נעהאט האט רײם

 די מײנעז מיר איבערצײגונגען. טע
 סאציא״ א נעװען נאר איז ער ווען צײמ,
 םיט םארבוגדען געװען איז אוז ^יסט
 נאר ער האט דאן סאצ״. יארק ״נױ דער

 איד •אליטישע די איז געגלויבט מטארק
 אונפאר״ װי זאך, אזא ארבײטער. םון ציאז

 זיכער דאז ער װאלט פאיליטיה, םײאי^ע
 טשעס־ װי ביטער, אזוי און אויסגעלאכט,

 ברורער האט נון, עס. קען רײט טער
 דעם אין םײנונ; זיין געענדערט רײט
 גארניט איהם צו קען קײנע- און סרם

 פאילשטענדיג איז ער דערפאר. האבען
 האט אבער כױינונג, זײז צו בארעכםיגם

ע די ניט  א ארבײטער־פארטײ ענגיצ̂י
כײנונג? םעסטע איהר האבען צו רעכט

A
 ניט רײט כרודער עס װעט זיכער

 אין ער זאגט — אבער ;בא״שםרײטען
 צױ דעז איף האב — לײכדארטיקעיצ זײז
 קריטיסירען צו ניט רעכט סײן דעם ליב
 און ? •ארבײמער־טאקטיק ענגלישע די

 אר־ עננצישער די צוריק דען זיך האלםעז
 אונאאר־ אונזער סריטיקירען פון בײםער

 צו זאגען םיר איז יאליטיק? םײאישע
נ׳וחןכם. םא^וטענדיג רײם: בדודער

. צי*ט יצדע׳• צו איו לריט•? ם נ ^ נ ^  נ
 א&1ו נאגרע װאס יןױיטיח, אכער

®fii דט אנ*ר א-גוטע;טירט,
 ױרמ ױאס ױאיט, א צו זין ט׳עעיצט

 נאח*יט און דיסין^עײט-^ן, צו נאי־
 -yiff די W װאב ׳דאס י־עזע- דעס םון

r ק^טיל נאגטע s*P n o r 
 צד צוױיט^וי דע- װאס דאס, מײנ^ן ריר
ענטפערען. צו האט

A
ןyרyבאדױ טיד ליידע־, ׳און

 אט לוײטײן רײט׳כ איז וױדקייך, עס
 •go צו גאד זונט װאב סא-ט, דעם פון
 נארדט נארת איז ױאס ׳דאס קי*ײן כען

 ר^ס, פון יןאר-קאטור א ראכען צו קלײן,
 גדוחנר .jrpr זעחי באפת איו װאס
t ?יץ אן הױבט רײט it ip דצם מיס 

 כיעקדאנאלד׳ס רערד פון זאץ עחעטען
זיעען האל: אלכערט אין רעדע
ן און ׳סלחרה iv ז אין געװען ר י ס  

מי׳/ ארס צוריקגעקורען  אמענוםצן, וי
 ,ד אז וױרחייו, חנגקט רעקדאגאלד אז

וע  ארױס״ איז ארנײטע^אלסײ עגגל̂י
VOiV a אין דגאיץ^ $לס גצחוסעז, n] 

 *ולח* אזא דצן עס איז װאהיל-קאס^
o םאל׳י^נגדע דט דען ער איז in iu ? 

ipa איחס עס םארדגם j חדןר -ניט  נ
 צו מצוואוגמן דך סיהילט ער און רײט,

n■ ױין פאכען r אױף a n ,און ױג 
 •אר• ^ינאר ״נרים״צ די אז איז, דאס

 קייײ גאגץ א פיט ארויסגעקוטען איז טי
 סון •יאיאיציע דער אין צואװאוחס נעם
 ■ראצעגט 29 (סון װאוט״ גאגצמן דעם
).31 אויף

A
 און גרױספוטי^ דט זעדי׳ר איז דאס

 ׳דאס אפת בוכ׳צט^ליך איז עס כאטיצ
 װאלס דאך ׳עדײנט, רײט כרודער װאס

 ביסצילע א םריעד אפת׳עד אן םרײגד, א
 צועחצט דעס. אױןי געחוקט אגדעחצ

 פעקדאנאיד אז ׳װערען געזאגט דא זאיל
 וײן סיס געפײנס ניט אוסן ביעום האט

 עמי״״צע די או זאנעז, צו זאץ עדעטען
 דעמרײכט טױן האט ארב״טער-יארטײ

 פאד״ געװאיס. האט ױ װאס *לעס,
 פון טטעלעז אנדערע םילע אין קעהרט,

 ער אז אױסדדיחייך/ ער זאנט רעדע זײן
ױז עס נאטראכט  אנםאנג, אן םאר ני

 כדאי איז ע□ יצױט. עריעטען דעם םאר
 פון שמץלץ א״ז כאטיע ציטירען צו

 נרודער װעיכע ׳רעדע פעקדאנאלד׳ס
 דאך און געל״מגט. גצוױס האט רײט
 װע״ וױסענדע דט וױ אזוי נעמאכט זיך
 — •אדטײ א זיײנעז ״פיר :דעם גען

 װעיכע, — כעזאגט פעקיאנאלד האט
 ער י סון טיױם״יאנד אין װײט וױיט,

»אפם א אין לענט םאחעטעלונג,  ׳געזע̂י
 » אימעגד ײי עמחנצד, סי< איז װאס

 האם ממנמהײט די װאס ;עזעיצמאםט,
ט אנער גאחען פיר גצקענט. אפאצ  ד

ן ע ג ג י ר י מ נ ײ ר  סיר *הץ. א
r אהיז. ן ה ע נ נ י י ר א געהען o -זײ 

 רײזע, א אױף זײגאן פיר װאנדערעד, נעז
 אײן ״,Tס סאר נעגװ איז מריט אײן

 אײן אױף סדײנה פײ;ע ׳יע ׳שריט.
 םיהרען זאל ׳צײט דער אז אבער, תנאי
שריט״. נעקסטען צום

A
 איכצרצײגעז צו גאנװ זײן װעט דאס

o פעקדאנאלד רעםזי אז יעזעו/ די w n 
 ארםײ1 זײן און ער אז ׳ניט אוםן ב׳טום

 אױף עיז גן נז□ דערגר״כט מוין האכען
 גאן חאט עד אז ׳װײס ער װעיצם. דער

 נעמאכט ניט טדיט ערמטען דעם אםילו
o אױןי n איז רארפאר און װצג, יאנגען 

 #נאסמריןומ m סימ איהם קיבעצען צו
 װאום איגענעכצנמר רn איז חגי סן אז

 •וזומנם, 31 אױוי 29 םוז אויסגעװאקסען
 ידא- 2 די זײנען אבער עעהן. ניט זעהר
 כוודײםוננ, קיײנער אזא פון טאקע צענט

o סאכעו עס וױיל רײט ברודעד װי n 
 יראצענם צוױי די װאס אס אײנדרוק?

 באלדוױן ■רײם״פיניסטער װען פײנט.
 •ארי■״ אעצםעז דעם אױפנעלײזט האט

 װאוד אאגעםײנע געארדערט און פענט,
 ■ארםי לײבאד בריםײש די האט #ילען

 פעםבמרס. ״ ■ארלאפענט 144 געהאט
 אאעמען איז עס וױ כונה, באאדװין׳ס

 טד- די כאיעז צו נעווען איז באקאנט,
 צױ און דרעפילענדינ, בײטער־פארטײ

 ױם ואל ד אזױ,־*ז #איהר שפעםערען
 איאזיציאנס״יאר• די פעהר זײן קענען

 ■ר־ די אז זיך, האט אויסגעלאזען טײ.
 נאן אױסערװעהלם האט בײטער״יארטײ

 צאהל די אז פײנט, דאס י.׳ס. פ. 48
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 דזשאבער
אינז דרעס

 פיענע; ױאה דיכיןלכ^כ, ,ד א*ן
אוד פוז ײ‘5 עכך װעגען אגגעהן אפ^ול
VW י-ערען, אפט פען פלעגט /0ט*״ר 

W אינדוסטדיע גא־רעגט לײדיס רי 
 או;- ;yפאל-יvונס̂אי ;יט• ק״נפאי װ?ט
 גי־ױכ״יא״ פון אריפס אײזערנע די טער

 -yr ג*ט חײנפאל װעט ױ w ■יטא^
nג-ויס-חאייטאל. םון פ^נ^יאיידרט ן 

 יטyטK׳yפאדג גיט אסילו זיןי האט סען
 אינ- y-yi^ דעדפון. פעגייכקײט די

 פרױען רyאל:ז .אכער — דוסטריען
 טyס׳װ גיט. ־— ק^ידעײאינדוסטריע

טאל ויך איי  צו לױנען ניט גאר גרױ^
^ \n עס איהר. פיט ״נאחןחון״ כ  אי

 אזױנס, אסrטy זײן נעפאלט דט חױיט
 □y־i און קלאוק אין גדױס״לאייטאל וד

v n o/ האט אזױ yo; זיך v rn z‘ 
 ניט ;א• איז פײנוננ אזא און שט/ן^ט,

 mvi א ניז איז עם װעג, אױסען גצוחנן
ײ באג-ינדעסע א געירעז גדאד ודסמן  ד
נונג.

 גאנץ אי־ויש עס זיך וױיזט איצט
אגדער״צ,

 נאי ,oyi צו עס פיהרט נאר ניט
פאקט, א וױ כפעט ׳שױן ?,א עס

 יײדיס רער םון הױיט״כרענט^^ס די
 און קיאוקס — אינדוסטייע גארמענט
 מאנא־ װי בכיעט ׳פוין זײנען — דרעסעס

 אוגט^עה־ אײנצעילנע פון ■אילידרט
 ענט־ די אן געהט רא׳צ אזוי און מער״

 זyיטאליסטי^iא1גרויס*ר א פון װיקלונג
 אז אינדוסטריע, רyאונז אין אעסערעס

oy פיר ^טוינען. א ארויס רוםט lyoip 
 ארום יאדזר פאר א אין אז של(ס, צום

oyii אין y i□ ,דרעס־ און סוט קלאוק 
 פינאנצי^ yקאנצע:טרירט א זײן טר״ד

 פרא״ חענען אריין װעט װאס ׳מאכט לע
 מא-־ vi"\i נױטיגע די זיף םאד דוצירען

 א קאנטראלירען וױעט װאס ;טעריאיען
 ;פילס טעקסטיר די םון טײא נרויסען

i אויך אלײן װידער װעט װאס v ^ im 
 טעקסטייל די םון פאטעריא^ען רױהע די

iva די אין מילס vv, װע־ װעילעז װעילכע 
in אויםגעהא^• סאכם ןא^כער רער ®ון 
 צרפטע־ אלײן אויר װעט װאס און ;םען
 צום נטסyגארמ אױםגעמאכטע די למן

קאנסומערס. די םאר ריטײלער
 אינדוס־ סאנצענטרירטע גרויםע די

 זיין װעט מאכם םינאנציעילע און םריעלע
אבער.8דמ דער

 פוסטע יױין ניט איז דאס און
נכיאות.
 דער הײנט *טוין איז דז״צאכער דער

 באישטיפע:־ און עלעפ^ט העי׳&ענדער
.yאינדוסטרי דער אין כח דער

cv איז איז עס און i דדשןבערפ 
 איצט זיד געפינט עס װעיצבע איז הענד,
 און קלאוק דער םון רײכםום גאנצע דאס

אינדוסטריע. דרעס
 איז איגדוסםריע דרעס און קלאות די
 אינדוסטרי/ן, ארימע קײן ניט וױיט
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 צרןוילײ אזוי זײנען טרײדס די וואס
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דגםסן. ס*ריס »דן
׳עוונ*ר),’י«'נטערגי וגזע־* סיז ׳•־עז־דענפ

^J״iy טy״ רפיןiy * v rר ״yדט yoן 
 און קראוק רער א-ן שא«חעס״י״ םיז ״צױן

בתים־ בעלי די און ; y,טרoאינדו
 גרױסע זײנען ׳שאפקעס די סון יאך

 אזא זיף צװי״שען טר״ב^ און אכױניפ
 ביז האט ;yo װעלכער כייז קאגל,ויעדז/

 די־ ^וין ;געהערט ניט קײנפאי איצט
?yד אז באוױיז, א איז פאקט ־yקא־ ר 

 ‘ערגעץ איז אינדוסטריע ד/ןר סיז ייטאי
 איז □y װארים, רירט.oנyקאנצ ױאו
 װאס קאפ־טאי, רyטTנטרyא;צp ד^־

 ’V((':? אי״ע אין ארכײט די צואיואײפט
אױא־פ^־ דער פיט וואיים י־אי.  צו

 מען קען ״׳עאפקעס׳ ;yogo אין א-בײמ
 דער םון און //,יזאנקורענ די אגהאיכען
 בעיי־ םילע די #צוױ׳שען יןאנקורענ״ן
 קאגצעגטרירטעד רyד קען בתים׳ראןי
 iryo און סעהר אי!ץ דערוױיל קאפיטאר

פראפיטיר^.
 דעם פון רגע*דװאו״y,̂ רyד איז װאו

 קיאוק דער אין קאפיטאי קאנצענטדירטעז
 ״ער־ דער — ? אינדוסטריע דיעס או;

דזיצאבער. רyד איז ג^ן־װאו״
דדטערה. קײן ניט ישוין איז דאס

 ןyרזוכyאו;ט •טJ,רy ניט טעז דאר־ײ דאכ
 א ־טױן איז דאס אױספא^ען. און

םאקט.
 װאס אונגעװעהנ^יף, נאי א-ז עכ

 װערט און ׳איז דזיטאבער דער היע:דyװ
 אין נח באיטטיפענדער לעי ־,nyo אי*ץ
 די קאנטראלירט און אינדוסטריע דעל
^yc^yo; ד םיזyהאט אינדוסםריע, ר 

yםאראנטװארטליכקײט די נים אבער ר 
 פראדוצירען װאס ארבײטער, די פאר

 — אינדוםטריע רyד םון ארםיליייעז די
 ש(ם קײ] זיך אויוי :עהמעז ניט זױק עד

 װאס ארבייטער, די צו סארפליכםוגג
 גאר־ די זײנעטװעגען םון פדאדוצירע;

פענטס.
;yci:y: יא דזשאבערם די װאלהעז

 און םאראנטװארטיליכתײט די זיך אויף
 םאב־ מאדערנע װאס פארפייכםונג, די

 ארבײטער, זײערע צו האבען ריהאנטען
 און קלאוק ארגאניזירמע די עס װאלמ
 אנגעגאנגען װעניג־װאס מאכער דרעס

 דער םון עלעממנם אן םאד װאס אין
 זיד האט קאפיטאל דער אינדוסטריע

 גע־ דאן װאילטען מיר קאנצענטרירט.
 אונזער אין כחות גלײכע צוױי האט

 מיט׳ן ׳ דזשאבער דלד — אינדוכטריע
 ארגא־ דער און ׳זײט אײן פוז קאסיטאל
 קאנצענ- זײן םיט ארבײטער ;יזידטער
 צװײ־ דער םון ױניאן, די ׳כח טרירטען

 װאלטען כחות צװײ די אוז זײט׳ טער
 און אפגע׳שעצט אנדערע די אײנע זיף
 דעם אויםהאלטען פרובירט װאלטע זײ

 אינדוס־ דער אין םרידעז פון באלאנם
 װאוילזײן צום געװען װאילם װאס םריע,

אינדוסטריע. גאנצער דער פון
 קײן ניט איצט אבער םיר האבען

 אינדוםטריע, דער איז בחות גאײכע צװײ
 אפשעצען. אנחגרע די אײנע זאלען װאס

 נעוד זיף אויף װיל ױניאז די װעהדענד
 דער םאר פאראנטװארטיציכסײט די מעז

 די זיך אויף םיהלט און אינדוםטייע
 אינדוםםריע די אז זעהץ, צו םארםליכטונג

 אונטערבראכענער םון לײדען ניט זאל
 דער ניט אבער עס איז ■ראדוקציאן,

 באטעס־לאגער. םונ׳ם קײגעם סיט םאל
 חאנ־ אדער סאב־םאנוםעסטמורער דער

 בײט^ דעם זיף אויף האם טראקםאר
 גים אלזא ער איז דדפאבעו/ דעם םון
 בא^םיממז צו באלעבאס אײגענער זײן

 דארוי װאם דזשאבער, דער און עיעס;
 גאנ־ דער טאיןע איז און זײז אײגענטליןי

 װיל אינדוםםריע, דער םון באלעבאס צער
 און םאראנטװארטליכקײם די האבען ניט
 בא^םיפעז, צו עפעס םארםליכטונג די

ארבײטער. די שײר איז װאס
:איז תירוץ דדטאבער׳ם דעם

 די כדמ מאן צו ניט נאר האב ״איך
ניט״. זײ דינג איןי וױייל אדבײםער,

 הויפט־ די םון אײנע איז דאס און
 אינטערנעיצאנאל רyאונז פון אויםגאבעז

 פו־ טיר צוקונפט. נאהענטער רyד פאר
yr; אז אזוי, סיטואציאן די דירעהטירען 

 הע־ :יט תירוץ דעם זאל דזישאבער ז^ר
 גיט דינגט רy אויב װארים ;געבען נעז
 ארבײ־ די זײנען דירעקט, ארבײטער די

 ;הײ װי סײ איהם בײ באשעםםיגט טער
 איז דזשאבער, דער ער, אויב װארים

 איגדוםטריע, רyד אין באלעבאס רyד
 םאראנטװארטליכקײט די םראגען ער םוז
 צו םארםליכטונג די זיך אויף האבען און
 ארבײטס־באדינ־ די און ארבײטער די

גונגען.
דער און אינםערנעשאנאל אונזעו

 אוץ קיאול, אוגזערע םון באאדד דזשאיגט
ס רyפאכ דרעס ^ א  אױן איצט זyהאכ ל

 דזשא־ די פיט באציהונגעז באישטיפטע
 פים קאנטראקט א האכען פיר רס.yכ

 די רyאב אסאסיאײשאן, רסyדז?ו«ב דער
y ןyכאציהוגנ j,8T; נים םאי־לױפינ ;אך 

 א־ן :־ט דאט קאנטראקט דער און קלאהר
באשטימוננס־קראפט. קײן זיך

 פויען קײן ניט :אף האט ױניאן די
 רyד װאס ארבײט, דער איבער קאנטראל
 נײ זyאויפפאכ ארויס שיקט דזשאבער

avi .ר אין סאב־פאנוםעקטשורעיyם 
 ריכטינע די :יטא נאך איז קאנטראקם

 קענען זאל ױגיאן די אז אראנזשםענט,
 דער װאו אקוראט, און נענוי וױסעז

 ןysייאyמאט די ארויס שיקט דזשאבער
y3gDivc8iK; ארמ:y.דזשא־ דער נטס 

 צז ר.א:ד פךײע א דערפאר האט רyכ
"Dypsse״׳ נײע פעהר אלץ ערםונטערען

 בא״ אופן אזא אױףי און טרײדס, די אין
ycgr; קאגקו־ענץ פעהר און םעהר אלץ 

טרײדס. די■ אין
 אונגעװעהנ־ דיזע אט איז oy און

 װאס ׳דאס — גא;ע רyד פון ליכקײט
 דער קאנצ^־ירט איז דזשאבער בײם

 רy און אינדוסטריע, רyד פון קאפיטאל
 אינדוכטייע, ^ער פון באלעבאס דער איז
 פאראנטװאיט- איז עס װעילכע אהן נאר

 Dy — אינדופטריע רyד פאר יציכקײט
 װאס אונגעװעהנליכקײט, דיזע אט איז

 גאנ־ דע- איבעד כאאס א געשאפען האט
 אינ־ופ־ דער םון ברײט און ילעננ צער

טריע.
 ״לעדזשיטיד־יט״ זא־צױזאגען דער

 :אך זיר געפינט װאס פאנופעקטשורער,
 םוז, אינרוסטריע, רyד אין דארט און דא

 האנד־ דזשאבער, םיט׳ן קאנקורענץ אויס
 האנ־ דזשאבער רyד װי אזוי פונקט יען

 פאראנטװארטליכקײט. אהן — דעלם
 ״לעדזשיטײ דער אויף העלםט אזוי און

 אין באשאםען רyיוםשורyc׳־מאנו>םײט
 ״פאשעק טי■ דעם אינדוסטריע דער

 װאם שאפ׳/ ״ס^רפארײשאן און שאפ״
 פון איז װ^ם אלץ, אויױ קללה א זיינען

iv i איצט. ביז געװארען געטאן ױניאן 
 םאנוםעקםשורער, ־ ״לעדזשיטימײט״ דער
 אר־ זײן זוכט דזשאבער, דער װי אזוי
 םארשײדענע איז צואװארפען צו בײט

 ״אינ״ זײנע שעפער. סאב־קאנטראקטינג
 איבײט, אהן בלײבען סײד״־ארבײטער

 טימ איהם צו קומט ױניאז די װען און
 זײן אויף גאנצען אין ער גיט טענות,

 דזשא־ א אױך װערט און שאפ״ ״אינסײד
 דער רעזואטאט*' דער איז װאס בער.

 אר- פריהערדיגע די אז איז, רעזולםאם
 אוועס געהען ״אינסײד׳־שאפ פון בײטער

 סאב־קאנטראלך די' אין דזשאבס זוכען
 דארט^ ארבײטען און שאפקעס טינג
ם האבען זײ װי ביליגער, םאר ײ ב ^  ג
 בא־ אזוי שאפ. ״אינםײד״ דעם איז

 rנyקאנקוי שטענדיגע א זיןי שאםט
 און — ארבײטער און ארבײטער צװישען

 געט־יבען װערט דעמאראליזאציאן די
װײטער: נאר

 ל.א- װאס ״אינםײד״־ארבײטער, די
 ער־ װערען ^אפ, זײער פארלאזען בעז

 סאנױ פריהערדיגען דעם םון םונטערט
 ״קארפא־ א זיר מאכען צו םעקמשורער

 בײ ארױםנ^תמען און שאפ רײשאן״
ארבײט. איהם

 אין כאאפ דעם מאכט װידער דאס
־/ נאך אינדוםטריע דער  דאם און ער̂ג
 שוי״ װערמ אינדוםטריע דער םון ביילד

דעריליכער.
 נאהענט- די אז קלאר, אלזא, ס׳איז,

 — איז ױגיאן דער םון אויםגאבע yסט
 אינדום־ דער אין אררנונג ארײנברעננען

 םאקט, דעם אנערקענען כל, הודם טריע.
 עם וועמען בײ דזשאבעיר, דער ס׳איז אז

 אינ־ דער םון רײכטום גאנצע דאס ליגם
 דער צר איז דערםאר אז און דוסטריע,

 אינדוסטריע. דער פון באלעבאם הויפט
 איהם, מאכען ׳דאם אנערקענענדיג און

 םאר םאראנטװארטליך דזשאבער, דעם
אינדוסטריע. דער

 םון פארלאננען ױניאן די זאל װאס
 םאר זיר שטעלט װי און דזשאבער^י דעם

 נאדינ־ אלע אײנצוארדנען ױניאן די
אינדוםטריע? רyד אין גונגעז
אויפגעאר־ האט אינטערנעשאנאל די

 ־דוינגע- דארף װאס פראגראם, א נײס
 מאנא- יןומענדע די אין װערען םיהרט

 אינדאסירט איז פראגראם דער ז.yט
 און באארד דזשאינט דעם ®ון געװארען

 זעהר איז עם ױניאגס. לאקאל די פון
 דער אין ארבײטער יעדער אז גױםיג,

 בא- גענוי זײן דעם םיט זאל אינדוסטריע
 םיא דעם װעגען שוין איז עס קאנט.

