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 קלױו־ םון ױניאנס הי־אײזטאכער די
 פא■ סאר זיך גרייטען *:;ייואגא ;,א לא;ר

 און נא^עבאטים, די ריט לאנפע־עגצע;
 רעצטע זיא פעי־י״צטײן דע;טיוײיפ*ם־עז

 געגומען אגט־יי־ אי; געררע• יא־ט ױא־
 זײנען עס װאי טיט־נגע;, יי;יאז ד• א*ן

 פאי־בא־ײטומען די ;עײארען נעכיאבט
־אנפע־ענצען.‘ יי צ•

װע־ עה דך *א:דע"ט ׳י״יא:א א-ן
 קיכיענ־ און אנריטעגט, דעפ באגײען גען
 יזאנ* א םארקוסען דארט װעט װא־ דע

 דעי םון םארשטעהער צלױשע; סעךענ״ז
 םאגױ די םון סאי־שטע־־עד איז ױגיאז

 וױיס־וױעזידעגט אסס׳;. םעיזטשי־ע־ה
 עס און זי־יז אנװעזענד װעט אערלשטײן

?אנעץרענץ דעפ אױױ אז טענליך, אײ■
 זיגכיאן, םיעזידעגט זײן אױך װעט

 דער סון פאזא, על םון צוריק װענ אױס׳;
 םעדע־ אטעריקאן דער פון אזיל;אנױע;״

לײבאר. אװ רײשאן
 אנריםענט דעד איז הרױוראגד אין

 געװארען. באנייט שױז אסס׳ן דעי כױט
 גאר א װעגען זיך האנרעלט רארט

 ארױסנע־ האט ױניאן די װאס פוגלטען,
 קומען דעם װעגען דארוי טען און שטעיט

 דאס אדעי אײנםארשטעגדניס, אן צו
 רע* אװ יאארד צום א״יבערגעה[ •וועט

אגטשײדוגג. ענתילטעע אן םאר םע^יס
 פון אונז פען שרייבט דעם ײענען
:םאלנט וױ הליװלאנד

אױסגעאר• זיינען פאדעױנגעז ״די
 געטיינשאםטלי־ א אױוי געװארען נײם
 פון בײטאנ שבת לעצטען םיטיננ כמן
 עסזעסױ די מיט באארד דזשאינט ראר

 װעלכען אױף לאהאלס, אלע פון טױוס
 םון נר»זידע:ס וױיס *ערלשםיץ, כדי,ער

 אנװע־ נעװען איז אינטערניישאנא., חןר
ו#נר.

 הא־ צו באשלאכעז האט מיטיגג דער ,י .
 בתים בעלי די מיט קאנםערענץ א בען
 ױ־ די פאדערו:;״. די םארהאנדלען צו

 םאר־ יןאנפערענץ דער אוין• װעט ניאן
 ־אשינערי, אויסגעבעסטי אן לאנגע;

 ארבײטער די םון האםםלײגטס די כרי
 ניט און װערעז, אטענדעט בעסער זאלעז

 לאנג װאבען װערען פארצױגען זאל עס
יעצט. ביז ״ווי

דך באציוזט םאדעױנג צװײםע ד*

 זיי״ יעצט ביז יטעפע־־. אויטסײד די אײף
 רי צוױנגען iv ?וװעריגק״טען געװען נען

 ארבײטס- צום צאהלען קאגטרארוטאיס
 גע״ האכען אדבײטער די םאגד. יאזען
̂ע• זײ אײרעי צ״ט פארלירען טוזט  ס

 האט ױניאן די דערנרײכען. דאפ גען
 זא* סאנופעהטיעורערס די אז באעלאסען

טען יען  פאראנטװארטײד װערעז ;עהא̂י
״ װעסען צ* יןאגטדאקטארס ד• פאר  ז

 רא;ט ױניאן די װען ארבײט. ניבען
 דע־ װעט קאנטראיזטאד, א םון געלד

״ן טאנוםעקטיעורעד  יויט׳ן םאיםליכטעט ז
 האנטיאיר פון םארהארטען צו אגריטענט

 ױניאן די װאפ ;עי־ד סוכיע ,ד טאד
דאדזגט.
 בא• אױך האט נ;יטיט דדטאיגט דעד
 4אסריי טאנאט אין םאדערען צו ״טיאסען

 וױידז״פעס. אין העכערונג אלגעםײנע אן
 כיען, םארזיכערט סיזאן, קוטעגדער דער
 קלאוקטאכער די און גוטער א דיז װעט

 א באקודען צו בארעכטיגט זיך פיהיען
וױידדטעס. אין העכערונ;