 נאך איז oy $בער געװארען, געשריבעז
 געשריבען נ$ןי דארױ װאס נענונ, דא

 צװיי־ א טאן עס װעלען םיר װערען.
מאל. טען

• י■
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קאנטראל און ארבייטערשאפט די
 אינײ־ פון ע־פאמ געװאלריגע־ דער

 באטראבט איצט •ערין װעיט טע״־בענהינג
 ערשיינונג, אן ארס תרײזען א*ע אין

 אױפטערק־ גרעסטע רי םארדינט װעלכע
 צוױ־ יעגע אױף צו גיבען ראס זאמלײט.

 אמע־ פון עקאנאםיסטען בעסטע די שען
 נאזונדערע קיין ניט האנען װאס ריהע,
 ?ור״ א מיט ארבײטער־קלאס. צום ליבע
 עקא־ באלאנטער א האט צורמן צײם צןר

 ױניװערסיטי, ־ הארװארד םון נאסיםם
 די ארױסגןזאגט קארװער, טראםעסאר

 װע־ ארבייטור-נאגקען די »ז מײגונג
 עסאנאםי־ ״םרידיימןר א צו םיהחון לען

 יװײטעד די אין ציאך1ואל1רע ש/ןר
 די אז דעם, מיט סײנט ער סטײםס.

 םארחאג־ װעלען ארבײםער אםעריקאנצר
 אין באניןעז זייערע דורך וחנחון דעלט

קלאס. תאטיטאליסטישען א
 דאדגע די אט םארשטעהן צו כדי
 ארבײטער־ די םון באדײטונג גרויסע

 לענ־ זיף־ א«שטעלען םיר םוזען באנקען,
 אייגענשאםטעז באזונדערע די אױוי גער
 ס׳איו וױ אלגעםײן. אין בעגקינג םון

 גרונד־סאטיטאל דער נאטרעםט באתאנט,
 קליײ גאנץ א נאר באגק א םון (סםאק)

 װעל־ מיט פארםענעז, דעם pc טײל נעם
 גרעסטער דער אטערירט. באנק די כעז

 צוזא״ ־װערט באנל־םארמענען םון טייל
 װעלכע דעיאזיטס, די םון מענגעשטעלם

 שער־האלדערס. רי צו ניט גאר נעהערען
̂ורגען באנקמן קאייםאליםםישע די  ז

 זײע־ םון אינטערעסען די םאר ניט אבער
 לאסטא־ אנדערע און דעיאזיטארס רע

 •רא־ רי םאכען זיי װעלכע pc םערס,
 װאס :ציל אײן נאר האבען זײ טיםען.

 שער־האל־ די םאר דיװידענדען נרעסערע
 אפעריסא אין נאך איז איצט ביז דערס.

 דעיאזײ אז םארגעיץמען, ניט גײנפאל
 ®רא־ די םון געניסען אױןי זאלען טארס
 ארבײ־ די ערשם באנק. א םו? םיםען

 קא־ איינגעםיהרט האבען טער־באנקען
 בענקינג״ די אין יסודות #•עראטיװע

 דעיאזי• די אז מיינם, דאס און ביזנעס
 געלד, די באנק דער ניבען װעאכע טארס,

 די אין באטײליגט זײן אויף דארםען
®ראםיטס.

 pc העאפט אײן :אר אבער איז דאס
 בא־ דעם אין װײא ביינקיגג־ביזנעס, די

 אנדער יערער אין וױ ׳באנק א םון לאנס
 דעפאזיטס סטאקס, די װערען געשעםט,

 אײן אין אריינגעיטטעלט פראםיטס און
 בא־ דעם םרן רעכםער׳ דער איז זײט׳

 ׳זײט צװײטער דער אױף לאנס־שיט.
 אױסגע־ גענױ װערט ליגקער, דער אויױ

 א םון פארפעגען דער װאס םון רעכענט
 װעלכע :פײגט דאס באשטעהם, באנק

 פארטאנט. באנה די עסעטס, ״אהטיװער,
 אז באװײזט, ״אקטיװ״״ נאםען דער שוין

װיכ־ די איז באלאנס־שיט פון דיט די

קרעױט דורך
מראני,. הערםאן דר. םין

 די זיך נעהםען איהר pc וױיל #טיגסטע
 דער אין ארײן סוםען װעלכע נראפיטען,

״יי״ אין באילאנס, םון העלםט צװײטער
סיװ״.

 םאר״ באנקען אלע םון ״אקטױו״ אין
 #אר« סלענסטמן דעם דוקא סעש נעהסט

 דארט באטרעסט געלד מוומע דאס וױיל
 גצלד דאם אויב סוםע. גרויסע קײן ניט

 ארט< אײן אויןי טויט געילעגען װאיט
 איח• אלצ םאר און באנס חגר םאר װאלט

 |i#p סאסטאמערס און דעיאזיטארס רע
 גצלד דאס ארויסגעחוםען. ניט נוצען

 כת ,jmjffi אויסגענוצט געהעריג וױ םוז
 אינטע־ צאחלען סענען זאיען באנהען די

T םאר און דעיאזיםארס די רעסט I 
 פאר״ שעהנעם א טאכצן אויך גאף אלײן

 גוקוםען סיר זײנמן דא אט און דינסט.
 װעיכע אויפגאבע, װיכטינסטער דער צו

 זאאען װי :באנסיר יעדער םאר שטעהט
 װע״ םאמוצם באנק א םון געלדער די

 אױף שטעוזם םראגע זעלבע די ? רען
 אםעריקא• דער םון םיגאנסירס די פאר
 בײ האט װעלכע ארבײטערשאםט, נער

 באג־ 30 אומגעפמהר שוין טא; הײגטיגס
הען.

 בענ״ דער אין דא זײנען װעגען צוױי
 םארמע״ זײער םארנוצען צו סינג־ביזנעס

 קאיי :אוםן •ראדױןטיװען א אויח גען
 אינוועסםסעגט. און קרעדיט םערשעל

 הלואות, כיײנם קרעדיט קאמערשיעא
 מאנױ באנק דער בײ ס׳מאכען װעאכע

 .גוטע געגען סוחרים און םעקטשורערס
 באשםיםטען א לױט און סעסױריטיס

 איגװעסטםעגט אינםערעסט. פראצענט
 םארםעגעז, םון טײל א ארײנלענעז מײנט
 1א םון שערס די אין ׳האט באנק א װאס

 לןאפי־י די סײ אונטערנעהסוגג. אנדער
 קאאפעראםיװע נײע די סײ טאליסטישע

 זײער אויס םיהרען ארבײטער״באגקען
 דורף — אופן גלייכען א אױוי טעטינקײט

 ט׳זעהט וױ איגװעסטמענטס, און הרעדיט
 קא־ באלאגסען. זײערע pc ארויס עס

 גע־ שטענדיג pם איז קדעדיט טערשעל
 הענד די אץ נעװעהר שארשער א װען
pc םאנוםעסטשו־ דער װען כאנרזען. די 

 קאפיטאליסט א צו אנקוטען כיוז רער
 א אויר אי איהם ער גיט הלואה, א נאף
 אונטערנעה״ זײן איבער קאנטראל טײל
 װאלט ארבײטערשאםט די ״אױב מוננ.

 קאנ־ גאנצען דעם איבערנעהמען געקענט
 ױנײטעד די אין ?רעדיט פון טראל

 יאהר 10 אדער 5 אין װארט סטײמס,
 אוםנעענ־ צױױליזאציאן גאנצע אונזער
םיט געזאגט האט דאס געװארע;״. דערט

 אײגער מעחסעאעב, דר. צוריק יאיזר א
 ארנײטער/םינאנסי־ וױכטיגסטע די םון
 » םאר רעדע א אין אמערייןע, אין רען

 װאס טינעאפאלים׳ אין ארב״טער גרויע
נאנק. א עפענען גציןייכצן זיף האט

̂נר האנען דערוױיל  רי ניט נאף אכ
̂ון n באנק  pt ̂ם ארנײמ^נר  םולען ד

 אמע• אין קרעדיט רעס איבער קאנטראל
jrpn. עקאנא״ די איצט חאכען דאף אח 

מ חנרועחן מיסטען  ס׳ױע*ן פאלגען װוי
 פון צוױע חןס אט פון ארױסגואוס*ן

 •רנײםוײ דיע די םון טעםיגיןייט דמר
 דאדגער דמר אנןר vא לײחןר נאגקאן.

 ,ד אין נאפאגט וחנדג צו גאף םאקט
 ױינען װמיכצ ארנײטער״סאסמן, ברײמפ

 וױ םאראיגט^חןסירט מעחר דעם אין
?לאסען. אנדערע א̂ל

 םאנ״ *לע כסעט וױל^ן כאמאגט, וױ
 םאנוםעק• אלץ פון פריחער רימאגטאן

 מרשט דערנאןי און •ראםיטס טשורמן
 װאס ■ראדותט*ן, די ivm וײ קלעחרען

 אפט גאנץ אױסארנײטנן. דארםאן זײ
 יר״ אן it םאנריהינ(מן די אן קומען

 פרעדיט. שאמערשעא נאך ב״טער״באג?
 װערט םאנוםעקטשורער ךער גאר אכער

 #ארכײטער״כאנק אן םון אוגטערשםיצט
 ■ראדוסםען זײגע אויס ארכײט וועלנער

 שטעלען כאגקען די כיליס און ראיצל
 דאס )1 :באדיננונג^נן צוױי דערכײ

 אױוי נאר וחנראן פארנוצט זאל געלר
 ס«ע• אויוי ניט און jypjnit פראדוקטױוצ

 די אין טרבימתר די )2 און ׳סולאציע
 נים• די םײ ארגאדזירםע, די סי' ׳שאפס

 גמחעריגע די קריגען ?אלמן אמאניזירטע,
 כא־י געהעריג וױ זאלען און וױידזשמס
 חאט •ראקטיק די וועחנז. האנדעלט
 אוד די פון ■ראפיטס די אז באוױזמן,

עלכע טערנעהםונגצן,־  געהריגען האבען ̂ו
 אױוי ארבייטמר״באנשען די םון סחגדיטען

 חלע- דט וײנען נאדינגונגמן, דאויגע די
 זיי — םארלןעהרט אםשר געװארען׳ נער

 האל־ אויך םארגרעסערט. זיך חאמנן
 סריגען ריטײלערס דזשאבערס, סײלערס,
 אז כאדינגונג, דער טיט נאר קרעדיטען

 ספעקולײ אדער געמכלען ניט זאלען זײ
 זאל האנדעל זייער און ׳געלד די םיט רען

 דער אוסזאץ. גרעסעיען א װאס םאכען
 צו געװעוזנליך פיהרט אומזאץ גרויסמר

 אט וראדוקטען; די םון םארבילינונג א
 ארבײטער״באנ־ גײע די ארבייטען אזוי
 םאר־ די םון אינטערעסען די פאר קען

 גיכען ארבײטער־באנקען די ברױכער.
 אונטערנעהםונגעז, די צו נאר ק־עדיטען

 נויטינסטע די םיט טאן צו האכען װעלכע
 ■יאדוצענטען די באדארםס-ארטיקי״עז.

 װעל־ לוקסוס־זאכען, םון הענדלער אדער
 ערלויבען ניט זיך קענען ארכײטער כע
 ניט םאל קײן אין װערען קױפען, 'צו

ארבײטער־באנקען. די םון אונטערשטיצט

 ty פאי(ען ױעלכע אלזא jpnpt כייר
 נרײטער דעי םון צוױיג א״ן גאר ־אט

 — ארנײטער־באנסען די טעט*גקײט,םון
 אד״ H װען סרעריט. האטעײשעל רעי

 נאך געיאגט זיף טעןsװא בײטעײבאגתען
 קא״ 1»ל ס׳טו^ן װי וראפיטס, גרױסע

 דך ױ> װאלט^ן נאגקען, •יטאליסטישע
 IP3P) it אפגמו^ט דט זיך םאר׳צטעחט

m אױוי סרעדיטען ספסױריטיס גוטע o• 
jwnt-y«v**ip, נײ וױיל p m  o ti\ 

 אנ׳נר טוען דאס םאררינמן. גוט כאנקען
 ^ליכ באגק׳ון קאאו^ראטיײ^ די גיט

אורזאמן. וױכטיגע צוױי
 די א• נאטירליו היטען ס,ערשטענ

 סון jpopiporn די ארנײטער״באנקמן
 אר״ די קאטימוי. םון דט און ארבײט
 פאר• חױפטמכליך אנ^ר דינען נײטער

 ספא״ יוחור vn דערימור און נרויכור
אינטזנ״ דיעחנ פאר שצדליך ?ולא^ע

.]POV1
 שער״חאל״ די גאר זײנען ^ױיטענס׳

 דט ארנײטאר״כאנקון די םח חנרס
 גרױסע אין שטארק םאראינטמחגסירט

 פרנײ״ די םון כאנתמן די דװױדענדמן.
̂נר-חאל״ ^חל גרױסמ אוא חאכען טער  ש

̂נחנר װמלכמ סוסע, די און דערס n י jrr 
 אזא סרכשדט אין איז האט, חאידער
o פאמרעסמחנן מ׳ואל װעז אז קלייגע, n 

 װעט פראן^גט, אײניגע םים דױוידענד
 א אױססאכען אײגצעען יעדען אױף עס

 » אםשר םוםפ, אוננאדײטעגדע גאנץ
 צ*חגדלעע רי יאהר. א ךאלאר פאר

 םעהר ווערען שער־האלדערס םדזעגמער
 און גרױס* די דורך ^פריחוגגעשטעלט

 חנר ם׳חאט װצלכע םאלגען, װיכטיגע
 אי־ ארבייםער-באניןען די םון קאנםראי

 די םיט אײדער אינרוסטריע, דער בער
 אדער אריכער דױױדעגר דאלאר עטליכע

 םון סטאק דער יאהר. סװ• oit ארונטער
 םtםארנו ניט װערט ארכײטער-נאנק אן
it םיל צו נאר פראםיטען, גרױסע מאכען 

 it ניט :צװעקען שעהנערע און כעסמרע
 it ארכײמסלאזיגקײט, קײן צו חנרלאוען

 װערען אײנגעםיחרט ס׳זאלען אז װירקמן
 וױי־ אזױ און ארכײטס״באדינגונגען נוטע
 א װערט זײט אנדערער רער םון טער.
 ?ויױ־י די םארגרעםערט כאגחען די דאנק

 :הירסט דאס װײדזשעס, די םון קראםט
 ארבײטס״לוין. רעאלער דער ס׳שטײגט

 שױן האבען מיר וױ ׳םאר הוםט דאס
 ס׳פאלען ורען םאל דעם אין דערםאנט,

 װעלכע *ראדוקטע;, די אויף ■רײזען די
מאסען־געברױף. צופ געהערען

הא־ דערםון, זעהן לײכט מ׳קען װי
 בא־ װירקליר ארבײטער־באנקען די בעץ

 אץ איבערקעהרעניש גאגצע א שאםען
 וױרטשאפטס-אדדניננ. איצטיגער דער

 חע־ ארבײטערשאפט די װעט זײ דורף
 שפי״ צוקוגםט נאהעגטסטער דעי אין נען
 וױרט־ דעם אין ראלע גרױסע די לען

 ;יט איהד ס׳קודט װעלכע שאפטס־לעבמז,
 איײ איהר פון אינטערעסעז די אין נאר

 גע• נאנצער דעי pc :אר קלאס, גענעם
זעלשאפט.

שארף און קורץ
ג. ב. י. פון

 רעזיגני• געבאך ג־;םוזט ד»ד ,,רענב אריסער
 װאן םאי אירפ? עס קופט װאס פא״ או; ךעז.

 װא־ זינד? סרעםדע םאר יײרעז עס עי ראדן״
 רער ;יטא כניעט איז דעגב/ א:בא-א::ט װ«ס רים,

ז געװעז א*ז ער אז םש?, סינרעםטער ױי  װערק־ א :
 ה»ט םעז אוירסיזאגדאר. נא:צע; רעם אין צ״נ

 םא־שײדענע די איבערצונעבעז נעה״םעז איהם
 אוגםער נ־;ש*:־;ז זיר האבעז װאס אײר־רעגדער,

 א:* 1א צו פיגיפטע־־, ם״אטעז אי״ס רש*ת, זײז
 האט <־j• כא;. נעםוזש אד1 עס ער האט דעיעז,

 םא־ טא ארעזידענט״ דעם םא־׳נעז געםוזט דאזי
ז א פא־ איהם םאבעז ןואס נ  אנדעיענס א: םא ד

ר?  דאס אי*:פא־פצ:«;ע; בי; איך װי\קריד, וינ
 םאי־ א א-ז םא; ;־־,ד אז .םײכיזי׳, רער םיט סאר

 דאפ, יײיר ;־,,טאיט•.־ סעה־ נאי און טירעי.
 םאדםײ• ז*ין צו זאנעז געיזאנמ װארם ער װאם

 װערט ר־;־ פאר עישיתנס, נים. ער יאז דינוננ,
 הרויש. א ■רעזיךעגט טויטער דער ביײבען סוז
 נעװאנט, ראך עס ער װארט טאכיע־ צװײטענם, אוז

נעפעודלם. ניט ציוח קײז אװזם שויז װארטעז

 איהם האט '־‘ב-ייפ■ **ישרעקענדעז גוטען א
 קאיי* באקאנםער דע* װאנדערײפ. פר. נעגעבעז
 םור* איבעראל נזןהעיט האט װאנרערלי■ טאריםם

 נאנץ א נעפאכם האם האיריננ פר. אז׳
״ז םארקײפענדיג נעשעפט, גוטעז אז :צ*יםו;נ ז

 םיל, אזוי סאר צױ*י באײ־ד נעקראגעז האס ער
 .האם נו, .,נעי״ע ותים איז צ״םזגג זײן וױפיר

 האנענרינ נים ■אטריאט. איפ װאנדעדיי•, סר.
 הארדיננ ד^םען דעט פאכט מעז וױ פארםראגעז,

 ;^רעדע א איז דערצעהלא דעם ווענעז שאנד, *ו
 נאר, טאיזם, א *יס דערזועהלם, נים עס ה*ם צר
 ע»עס איז זאך די אמםער. םורםעלם םעז אז

 די זאל דען אז ׳ער האס נעוואים נלאם. נים
 אונםצײ^ םזנז וױ אתםערזומז, אנגעיצמגהײם

 סווי א םאכעז אוז אױ^סיאנראי, tan איזם ינס1
v ישנם םיוכעז. ••יאײדצנצ די tx *ו t, אז 
ר .foojri דפם מנסימס am צר נן  סויי צום ו
•V די m m  n m ̂יצזאיא■.ג װי *ונסס, ,אא

מר־ •אויגצרייבסנתז wn 4|נ»נ»גנ י» וזאיס *ר

ו ^.־סא־נאייטירע־
 ״זױן ער ױעם מסתסא, ניט. אויד איהר דא־פט

 מאר װערעז באניםעם אוםז איז עס װעימז ףיאו
הכלר. יםובת זיד אײפאסםע־עז זײז

 צװײ ד,י נעםונעז שויז סעז האט ענײיך
 דער םאד אויםםרעטען זא'עז װעלכע יאיע־כ^
 אין אנגעהלאנטע םארעײרענע די נעגעז רעגירוגנ

״ םוז אז זאנם, סעז אױל־סהאנדאל. ד־;ם  פון ׳ז
 וױינינ נאנץ זיר דעים יאיעי־ס, אפאיגםעםע רי

 װאו םראנע, די ?ושם איצט אויל. םוז ריח רע~
 די וועםען אויף רזשאדזישעס, רי פען נעפינט

 קײז חײלה, וא^עז, דאהעניס די און סינקלערס
? האכעז קאנעז גיט שליטה

 דא״דאדבײ- די איצם סםרײמו ענגלאנד איז
 ביזי איצם איז רזננירוננ ארבײםער די אוז נדןר,
 םאר־ צו נים איז נעװיס םםרײס. נײעם דעם פים

 ארױס ײינצז װעלמ דאק־ארכײטער. די דענקעז
 ?מת א איז איצם אז ניױבענדיג םםיײה״ 'איז

 זאמז יי1 ינ4א װארים םםרײק׳ א טאר הכױשר
האנעז נים רצגירוננ, אײמנע «ו האבצגדיג אי«ם.

m n ’BOMM װצז סא #אדצרממו, זײצרי t i n 
#3ta« 9 אײוי ןומצבצז ;ים I9P װארים

 ̂אײנגע• איהם ם9י װײניג״ נאו־ דאש ב־עכען.
 ם9סענ אונטערזומנדע רי םאיהער א צו יאדעז״

 מםוד צוױי נאנצע איהם נעסאםערם האט לאפיטע,
 סוף צום און מיים, ער- װאס זאנעו, זאל ער רעז,

וױ :סוסר רציע9■ 9 םיט איהם געװען םכבד
 םויר זײז י9ם צם9נע<} ער ט9ה וױ םטײטמ׳
 I םאי}ם*ן די נים וױים ער אז זאך, אזא ביעננעז
 ס9ד ?9 נע׳טענה׳ט, ױאנדערלי■ ט9י אופזיסט

 די ארױסצוכיעננעז באצװעקם, ע־ ר-אם טאקע
 נים נאר $כע* איהם האט עס םאלטעז. אםת׳ע

 כענ• גוםל רארםעז נאר װעט עי איז געהא״םעז,
 ײנע9ר די ענדינקז זיך ױעם רעיפיט אײב יפעז,

 דעד- צו נעםערלױ לעבענס איז עט יע, נעשיכטע.
 רײנצ ניט א^ןדלײ םיס םא־בינדוננ איז מאגעז

 דער* אוז ■רעזירענט. א םוז נאםעז דעם ביזנעס
םאר־ א װירקליך א*ז דעגבי אז זייז, קא; םאר

איהם פאי זיר רגען9

 רולא נעװארעז א-ױסנערוםעז איז םטרײק דע־ אז
 רע• ארב״םער נײע די ביעננעז צו ציל רעפ םיט

 ק•9ר די םאילעגענהײמ. סעוזר איץ :,א נירוגג
 און נעכילדעטע זעהר קײן גיט אויב ארכײטער,

i ארכ״טער, כער9 ?ײנעז םענ׳שעז״ אױםגעקלערסע 
 צױ שאילעז צו ניט אורזאכע קײן כען9ה זײ און !

 דער םוז רעגירוננ. דער סיט ליםיה9■ יר-כעיס
 י*9ק־9ד די ס9י זיכער, עס איז זײט אנדערער

 אל־ איז רבייטער9 רי וױ ענױאנד׳ אין בײםער
 לד9נ וױ אז דןד-קעו, צו 19 ניט הױבצו נעםײן,

n ב?ז9ר. זײ r אײ איז רענירוגנ, אײגענע זײער 
 *9PP קעםפעז צו ויי פאר נויםיג ניט בערהויים

 עס לם9װ נעװען׳ זוי9 לם9ײ ס9י װעז סיש.9נ
 רי ר9ם אוםנליק נרעסטצר דער נעװעז זיכזןר

C9 m נאװײזט ס9י אוז איכ־יםער. o בעסטעז 
 רבײםער.9ק־9ד רי פון סטרײק איצטינער דער

 װעסםסי• איז זײז ניט זאל עס רענירוננ װעלכע
םארמטעהען, רנײסער,9 די בער,9 זײ ניםטער,

 א םאר לעבצז, בעסערעז א פאר לאפו־י ;־,ד אז
 סרזען שטונדעז, קירצערע פאר וױידדש, הזכערעז

 העל־ זײ רענירוננ די װעט ;פיהרעז9 אלייז. זײ
 םאדםאיעז. איז נים, אז נוט. אודאי איז םעז,

ם די םארלעגען נעד9  םעז9ה אח שויס איז ה̂ז
 םאר לעס9 שויז װעס זי אז רעגירוננ, רעד אױף

 באװאוסם־ די דענקען ניט נעז9ק אזוי ?,90 זײ
רבײםער.9 עננלייפ? זינינע

 ׳נרין ר909סענ אויף רחםנות א זיכער איז עס
 1ם*9נעםר װצרזןגדיג שםארכזגז, בײם האלט ױאס
 ם9ה דעםעלסיװ ז9היביש9■ר 9 װאם קויל, א םון

 זיו נצנדינ9י ׳רסויפצר9פ *ס9מנ 9 איז נעצילם
 סרעםזןן ל9ז אוםנליק זא9 אויב ׳ר9נ אירם. ר9נ

 םיה* אפישר עס ז9? ׳רעז909סענ עטליכע ד9נ םים
 ס9י אויןי י9נ זסל סענאש רער או דערצו, רעז
 בתזon 18 װענצז ת9סר די אױפנצסעז נײ
 סאר רבצז9שס עס װיל װער ױארים, טענדסענם.9

 ?omw סקנצ9רב9■ ביםזןל 9 צוליב *יים רער
 ס9ד ווײל אבזיכסי^ נץ9נ בימל׳י g״ נ9ז איד
no m אוז צז,9נצוײ •״פום ווערס «ס9מנ רונ e 

nttn9 נדצרע9 אוז רצ?909סענ ננרעסלײם.9ק 
נופא. לײס נרױסצ

ר ?9 ׳ר9ײ ד♦ נציתי t«9 צײםוגגעז די יז9  ח
ר סצז93גגצ9 אויד האם סינקלער אוידםאעאס  ח

ר ת ״ אוז ״וויימא ■ירמ ײ לני  נרוײ 9 נפי מ
id ,סםמ m י9? פידגת די tp o n o iw ויינו 

ijfo• אויל n io r, ר גאר ר ךן גן ון ן ו ו ■רןזי־ נן

 גי9 דןם צודייזנעוױזען דאבע; י91 וױלסיז דענט
 19? אומו אזא אויף אכער עס. איר נלוינ באט.
 ■רעזידע;ס ס9ה ס9ױ צו פאר^טעהן׳ סור9 איו

 ר9י 9 עםענעז איבערהויפט באדארםט «9וױרס
 19 נעסײנם ניט דאך ער ם9ר׳ ^כער פיס?9

 יער,9גגדל א הרעז9י עלסערע ײינע אױ«י װערעז
» 09װ לים,9םײװ ייםע9 פאר יער9ל א דער9  נ

 59װ ,0WV2 אומיטט״גס אםאל. זיך גנב׳ענען
 הײנס קײסעס!, אזעײע םון מאכען 19? סעז

ר אױכ  װי קײס, 9T9 םוו אנטזאגט זיד ם9ה ן
 09וו «ו 90 נגזבאםען,9 איהם עס ר$ס סינהיזר

 סיכ9י*9ל 9 עפןגוו צו נעםוינט איהם dp האט
קישיא. א גלייבט ? גאנצעו איז גאר

v *  dp װע א דא
ipi״T הײנט

 די T9 ,?ptjpn א
m»o9Tnptfcp די

 פון ראדיתאלוז
סארנןז. סוז רועו

't ׳i״t קאן m dp T9 רא dpbp אנןר דןם. איו 
dp P9 ניט אסאל ngonpi, גסןרװוד9ק די װײל 
 די?א•9ר די םון זppא•ר די אױף tpopנ טיװעז

 ל9נסר9מ בוירם אז דעז, dp t’9 לאננ װי ? לעז
9'tpt̂ i t אלס באםראכט oospn d9ttdp ראדי־ 

כאםריכם ײינ?ז װאס ,TPr;po נאר אוז קאלעס:
:Tpn9iip, ראדילאי, ה?כסס אלס jprn נןװען 
t:  םיר ipnpt איןים רpכ9 פארסײדמןר? p״

m פוז רי םאסאס דר. װי ,ipripo אזא »  ,ip io pp 
d םוז זירענט p i אװ באארר סםײט pn^ •אױפ 

a'nipono, אלס n p rv ^ g D מא״ כוירם פוז 
 סאסי״ די ipn’T D390pipoi«9 רpכ9 םראל!

ipti ד פוזipripo ipow Dp. ,ר װאס חערם  ן
 ?אנטראי. כוירם םאר ארנוםגט 19 אלס ,19 דס
 11כ9ה ס9װ די, פס9 ײנ?וipr^o 1 ריםססו9 .די
n די p iw  pooinpo. וןל־ מם תאבוו די אוז 

ײpל9 ם«ר װאוניו כ?ז  רי וזי ׳ipd9T pd» רי
מ ברלגגס — np סײנס — דפס רײכ^  צו פי

PP39i .נאד ותם קיאםיפל בױרם ®פרברעמנס 
ipd סוף א Tnpi.למ*ר909 דער פם פייפ׳ ״ 

 חד ID90 די פת נעפרצז־יגם סיסול, רפדיקירןר
 מגסני• די פח אויפגוכפפס װןרס דיקפלםסו,

ז .וופסיװססו׳ ו o סים י n חני׳• מ גים אכזיכט 
׳ ו ו ז י  חחו< ״ז*ל,־ח^מו פרז־גונג איצטינו פז י
n m.? ^ס כנאסטו מ םןזיפמירד♦^ איז ו י  חו

i3 n « r i9 t ז איאוו 2׳nm איחמ י w ^ 9 D r 
ח ספמו׳ מ י ר \זו W* צו ^ m 'h W F im ^ r w 

ל9 קאז זי צייוז, םו מי מ ־י >י' * 4ד

MM יס9ײ יחנר W  tit
״י • *יי ײי m*” ײי s ז א י ׳ ״ ו י ן מ •

»
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יגע
װאשינגטאן

m w װײ׳עענטאן יין דינעז װ<ור 
 ארנ״טעד וױכטיגע #ווויי פ«ור;ערורעז

)!>vcji־ivy;v, סטע’ניו־«ט » װעיכע אין 
 סיוראינ• סיעייעי זײנען ׳וני«ונס נרו«ע

 *ױ ויינען |V<Hnwop די טערעס־רט.
 נ«מ- סעמועי פון נעװוודען נו־£נעױפען

 אסעריהא; דער פון ורעזידענט «ערס,
 און <יינ*ר. סיו 14פערעריי־«

 װע- גאריכטען נעחאט ח<וט «רעסע ד•
 קסנשערענ־ די םון נ«ר»שטער רעם נען

 *•נעתענענעז נ*ט סנער זיינען צען,
 ד> װעיגע מיט ,iv&phs די געװ*רען

 נא• ,•V ױך נעחאם ה<ונען ?אנסער^נ«ען
•עעפט־נען.

 װענען נעװעז איז ה<ו;שערענץ א״;
 ;ע״ איז *וױיטע די אוו זורנייט נייזאן

 רײהע » אץ *רנייט שדױען װע:ען װען
אינדוסטריען.

״  זיך ה*ט ש«ו;שערענ«ען בײדע נ
ו ?*נשוחננץ װענען נעהאנדעיט  די ז

 ?אנ• דעם ניי טרײדם. ארנאניזירטע
 איז ארנייט שרויען ווענען פערענץ

 :שראנע די נעײסחנן אװעיעע׳עטעים
 זײנען *רבייטער שרױען װיפיןמ אױוי
i'K נשורענץ iv יודנײסער, םענער 

 otnv נעזעלטאשט די װייל דערםאר
 מים ארנײטער שרויען די ט• ניט נאך
 ט■״ װערען עס װי מאס, זעינער דער

 ל,<ונ- כײם ארכ״טער. פענער ;ע־עאצט
 זײנען• ארנײט שייז«ון ווענמן םערענץ

 אז שאחטען, נעװ^רעז א־ױסנענראכס
 סהענע־ רירעשטע א אױ ארנייט שי׳זאן

טריידס. *ר:א;ידרטע רי *ו י־י
 טמוינענדע, דינען פאשטען די און

אנזת־סענזאציאנעיזן.
 װאס מאי, ער׳שטע רטם ניט איז עס

 רורך זיך שלאנען ארבייטער ארנאניזירטע
 שטנ• ■ריזאךארנייט אז ױניאנס, זייערע
 אכעד ארכייט״. ״שרייע סיט קודירט

מר ׳י‘*' װייסער יואס  עס. ווערט עי
 װענען ניט רו<)א זיר האנרעילט עס און

 » אוייףי אננעװיזען ם׳חאט קאנשורענץ.
 די אין עעשער די אז פא?טעז, רייהע

סשןנ״טשיער. איינשאכע זיינען שריזאנס
 «ריז*נס די אין נים ארנ״ט מען

 דעם שאר טחנר סטיים פארין כלויז
 רענירוננ: שערעראלער חנר שון נעכרויך

 לאםיר ■ריזאגם, די אין ניס כיאכט םעז
 ארעסטאנ״ די שאר שלײרער בלױז זאנען,

 אז שארמםעלען, געשענם זיר ם׳האט ;טען
 סטר־ אנדערע אויס דארטעז ארבייט מע;
 נע״ פאר׳ן אי׳ז אבער ארם־קלען, טע:

 ם׳ה^ם ;נושא ■ריז<ו;ס ־די אין בי־״ד
̂עז, ;עתענם זאנאר ז־ך  סען »ו שאר׳שםע

 אונען ■ריזאנס די אין אוים א׳־בייט
 *דער םטיים אנדערע פו( נעכרויר פאר׳ן

 דעשארט־ און אינםטיטוציעס יעג־רוננם
 אין אױך ׳שױן איז נוםא דטס מע:טם.

 ווא־ ארביים״. ״םרייע םיט קאנקורענץ
 אין סאכם סען װאם ארנייט, די י־ום,

 װע־ גמטאכם נעקענט האם ■דיזאנם, די
ארבייטער. פרײע פון ־ע;

 שײן מען װאלט דעם ווענען אבער
אויםהױבען. נעשענט נים נע־ערײ

בע• דאר איז איינענטליך װארים,
 נעװי־ א יריזאנערס נים פען װען כער
 ע;5ז* םיר װאס םאן. צו אדכייט סע
 םוזען בכמ עטראױ ווענעז דיינשען ניט
 לאננ *זוי »ז זינען, pK האבען מ>ר
 «רי• איז םארברעכער שאר ׳עטראוי די וױ

 ארויסנע־ יכער5אוםנ?יש< דער זאל
 הא־ נעזע^שאשט דער פון ׳עטױסענער

 שאתעםען. «ו זיך װאם םיט ענעס בעז
 כא־ *ו זיך וו*ס מיט האבעגדינ נ־ט

 איי״ בלויז אפילו דאר וואלט ?עפטינען,
 שרי״ מאנאגהן איינינע אדער יאהר ני;ע
 הע־ םוים. יצאננזאםער א נעווען זאן
 נעהען שדיזאנערם װי םאשי דאך סיר רען

 זײ האצט םען ותז זינעז, טון ארא•
 אכסאלוםע איז ״קארזוערס״, איז יאננ *ו

 ניס זײ לאזט םקן און איינזאםפייט
 םים חת א םארנעסעז, *ו זיד נא־ניט
̂ון די אויוי ׳שטטענס איינענע זייערע  ■ריז
 געהאנ־ ניס א<ז<ו, זיד האם דעגט.
.5ננאי *ריזאן'ארגײט װענען דעלם

 ■ריזאדארבײט «ו שוםמ dp ײעז
 טהאז. tOP םעו װאס אאץ, איז בכיי,

̂ודעדען איז  ר?נירוננ?ז, םטײט די םון ם
 *ז ו»,TJpר םעדערא< דער פון *דער

 בא־ רpארבײט ארעםמאנםען די זאל סען
 טיט בא«טח^ן. נ?חןרינ און צאהלעז,

•ריתח־ארנײט טייז װ<ואט »<י»ן דעם

ר ננ,pדרpנ דער זיר,  /9T9 איז זשרם סוםןל דן
t ז9 ?3|oot9 t»9 dp ו» im r r o נוו ד װן נ  ו

«י איסיצןר 19 #9י ײענוו י9נ װי ו־אה׳  T»' ו
v ניט m  iiono39 ו •דןר סקוס»9'1(9( די י  י

w די iiroimpo’ng סיגצעו i  tiM *9H *p איו 
ו ruro א ײ י  ים׳9 הר9י m יז9 װאס רן»9י נױ י
מ יזז י ר3»ײ ת m* פח | r n י־9װ נרויסו 

 נמײ90 דוד m י«ס#מהו װאס ,nnn ססרים
ז י ר » איהס י9י י ײן arp3n d פלית ס w. ז  ױ

ײ י ס ר9י ר ניײנ nמ ן o צו •rum? סאנ־ סמח 
w 9 ויח יז9 ײי ײיי׳ n a rwס  nm י?.1999וי

wwmmn •ניריי^ סו. ני״ײפסוס  tit ײייי״ 
*w m  * m r m  m vn v

כאך^. אכ. פון
הע?.־*רע^ורער י.) מ. ל. 9 ;

רעזאנירונג 1m pc .ראדוצקי......
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״פר״ע צו ונקודעדו f?i״P ין״;ינ״נטר'״
 םעסט- איז י.אנפערעמ כײס #בער
 אין ארבײט אז.מען געו^יעז, געשטעיט

 טארקעט׳/ ״פרײען פאר׳; יריזאגס די
 מען װאס Dip — װערטער אנדערע אין

̂ונס, די m אױס ארכץט  איז ■ריז
 די איז געכרױך ןיםאר בלױז גיט עס

 דער פון געברױו פאר׳ן *רער #ריז^נס,
 מעו זאנדערן אלגעםײן, *ין רעגירוגג

 ארטיק- אױסגעארכײטע n סארקױפט
̂ן• lie ״אױטס״ד״ למן ̂ונטראק־ ■ריז  ת

 אויסגעארכ״טע די אי קויםען נאיים
 אל- פאר׳ן עס סארקויםען און ארטיקלען
 יעעפער ■ריזאן די גוברױך, נעסיינעם

 שעפער קאנטראקטינג וױ אזױ ?״נען
 ״כא־ מאנופעקט״טורעיס, געוױסע סאר

 הענדיער איערלײ סטארקייערס, יערס׳/
׳ וױיטער. א?ױ און

 ״מא־ װערען-גאד ■ריזאנס די װען
 אמע- סאר׳ן *לענטס״ ניסעקטשורינג

 אין ארכניטער די און געבײיר, מײנעם
 יןרינען ארעסטאנטען, די יריזאנס, די

 שוין איז כ*אג א סע;ט עטליכע נלויז
 ארב״ט״ ״סרײע צו קאנקורענ״ו די אלזא

אומעהױעדע. אן
 דעפ געכרויכען ;ארניט דא ם׳קאן

 װאדום אןםילו, ״קאגסויענץ״ טערמיז
 ארעם- אן םון ״פארדינסט״ גאנצער דער

אן א אין ארבײטער אן טאנט  שאנ ײיז
גארנישטו כמעט טאקע דאך איז

 אז אויס, אויר דאר tfbtp עכ און
 ■דיזאךארביײ די קאגקורירען נאר ניט
 דעם אין ארכײטער פרייע די מיט טעוי

י גוםא ארבײט די םיט טאקע נאי ׳#רײז
 די אין ארבײט מען דױ לאנ; אזוי
 גע־ אלגעמײנעם שאר׳ן שע»ער #ריזאז
 רעגי־ די אז אױס, ראך קומט כרויג

 נעם־ שקלאםערײ דייע א אז האלם רונ;
 ארטיקלען, יראדו^רט מען װאו ׳טען

 אר־ די pc ארט דעם מארנעמען װעלכע
 די איז אויס ארכײט סען װעלכע טיקלען,

טרײדס. ^רײע
אלץ. ניט נאד איו דאס אםילו און

 ■ריזאן־ די אין נעװיזען זיך חאט עס
 אר־ םרײע די םאר נעפאהד א ארבייט
 ארנאניזירסע די ס#עציעל און בייטער

 סאך״ נים קאן םען װעיכע אדבײטער,
ישט׳לעז,

ר ידיזאן  דירעקטע זײנען ״צע̂נ
כקעב־שעוער.

 נע• אין סטרײקס it קומט עס ײעז
 קריגען בעלײכתים די איז טרײדס װיסע

 ססעב־ אםענעם אוים׳ן סיזעבס קײן ניט
 זײערע ארבײט די זײ סריגעז ׳מארק

•ריזאנס. די אין אניםנעכיאכט
 בײם האט מען װעלכע פאליטעז, די

 שטוײ זײנען אנגעגעבען, קאנפערענץ
נענדע.

 לײזײס סון ארטיקלען םארשידענע
 ווע־ בײשניעל, צום טרײדס, גארםענט

 און ■ריזאנס. די אין געסאכס אויך רען
 אויסגעקױ שרײכער דעם איז דערםאר

 קאנםערענץ איז באםײלעעז צו זיך סען
 אינםערניײ דער םון םארשטעהער אלס

 יױ װאירקערכ נארםענט לײדיס שאנאל
 און קלאױןס זאנעז, לאמיר ״נו ניאן״

 נים ■ריזאנס די אין מען תאן דרעסעס
 און ססוירטס לײן ביליגע א םאכען.

 נע־ יעדענםאלס װייםט, לײז בילמע א
 םדױעךקליײ לײכטע םיז ״•ארםס״ װיסע
 מאכען. אבער םעז ^ון טרײדס׳ דוננ
 סטאטיס־ נענויע סײן :יט האבעז כדר
 גע־ ווערמ ארבײש אבער ;װיםיעל מיס

 זיכער, נארנים זײנעז מיר און םאכם.
t' אונזעחן פין אונטעתעמןד נעוױסע 

 •רי- די םיט ניט זיך באנוצעז םרײדס
^i איז שמיער זאן ^ t סםרײקם. םון 
 עס קאן טרײדס אונזערע אין אויב איז
נארניט שױן עש .איז השעדה, א זײן

טרײדס. טעקסטיל די םאי השער• יױין
 טעקסטיי װי פאקטען, דא זײנען עכ
 זיך סטריילו־צײטען אין האב̂ע ריללס

 גאד אױף «ריזאךשע«גי כייט באנוצט
שטײנער. גױיסען א

 גע- װערט דאס לואו סטײכס, ,ד
 סטרײק־ דירעקסע אלזא זײנמן ׳טאן

אגעגטורע,. כרעכער
 זײן צו #ריזאנערס צוױגגט מען
!סקעכס
 נע־ דא זײנען סטײטס םאנכע אין

 *רי־ אין ארבייט סארכאטען װאס ׳זעצע
 ;מארקעט אלנעמיעעם פאר׳ז זאנס

 איז סטײטס דיוע אין אסילו אכער
 די קאנטראלירט געהם זיכער. ניט כיען

 ■רײ די פון מארװארטער ■אליטישענס
 צו ״מאכעז בעאםטע חעכעףע די זאנס.

 «רי- די און דארף, מען ווען אוי;׳׳, אן.
 ״זײטיגע טוען זאךאדטיניסםראסארס

כיזנעסלאך׳/
שע־ די װעגען גערעדט אלץ איז דאס

 דא אבער זײנען •ריזאנס. די אין «ער
 האט סטײטס ;עװיסע אין אז סאקטען,

 אױך סלעבען •ריזאנערס געשיקט כען
■ריזאן. pc ״אויטסײד״

 זיײ װעלכע ױניאנס, גרויע דער אין
 ידיזאן־ דער אין םאראינטערעסירם נען

 אויך שרײבער דער האט ארבײט״םראגע,
 בײם ױניאן. םאינערס די כאגעגעגט

 םאר־ בעויעז אױף זײנעז לאנפערענץ
 װאיר־ מאיז ױנײטעד די pc שטעהער

 זיך האב איך אסעריקא. אװ לערס
:געװאונדערט אנםאנג פון

מאינערס?" די אהער דא קוםען ״וױ
 איץ מאינס קײן ניט דאך *מ׳גראבם

•ריזאגסו״ די
 נעדארםט ניט זיך האב איך אבער

 ױניאן מאינערס די װאונדערען. לאנג
 וױ םאקצזעז, פון דערצעהלען it האם

 ארבײטען *ריזאגערס געשיהט ם׳חאם
 םען װי י1אז נקט1• סתעכ־סאינס. איז

t: א ארויה i n ארעסטאנטעז 
 כעארבײטען װאך שםארקע א גטער1א
 מע; האט אזוי װעג, א נײשייעל, ם1צ

 א נטעד1א *ריזאנערס גת■?! געשיקט
 סאינס. איז ארבײטען װאד שםארקע

 םאר םארמגגען אײנםאך זײ פ׳חאמ
סקעבס.