 אי״ ביזגעס דער האטאױסק/ א.
 שױן מאכט ױניאן, דער םון דדטענט

 טאנועםקט׳טױ דער טיט אראנתעסענטס
 קאגפערענץ, א אפצוהאלטען אסס׳ן רערס

ײאד״. חוכ־ענדע םארלוטען װעט װעלכע

נטעו דער

2 ממאל ח1 םעמנערס פון
װע-עז א«;ע־*ן-טע; װעט

 חשאינט דרעס און קלאור,
 נײעם א עפענט באאדד

דעפארטמענט

1924 דעצעטכער, טען6 דעם
נו«:«־טא; אוהר ו

ז - ן א ע ט ע ה נ א ם מ ו א ע ס י ־ ל
סטריט טע4 איסט

:ז־ין ײעט א־תונ; טיונעס דע•
נ״ט*נ;. יעצטען פץ כיזגעס *ארנליבעגע די 8
קאמישאן גאװערנא־׳ם דעם אץ סטאפעדזש יעצטעד דער \

װ״ס״ןרעזידענט

פערלשפײן ם. פײננערג זרזואער
.)1 זײ• פון («לוס

•;אײנצע  טעהר מיט באסאנען דאן זיך
חײטען.

 דאס באריכטען, מיר קאנען דערװײל
 מענעדזשער דער דזשײמאנסאן, ברודער

^י דעפארטמענט, נײעם דעם םרן  אײץ רו
 דיסטריקט עאפ־סעערםאן םון רײהע א

 מאכען באקאנט װעט ער װאו כייטינגען,
 דארפען זײ װאס טישערלײט, די פאר
 אגרי־ דעם םון פונהטען צוױי די טאן

װערען. אפגעהיט פינקטליך זאלען כיענט

 פץ םעגעדזשער דזשענעראל
 בא־ װעט באארד, דזשאינמ

 אץ סטאעדזש פון רינטען
 קמ־ דער פץ ארבײמ די

כישאן

 אץ טשערטאן ז*ץ װעמ
 דער פין ריידען אױך װעט
קאםי״ דער מץ ארבײט דער
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 דים* אין םאםען אין קלטען *ו אױפגעפסיערט זײנען םעםכערש די }
פראנעז• וױבםיגע הענםט דיזע קוטירען ?
גרוס, ברודער מ־ט ן
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2 לאקאל פון מעמבעדם פזז
ווערען אפגעהאלטען װעלען

אבענד 7:30 דעצעמבעה טען8 דעם מאנטאג,
:האלם פאלגענדע די אץ

ס ק אנ בר
 כולװארד סאוטהערן אזן םט. טע163 פאינט־פאלאש, האנטש

 עװ. נרלק און ענם םם. צװישען סם. םע145 א. 542 פון האל אץ
ערועניר ג:טע א־ן פארקװײ קלערםאנט קאשעא. לאנדאן

ם הארלע :י
סטרים טע106 איסם 62 םענםער, סאשעל^םט

ן או ט ־ און :ד
 בראדוױי איסם 175 ׳האל ״םארװערטס״

פמריט םע5 איסט 210 ׳האל בעםהאודען
א ט*םיג;עז דיזע

| ^ «1|
:וױליאמסכורג

עוועױו. םאנטראיז )נ6 האל, װיעננא .7
:בראנזוױל

שטריט טעיןגאז -1!' ל״שעאוש׳ ל**באר .8
:טריב ..׳••■ , .־>< רוזװע־ט (!.

:פארק בא־א
עװענײ. נ:גםע נענען םם״ טע43 - 1373 פץ אל5 אין .10

ני ד קו ענ ל ײ :א
םטריט טע22 ױעשט 3033 דיאםעל, באארדװאק .11

יאקאל. פץ םעמיגקײטען צ־ק־נפטיגע װענען באריכט שםיגען

%••■*••• • 1✓ ־ ✓ • *

i וא-^ן

פאד פארברענגען װעם באארד עקזעקדטױו די
םיטעגען. די יצ ק־מען צו אױפגעפאדערט זײנען םעםבערס די

 און םיטינג א צי מאנאט אץ כיאד איץ דזיץ אנװעזענ ניט ודעלען װאס יענעע די וױיל בײניאך, ײניאן אײערע סמעפפען ניט פארגעםט
שטרא< דאיאר 1 באצאהלען װעלען ביכעל ױױאן ײיער אוי־ סמעםפ םאנםליבען דעם האבען ניט

.10.45 עגדיגען און 7.20 אנפאנגען זין ױעלען םיםיגגען די
.  L               ^  ^  ^  A A. L .  ^  A      • A  k A f t a A A A  —  aױאם יענ־נע ד• אפעד״טארש די פין ב*נלא,־ ײגיאן די *טעפער ד• א־ן ?אנטדאל־רען צ־ אויפגעפאדערם דרערצז שאא־םשעלי״פ 