םהאן? דא מען w װאס ׳אלזא
 זיך האבעז מיר אז זיך, פארשטעהט

 אויפ־ געזעץ־נעבערישע אן אנגעשלאסען
 ^נםירען וועגען םראגע א ס׳איז גאבען.

 סטײכדלעדזשיסלײ- די איז האמיײן א
 װערעץ געםאכט *זאלען עס אז טשורס,
 די אין ארבײט פארכאםעז it געזעצע

 מאר^עט אלנעסיינעם םאד׳ן §ריזאנס
 גע־ די אז םשטענדען,1א אלע אװטער

 זאלעז סטייטס די אק דעם ווענען זעצע
 גצ״ סעחנראלע מיט פארשטארקם מערעץ
זעצמ.
 אױסגעארבײט האט קאנםערקנץ די
̂נראם א חןם וועגען  טעטיגקײט. םח ■ד

 ער־ ניט העז מעז אז זץ/ פארשטמחמ
 װע־ עס זאל הײנט־מארגעז אז װארטען

 יעט1 שנעל אזוי ניט חרכנעםיהדט. דען
 רס1סטײם־לעד?שיסלײטש די אח טען
 די םון פארלאנג דעם it צוהערעז זיר

 צענטראלע די אז הײםט, עס מניאנס.
 שמעדט די איז ערשאםטעז1קער ױכיאן

 לעדזשיםלײטיװ די און סםײטס איז
n לןאםיטעם  pc מניאנפ םארשידענע 

 פעדע־ אממריחאן גז^צער דער פון און
 אנ־ איצט װעלען לײבאר, אװ רײשאן
 פאר קאםטיין כאלציעלע א םיהרען
 װעט מעז צי ׳אבער נעזעצע. אזעלכמ

 פאר — ניט אדער ערםאלנרייד, ןײן עי
 ספע־ איז װאס יתיאנס, גרויע דער
 איז דעם, אין םאראינםערעסירט ציעל

 מינדער־װיכ״ די ;is גארניט דאס ין1ש
 ױאס קאנםערענץ, די און םר^ען. םינע
jtn: דעם ווענען איז y אנגמנױ דאךף 
 יזאנ־ װיכטינער א גאר םאר ווערען םמן

םערענץ.

 אנםלױםען, וואו װ*יד א אץ זיך וױים צײפזענוױיז
 כייקעז״ םענעליכע ®ח יואו ערגעץ װײם

 שילמען, װאס ןױנגער ®ון שלעכםע, םץ חעחנער ®ח
pc דערשטיקען. ןװ חאא דיק זוכען װאס טינגער

 :רעזאנירעז געםסם p* דיך געדןןנק * ט#רח#לט
 ? pnon קייץ גאר p* םעלות בלויז האסםו

 האניג? םים בלויז םריטם pk כועיג ניט דען צוגג דײן אח
pnn אץ וואומם  pn צארן קימ אין ח«ס קיץ ?

 קײנעםי pc קיעעם, pc גרעסער גים בעסער, ױם כיסם
 עם«ינדליך. םעחרער pn חןנקער םעחר nrcM ביזם

ע  W געד*נק pn וועגד pH בדודער, #דך מו־זזז
גרמדליר^ דד tomd אח םוומאײם די rvmA *ד

 ױעיע; — האנפערענץ צװײטעי דע־
גערויכע• א אי; איז פרױען־א-נייט

׳5ב> גרעכערע־ א :אך םין לװע;יג זין
:טיטי ,ל

 אן האט באװענו:; א־בײםע־ די
 אוז כזעגער — פריגציפ איגעטײנעם

 לוץ דעניזעי־בען קרינען ען“זאי פרױען
 ס־אדוקציאן כיאכ דערזעי*בער פאר

 אין אױך אז ואגען, קאן מען אכעי־
 טרײרס אדגאניזירטע ־ פארשטעגדיג

 דורי־- א־־עג״אי ניט פרינציפ דיזער װערט
געפיד״רט.

 װאן דא״טען, םרײד^ א*:זערע אין
 איז עס )אר ײאױארבײט, ארבייט כיען
 װײדזשעס׳״, אװ סקײל ״טיניסום א דא
 אלעםען סאר סקייל כיינימום דעי איז
 פרויען און ארבײטער טעגער פאר —

 איז עס װאו דארםען, ;ארבײטעדינס
 -8א דא זײנען עס אזן שטיק־ארבײט

 ד׳ער־ װידער איז ■רײזען, געמאכטע
 נזערע1א אין אויך אבער םאל. זעלבער
 דער װעדט זאנען, מעז קאז טרײדס,

 גיט 3פרינצי אלגעמײן־אנגצגומעגער
 םי- מניאנס דורכגעפיהדט. אינגאנצצן

 טינימום די ביז :אר דאך זיך ^עז
 הע־ וױידזשעס, צו עכ קוטט ;סקײלס

 די טאקע ארבײטען סקײלפ, די lie כער
 םאר געהאלמ העכעיען א ארױױ מענער

 1צ זיך קאנען פתיען די װעהרענד זיר,
 דאס נאר דערשיאנען. :יט אסט דעם
 טרײד־באדײטונג. יאקאלע א שױן האט

 טניאנכ די װאו טרײדס, דא זײנען עס
 פון פראמקציאן די אונטער״שעצען נופא

 פראדוק־ דער געגען םרױעךארבײםערינס
 יױ די און כיענער־ארבײטער םון ציע

 רעמר^בט[ ניט פאדערען גוםא ניאנס
 װי ארבײטערין, אןי פרױ, א םאר ין1ל

ארבײטער. אן פאן, א פאר
 נאך דעם םיט איז פראבלעם דער

מ.Bvרשv ניט
 יס1אי נעהמט מען װאס םאקט, דער

̂־־ויעץ .׳די  כלל דעם םון אדבײטערינס פ
 זײ פאר פאדערט מען ארן ארבײטער,

 א אײנצושטעלען געזע״ו, ספעציעלען א
 פאר װײרזשעס״ אױ סיוײל ם1״מינימ
 פארוױקעלט* דער יף1א אן װײזט פרריען,

סראבלעם. דעפ פון יזײט
װע־ רוקא ניט זיך האנדעלט עם א.ץ

װײדזשעס. גען
 איז אינדוםטריע דער אין םרוי ,די
 דעם אין שװער־פונקםען די |1פ אײנע

 די לעבעץ. אינתפטדיעלען מאדעתעם
 י1פר די אז נז,1א לערנט ציװיליזאציאן

 קא־ דער און םאן, דעד ױי גלײד איז
 םרוייען מעהר אלץ ארײז ציהט ייטאליזם

 פתיען די אבער אינדוסמריען. די איז
 אינדוסנד די אי; ארײננעצױגעז װערען

 מענער־אר• די מיט קאנקורירען צו ריען
בײטער.
 אינ־ די אין־ םרויען־סראבלעם דעי

 ניט שוין זיך באנרענעצט דוסטריען
 טרײדע צאהל באשטימטער א אין כיעהר

 עס 1װא ״סקילד״־טרײדס, אײניגע די
 פרויען, מאסען :עװען איצט ביז זײנען
 אלערלײ פון טדײדס די געװען זײנען

 מינים אלערלײ שניידערײ, סארטען
 מאסען דא זײנען איצט ;קלײדוגג

 ״סקילד״- אזעיכע אין יך1א פרויען
 האט ריק1צ לאנ* ניט ניז װאו טרײדס

פארשםעלע;, געקענט ניט גאר זיך מען
 בא־ יערעז1 דעם בײ װעלען םרויען אז

 מאסען דא ^ויי ז^נעו איצט שעפטינמ.
 ״אג־ םיזיישרשװערע די אין יך1א פרויען

טרײדס. סלילד״
 אעטערעםאנט דא־1א אײך ױעט עם

 ארבײטען םרױען אז וױסע;, צו זײן
קוילעךגריבער. אין 1אפיל

אר־ םרויען װעגען סאנםערענץ דער
 גחד א געװעז דערםאד שױן איז בײט

 װעגען קאנםערענץ דער װי סערער,
 האם קאנםערענץ בײם סריזאדארבײט.

 מיט יםען1צוזאמענגעשט יך1א זיך־ מען
 װי• ױניאנס מאנכע װאם םראגע, דער
 אר־ דער צו פרױען צולאזען ניט לעז

 או; באגרענעצט טאקע איז עם בײט.
 /1אז פונקט גענת, באװאוסטזיגיג ניט
 אריינ־ ניט באשליםעז זאל ױניאז א װי

 אבער טדײד. א אין מאשינערי צולאזען
דא. זיינעז ױניאנס אזעלכע
 קא:פע.*ענץ פאר׳ז פראגע דיזער מיט

 די םאנאנדערנעװיהעלס אױך• זיר האם
̂ן שװעריגקײט גאנצע  אתאניזירען ב
 מען האט דעם ױענען ן1א פמיען.

 טעםינ־ פיז פראגראם א יסגעאדבײט1א
 אין באציהונג. באשטימטע א ן1א סײט
 פרויען־׳אר־ ארגאניזירעז םון םראנע דער

 נארעל- די פון יתיאנס די האבען בײטער
 עס ערפאהרוננ. גרעסערע א טרײדס

 כאטש אז ווערען, געזאגט אבער דארח
 ארגאניזירען 1צ באװיזען האבען םיר

 צו באװיזעז איז פרייעדטרײדס, נתיסע
 זײנען סטרײסס, פרױען נרויסע םיהרען

 ער־ טדאצענט הונדערט ניס אויך מיר
 אן7 װעם םראנע ד• און םאלגרײך.

ערלײדינט. זײן ניט גיר אזױ
ים:ע־1א אבער האט סאנםערענץ דער

 ניאן1• יעדע אנשםאט װאס דאס, טאז
 םראנן דער םימ םאטערעז זיך זאל

 טאגע^ אוים׳ז זײן איצט עס וועט אלײן,
 בא- ארבײטער נאנצער דער םון ארדנונג
וועגוננ.

 יעדענ־ וחנלעז סאנפערענצען בײדע
 אהן אינגאנצצן םארבײגעחן ניט סאלס

 וואס גום, געוחנן איז צס און ׳ןױרקוננ.
ײ םאדגצקומע• זײנצן ז
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 ארגא־ איסטערן א-נטערנעשאנאל דער װאס
אױטגזןטאן האט ניזאציאנפ־דעפארטמענט

•1ל«ערי8ד׳ דזש. םון
. j «\• י * י % • • י״א:*־ א י־אגג קאיאגא, א•;

 און נארדענטס, רײדיס פין ••:עפער 1י־ דא
 האני־ •;:ער;-עען אן דא-טא; פייז־ע; טיר
 צײט רער ביז זי־־ען.יא~;א: צו זיי פיין
 הא־ ;׳טריבען,’; װערט נאדינט דער װען
 שעפער די פון £יגוי באוױזען טיד כען
 הא׳ פירטעס פ*ד געגען אר;א;ידרען. צו

פטרײק. א דערקילע־ט כייר בען
 א־בייט די צו גמ־־וט קאי־א;א אי;

 ־<־’ ״טטערוגגען םאר׳טידעגע יפװעי. נאנץ
 פון און פא^צײ דעד םון געדאכט רען
 אםיי*ו י*אזט כץען *צמאדט־טאטעס. די

 און צירקורארס, אוגזערע פארטיײעז ניט
 ארנייטער אן צו רעדען ניט טאד מען

 ;עהאט שױן האכען כייר שאפ. א לעבען
 אײנציגען דעב םאי ארעסטען 5 דארט

 גערערט י׳אט כרען װאס *םארברענען״,
 םיר *טא■. א יעבען ארבייטער די כיט

 סייט ׳טטיררקען א געכיאכט אבער האבען
 אוםגערעכטיגהײט יפרייענדער אזא געגען

 זאל <לאגע די זײגען אױסזיבטען רי און
 װע־ טיר דאס האםע;, כייר ענדערען. דןי
 אוג־ םיט אגגעהן קאנען באיד דארט יעז
אומגעשטערט. ױגיאד־טעטיגשײט זער

הא־ אייראנד, יא;ג װאודהײװען, אין
 כייט ראקאי*, אקטיװען זעהר א טיר בען

 יז*ט י*אקאי* רעי מיטני־ידער. 15() ארופ
 טרעזשורי. זיין אין דאי*אר 800 ארום

 זיבען דא איצט דינען װאודהײװען אין
 ױניאן אײן און דרעס־יעעפער ױניאן

 מיטגלידער 150 די חוץ א הלאױדשאפ.
 די אין װערען ,107 אקאי4’ דעם םון

 מיט־ 150 ארום באשעפטיגט אויך עעטער
 אין יאקאיס. יארהער נױ די pc גלידער

 ציײי דא נאך זיינען יטםעדטעא דער
 װאס קלאוק־״שזאפ, אײן און דרעפ־שעוער

 די אין יוגיאךשעפער. קייז ניט זײנען
 50ארום באשעםטיגט װערען יטעפער דרײ

ארבײטער.
 װאודהייװעז איז ױניאן־שע«ער די
 שאפ יצדער מא*־םיטינגען, אםט האבעז

 חוד^ א אין סאי אײן איז באזונדער,
 איכע־ אז צוזאסען שעפער אאע האבען

 צװי־ ױניאךנײסט דער כײטיננ. םיעעם
 מעד׳נער. א זעהד איז ארכײםער די אתן

 מא־ צו אנטיטאאסען זײנען םיטנאידער די
 אנגעזעהעגעם אז םאר אאיזאא זײער כ*ן

אינטערנעשאנאא. אונזער אין אאתאא
א., א. דזשאסײקא, םון 57 אאקאא

 אאם איז ער אאקאא. נײער א נאו איז
 חדשים. דרײ װאסערע א נאנצעז אין

 מיטגאידער 40 ארום האם אאקאא דער
 טרע־ זײן אין דאאאר 150 ארום אוץ

 ױניאן םיר דארט האבען םיר דפורי.
 םיטנאידער די חוץ א סאאוק־שעיער.

 בא־ דארט װערען ,57 אאסאא דעם םיז
 םון טיטנאידער הונדערט ארום עעםטיגט

אאקאאס. אינטערנ^אנאא יארקער נױ די
דדפא־ אין טעטיגקײט אונזער דורןי

 קאאױדשע־ ניט״ױניאן םיר זײנעז םייקא
 אבער, אעצםענס ביזגעס. םון ארויס «ער

 דרעס• נײע דרײ געעםענט דא זיד האבעז
i m r,די און קאײנע, הײז נארניט און ־ 

 ײידעראנ־ דארוי ארגאניזאציאנס־ארבײט
 דא איז דעם חוץ א װערען. געםיררט

 םיר- דער םוץ קאאוק־שאפ א םאראז נאך
 טאנ־ ביווער^. ראטהמאך ^רײזםאן, סע
 זיף האבען *שעפער די םון ארבײטער כע

 די מיטנאידער, אאם פארגעשאאגען שוין
 םינ־ און ײעהעז נאף םען דארוי *נדערע

 גיכען אין אז האםעז, מיר אח םעחנן
 אא- דעם םון םייטבאידערשאםט די װעט
םארמאפעאם. זײז קאא

 אאט איז װאס אאקאא, גײער א נאף
 אין זיןי געםינם םאגאט, צװײ באויז

 אא־ איז דאס דזשוירזי. ;ױ ■צײנפיעאד,
 .90 סון םעםבערשי• א םיט .140 קאא
 זײן אין דאאאר 200 א האט אאהאא דער

 האט צוריק םאנאט א סיט מתןזשורי.
 םיטגלי־ 20 באויז געהאט צאסאא דער
דער.

 אר־ צו דארט געאונגען אונז איז ־עס
 וואס דמנס״שא•. גרויסען א נאגיזייען

 אר־ 150 ארום געוחנהגאיף באשאםטיגם
 מיעטזנר ויאד « סים אןבער כײטאר.

M האט r  i n ,א נאך סיט איגעברענט 
B « r צוזןך דעם םים געווען איז װאס 
f ביידש טון ארבײםער אאע און םען r 
 ארדם ארבײםםלאז. מײןורען זײנעז •ער

 הא־ ארבײטער רי פיז אסאימדאוךזיבעצינ
 די ױני*ז. דאר m אננצמאאסעז זיד מנן

ױ־ אײריאמר. ®ון ויינאן *רבייטער מ  ^ג
א«מטאםוננ. איםאאיענײצער ווון אאנר

ך םח באאאמםים די  אחד «וױי .
^« סצזטױ װעאאגדמ אאר,  ךיסט«ך2ײ י

 א ט*רמ§רײם ח^מק ואיבייםאר, אודאאנן
. ג נ ^ m ײז די  אין מאמר די װי

^ד פ ^ינ  אר־ די .vnmt נים כמזור •
ײי מ pnw בי  p » w ir y חר 
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 האכען די װעאכצ ײיט ארכײטער, נע
 ארבייט, רער נײ צוגױפגעטראפען דף
 יױ רער אן ^;־צייםען ?יך אױף ;y:זאנ

̂ן,  גע־ דיכטטאררדער זײגען זײ און ;■
̂עצער זײערע פון װא-ען  ז״ז םאי פי

 דער װען אכער ױגיאךאײט. אקטיװע
 האנען גציוארען. געשריבען איז רעפאד^

 געדארפט שע«ער אפגעברעגטע צװײ רי
 ארבײטער די און עםענען, װירער זיף

 פרצצער. זײערע נאלופען צוריק װעי־ען
 יא־ רעי אױף אז האפען ארזא, קאן, כען
 אא״ טעטיגער א פארברײבצן 1זאי האי*
איגטערנעשאגאײ. אונזער אין ?אר

 ארעטצתי ברודעי װאס צײט, דע״ אין
 אאנג אין ארבײט דער טיט פארנוטעז איז

 אר־ דער אין אויף ער העי*םט אײי־אנד,
 דעי כייט סטײט. דדצוירד גױ אין בײט
 האט ראזעגבערג און דוראנדא פון הירף

 ריג־ אין 139 ראקאיל ארגאנידרט ער
 130 יאקאי און דז״עױי־זי, נױ ר׳וירסט,

סיטי. דזשױרזי אין
 א־ום האט איגדזױרסט פון 139 ײאקאי

 דער אין דאראר jki א און םיסגי-ירעי 40
 ױגיאד צוױי דא האנען טיר טרעזשויי.

 דרעס״ אײן און קי־אוק־שאפ אײן שעפע־,
 גע־ גיט דארט צײט א פאר איז עס שאפ.
 הא־ טעםכערס די און ארכײט הײן װעז
 אר־ די אנער געאיםען. וױיניג גיט נען

 רא זײגען עס און אן זיף פאגגם בײט
 װאיז־ זא" אאהאא ךער אויסדכטען גוטע
סען.

 צו אנשטרענגוננען יעצט טאבען םיר
 רוטה* מין שאפ דרעס א ארגאניזירעז

 וועט שאפ דער װצן און דזש. ג. פארד,
 איבײםער די ורעיעז װעיען. ארגאניוירט

 פון 139 אאקאא דעם אן א^איםען זיןי
 אאקאא חנם װעס דאס און אינהוירסט,

שטארקען. פיא
 ©ון 136 לאיזאא אגבאאאנגט װאס
 םעטנערס 28 ער האט םיטי, דזשוירזי

 טרעזשורי. דצר אין דאאאר 326.00 און
 םעהר געהאט ®ריהער האט אאסאא דער

 סאעק״צײט דער דורף אכער טיטגאידער.
 יר־ זוכעז געםוזט ױי פון מאנכע האבען

 הא- זײ ײז מטעדם, אנדערע אין בײט
 א;־ אין טראנספמרירעז זיף געםױט בען

אאקאאס. דערע
 ס:ײר ברו^ר פון חיאף דער סיט

 אין 93 אאלאא אומאניזירט םיר האבעז
 דעם סון טיםנאידער די ברענכדפ. אאנג

 שע״ צוױי אין כאמעפםיגט זײנען אאסאא
 אאנג אין זיף נעםינט שאי איץ יער.

 •ארק. אסבורי אין אײנער און ברענטש
 טערבערס 66 ארום האט אאוזאא דער
 טדע־ דער אין דאיאר 500 אדום אוז

 סיאעין שדעסאיכע די גיט װען זשורי.
 אא״ דער װאאט דארם, הערשט עס װאס
טעמבע^. מעהר סף א געהאט קאא

 ארגאגיזירט איז אאשאא דער אײדער
ניט זעהס געװען דארט זײנע געװארען,

 pt אײױס זײגען װ^אכ^ ױגיאדעצועי/
 דעוארט־ אוגזע• װ• גאכדעט ביזגעפ,

 דער טצטיג. געױארען דארט איז רע;ט
נ* אײנציגער  יצאו. נ-ט-ױניאן װישטי̂ג

 שו• דער איז דןרט, ע־־זדםטירט װאס
pt אד^ סיוױרט סטאר די ̂נר ?אטו  ד

 יןלר דצם רנם ׳צױן עקדסטירט שאו
lo iu. פאר- שױן איז צגצידע ס־ א 

־ צו שא• דעם גצױאוען װעגדט ד | מ  ן
 ^ר״ ןחן אאץ נאך דערװײא אבצר #זירען
 ״y»r מאעסנן צס װצט אפשר פא^ג.
, טער.

 הא־ אין אאוןאא א אויך האבען כיר
 דור .134 אןמאא — חש. לעגסעק,

M גץהאט אגפאמ אין האט יאקאא l, 
 האט מיט«יד^רשאומ די טעמנערס.

 חונה א פארקא^רס^ סך א אבצר דף
ך און ם&רײחס גצי׳ונגעגע גיט ואר א  גן

 ‘אי n כאטראכט^דיג סיכות. אנדע-ע
 פאײ א צו ג^וטצן ריר דיגען גע,

m אנ. כרודער כיט ״צטענדניס w i i, 
W אדוין זא-ען כייד 'tt ן« W 'M n n 
 איהס Dim ראזצנכצמ כרודער און

ארנײס. דער אין הןאפצן דארט
 הןט נואר?, pc כרורן, ט. ברודצד

־ 17 אױםדכט זײן אונטער שו ך  ױדן
 t2\ אאסאי אין ארבײט זײן אחוץ יער,

 דױס-צאהאצנדע 202 האט 21 י>אקאי>
 500 הןט אאחאא דער און מעטבערס

n דין אין דאיאר irrjno. אין אבצר
ײמן םצסנצרס דיזצ װאו שצנצר  נא- ו

-©lp 200 א אױך ארבײסען
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?•* «. ר א ק ^ ל ״ ר מ נ ו ו
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 װחייס״ און דרעס װ״םט, םון נױמטןהט
 54 האט לאקאל חןר ארכײטער. גודס

 טרע־ א־ן ראיאר 100 *־ום און סעםנארס
זטורי.

r נ. ראהוױי, אין nז*ך סוסינט ״ 
 11H .31 לטקיוא ייניאן, ררןססאכער די

ר אזן ס׳נסנ׳ןרס 28 ״אט אאקאל מ רי * 
 »*ן טדןדאורי. אין דאיאר חונדערם

 ניט״ױניאן י0*ו דא זייגאן ׳*םעדםעי
 אי*ט, ־«טעהט זיור די װי דרעס־׳מעטער.

 א״ן סיט סזטרען «ו ריר ערװארט׳ןן
o r■ ו אזוי T סיזטו חנר װי ני f  c m 

 אױזי אויר •טטט נרוק נרוומר אגפטננען.
 װחײט און וױיסט די ,51 יאקאל אויף
 נױ •*סייק, pc ױניאן ויטיתןןרס מדס

מ גרויס« די *וליב דז׳ןןוירזי.  חאט סיז
ױ רעדבוןרם. 31 נלױז יאהאא דעי  נר
 די אױוי אויוי אלזא *אסט כרוק דער

.PM 115 51 ,31 ,21 יןוקא^ס
A
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שםועסען קורצע
* רעד*קם*ר דעס יײ^ייען  

ער די עז י  :: fiM Km
9JI — / איז o’rFJ פון ם״ו זעהר 

pm ױגי*ז אײ^ר ייז פרדט איחר MH /1י>א  nn 
י  i,ih ױייר נויסינ. איו דאס גגןרנ,4!* ^ר11נ

4n # if W1 ױניאן דער צו מאגערס די •וו mm 
 עק־ ניט ױגייז קײו #עו חו*ר׳«י««4• א״מר 1צ

f rv B T f, גע״ ניט איז ילײן 0ײ אנ׳ני
1 f f t  JDי1§י ov ט«טעז, סיט פרויסוױיזען 
*m  M מי אײ^ןר ױ ר  ארויס״ נים עס סיר tVJirp נ

WHfomto ,Pl$l װ«יט איהר װעז נום׳ אונז 
ilffpJ• •נענען אוימוזעצ׳נז װינםיווס ••אא i״■j 

•  פאר־ נעיז ov סיר ײפים•) •דמימל,* מוו׳
W f'lW tfH, נעפוגען ניס ײפיכאןו סיר אוז p ’p 

’tjrr *רא§רזו1ױ1 iif דעם איז ?ריטיק אײזןר 
 צו״ סוײען ;עםייא צו האנעז ijr• |jf• ארד•!.

 פערזלעז געוײסע אויכזע^נו יאזי איז /י•רו
1 V0איבערהוייט, ראניק, ז*יז איו •^)ןנןר, ״{/ן 

1$ oon wo .קריטיק א״ער איז אנ(ןר נעסעיע 
H i  VH)VO םיינבערג נדודער כ״ ס#נם איהר 

••••If םאקטעז, װעיכע .4 •וניזט צו גאױו איו 
i f n !••אז ססז, א ;ים א*הר זאגס 09י — ••ײ 

^ מי4א #ד  ר.*;־ דא ױאס װענעז ריכםינ גים |ה«7•
T t א־ ליריעז איז דא א״ןי לאגייר סו;

 •;־,זע״ דז^׳זגעיאי־ דער װאױס ערל^ר^ז, 1090
ט אננענוסען חפט נאארד 1לו«ױ  iiii'.i איז .1 ױ:?

 אב«ר, װאו׳ארכ״ט, נעױאי•! ימצ»יחרס4א 1*0
11♦ Of איז אױיסנעװיזעז, נפלד זיר חאם ov 

ff« fJ אבעד סאיט׳ דער אין נלויז א^*רנײט1י 
n איוזר אין n o  די ױייל v װארוס װעזעז. 0

 װיי״ םאריטידענע נעקראנעז חפבוו •דגי^אןד
f l f f iאיהר פאד נעהאלסען חאס 1ױ;יא די אןן ׳ 

 װײ־ די םון פאר׳פידענהײט ,ד Iנא׳*יצע צו 0|4•ל
ov*rv3 Dדי׳ n  *1 .OfO ד׳גם םוז וױידזשעס די 

to**T>o^ ®•דאיאר סס און ס» פארדינם חפס װ 
i• אי׳  סיניםרם דעם םוז וױידז׳שעס די װי •מאט וי

 כאנמז דאס תװ^ז, איז רעזולםפס זמר ארגײנתר,
t ד♦ r r ;w 1נ **בזוז!•  ־,4ײא םוז בסד$*ים י,ר*

 איטע די נעײעז ?ס איז יאזת׳עז ד#ר איז •••י
0*n• 0$W0 .זײנען ד)נם צזריכ ׳•®״•׳ארכײט 

תז «לע ivDiWM*nN צזײ•  עםיק• •וו איג
M B T f האם ױגיאו די וואס tn u n .פזױפאםעז* 

מי <ir ד♦ • r איחר »ח ■D®*«nrwr׳װער־ *י ״ 
ד nm איחר מ * onn,♦ אי־' איז זאנט, איהר וזי 

fg ,o v 'W O אינדו־ נ?*ר1א איז ודי לאננ׳ *זוי 
o f*  f*ioo ײז  אויס נים סאכם שנדק-ארכײם, ו

if אמיתד f f fn פרם׳• ip p אינדוסםרי! אונזמר 
o ffo cy i 0*3 * O J " f נעזונםעז א אויף ווצרצז 

 טעםי^ אנדערע •ילע צולינ און ׳ד?ד§»ד גאזיס
TJfH* י•• Ifoon םרי־ אונזערע איז •ר?יערס 

ת1מ r הענעז םיר װעלמ איו *וז סרסיסחװ, ײ i 
ס אמו, 9*3 י מי  נעװארעז •ננעניםעז איז איי

00310 A ,נצםייד tv באישיןועז נ»ר זאל יוגיאן די 
 םיניםום־ דעם םאר פארפגםװארםליך 1**1 אוו
 װערען״ נ?מכערט נטסיריי^ *,or *סזבסר ,9**00
 איבער״ז ארגץסס־פרײזעז אגנאטדעפם vgfl 11א

901 .9"P0 דעם צו װערעז רמל«ז•!1אינ דאס 
ױמןן ססססר •דיװואתו  ואכײפער. אוז גאס צו

0*1, Ogn י•• IFOWB V איהר פאײאנגט no 
 הױפם־פאקם דער ,dpvb דער ? •ײגבצרג גדודצד

0*1, fg נים האט אראנדז־שםענט נידאיצםעע די 
ov fg &**r>of3 איז ijreippngB ד4י דיזעלכע 

w*3fi װי •*f די pr^gog ןױמתז; f i די צוליב 
09"p0 V3fi*r^oo איז ••lyo ip in ערנסטע די 

i r m  r im o m ר צ ס ז ^יי ו  װאס ׳פעפער, י
 דעםאראליזאציע נרויסער g צו נצפיחרס חסס
ne ױניאן. דער איז אױך װי אינדוססריע, דצר 
10 ogn פאר $)tvop«c v 1 איהר וױלט ov קעז 

1^4 tg ז י  אײנצעמע. לײדעז jypgf ugeig י
 אויב אכער At ס״נבמרג כרחתר *ס1 רסס
 מעהד םיר גים דעז f'g ױיז, ’ifg iP’gg ז«ל ד§ס

r׳gf Of fg j*rngיעpyo^g l איינצעמע, לײדעז 
חו ײ  נאנצע g אײדזר סוײצנדע, מחנויימצ י
9011'i w i i r i תוריו־ א צו װערעז אינערנענעבעז 

n ig o rfrvm i ? נלוײ זײם, אונזער םוז ׳סיר 
M*3 tn נאנ־ רסר װעז 4«ײנ קזרמר ו א*) וס 

D m n  m זאלעז װערעז, אגנזגוםעז ותם »*t 
fg ,'iwfiyiig .iin נ*ר M> f39fij**o װיי• די 

O fm ח• g T »  o nלארדינyװעייז !רבייםער ז 
g• Dgfioyרpלyנyװ דםyרfy, װעם yנים אבער ר 

 א האבעז װעם ער ogn דורד וצוויגקז 9ס*
 ? יאהר אין ארנײםס־װאכען tig «ײם נסרסנס*רסס
tn  v  o n 93 גיס' *y fg ,mר *ov דארםעז נים

n vo *t\ ו» gBדלrv!זײו ן lyojg מ׳  װײי ייו
a ואאי n מפ  םיי, 'ifg fy־«:ngg נים רy em ני

? ילאץ אלםעז דעם אױף oinngB ogn צד
 נעזונד׳ איד געוױנעז יל8 נים fjn רy ותס אוז

 זײנע איבער ארנײםעז jyno ויס מ?ס פד *סס
 יײי* נרױסע ימעf זyנקyרpoאױ נווכחזןר »וז נוחות,

T o y m אזז tan, ומרוס bt> ר דער י ס ו  ,נ
ר ♦ 9 מר ןי״אא^דזן ײ רנ  הזד א קריגען נים ןן

ד?ן ^rfi מ w « ױניאו דער ®זז דער ז ח f 
 די .tyiyi iyffo איחם oy װעם לייזg g»3 דצר

dot ,im  mo סדײד »*ז n  fyi^f מ ייצם י ו  מי
iya»g iy r v  oovT , im n o׳po t״P אויי נ#י 

m סיססר nom ח  נינד myf g im רסס י
v h  fOHffi ♦סי •gדי ו ♦*ynoon j אר סײ אוז® 

m* ר* *vi *ר *ryp o rn ניס m נים סאר TngB 
3W9P3*m if9 ib  im 0*3 tm oon Tgngy tn 

joo *1 did סוס־ אח joooit oy *f 
n ןי mso חר M יי i'oono oom*m 

T f ^ D U D D t D  DOT I1D ריײי•• 
r w ד ותד מ nrr מנ n ofp* י ײ ײ ״  *י

n  *n o n ד w מ ore* to*yv ײ ארויס »יאר ײ  י
: irfg■ זוײ» nר« 0 וי

 ארבײםזגד ״;דעז נעזע-ן גערן ס־ר iyosgv װענעו
 דרעכ״ דע־ !,א און ק״אזדאיגד^פכדיע דע־ pא

׳;יעד ־»־־, ;#;«׳; ראב ארבײט־;; אי;דיטט־*•;
 גי;י־אט גא־ניט אויף װאיטען סיר יאלר. איז אד”

m;,!;זייג•; קריגעז זא־• איבי׳טער יעדעי אז ;;־ 
 #איעס :יט אב־;ר ױאך. די דאיא־ דוגדעיט (א),

־ ••אס  אויסנ־נשיהרט ;׳•,:c׳ אזוי י,עז וײנשעז. ד
׳טטוגדע, א דאי־־אר ,ציױ יײי־ט אייל־ ;י;, *•׳;*־;׳.

 אדכײםער. יי;רעז פא־ א “דאיא so ה. ד.
 קרי• עס לענט איהר אז זיכ־עי, אבער א*ר.ר ז״ט
 נעמראגען ;יט ;!,װער קי־אייס זעהן. יאכ״ר V נ־;;
 װאי־טעז זײ ;אר ײ־;ן סי״יאנעדען. כיויז םוז

 אינדוכםריע קיאוק די ײאי־ט לײאוי־ס, נעםדאנעז
 ;־,א קיאוי די ב**שרע;קסע. זעהר זעה.־, א ג*;;וען

 געװאיגן זײגעז דרעפ־אינדוסטריע און ;,דוסס־י
 טראנט אוו קױםט עויס גרויסער דער װייל גױיפ״

 עולם, נרויסער דער אוז דרעסעס. אוז ק״אולט
 וױידזש־ארבײ־ םוז ארבײטער, םון טעהט1בא״* ױאס
 די דאי־אר צװײ וזי םיר*ױע:יגעד, פסןרדינם טער,

 צו ערװארםען ר ה י א לז:ט ײי טו ׳טםונדע.
 זאל עולם דער און ׳שטונדע די דאי־־אד צװײ קרינען
 אר־ ב־;ר“ז*; ד־;ר ץ ט)«יאדוי א־יער קויםע: יא;־;ז

 ־װאכיגעד40 א צו ב:ונע ריכטינ אויך איז נומענט
 י־.י**וקס גויםינע אי־; זײנעז איצם ביז גאיאגםיע.

 *.'אכעז. 4ס איז ײ• װעניגער, איז געײארקז נ״כיאכט
 נעליטעז ניט דאך כיר ײאיטעז ;ים׳ װעז י-איים,

cצו א״נגעפאלעז גיס װאיט קײ;עם אוז פ״עק, יז 
 װעט װאנעז םוז זי־, פיענט גאראגטיעס. םאדעיעז

־ 40 פריע סאר ארנײט איצט װעדעז *(::,ג״יצ א  װ

 אויף װערעז אוישנ:נשיהיט נאי לעז דאס ? כ׳לז
V ד»כ װענ. א״ז ' t גא;* איז זאײעז קײאולטאכער 
 רענקם םרייד. פוז *וערעז ארויםנעװארםעז צען

 םאר, אײך ׳טטעלס רינטיג)' א*ז דאס אז איהר,
 אײ־ זײן צו נורל רער םאי״עז זאי״ אײד א־יף אז

 עס איהר װאים ארויסגעװארםפג^ די םוז נער
o אויפנעהויבעז ;יט איהר װאי׳ט ? נזמרימז n 
 •Vi נים דעז איהר װאי־ט אוז V נעשרײ נרעסטעז

 אזא נארנים איהר ^יט נאמיײיך, ? כטyרyג וןמז
 און טויזענדע וו#יעז זאל װאס םעגיש, יטלעכטער
כרוים, מםיקעל זייער םוז טויזענדע

עז סײזענדע אנדערע כדי  װאויל• אין לעכעז ז*'
 ארײננעםראכם, נים זיר האם איהר נאר טאנ.
 0 איהר האם ארײז o9n רyד אין ני»ם אס אוז
־װא*40 א ׳טםונדע, א דאיאר צװײ :געטאז זאנ

 ענױותדינע נאנץ אזעיכע נאך און נאראנטיע ינע4
 אײער םון םיהרערמאםט די אבער םארערוננעז.

 Tרםלgנםװgרgt איז ,f טאז. נים oy in ױניאז
 » װי םעהר, פוז אלfילוr זױז לעבעז דאט םאר

 םאמיכ־ ךײ\ םוז זי אח לעבלנם. מיריאן יןאלבעז
ױ םאכעז נים זיך אוז טינ י ר ^  םןד איהרע מים ל

T האט ב. ע. נ. דער אוז דערוננ^ f נעאײיט נים 
f א כױם ארזיסצוקומז 'ir װי באמיוס, םארטינעז 

 םיניםום־ בןדפםיםמר רyד ײיז ?אל oy גרױס
PDגרויס װי •דער ,9ײ tut oy די y ^ ^ g i 
 םא♦, o«ny זי װעט דאם ארבײםס־װאכעז. די םוז

*זי  רי אונםערזוכם האבעז נרינדליד ם7װ װעו
 איהרע װעלעז דאז אוז אוםשטענדעז, םארמידענע
 הוייגדםא• רי נוכדבאנרמדעםע. ײיז םאדעױנמז

 אינ־ אומערע אז אי^ ב. ע. נ. דעם םוז דערוננעז
 בא־ א אונםער ײערצז נעבראכם ז«יען דוסםריעז
ir ro ’Dr, ײכערעז fg : ^-ioigp דער r nאבyר 

gTצוליב קענעז נים ר yp’T ר■gםיםyרואינירעז ז 
 דןר די װעז ערמם, אוז אמדוהטריע. נסנצז די

 דער אוז ז,yרyװ ערטילם וועט פאדערוננ זינע
ײז םזהר נים װעס רyבĝ׳Tד  םוינעל, רyםדײ דער ז

ר ריכםינער״ —  — ׳איז ער Dgif הפקר־פוינמל, ח
orny דgאנםמלא־ םעהר םים ז1ױני די װעם ז 

 א:־ כאויי׳טידמנע די צו צוםרעםקז wzp? סענאיוט
fyD דערע׳ ^ g T i. אוז אײו דארום ראםעז ׳־*יר 

 דעם רעזgםע;צו■gTוv םעםבעדם jnyfiig ^ילע
 םיהרערמאםם איהר אוז ױניאז אײער צו צוםרוי

 שיסעז ניט אוז נאכדזןנקעז, םעהר אביסעלע סים
W פאדערוננעז טים i נאר אר״ז. וועים דער איז 
 פאדערוננ דער םים ארויסקוממז קען גgנKדעכי דער
 *DngnoigngD א היםעי. םוז טערערעל דער םוז

ז.gם ניט עס רgם אוז נים עס תעז םיהרער ליכער
 באנוצעז נים זיך יזענעז מיר נייז, — ?. י.

 װארום אה ״גערעכםיגקײם׳׳. די םאר דערמיט
i פאסם op »ז םײנם, איהר 'f ציײ אונזער םאר 
 rg זיןי, ד¥כם םארטטעהז. אםור םיר tyiyp טונט
nt v מיר t  ipo'n דרוקען צו *lypgf voypi, װעל־ 
w כע npovn ס נ ^ ר ה  װער• םוז ים א םון מ

v איז אינהאלם fyig-KD g tng בערg ׳טער t.
" — עם. עא. *ipגלײו װעם ב<צ»ר ״ yרפיים 

yn^אוז ׳ oy נ וױרקליר אונז האטyפרyאיײ הט 
 װיסעז, אונז זםgל איהר װעלכעז איז בריװעל, ער
fg אײער האט איהר Mרםיקyל o p 'ry » 'n n, אח 

 ^־wn fya’’nr צו בדזןר״ איצט הטט איהר רסס
סי  אהער, קוכמן אײער םםyםרgנבg ogn 4מ
ogn זי• אוו םיטנעטײלם, ■ערסקי םרײנד אונז עס 

rjg זײן איהר װעט רpב i g אננעלײנ* אוז גוםער 
נאסט. רyס

ברײנ• עם קענם איהר — קראפיםצקער. ז.
 «ערזענ־ ערקלערמ אײו האבעז םיר װי אבער, נעז.
^ n דgז די fytio סיר ותיעז ל g i בgדײטyנד 

tynyoyn, לוים nyfiig .םײגוננ ifg 1* סירP9P 
Dy נים va  'ifg wo tyayp. םיר v»g tyiyp 

 די 1אי tnyrya ogi fg ,fyagfit ניט זאנאר
g■ yniyoipר f^gago. איהד א*יב Tאײנ־ ײמ 

gDרrמgנyאוינ אוז באדינוננ?), אוגזעקן םיט ז 
 oy א'הר יאננם מדולד. נױםמע די ה«ם אמ?ר

typ»tny 4 איז ברײגגפו«<Bg>
אז ם. פ ^ רי  הארעז *י tjh» onpm op — ג
rogs נרויס נדט יײ«נם איהר ד*ם 4»ימענ »וז 

o n yo rg ארם^על בח־^ל דאס v w ר דפר  ו
ײז גים לאסיר אבער ךײס.  אוםמרפגס. ז

מ, tw «אן*ן סיר \pion רםynyנ  ס׳מפעים »ז וי
 גזד dot dot עראאמי׳ ד«ר זײם »יהר •כער «י*.

too9on מז נויסינ ט»ר םדדי  אנארימנמנ •ר «h« •וי
^ g דורך ^ אמ??ר »יתר dot «ו נו, בדי  דינ
נןו 9*99* גױר ן 119*099 opop 1ײ ®פומי v*g ;

19 9ororm  y n  099993 vm שױו *id  m װ*ד

 -gr זײ אז »:דערע, 1ראכע אױפמערלזאם נים רום
v י־<;עז’ל עה ;;-י

 ױיץ־און־ ט1י־;:־׳ םוז זי; דע־ - - רעוױן. ד.
 D*; קיאר. (,:א; זיר. דאכט (,,א •־.•א־ף־נאטיץ

 אייגעגע די מיט ז־ך־ ר־;כע;־;ן טיר ק*נען איפער
 ד.אכעז סיר 'יעז באלװעטריכי־ױיטעז, ■•;רזעגריכע

 אין אײפצוטאז גוט;כ ׳<»;ס װאוגע א װיררליד
 רער שון קסעז ראס ה*ט זיכער װעיט. דעד

 א;גע• גיט זעהר זײן געםיזט הא;ר לעגיגליכער
 נע״ ער דאט זיכער סאקדאנא״ד׳ז. םאר ;ער.ם
 אבער, װידער־טעם *פרעקליכעז א סיהלען םוזט

 װײ־ זײז םאר נויםינ נעװעז איז דאס כאלד װי
ogi באיד ײי : ארבײם רער םיט אננעהז טערעז

 צז• דעם בארוהיגעז צו אכיס^ נויםיג געװעז איז
ig ׳טראקענעם rn ׳בולר ogn װירקלױ םעהדאגאלד 

 g נאר נעםיהל^. ■ערזעגליכן זײנע נעװעז פקרינ
 הנאר. געהאט ogn םעקדאנאיד אז גלויבעו, י.עו ;אר
 קעניג, ענגלישחןז דעם שון רא:ד די קויצען םח

 קעז קענינ א ארז אז ?זױז, גלויבם ער אז אדער
יעבעז. גארניט םאיק עגנלי׳עע דאס

 טןננער׳טאפט *וגזער גײז, — סיאװערמאן. ב
 אונםער װײל דערפאר, גיט איז כאל׳פעװיזס צו

 אונםערדרייןט װערט רעז׳טיס באר־טעװיסםישעז דעם
 אדער אנאיכיסס דער נעטויט און שארםאינט און

 גלויבען פיר דאס איז, םאקם רער סאציאליסס.
 װקיכצ אנטי־בא^עװיקעס,' די איז וױינינ גאנת

 Qpר \yivi ליארעםעז orny אננעהויבען האבעז
 -yj נים י י ז האט םען װעז ,O’CMyn רוםי׳טען

 ׳שסי־ אגגעהויבען זיי האם םעז װעז רײדעז. יאזט
 םײג־ װי נעשװיגעז. האבעז און װערנעז׳ און קעז

 yDiyii סענשעז, שארפאלנט האם םעז װען ליננע,
 אין זײנעז די זײ. װי rnynig גערענקט דאבעז

 :אר כאר^װיקעס, y3>yt’n נעראנ? אוז הארצען
 ny"t דארום רודער, בײם ניט זײנעז זײ װײל

 יע־ נײ זיי איז זיד ערוועקט דערפאר נריםצארז.
 jn>4 :אך בענקעגימ yo?g די געלעגענהײט דער
 װ«ט לעניז, אזיף ^חיס נארימע די דערםאר אוז
f'K ,םוים ogn זײ iyo?gii צוריקנעהאלספז זיד 

 איז oy בס99{ע נ»י ogn ny 19* אויסצודריקעז,
» g נײ t סארט onugog. ,ריכםמער, נײז ^ י  ז

nf’iiyr>gn לyבo גאנץ גאד P9909 זײ. איז 
 0D'i)yr>ga*» רוםימען צום נ^ערעאםט אונזער

ogn D’rfyn \yv ,םים םיל םילyרy ר נרינדעyר 
opgt .װ רײדען צו פײגם האבעז םיר כאכדמ איז•y 

 yogo די jyr'iiv געװען iya״f םיר דעם, נען
 ,99W Mm ״.iynyjg'yi>g\un״iDagp״ ערשםע

 *yatng •gp 1 זי• ״mi האט באלשעװיזם דערץװי
lya’ in, ׳פוין סיר האנעז inytya, איה ר»ם *סס 

 gey אוז iMopnyi oiyngiiya האבעז םיר אוז
 ״פ. דער םוז א•מrרyfyל גאגצע די אח גאלדםאו

0. r״. tyaya אונז ogn נים lypgnryiBg 
 $רת ogn הינסלאו, yjyvcrngfl די mb »ny>»a די

v ב•! t די אלס *וי»טד»יילם g n n  yjMHm yi- 
>tynyag'¥i, םיר אוז ogi oagtyj tyagn׳ Dgif 

מר, װי .opaynya אוז יהלם6גע jyagn םיר  אי
 אוז i״ogr?• ognoe נענמז געגאנגעז םיר זימעז

*p\ ח י9בל נענםיגע דיrובוח v t  lyoya'fgt 
gםgאיבערצו׳- שלאזי, םוז װי ׳אז הוינעז אוז ל 

 raga םיר זײנען ,tyfg^ vo9o yרyײt חזר״עז
 םעהר• די Dgn ,f'g פאקם דער .oi"\oonp װײנינ

lyoo קײז nga iya''t ,,t םוז סםע 'ngig .נים 
fײyר ng Df'ngag גים Kרײנyaדרונyaז i’g זײ׳ 

ip .בלום iP i" i " i ז י ^ אםת׳קז דער י  ״בונ־ בל
 MB װארים׳ רעװאלוציאנערעז. קײז נים טארעז/

taig^ דער איז עםאנדפוניזם Df'fiy«^g4 נים 
gJ j ?ײז j ia "c n ry ’tf>gfiynר g .בונטארסקע 

v נים דא tyayp םיר אכער t  lyfg^ 'ng איז g 
onyt jo אפהאגדלונג לאנגער p i lyayii די נאד 

yot< די פאר ײם״pכםיגrרy,ג r די יאהר, םינף 
 איהר האבעז םיר װאם צײם, ד^ר םאר .״r א. ״ם.

 נויםינע אלע םינעזya װעט איהר אוז ׳ירט3רעדא
 דאס װי אח געננער^אםם, אונזער פוז ארגוכמנםעז

 t*K עזאנט,3םאראויס האכעז םיר ogu פילעס, נאר
 ?•ytp'g םינדעסםע די אױף ביז tyngiwa מקוים

_________הײסעה

 םימפאױ ױנג ארבײטער דער
ארהעםטער.

ארבײ־ פון ריהוירסעא ערשטער דער
 גע־ איז ^רקעםטער םיסםאניע רינג טער
 הא־ םיר װי םעהר באזוכט, גום זעהר װען
 אראנדזשמענטם אלע און ערװארטעמ, בען
 געװא־ נעמאכט איז ראנדאם6 אונזער פאר
 סימפא־ הײדענ׳ס מיט אנפאנגענדיג רעז
ניע.

 מר. קריגעז צו געאונגען אונז איז עס
 װעילכער תאגדוקטאר, א*ס סמיט קילםז
 און האנסערװאטאריע קיעווער םיז קוםט

װיא<אניסט. גוטער א *לײז איז
 שטאט־ װעט ריהױרםע^ נעקסטער דער
 םאב־ איז אבענד, םרײטאג דיזעז םינדען

 צװישען םםריט, טע4—63 ססוהל, ליה
״אײ״ ׳עררע. און עװע. םער1

 ױעלכען אירגמנד ^פילעז װעלכע »לע,
 םוזיק, מטודירעז װילען איז אינםטרומענט

 אבענד, םרײטאנ יעדעז מעלדען זיך זאלען
סקול. פאבליס דער איז אלטערמאן, נ. צו

הורםען ♦9
 ססרסך ענגלישער דער אין קורסצז 38

n אין קורסען 11 ״ייז p שיראך איריעער 
p!־g חײנמיגצז דעם פאר v* 1gt»D Su״ g׳ 

לן  דעם אין געײארען אנאנסייים *ײ:
 עדױקײשאנאל איגדצי װאס ••םפלעם

ארויסנצנעבןן. האם א-שםענם1~ז
 און גיצליכער א 1סי •אמאלעם דעד

 •ון אפיס סיך •רײ באקוםצן עס םצן
אי ^ג ײ ת ױ וחןס* 3 דעײוריאמןנ®. 1לד

ײ :ױיײי“ *.;t: 1 *־ ̂רל : £>4י
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וױסען צו גיט r>. װאס זאכען
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אן א;־.ע*״פען װעיט דאט
y ץי̂  י *  י י יי • —•   * J ר ־־ וי יווי־ י■ • י • • י- י  • wiי? • - wJ. י - * * ♦ * ״ס

-י - < - < Mr׳••■־״

 פאי־אײניגטע די א־י פעיזאן ;,יעד
 פיעטזיע־, סאי און בירגע־ סאי ?ייטאטען,

 צא־ז־ בױז הכ:פה, געלױה< א ־־-אט װאכ
 עס װ• אזוי *טטייער. לבנסק א לען

• דעײ װען צײט, די אן באיד תוכיט ט״ : 
 ־4פאי די װעלען װעיען׳ באצאהיט פיוז ער

 נוצליף זיין געוױס עיקלעהרונגען גענדיגע
 אגגעקוטען ער״עט זײנען װאס די םאר
״טטאטען. פאראײניגטע די אי;

 הכגסה געטער א מיט פערזאן יעדער
װעדגסטענס םון יאהר י״עצטען םאר׳ן
םון הכנסה גאנצע א ארעי־ דאלזןר 1.000
 םארהײראטע יעדע און ראלאר, 5.000

אי  2,000 םון הבנסה נעםער א כייט י
 א ארער יאוזר עצטען>י פאר׳ן דאיאי

 מוז דא^אר, 5,000 פון הכנסה גאגצער
 הכנסה װעגען באריכט א ארײנבריינגען

 צוױײ רעטױרן) טעקס (איגקאם שסײער
v r\ דעם סערץ נאכט האאנע און איצט 
.1924 טען,15

 רעם באצאהלט האבען װאס די,
 גע־ װעניעס און םריהער, ^טײער הכנסה

 ביכער די אין דעריבער זיף געםינען סען
 רעווע־ אינטױרגעל אװ בױרא רעם םון
 םאר באאגק א •אסם דורןי באקוםעז נױ,

דעם פאר צייט געװיסע א באריכט זײער
 אאגעגע• רארף כאריכט דער װען דאטום,

 ניט חאכען װאס די, אבער װערען. בען
 םריהער, זזםײער הכנסה דעם באצאהלט

 סאיעק־ דעם םון ביאגק א באקוסען מוזען
ײ אין חנוחנגױ איגםוירנעי אװ םאר  א
אפםײלוננען. די םון גער

 םון אזא׳ איז שטייער הכנסה דער
ו לייכט אזוי ניט איז עס װעלכען י  ז

 חאכען באאמםע די װייל *רויסצוררעהען,
 די םעסטצױמטעלען אזוי װי װענען סף א

 םאר־ די פון איינװאױנער אן םרן הכנסוז
 יע איז לםשל, *זוי, שטאטען. אײניגטע

 געזעץ דעם םון געצוואומען •ערזאן דער
 אדרעסען און נעםען די באריכטען צו

 האט ■ערזאן אזא װעםען אלעםען, םון
 מעהר ארער דאלאר 1,000 אױסנעצאהלט

 םײנם, דאס יאהר. דעם םון פארלױף אין
 אינטוירנאל אװ בױרא דער צו ריכםען

 אן אננקרויען װערט דאס עכירות. אין
 אױס־ װערט און באריכט אינםארםאציע

 סאםײפא צום 1099 םארם אויוי געמאכט
 װא־ אין רעװעגױ אינטױרנאל אװ נער

׳פינגטאן.
 כא םאר באגוצט װערט װאם פארם, די

 דא־ 5,000 םון הכנסה אײגעםס ריכטען
 בא^טעהט װאס װײניגער, אדער לאר

שכירות, און געהאלטען פון מעהרסטענס
 מוז םארם די אט .1040 א םארם איז

 אװ קאלעקטאר צום װערען ארײנגעגעכען
דיסטריקט, םאר׳ן רעװענױ אינטוירנעל

 איצאהלער ׳עטײער דער װעלכען אין
הוייט זיין האם ער װאו ארער װאוינט׳

ט א ר ה ה  א אי
 ם א װ ד נ י ק

ט ל ע פי א ש אנ פי

?
 איהר איז װייט איהר אויב
 איעםיאנמז חערןועיע ױננ

אײו, ו1 נןנםירי ןףןרםיימו «
 ער״ זיו םאי איע זאר «י אז

 חײסם אייר, רראגעז םיחלעז ליעבעס-גע* סים אינערעו
יעז1שי' איחר

םאלקס־ליעד די

ע ם א ם א
■ח

װאלםםאן ל. א.
םאראנםםא־ םונ׳ם סוזיל םיט
 יעטקאװיםש קאםאאזיםאר יעז
 זיו איחר װ*ס ייעד, דאס 1ש«'לע חערעו ווצם איחר ווען

 אײער *ו דזןרסאנעז איײ?
 קינדערשצ יק1אײ »ז םוסער.

מו ימעגד אינערלעמז וחנס אוו יאהרצז, א וד. םים זוז
םענט26•רית

:צו אדרעסירס
A. L WOLFSON 
c. ס. “ForwinT 

17S East Broadway, N. Y.

ט’־ פא*;  בא״ :פא״דאצ־ע א ־* גע;י• :
באי־נטען. ,־־•; אינד־וױד די אין ־י:טע

 אײג־ אז ;זא;ט,י: א״נע; יזאנען ד-
yrvv אײנ׳ ;־;טען א :־•ט פעיזאנען 
 און •ry:״ ‘אלע ךא״א־ 1ססס, ן פ ־.ו;פט

 נעטער א ט־ט •ארען פאריזײ־אטע
 ניעהר, אדער דאי־־אר K(2,0( םון הבנכה
 װעגען גאריכט א ארײנגעבע• בררזען

 גיט, אכער ;ט,ימ דאס פטײער.‘ הכנס־
 אײנקונפטס אז כאצא־י*ע׳ טוזען די אז

 K,(2(0 אדע־ דא^א״ KK,(1( אוץ״ *פטײער
״ לאי־א־.  פערזאן איעצעמע־ אן נ
 דאיאר. אראפגערעכענט>יו,נ ױעיט

 װאױנט װאס )אר8 םארהײראטער א נײ
 נע־ 1923 אין האט װאס און צוזאכיען

 אדער דאלאר XX(,5( םרן וזכנסה » האט
 2׳500 אראסנערעכעגט װערט װעניגער,
̂אר.  פארהיײ א םון הבגסר די אױב דאי
 5XXX( אינער געװען איז ואר ראטער
 2,000 אראפגערענעגט װערט דאלאר,
 פון חכגסות די א•; סוכיען די אט ראלאר.

 װערען פאר-ױיראטע םון און אײנצעלנע
באיצטײערט. ניט

 \ איז יצטײער געװעחנליכער דער
 אר4דא 4,000 ער׳צטע י1 אויף •ראצעגט

 איבער איז װאס הכגסה, נעטער ד^ר פון
 אראפגערע־ ווערם װעלכע סוסע, דער

 ״קרעדיטס״, םאױעערענע די און כצנט,
 איבעריגען דעם אױף פראצענט 8 און

 גיט״ א װען אזײ הכנסה. דער פון טײל
 הײנער ױעלכער םון פערזאן, םארהײראסע

 אין האט ױאם און א■ ניט הענגט
 1,500 םון חכנסח נעטע א געהאט 1923

 פון שטײער א צאהיען דארפען דאלאר׳
 אדער דאראר, 500 אױף *ראצענט 4
 אהן ואר םארהײראטע א ד^לאר. '4(

 געטער א טיט איהענגיגע׳ אדער קיגדער
 מױ אויך װעט דאלאר 3,000 פרן הכנסה

 םון ׳טטײער חכנטה א כאצאהלען זמן
 אדער דאלאר, 500 אויף פ־אצענט 4

דאלאר. 20
אראפגערע־ װערט קרעדיט א נאף

 די רעדוצירען װײטער קאן װאס כעגט,
 הכגסה. כ״שטײערבארער רער פון סוםע
 אלײן איז ער סאי צאהלער, ׳פטייער דער
 קרעדיט א באקוםט םארהײדאט, סאי און
 װאס פערזאן, יעדער פאר דאלאר 400 םון
יער־ אזא אויב אפהענניג, איהם סון איז
 זיף קאן אדער יאהר 18 אונטער אין זאן

 גײסטיגע עבי>,צו דערהאלטע; ניט אלײן
 למשל, אזוי, םעהלערען. פיזישע אדעד
קינ־ צוױי מיט ■אר םארהײראטע א װעט
 נאצאהלין אוזען יאהר 18 אונטער דער

 הכנסה נעטע די אױב שטייער, הכנסה א
 3׳300 באטראםעז האט 1923 יאהר םאר׳ן

 װערט ■אר םארהײראםער א װי דאלאר.
 און דאלאר 2,500 אראיגערעכענט זײ

 יעדען םאר דאלאר 400 םון קרעדיטען
 •ארען פארהײראטע אלע אבער קינד.
 דאלאר 2000 םון הכנסה נעטער א מיט

 הכנסה װעגען כאריכט א ארײגגעבען מוזעז
עטייער.
 א נענעבען ווערט װאס קרעדיט דער

 געגעכען אויך מוז פאר, םארהײראטער
 ער אויב ■ערזאן, אײנצעלנער אן װערעז
םאסיליע, א םון חוייט דער איז זי אחנר
 חןרחאלט •ערזאן אזא אױב מיינט, װאס
 אדער םאראלישע צוליעב היים, דער אין

 אדער אײנעם םארםליכטונגען, געזעצליכע
א האט ער װעלכע איבער קרובים, מעהר

א װעדעו אידור ודלס
? םיסמען

ם ם&כט ץ ני ם קי ען אחן שרי  דיז
כיכעל.

ר ישםמלם נים*בירנער דער  גזנװעהנליך ײ
 זעחר, איז כירנער » װערעז ןוו אז סאד,
 קענעז םוז ®עז אז וײיס, קר ׳שװער זעהר

 ער שםעים פראנעז. נעוזיסע אױן• ענספערעז
*זוי אוז עהזאםעז. שווערער 9 :םאר זיך
 ני̂כ זיו סען כאסט זאמז שװערע «ו מי

נירנ^ר. קײו גים ער ױזןרם
 נאםוראייוײש*ן די תאס «וועה דיזעז פאר

מי נײןם גאנץ א ארויסנעגעמנז יתנ אײד  כי
 םיםיתו״ אם^יתאג«ר ״דזר רײסם װעיכער

מי דיועו איו  ערשםע רי ארויסנעםעז «ו רויסקו דארף םען וואס «מס •נממנעז איז כי
nu ײסערם. «זיפיזעו יײײנת•

 די בימר ריזער ענםחאלם דעם אייסער
 קאורס אין נעשםצים רדערעו װעימ ■ראנען.

 ארױסנענתז נעחעו װעימ תנינזן. די «ו
עוז פראנעז די ■•■ייז סיםיוצו  אינצר• זי
נןו אן  םיס קננייש אוז אידי׳■ עננייש, איז !
 מנצז ײעימ ׳די פאר כומסאבעז איד״מ

«irv צנגיי׳מ די מנונ (יס r.
מי פוו •רײז ד*ר  די מגם. 1« »•« ני

o װיתו װאס v ײ *ונמיהם האבצז  םציי, ב
tr  JT אױף סםעספס מגם 17 פאי דדשײמז 
wmg : ••למנדעז ד,ם

NATURALIZATION AID LEAGUE 
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 זוחן א אױכ ,1לט׳צי חאנטראי*. ען,1,יםאט
 אן יא־ה נױ אין ־זײם זײן אין *עטיצט

 ג*יא יצװעבטע• צוױי און טוטער עיטע־ע
r נעטע דין יאהר. 18 טער r i : r םאר׳ן 

 דאי׳אר. hK,(1( געױען ?,א 1923 יאי־
 לזרצדיט •ע״זעגייכע־ א א־־ב גיט טע;

א פון לױפט דעי ־•י א- יא 2JXK׳ ;,פ
יעדען פא־ י>״ר^ K(4-׳

ציזאדען וענגיגא,1א| ר־ײ די פון אי-נעב
אר, ,י:7(אי  ראיפצן ױעט ער און דא̂י

 צטײערי אײניןוגפט אן דעריבער צאהי׳ען
 400 פון קרעדיט דער דאי־אד. 12 פין

 טאן םאר׳ן געגעבען גיט װערט ראי־אי
 צאד\ער, ^יטײערען א םון וױיב אדע־
 אי״ איננאנצען איז אײנער װען ו>אפ״

צוױיטען. םון העגניג
 םאר װיכטיגחײט כאזוגדערע גאר פון
 םא^ענדע די דינען אימיגראגטען ;״ע

 םאר״ די פון אײנװאױנער. אן :■ונחטען
 אל• אז יעטיצט ױאס יפטאטען, אײניגטע

 םאדעיצן יןאן אױסי״אגד, אין םוטער טע
 א•- אן פאר דאלאר 400 םון יזרעדיט א

 ניט איחס װעט םאן אכער חעגדגען,
 א וױ דאלאר 2,500 די אראורעכעגען

פאכײליע. א פון חױ*ט
 אײנװאױ- נאטוראלידרטער ניט א
v חױפט די איו װאס נער, r w אן פון 

אוג ^װעססער א און מוטער עלטערער

m  vi
 נארע;ט*גא איז אױס?*נו/ אין נרודער

 ״y פאר דא^אר 4סס פ־ן קיצריט א צו
 אין אוהעגדגע, די אט פון אײנעם דען

y i r\ ןר פאי  די רס^ן א̂נ
 איטפע-ױג אדצי ̂א•־ J» אונ^ר ןײן
אדער פיזי׳צע צױיעב צו זיד

 גאטו-א״י״ דט א פאחל^ן. דיסטיגע
 אױס- אין וױיכ א טיט ני*גער דרטער

 -yo דעכ צו נארעכטיגט ;יט איז ^אנד
 פאר דא״אר 2,500 פזן קרןדיט סונליכען

ly פארחײראטצ ^ n y i•

ט טו ע וױ מ׳ ל ן א — טו
אויוי *הרט6מ׳

זדלא נאדירס
 אי• 19 אפסןסועיו װייצסצ ן

 און געזונא דאס ואריני^ן צו אויןו
•איגעגיגען. חאבצן

NADIRS VILLA 
724 Ocean Are., Lekewoed, NJ. 
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סמאכער תו ד
22 לאקאל פון מעמכערס

םיפיננען נרןנסש װינסינע 5
ותחנן **מחאלט׳נן ײעיען

פעכרואר מטען ואנערשטאג
r, 142קא סםיױועסענמ — טאון דאון ro עווענױ. גוױיםע 

 םטריט. םע116 איסס 76 גארדען, למרעל — הארלעם
 קלעיר• נעכען עװ״ םע3 3876 קאםינא, קלעירםאנט — בראנקס

.,■ארקווע םמנם
װיל  סט. סעקממן 229 לײםעאום, לײבאר ברסנזוױל — בראנז

̂רקוסען וחנט םיטינג irvprtifL דער ם

ארבײט דער נאד גלי*ד
ער פון אפיס ברוקלץ,י~אןן אן, ד יוני

םאנטראוז האל, וױענא ץ. עװענױ, פסױ ל ק ח ____נ
פארהאנ״ סיטיננען דיזע זװ וועל׳ען כיזנעס װיכםיגע טאלגענדע די

:ווערען דעלם
ט .1 אר װ *ון רעפ טי ארד עקזעקו א ט און ב אינ ש ח

באארד.
ש פאו־ װאהלען - .2 ט ענ ױ בעאמטע, בר ע ו ט ערליי ש ט

סעקרעטערע. און
 םארהאנרעלם סיטיננען די «ו ײעלען נ־זנעס װיבטינע אנדערע אויר

 סוסען זאאען סיטנלידער טעתר װאס אז װיכטינ, זעהר איז עס װערען.
iv נױנעס די פון פארהאנדלוננמן די אין נאט״לינען זיך און מיםיננען די 

ױניאן. רער פון
י. װ. ג. ל. m ,22 לאקאל באארד עקזעקוטױו

םעהרעםער. שעחנהןזלץ, י.

װעלען לאקאלס אינטערנע׳פאנאל די פון םעםכערם אקטיװע אלע
אויפן זװנױפםרעטען זיך

כאל ןןרשטעז
דעם םון

סענטער העלט ױניאן
גאל קיץ אױת נאך אמ װאס עפעס דארט זײן ס׳װעט

געװען. ניט
:דאםום דעם געדענקט

1324 מארטש, טען29 דעם שכת,
t *T

 רעניסענט, טען71 ®ון ארמארי באװאוסטער דער אץ
עװענװ. טע4 און סטױט טע34

 אונזער םון אפיםעס אלע אין כאהומען ׳טוין מען m ט־קעטס רי
d אויף זיין «ו ניט םארפעחצם ױניאן. p i .נ*ל dp פון םלינם די איז 

.pp«np די באזפתען |pp>pn «ו נעווגםע די

װאנדער דמןרי פרייס מ. דזשארדזש דר.
*חדי אמ כאארר ט׳»?רסאן רירעסםאר ר ^ ט ײ

■' ■6\
Sjl '■Myj..'

 אץ אדכײסער אידישע
 די חעלפעז אטדיהע
 אץ אונײסער אידימ

אלישר אח
w איז װאס ריט־ננ ר<ןר a 'w tiitn 

m »ין ןעװ^-«ן v דא^ר׳״סאנ ױדאן 
 ■Vi איז פ׳ננױיר, ט«ןoyi 14 אװענד,

d״inp prnfDO’n » 1ױ״ p i .« u 
rp ומר *ין סאל ןר׳*פ/ן j10«3׳ p| די 
p א»ן ארנייטאר אידי׳פע p h p d b זזאט 

 npnn«#jp די פארזאס^ט )nptyj עןי
t ד• םון p״pp וי׳מ •זא פאר ױדאנס* 
ip דעם ה«לס*ן n •ױ rn 'P ארנ•יטpר 

 אוגנא׳*רייניינע אן י׳פראי. אדז א־ז
ייו eripnpj חאט נאנ״סטעמ״ ײי׳  ז

טpםארזאני ר■ ס׳מר?סאר רpד װ*ן .pי
mאידי די פון an vm vvti p r, דאפס,

״ן, i« דער *-*ם י ^ p r ורײײ, 1•י 
״ן א־ן -»ט  דער־ ערעפענוננס-עדז ז

 נ׳אי fpomp on אי) ״ראס אז ק-עהרט,
w ד• װאס 'vh פארזאסל?! ארנייטער 
מ « פארניכס^ «ו ז־ך  ארונ־ און דאנ

 פון טייל א פון זזרם א טער^ונעהדען
 חאט »<rp*r רpד ipoph נריר״ר, דיערע

tiHvs ipo{אין םארװ<ורפ?ן jp  ntf,, איז 
 אוסנא׳פר״כיױ נעװען ענםוזיאזס רער
m איז גר״ך און tn v v i 18,000 ג׳נדיאורעז I 

 ראיאר, 160,000 ד• פון אגהױנ א"ס
 IPnpi נעװעדהמאפטע! אידי׳פע די װאס

 די פח ט״י נר«סס?ן דעם ׳»אפען.
אפען האבעז נעיידער  ױניאגס. די נע̂׳

 ארכייט?ר• נאציאנא^עי דער האט אזױ
 די דאלאד, 2ססס, ;ענענען םא־כאנר

 ,פענס ,1,600 ױניאן א?טי«ד^ א׳די׳טע
 ,1,000 ױניאן וואירקערס נודס ועדער

״' און קליגערס ,G00 ייניאן נעקערס ד
 ביי־פאוס־ און d*,pe׳p ; 100 ױניאן ערס

 י״אנס םיז ארנ״טער ,50 ־וױא; םערס
 פון ארנ״טער די ,p.* 126 ק^םטױס

 די ;‘דאלאר 26 קאמאנ־ע ovn כענקס
 פון בר^נםש מײס^רס ■yp מילינמרי
 סא*יאליס• ;דפלאר 50 — פארנאגד

 םאי־ פון כרענטיט *ױן צעירי ט״עע
 כרענט־פ פארנאנד ;ד«ןא. 250 — נאנדי

 איינ־ P^'b אייד דפלאר. 75 — 57
 כ״נע׳ןט״עדט. הפנען פעניפען *עלנע

 דער לימסין, אבדהם געגעכען ה^ט אזױ
 ^לאר, loo ״צוקונפט״, םון רעדאהטאר

 םירײ יעקכ ^לאר, 100 עלסנערג רר.
100 אמקדוט הערי און דאלאר 100 נא-ו

אנדערע. פילע פילע, און דא-אד
 געקסםע די אין װעלען רעם אחוץ

 מיט סיטיננמן װערען אפנעהאלםען ט^
 ײוז״ ױני^גס אידי^ע אלע ןפו פיהדעד די
 ילענער װערען אױסגעארבײט װעלען עס
 *נ־ עדפאלגרײכער און רyבעס אזוי זױ

 אײ די צװיעעז קעמפײן דעפ צופיהרען
 קעט דער ^ןעפעד. און טרײדס עעייד

 מ. טרױדס, די איכער •ײן־דידעקטאר
 אײגע־ דער אין איז װעלכער םײנהטאז,

yjםו] סעחרעטער אסיסטעגט ד^ר צייט ׳״ 
 געווערידשאם־ אידי׳עע פאראײניגטע די

jpo, נויטיגע אלע געכיאכט יעױן ד׳אט
םא־ב־־״טועעז•

 באגײס־ זיף האט «ראװיגץ די אױך
 אידי״טע די העלםען צו אפגערוםען טעױט

 יױ ר,י̂נ ימראל״ ארץ איז אדבײטער
 ער־ די געװארעז ארױסגעמיקט איז מס

 ענט אנגעהוםען קןױן זײגען בריף שטע
 ׳פטעדסלאך״ און ׳עטמדט פילע פון פערס
 אויסגעסליבעז פראװינסטאון ד,אט אזוי

 גע־ זיך האט און קעטפייךהאפױםע א
 שיקאגא דאלאר. 1,000 םיט סעקסט

 האט װעלכע קאמיםע, א אױך ״טייז ד׳אט
 דא̂ל 25,000 ׳שאםען געגוםען זיף אויף
 געװא׳ אויסגמחליכען איז ט״טעדםאן אלס
 םאראײגע־ די םון סעחרעםאר דער חגז
 הענאך, ל. נעװער^אםטעז, אידי׳שע םע

 r איז לארבער, ז. ס. — ט־עז^ורער אלס
 זילבער. ה. — רןעםפײז־סעסרעטער אלס

 גע־ piopp דער דארם װעט אפיציעל
 םארט׳ע, םען1 דעם שבח, װערען מפעגט

 מאחס מאס־מיטיננ. גרויסען א פדט
 יאיק נױ םון קוםען סיעציעל לועט ■ײז

 זײנען אױך כױנדננ. דעם אדדעסירען
 נמד דעטראיס, פון סעלדוננען אננעיוסעז

 און ו^סערכודי סינמא«¥ליס, דאנטא,
 חלענערע און נרעסערע אגדערע פילע

אםעריקא. םון ^טעדטיאר
 קוסעג״ די װעם אויםרוםען 50,000

n די םיז וזערען ארויסנעשיקט װאך 
ײן פי  גאגצען איבמר׳ן העדקוואדערס מ

 אידײ דער tv האפעז, «ו אח עס יאנד.
W װוד וועמ אסעוײקא אין ארבײסער 
o שםיצעז דים r f דעם כױס אוז קעמײן 

ױ ד איו טרגײס^ד pnrvtt עםד ;יי ױ י

סקזירטמאכער
!פ8̂_אױ»םערסז3ממל_ וון

מיטינג א
•״אר םאכער סמירט אלע »ת נערו*ען װערט

פענרואר סען28 אװענד, דאנערשסאנ
ייגקטליך. 7.30

אן אין י ג ױנ נ לדי בי
פלאר טען6 אויפ׳ן ססרים, מע14 איםט 231

 און דוערען אױפגענומען װעלען פראגען טרײד וױכטיגע
 די צו קומען צו מיטגלידעד אלע פליבטיפון די איז עס

׳פראגען. די אין אנטיילנעמען און מיטינגען
.23.לאקאל באארר עקזעקוטיװ

םענעדזשער. •ינקאװסקי, ל. טשערםאן. קאנסלןי, מ.

אמרײםארס קלאוק
* ®אױפמערקזאם. ,1 לאתאל פון מעםכערס

מיטעגעו םעקשאן רעגעלע
װערען אפנץהאלםץן וועצעז

אוהר ו פמנדואר, מפמו אװענס, םאנסאנ
:•לעצמר םאלנעגדע די אין ____

tfffPVZ] און ט - און כראדרוײ. איסם 175 כילדינג, ®ארדוערםס :ד
H t& PV0 ם ע ל אר  םמריט. מע106 איסם 62 :ה
אן ש ק ע ס ס ק אנ ר עװ. װאשינגטאן 1581 רומס, קלאב 1 לאקאל :ב
אן ש ק ע ל ס װי אנז ר סםרים. סעקמאן 219, לײסעאום לײבאר :ב

 בײ מיטינגען די אטענדמז צו אויםגעפאדערט זײנען ממסבערס אלע
ווערען. פארהאנדעלט װעלען םראנעז םרײד װיכםיגע זעהר װעלכע

ו. לאקאל באארד, עקזעתוטיװ
 םאל דיזען װעט לאקאל, םיז מענעחשער דער לױוי/ כרודער — ב. נ.

 םון מעםבערס די מיט אױםנעםעז וועט ער בראנזװיל. סעקמאן אין זײז
 באצוג אין איגטערנעשאנאל רער טון רעקאמעגדאצועס די סמקשאן דיזען

אגריםענט. נײעם אונזער

אלעמאל מען פאולאנגט דעזײנערם
ע א ט ו ע ג ^ םעם א ר פר א ר פ ע ענ ען און מ  םרוי

ט כ ײ ען, ל רנ ע ל צו ס ױ ט א ג נ ע ר ע ב ט ען גו ט ס ע ד ד א פ
 אין אונטערריכט יראקםי׳צען » נעמט

 פוןן דעזײנינג אין סקול םיפףפעל דער
 אוןי קאוסס פאר דרעסעם, סושוס, קלאוקס,

 מינר דער אין קורס א מעוער״קלײדער.
 גוםע א קו־עען «ו םײג® סקול «על

 חונ־ געחאלם. עסערען4ג א און *פעלע
 VM חאבען ■רויען און םענצר דערפע

 און געלערענ• פיסםעם םיפדיהןל די
 איהר לעבען. \nyw א ח״נם םאכען |,

גאן. אויך עס ם5תע
 דעזײניננ אװ ססוא מיטשעל ײ
 געגרינדעט איז םײתינג •עםערן און

 צוריה יוזחר 50 איבצל םי» געוו^רזןז
דערגרײכ•: ח*מ און

 אידעען נײע
 סיםטעםען נײע

 מעט^דען בעסטע
רעזולטאטען בעםטע
 און טן>ג אונםערריכ®. ■ערזענליכער

 בצדינגועען. םעסיגע קלאסען. ^װעגם
̂גירם 4#«רײב  א נ?ד קוםם אדער ®עלןא
 איג«מר״ ®ולער םים בוקלע■ ■רײען
םאציע.

Y4
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MITCHELL DESIGNING SCHOOLפרײטאג און טיטוואך מאנטאג, :קלאםען אװענט

------------- ---------- NEW YORK

פרעסערס
ס ק ו א ל ק ן ו פ
ט  ביעט* וױיער די ד^וכ װיסעז די

o'־i צו יאך y iry ii |yoy כע־ און 
 איצט ביז חאכען םיר ױ#ס ױויע,4•

ײ־ yכטy■yצוג די טיט געםאכט  י
 ה^לץ אויף צוגעשלאנען אדער װענד
 אונ־ םון געװ^רען ערקלערט זײנען

 אוכד פאר םעקטארי-דאקט^ר זער
 םון גערוך דער דען יוזען, ,צ געזרגד

 צופא־ די און •עך צואװאריםטע ,ד
̂ון האלץ רעטצ  ק^נ־ צו כרעגגעז ק

סאטפשאן.
" אונזעי גאר ױזט :y■ nvטyנט 

 כעŷװ לײװעגד, קויממע די כייט
 די םון װ^רעזyג אנערקענט איז

 װאמיננ־ איז עחספעיטעז גרעסטע
 װיײ סאניטארישע העכסט dsb טאז

yברעםיאך. ר
די בײ באקוםען «ו  פלאש אםעדיסאן

פרעס־ װעלװעס און
סאםפאני כאארד

יארק נױ עװענױ פינפטע 123
.2220 «שצ«נד םעיעםאז

 לײםעספ די אויך ®ארקויפען םיר
 מיט סםים טרוקצנע סטיםערס. סםײל

גמימגאיע. *
 םא^ינס ■ינקיגג אויך ח^בען פיר
םןןרקצ®. אין בעסםע די

ש לי ג נ ץ ע ר א ע ײ ם א ײ ה
װאוינס, איהר אי י :,,א • :י י׳ני•’:׳ ־

 יעחרץך עקסייריענםד אונזער שיקען םיר
*היים. אײך צו

םעטאדען, בעססע '•־דעד.
■רײזעז. מעסיגססע

PRIVATE ENGLISH SCHOOL
178 Second Ave., New York, N. Y. 

Tel. Stuyveaant 0665

רנערמאן עליאם
ר ע אי ל

366 BRO AD W AY 
Tel. Franklin 2283

דרעס רי םון םענערו־טער געװעז nn װייסם  
םאר ױניאז סאמר » wo־ no .יאהרצו

ױגען ט א ר ני מי א קז ט ע  די מי
ע ט ם ע ײ ען נ ט ענ מ רו ט ס נ — אי

 אפיםעם אפטיקעל בעקער׳ס דר. אין
ם. קײן ניט מען נעהטט ^ ענ ש  ט

 בע־ דר. אז זיכער, עם איז דערפאר
לען קער׳ס ען בר׳ מ  הי^ן אםת׳ע אן זי
ײ :אויג פארן די פארשטארקען ז

 אױנ דאם באפרײען און זעה־קראפט
אנשטרעננונג. פון

םען אלע  אונ־ געטאן װערען ארבײ
 פערזענליכער בעקער׳ם דר. טער

 פאד• גרעםטער דער מיט אויפזיכט,
זיכטיגקײט.

:םאנהעטען
 עװ. זיבעטע «13 בראדווײ איפם 218
yoi36 (צװישעז עױ. סעקאנר 131

4סם. טס136 אוז > סט טע8 (קאר.
i l l סמ 1ט?23 איסס

עװענױ יענאקם ioo עװ.) טע4 (נעבעז
:בראגקם

80S ראוד םארדאם איסם 2»2 עװ ■ראסיעתט
קלין :ברו

*יוענױ. ■יסקױ 1700

D  r B A R N E T 1 [ L B  E C K  E  R
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מאבער ררעס :<ז
באסטאן

I־־;ב־יא־ ט־;•1יי )  דעו .פטא;,
 ע־הרעחיט יא פ־י־, דער אין אזײגעי

? געגעיאי א געידארען ־׳ ־ :  דעם אין :
 הט־ײי־ו דער באכטא;. פין ט־ײר דרעס
 אונזעי ם*ן צושטי:״:; םוי־ע די האט

?.,איגטערגעשאגא
 זײנען צו־יח צײט קורצעי• א טיט

 חאנפערענצען אײניגע םארגעקוםען דא״ט
 סון טאננע אױף באלעבאטים. וי מיט

 גע־ אגױעזענר ױיגען לאגפעדעגצען די
 בא־ סעיויעטער זיגסאן, ^רעדדעצפ װעז

 צו געװארען געטאן איז אלץ או, ראו״,
 דרעס־מאנוםעקטשורערס די כייט קוסען

 אבער סעטעי־טעגט. םרידציכען א צו
 הע־ ;*ואלטיג ניט ר׳אבען באיעבאטים די

 גערעכטינ־ און יושר םון יטטיטע די רען
 ‘געװא איז יאטױ אםעגער דער און לי*ט,

 וױדער האבען די אוכיסארכי״דליף. רע;
 פיט פארמעסטען זיף געװאי״ט אטאי*

 זײ.האבען און כחות אין ױניאן דעי
געכארט. האבען זיי װאס גאף ראש,

 אפגע־ דארט איז אװענד כיאגטא;
ונג א נעװאיען האיטען  פון פא-זאכ̂י

 אין טיצערלײדיס און ט״טערל״ט אי־ע
 ועװארען, באשלאסען איז py און טרײד

 דינס־ װערען גערופען 1זאי סט־ײק דעי־
 נאנץ םריי־ז. דע~ אין אזייגער 10 טאג

ט ׳טעפעי די אי־וש איז םריה  אױסגעטײ̂י
 װאס סירחולאר רױטער דער געװא־ען

 ז״ע־ פא־ קאביױ צוכ ארבײטער די רופט
 האבען איבײטער די און ׳רעכט רע

 סון רווי דעם איײ געענטפעיט פינלטליף
 טינום בא״־ט־פטער דער צו ױגיאז. דעי־

און שעפער די פאױלאזען זײ האבען
.......־־ ,*•אכ כטרײק־וזא^ב, די אין אױעק

 דער ביז אנגעגרי*ט, זײ פא״ האט יאן
װעיען. געסעטעיט װעט סטרײק
 אױס־ יאט סטרײק דער אײדער נאןי

 ניאנופעקטשױ כיאנכע האבען געבראכען
 אן נאף קאורט אין געװענדעט זיף־ רעיס

װ״ס־פרעזידענט געגען איגדזשאגקשאן

י־י -•י ח L * י
< <׳- -

ב־ודעי ;,א טאגעבא•
f *ייי M l i  « • > •>pc

vjr,;• דעי 
in- דרעס־ און זױיסט

 דאס אבער .40 י*אלא״ ;'א;,י, ץ:<־ינ
״ צו אפ;ע־־אי*טען ;יט י־ײגעל ־אט  ד

 באשטיפר דער צו סטרײה דעש ;;,;־־,לי
 איגדדעאנהיאאנס ,ד װעגען צײט. ט׳;־

קאויט אין הירינג א פאר?וטען ךא־ף
 דאיעד״עטאג דעכ

 א״ע א״וטגעכאפט
באכטא:.

 ײײם־נ־־עזידענט
 רע־ פון ט־טעיטאן

ן j'^ys ב-יךי;י . א

 סעטעלטעגט ;ייד
 דער םון טיעערפאן דע־ איז פיענק טאי־

 סערעה •עװעסטער אין וייעט־״אטיטע
 אמא׳ דעי םון טיעעררײדי איז יײװיטץ
יואטיטע. גיד״טאן

 האט סטרײח דער
פון ד־עס-פעוער

 דער איז טאגעסאן
 יזאטיטע. ססרײס

ערטאן ךער  •פון ט̂י
כרודער קאםיטע.

(ffMI MMi> * - ‘*ט;ע א כטרײקעי די׳ * ׳
• L'S.זיג

ז גױיס 25 יאןאל נעפןדן האםןי»אר נום ז
נאדעגונגען ארנײטס

 25 י־אהא״ ױניא; טא:ע• וױיסט רי
 צוגיײטע! טיט׳ן פאךנוטען *פטארק איז
 פון נאי־עבאטים די טיט קאטןי א צי ?יי־

 איבײטכ־באדינגוג״ כעסערע פאר טרי־ד
׳עעפער. די א-ן ;ען

־ דע״ אין א-ט צוױיטען א אױף ד
 כא׳ א געפיגען דעןער רי רדעאען ט*ג•

 טאמענ־ פאואין ^װעסטער <ון ױכט
 ^קאיל, דעם פון מענעדז׳ןגער *צטערן,

 די ארום מעטיגקײט דער כאצוג אין
 מארגענ־ ^װעסטעי ^עפער. •ױיסט
 ױניאדמײדלאך די צו אפעי״ירט י»טערן

 איען די אין איצטער ארבײטען ויאס
 דער םין אין״אשיס קוםעז צו ׳א§ס1“

 אין זיר טוט עס װאס דערצעהיען ױגיאן
 םאר ארבײטען. זײ װאו ^ע^עי ךי

 וױכ־ זעהר געװען עס װאיט ױדאן דער
 ױדאן־ די )או )אינפארמאציע טיגע

 דאס /!!4סא־םעי גיט דארםען טײדי*אך
טאן. צו

 אין אױך דך נויטיגט 25 י*איזאל
 זײן זאלען װאס טינאיידעד. טעטיגע
ר,אט-םעס םאר^ידענ; רי אין איוטױו

!שעפער פואטעקטיװ ד פזן םעןןרדם
;,פ

און

 אםיס דױױזיטאן פ־אטעקטיײ י־ע־
 קי״אוק דע- םון באא־־ד דזיטא״נט

 יעצטענס האט ױגיאן טאכעי דרעס
 םון טיעעראײט די צי ארויבגעיציקט

 אין *עעפער, אוק“ק פיאטעקטײו ;,‘אי
 ט״עעי־ יעדער אין פי־ײז־ריהטע;, ב<:צ•:

 געוױס ״עױן ראט יטעפער יע;ע פין רא
 די טיט צוזאטען *.‘ב־י, דעם באהוכיע;

ז ־י  געײארען א־ײסנעיטיקט אי־ך א-ז :
 װל־ אויוי סטײטםעגט, געי-י-סעי א

 די אױסםילען דאו־פען ט־טע^ײט י• כע;
 ברע;־ איע םון ארבײטער די פין ;;,פ-ײז

 באיעעפ־ זײנען װאס טרייד. אי; טיטעס
־־,ב־־ודע און ישעפער, v:vי אין טינט דעםטעגעדדטעי דער־ײײ

 דער״ אונז נעט דױױז׳^אן, פראכעהטיװ
 זאילעז זײ ׳עאפ־ט^ערצײט, די טאנען
 יליסטען געדרוקטע די אױספיילען גי״ײך

 םון אפיס אין ארײנבדעגנען זײ און
באארד. דז״טאינט

 אין האכען צו נױטיג זעהר איז עס
 רעקארד םואען א ױניאן דעױ פון אפ-כ

 ארביײ די םון פרײזען איצטינע די פון
 קראויר׳טעיער, פראטעקטױו די אין טער
 דיזע געבעטען װעדען ט״פעראײט ד* אין

 באזונ־ איז דאס צוצױפטעאען. סםען,4י
 װעט גיכען אין גאר װײל נױטיג, דערס

 די טיט רעדען אנפאננען דארפען טען
 טרײד־ דעם כאנײען ױענען באיענאטיט
אגדיטעגט.

ף אין ;vc'Vn אין א;,ינ—דע, פון  ̂ד
 אמאדןא״ יצפ אגפדזראן פו; ארכײט

;.,ציאגס־לאטפי
אק̂א4׳ םון טיסגײדער רי זא^ען

 ױ;יאן דיער םון דדו• ז־עש רערען 25
 דעי אין באט״יליגען ?ץ־ יזומען און

איכײט.
 חאס אוחוכט דאנער״צטאג יעצטען

 א&-טיטינגם א אוגעהאיזטץן 25 ^אקאל
 פיטע( חני און חא^ כעטחאװען אין
 גח^ןר דער באזונט. סט געװען אי?

 ליט ®מ געװ^ן איז האל כעטחאװען
 -jrn נעקומאן וײגאן וואס וױיסט־סאכער

 געאיאגטאן דעם טיט האיט עם וױ רען
 אמיסח- געחט ױ;יאן n װאס כטרײק

 גא״ אדרעסייט איז טיטימ דער פען.
 וױיס״ אינטעמי^אנאי n פון ווארען

r איז פײגנערג 1ישױאי פרעדדעלטען, n, 
nm £׳ין און האלפערין om w יאײין 

מארגעג^טערען.

ע א ױס ט גר י ע ץ װ  קלײ״ א א
ס ע ט. נ א מ אר ®

נרוים! זעהר נרויס, *יז װעלט די
 היײנעם D זעהן נלױז דערםאר ?ענןן מ»ר

 זעחן זי וױיט איהר יוויכ איחר. םון טייל
 פארקלענעחןן, זי איהר סוזט גאגצעז, אין

 װעס ראס םיניאטור, אין איהר אריוי סרקען
 םארטמ, טען1 דעם ׳פכת, ט<ון קענען איהר

 ארג׳אױי, רעדז׳פיםענט י»טער דער אין
 װאו עװע., עסס־ננטאן‘' און סכ־־ט טע25
 איוד םיט ׳פניםעיכאך ;׳■״•׳נדע נאנצע די
 1װ׳ הור׳» כרי און :אארטע נירגע*, רע
 קי״ן זייער םאר׳שטעיע; א״ד סא־ יעז

 אסת׳ען דער אי; איז װןי־כעס װעיםע<ע,
 װעיט. גרויסער א-נזער םון או׳עפ־גיומ »;

 םי״ ז״נען עם קאפ־׳ט װי זעהן װעט איהר
>“v .כאיען װייט איהר אויב אלזא, זאכען 
 סוסם ־שאאס, האנען און זיך אוץי pip א

 איניי־ ״פרייע די םון כאי כויעיען «ים
 ניט חרטה p׳p װעט איהר יפטיםע״, טעי

!האבען

אויסגעצאהלפ זזערען דאלארס אםעריקאנער
דעפארםמענסס אונזעחן

 טיקעטם, סטיםשיפ
 שאבליר״ נאטארי

 ׳טשער,ס טרעװלערם
 קרעדיט, אװ לעטערס

 אפידיױױטם; און װיזעם
קאלעקשאנם,

 אינפארמאציע. טער,ם אינלןאם
 אדוױיז םיינאנשעל עקםפערט

 םויליש, רוסיש, אידיש, אױה
איטאליעניש. און דייטש

ץ א

רוםלאנד

אוקראינע
אײראפײאישע צענטראל אנדערע און

לענדער

 דאלערס אמעריסאנערס
נאד געשיהס ווערען
עסטרײר

אונגארן
לאטוױא
םױלען

סאוױעט־רוסלאנד
אוקראינא

דײטשלאנד
רומעניע

טשעבא־פלאװאקיא

די פץ דעפאדטמענט עקסטשײנזש םארעין דודכ׳ן

כאנק יוניאן אינטןןרנעשאנאל
 פאר־ גוטע געםאכם האט ב»נ־ ױניאן אינטערנײשאנאל די

 אײרא־ יענע אץ דאלארם אםעריקאכער אריבערצושיקען צינדונגען
װערט. קנאפען א האט געלט א״יגען זײער װאו לענדער, פעאישע
 םוטע פול.ע די קרובים אײערע צו איבערגעגעבען װערט עם

ײ שיקט איהר װאם  רעסיט א צו אײך שטעלט באנק אונזער און ז
ײ פון װערט װאש אונםערשריכען. ז

 קאנען נעשיקט װערט געלט דאש װעלכע צו פערזאנען די אויב
 שנעל אזײ צוריק, געלט דאס א*הר באקוםט װערען, אױםגעפינען ניט
פעםטגעשטעלט. װערט זאך די װי

 איז עם װיפיל ארבײטער די דינען צו איז ביזנעם־פאליםי א־נזער
פעגליך. נאר

 פרײז כיליגסםען דעם רעכענט באנק ױניאן אינטערנעשאנאל די
געלמ. אריבערשיקען פאר

 און כאנק, ר ע י י א איז כאנק ױניאן אעטערנעשאנאל די
 פרי־ קײן ניט איז עס — פארצוג דעם באנק דער געבען דארפט אי־ר

• - װאנדבאנק.

די צו שר*יכט אדער קוכט

International Union Bank
Fifth Ave. and 21st St., New York City

Philip Kaplowitz,
Cashier

Philip R. Rodriguez,
Vice-Pim & Manager

Abraham Baroif,
President
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I1816«אונזעו אין װארפ וױכפעסםעד יער<h °A.A.
”  ?1

 עגג־ דער אין װערטער העכסט־װיכטיגע זעקס די ױיגען ״וחניכע :םראגע דער r•א
V די ה*בען יעפראך׳/ <י*שער iW ftn n אוגיװער־י פרעסטאנער דעם סון •ראםעס^רען 
 האט אײנער ;ענטפערס פאר׳עידענע גענעכען ׳pmv װאכען •^ר א םיט ׳דטעט

 זעי*נסס־אכטומ, ;סאגיטי), קלארקײט װערטער; ?עקס פון צעטעל אזא אנגעגעבען
 סאמע;דע םון נאיעטאגען איז צעטעל צװײטענס א וױסען. ׳נײן אמת, ד.יכ*־,

 א ;^ופפעד און דיגסט זעילכסט-ק^טראל, עהרע, אאיאיליטעט, םליכט, :װערטעי־
 אײסגע-ואי־טעגקייט, קוראזיצ, ;װערטער רי ענטהאיטען ה^ט צעטעי רריטער

 גע־ אויך איז צעטעל אגאנדער א*ן טןויעראנץ. סאארםספעג^י•, זעלבסט*אכםוננ,
״סעדעהײט״ װארט דאס דעים^וגט װען

̂וט װאס ׳דעם פון ^נהױכענדיג װערטער, אילע די *צטי״ מעהרסטע די געקראגען ה
 װעי־ די פיט ענדיגע;ו־'ג און //^^^יא^יטעט װארט ראס געװען איז ד*ס ױי ׳סען

 *צעהגע גא;ץ ;עוױס דיגען ^יטיםען, צ*היל קלענסטע די געקראגען האבען װ*ס סער,
 זיך באנוצם ^ראטןור דער אױער. אונזער פאר םײן גאנץ קליגגען װעלכע ןוערטער,

 צוהערער. זײנע אויף אײנדרוק געהעריגען דעם םאכען צו אום ׳זײ טיפ *סם
̂וס און ׳פריםטשטעלער. דער ^פט זיי געברויכט אײ•  און רעדגע־ דער מעד.ר װ
 יטטאי־ און גרעסער ד*ס װערטער, דאזיגע די וױדערהאלען טעהד^רײכערי דעי
ארויס. זײ רוםען אויםסערקזאפקײט מעהר דאס וױרפונג, זײער איז קע•

אעבען, פענ־טיליכע; דעש אין וױכטיגסטער דעי אבער איז װעילכער װ^רט, אײן
 איז דאס און פר^פעסארען. אונזעייע פון געװארען םארגעפען גאנצען אין :אד איז

̂וס :װ^רט אײגפאבער זעהר א דוהא ̂וס אין ר  ;װאדט געװעועליכע גאנץ ד
" ״װא־ום

# * *
 גע־ גים זיך קײגט^יצ װאאט ער װען סגעזעהן,1או איצט מעגיע דער װ^לט וױ
״װארום?״ סי־אגע די עטערט
 און זוכט עד ;yn איגען, אמת׳״ביז םון אונטערמײדען געק^גט ער װ^לט װי
 ם־אגע; די ניט זיך ^טעאט ער װען סײנט, דאס אסת, דעם נאך ניט םןוייעט

^יוארום?״
 מעניש- יסא־׳ן װיכטיג זעהר איז לאיאליטעט אז געװאוסט, ער װאאט װאגע״ פון

 :ם־אגע ד• געיטטעאט גיט קײנמאיצ זיך װאאט ער װען צוזאכענלעבען, ,אינע;
?״ ^ױאיום

iy *ניח׳ע די זיינ^ װער c « r אונז סוןyםארטשריט ר ? by iy rn ,ורעאכע די 
̂וגט פיען װאס ׳אאץ גצױנען םאר־ yנyםארשיד די אמת םאר אז ivony: yאכyװ זײ, ז

v -<ר
 פװ קאנװענשאז וער צז חף •יזלער

• אינטערנעשאנאל אונזער
 ז — ױניאן. אונזער פון לעבען א*ן קאנװענשאן טע17 די זי*ן וועם דאס

אננעפאנגען. שוין קאנװענשאן דער םאר ארב*־ט גרייםוגגס
»•<

u איגטעו
רyאונז פרן חוםעגדע די

 היסטא־ א זײן װעט ע״שאנאל
ry  .yirn ױבײ״לאים־קאג* א זײן ורלט 

py . j ^ y n די זינט יאויר 25 וױ^יט 
ס א:ארL•יyר:yאינט ײדי  װאר־ גאיכ^נס י
ט ױנ״אן סערס ר טי ס y דורך און ^י i,־ 

r־y,,Dy3 װעט חאגװעג^און y i i  D] דyר 
25*,y :nny’̂ר םון ױניילעאום ־  ארגא־ די

ד e a.זאציע?nysi־y יאנװענשאן oyii
yn 'iyn• ײן  טוב׳דיג, ױפ טיעיזר סך א ז

;T cy װי  יאנ־ אי;ד<-ע ysK געײען |y״
יעצט ביז ײענ״שאגס

 קאנססיטױ דער כייט אײנקלאננ אין
y,v ױניאן, אי;ט^*נדטא:אל אינזעד פון 

 װאך די באראף ׳אב ;ריסי<קדעט :־אם
 דעד צו רוף אפיציעי^ען אן ארױסגעשיקט
, ^ן ^ ײ אג  װי זיןי orŷ רyהכyװ ק

:פאלגט
 פון כיעניבע-פ און באאשטע די ״צו

y^v אינט ;ריד םון יאקאאסy:רlryאנאד 
ױגיאן. װאירקערס גארכ^גגט לײדיס

געגריסטו זײט

 קאגסט•* אונזער כייט אײנקלאגנ אין
 צו צורווי א אײך מיר שיקען טוציע.
 ־ya,r די קאנװ^אן, רyסטpyנ אונזער

כט רyד אין yגטyצ ^י  רyאו;ז םון 1יג
rרנyאי:ט y^זיך װעט װאס ױניאן, אנא 

 ,1924 מא/ סען5 רעם פאנטאג, עפענען
 באװאוס־ oyi אין ׳טאס. באסטאן, אין
yo| .קאנװענשאן די קאגװ^שאךהאר 

פריה. רyד אין y;ycy| 9:30 זיר װעט
v רyאוגז i : v w װעט קאנװ^שאן 

 םון צוזאטענקונפט, רyהיסטאריש א זײן
 אין באדײטוגג גרויםיער רסyבאזונד א
^iy3y אי:ט אוגזער פוןyרנy^ױנ־ שא;א 

 אונזעײ זיגט יאהר 25 װערט Dy יאן.
 ג^וא״ טyגרי:דyג איז אינטערנדטאנאי^

 קאנװענשאן זוטער דורך און רע̂ן
iy?yii םײ מירyרyד ןyען25 ם ג ^י  ־י

 םער־ א — ױניאן אונז^־ םון ױבילעאום
 אונאונט^'־־ אן פון רטyיאהרהונד טעל

 זײ״ oy jyD^yii דורף קאביף,- םyנyיראכ
ט :ען ײכ ^ר  אויפ־י גרויםע ג^וארען ד

)2 ?ײי אויןי (עלוס

אז דרעםמאכער פון ײק
אנגעפאנגען שיקאגא

 פון סארטשריט װײטערען oyi זyDהאלyג ניט jy^n די ׳נײן ? פארםולעס טיג̂•
סינדעסט^ דאס אויןי טעגשהײט ךע־־

tv' די נאר i'W װyאכy האבyז oy^K ^ י ^ ג פ פעסט״ זאגענאגטע די אפיאו א
אין אפיאו צװײפאעז צו מוט oyi האטyג \V2i$n װעאכע ׳די נאר אמת׳ן, yאטyטryנ

y מיט נעזעחן iy^n זײ װאס דאס, iy ''i אײגyנy ^אימ האב^ ׳די ;אויגyר
צװײפאען, זײער םיט ןyהאב די ״װארום?׳/ םראג^ די זיך געשטעאט אײבינ אין
פארװערטס. שריט א מענשהײט די בראכטyג ר*:עםy-y-r 2 'ט0

* * *
װײיצ אאנגזאם. אזוי אן מסזט םון y»^ אויח םאיטישריט רyאו:ז

 װ^טעס ארבײט^ וױפיצ ״װארום?" :םראגע די זיך שט^אען v:':vv גאנץ נאך
 כיט זyDאגרו קוים Dy \yp מען אז םינסטערער, אזא #רyריגyטרוי אזא איז

i? ׳iynŷ :אטען דעס y ^ t די זיך y^ iD : סומט װארום ? װארום i:» oy־n y צו 
קבר? ביז׳ן װיג פון אײרמן צו אוגז און װאויאםאנ, אזא אין אעכע

גרױ־ א געוחנן שוין Dy װאאם םראג^ yדאזיג די נאר זיך געמטמאט זײ ױאאטען
 זײ ווען און ^yzav אן [vm םוזטyנ װאאטען זײ ״םארװעױטס״. שריט סעי

 ״1יג זײ װאאטען ,nyDDjy רyריכטיג סײן נים איז וואס ,nyDD:y אן געםונען *ואאטעז
 עגט־ ןyנדyאyטtrצוםרידענ מעהר א געפונען װאאטען זײ ביז נעזוכט, וױיטער װיכ
?״ ״װארום :םראגע די זיך ןyאyשט זועניגע נאר דאס איז, אומגאיס רyד אבער פע־.

 זײ װי שטארס, אזוי ניט וױיט נאך ארבײטער־ױניאנס yרyאונז &2ױ' דעי־םאר
 כמגנשען, הײסט דאס ן,yראדיקאא אונזערע זײנען דערפאר ;זײז בילדאדפט האנע;
 װארצעא ytDKD צום |pny: נאר ענספער, אן גיצאט מים ניט זיך iy3y:wn װעאנע

 ראדײ נאר ראדיקאאען yרyאונז אםיאו זײנען יםארyד װעניג. אזוי 1םראני דע־ פוןי
 אי־ נאר נעהםען זײ אויך װײא תוך, ־&אםע רyזײ איז ניט אבער נאמ^ אין לארען

^ םון פארפואעז yםארטיג די בעי ד נ  שטעאען״ויך צו מוט דעט ניט האבען און א
?״ ״װארום פ־אני! די

* * *
 םאראנטװארטאיך איז װאס ״װארום?׳/ װארט yאײנpגרויס־ דאס איז עס ;,,י

 װענ אאנגען ovi אויף מאכטyנ האט מענש חנר זואס פארטשריט, yאyDבי דעם פאי־
 ־Dny דאפ נעײעז רyזיכ איז ״װארום״ װארט דאס ז.yבyא זyשיכטאיכyג זײן יפרן
 fc.y עםט^־ וואס און חיה. רער םון r:yo תגם אפגע^ײאט האט װאס װארט, טע

 נעהםט ער װעניגער װאס א̂טyצװײם ny ^הר װאס ״װארום״ םyד טיט זיך כאניצט
y די אן iy i'rnn t העאםט מעהר דאס אמת׳ן. גע׳ירשנ׳טע yאײגענעד דער צו ר 

םענשהײט. רyנאנצ רyד םון םארטשרים nyi צו און ׳איך זײן םון אויפב־ײטונג
קול. בת

קלאנ ױ אין לעסםשודט זיגםאן פרעזידענם
1 לאסאל פון חםס

;y:;:Kn^ זינמאן פרעזיחננט וועט 10.30 אום םריח, דער אין זונטאנ חגם
ױניאן. אונזער אין פראבאעםעז די איבער דיס?וסיעס דרײ םון סע־יע א

 אין ,1 אאקאא םון רומפ תאאב די אין םארהומען װעאעז דיססוסיעס די
בראנקס. עװ^ װאשינגטאן 1581

 און םראגען קוסען. צו געאארען זיעען אונזער,ױניאן םון מיטנאידער די
אײנאײםוננ* דער נאר ריפקיסיאן

 •6̂2VZ ;yo דיעם ב״טאג, דיגפטאג
 באקו^גן זיגכיאן :טyזידy-'i האט רואר,

 נע• דyד אז שיקאנא, פון y:ראמyטעא א
iאאנטyג רyנyראא־סטרײp די םון Dyrr־ 

 דעם מיטװאף, הרטyאpדy רטyװ רyסאכ
 רער אין ײ:ער1א 10 םיעבױאר, ןyט27

 װערט yנראביyאyט *ריד אין פריה.
 ןyנגוננyאנשטר ŷא דאס געזאגט, אויף

iy:,,i גyטצד נ^וארינן טאכט fciyi ױנ־ 
 א צו D^83ytoa די טיט iyופp צו יאן

 ־yבאא די אבעי סעטעלסענט, פרידאיכען
אײנגיעשפארט ןyבאיבyג באטים

 פון הער^ נעװאאט ניס גאר jyaMP און
נט.yאמyטyD קײן

 האנ״• דער זונפאנ דעם
 אינטערנמ־ פון צערס

כאר שאנעל
 װי־ ױםף און הובערםאן בראניסלאװ
 באטײליגען זיך װעלען נאגראדאױ
קאגצערט. דעם אץ

םער״ז, טעןcy 2ד זונטאג, רעם
 א פאדקומען װעט ,ג א ט ײ ב 2.30
:צ רyארטיגDנרוי  בא־ דארף װ^ס ר̂טyק̂ן
iy באנריסט Dרyזונד ,̂yvt פון פרײד פיס 

 *'נטערנעש*־ רyאונז פון םיטגאין^ר די
 םון רטyאנצp רעם טײנען מיר נאא.

 רyד אונט^י כאר, שא:אאyרנyאינט םyד
 םו־ באריהםטיען cyi םון םיהרערשאפט

 פארהומען װעט װאס איאװ, אעא י?ער1
האא. טאון איז בײטאג זונטאנ

 מיט איז כאר אינא״ערנעשאנאא דער
 םון נעװאושן טyנענרינד צוריה צײט א
 אא- ױניאן רyאייקאאוקכ בראנזוױא רyד

 די רyאב האבען אא:נ :יט דא .11 קאא
 איז כאר רער אז ׳הןyזyאײגג yבאאמט

 דארןז װאס אינסטיטוצי^ אזא ניט
 אא־ אײז םון אויםזיכט ז̂דyאוגט שטעהן

 אאקאא רעם פון yבאאטט די און ?#א,
 פיט פארשטענדגיש א צו גציןוכיעז זײנען

 דע־ עדױהײשאגאא אינטערנעשאנאא דעם
^ מ ט אר  אדונמעתעהן זאא כאױ -רע פ

<ny»:n איז נאך אזױ און רשות זײז iy i 
 כאר רyד געורארען 11 אאקאיי םון כאר
K דער פון ^ ry rT O rK^ הא־ איצטער

).2 ז״ט *ויף (שלוס

 געװארען אאזא, ׳איז םטרײק דער
 װען צייט חגר אין און אומפארמײדאיף,

 טװאןיי(ם שריבעןyג jynyii שורות די
 אין דארט טארשירען םריה) רyד אין

 םון ררעס־מאכער yטויזענד די שיקאגא
 שדײבענריג האפ^, מיר ר.ygyש די

yrn ,אא דאס שורותy םון דרעפ־מאבער 
 די װי y:יט־אר:אניזירט די שיקאגא,

 רוו• רעם הערען זyוועל אמאניזירטע,
 :ע• אין אאע, אעזyװ און ױניאז דער םון

 רygשע די פאראאזען רײהען, yנyשאאס
* יעגע געבען צו ^ypo דעספא־ און 

 נוי״ ריבטע^, רעם באטיםyבאא yטיש
 גאנץ עכ האבען זײ װי אעסאז, טיגען
פארדינט. כשר

 רyד אין גרונד קײן ניטא איז עס
 שי־ פון יy־פאבDyדר די װארום װעלט״
 און ארגאניזירט, זײן ניט זאאען קאגא

 ער״ אונטער ארבײטען זאלען זײ װאדום
).2 זײש א-יף («לוס aםאינהאלט־פארצי״כנים

L. ן'  •* Urn— f  I* *♦̂יי 
a■ ן-» j9 ר

ט ײ  אונזער זיא װארט וײכטיגסטעד רער ו. ז
נייעס. ײניאן קור. בת — ש»י»ך

ט ײ ױניאז. אינזער םוז נײעס םארשײדענע .2 ז
ט ײ  װענעז װאשיננםאז אין יזאנפערענץ דעד .a ז

 רי םאד לאלאניע זוםער א אדבײט. ■ריזאז
שויעז. ריננ ארבײםער די םוז קינדעד

ט ײ  יזוםענדעד אונזער םאר סארשילאנעז .4 ז
א .D — לאנװע:ש«ן אטפ  עדױקיישאנאל .’ר

נאטיצעז.
ט ײ  נעהסטעד דער םאר רפואות באבסיזע .5 ז

י. מ. — קאנװענשאן אינםערנײשאנאה אשפיז
ט פארשײרענעם. םראגעז. אדנאניזאציאנס אוז םרײד .c זיי
ט ײ םיינבערג. ל. — כי^י) <» ערר ר ז ̂ yryn דדט. — לרײנינקײטען
ט ײ ביכעל. נאםיץ רעראקטאר׳ס םון .8 ז
ט ײ  די כאנרענעצעז םיר װירעז װאם םאר .9 ז

—רושאבערס? רי םאר ק*נםראקם«רס צ«די
מאז מאריס זינ

ט ײ עלדיז. א. — קרבנות אויר .10 ז ג. י.ינ — שאר* אוז הורץ ז
ט ײ  •רא־ אויןי ענגיאנד אין רענירוננ די .11 ז

םש. ינעאז - בע אנאווי  ■אריםאיעז כאז
 גוריה. אל — (נעײכט) שיאפעו

 אינםערנײשאנאל אונזטר סח ענינים .12 ?ײט
שמײז. ל. — ארעםע דער איז  BMP א פינקעל

 װהילער. ז.—(םעליעם«ןו םיניסםער א םוז
ט m .13 זיי ip .שםועםעז 
ט  *דװארטײזםענטם. .15 און m זיי
ט ײ  נע* ק-אנעז ארע אױיס װארםט קאורם .1» ז

זיגםאן. ■רעזירענט געז