 שםראש דא-*אר דעש א״נכעצאהלט האנען ז״ אז רעשים א צ*יגען מ־זעז בישעל זייער אויז שטעםפ מאנאטליכען דעם ניט
לאקאל.אינזער פדן כאטיז אץ פ«י*יפ* ד• א*ז ױניא; דער פץ אדב״ם ז־ער א־ן נעשען אנמ־*ל זאל י־ניאן דער פד; מעמכער יעדער

גרופ, ברודער טיט

ו ױ ט ו ק ע ז ק , ע ־ ח א א ל ב א ק א ׳2.ל
ױנ^ן. ווארקערס נארםענם לײדים אינםערנעשאגאל
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 וײן .*יעט ״עלט
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ױניאן וואדהערם בארמענט לײד־ס אינטערנמשאנאל רער פון ארגאן אפיציעלער

החוחתי בצרסתי
איסה. ױ*א

1.6 ׳ב״ז ,1(«','
 ;ע־עבשיג־ דײן אן

 זיך א-־ד הל- קײט
zv,?ױעי אין *־ 

אם-אזע;. נישז איחי
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 י א מאבען גענגםטעדם
װײם־פרעדדענט אױף

אנפאל ,׳ץדליבען/ ׳י1.י*
פעדערשט

̂צי• ד־ — גענגסטער? די געד־נגען האשען כויאנעס וועלפע  ־׳. זא פא
 'י אגיצטו אלע — ? כאר־־אננרס רעם פ«ר נאצאהיט האט ״עו־

דעש א,-ז רודערט נייעס ׳פוידערלי:;• די — •עחאנען. שולדיגע די
 באגאננען איז םאינאכט שנת יעצטען

 פארנרעכען, ■}ווידערל־כער א נעװארען
 ענטריס״ גרויס ארויםנערופען לאם װאס
 און ױנ׳אז אונזער פיז רײהעז די אין םונג
 ארבײ־ גאנצען דעם אױפגערודעיט חןוט
יארק. נױ גרײסער פון הײארטאי מער

 יעילשםײן, מאיר וױיס־ןרעזידענט
 םון געװארען אי^ויגטעט איז וחנלכער

 דעם דויכצוםיהרען דגסאן ירעדדענם
וארד, עסזעקוטװו נענעראי מון באשיוס  ̂כ

וקאלס א*ערײטאר רי םאראײניגען צו ̂י

 דזשאב דאלאד ט״יזענט1.
געפינען צ* װעיען ;סאכט

.*•טעד-קװארמאל.
 איז ׳ײ;יאן י^קאי אײן אין 17 און 11 ,1

 גע* פון געװ^רען דער׳הרלעט ניט שיער
 א־הם זײגען װערכע גענגסטעיס, דונגעגע

;אס. כיטען אין כאפאי*עז
 םון גע;א;;על אין •עררשטײן כרודער

לאס. גײ״אמאגיזידטען דעם םון ריטיג; א
 איז ער ױגיאן. אפערײטארש קל*וק ,2

 און קלאוקמאנעד גדויע א כױט געגאגגען
 עװ. סעקאגד צו געקוסען זײגען ױי װען
 אױט*־ אן פון דיגען סטריט, טע11 און

חכרח״ צ״^י אמיסגעשפמגנען כיאביל

lפע״ד. צו צוגעי־אפען פי־ינק ׳ 
אײזעינע טיט דעיראנגט >״יהם

: זײנע^% •או,איבע-׳ז

ט-יג׳ען
פײפס
כייט׳ן

w i פ»חן־ די אדס ארכײם כאארד נט 
טױיד פארדעםדךעס רונגען

שיקאגא. און קלדולאנד פץ קלא־קםאנופעקםשורער די םיט קאנפערענייןן — אינדוסטריע. קלאוק דער אין כאלעכסםים די מיט קןןנפערענצען נײע
־ י ־ ־ ־ .................. ;v־

y ו
 דע״ טען9 דעם אװעגט. דינססאג •

 » גצווארזנן ^•געחאיטען rw צ*סמר,
 נאארד דזשאיגם פון סיטינג ם^נצתי״עי

̂וין די פון  ױגיאן. דרעסםאכער און קא
 נעווארען אײנגערופען איז מיטינכ דש•

 סיטואציע רי דיסקוםי.יעז צו ם«*ציעל
 צו און׳ניױיארה אין טר״ד דרעס דעם טון

 עס םאדעדונגען וחנלכע ביםראכםען
 די צו װערען אדוסגעשטעלט דארפען

 דאר• כאלד װעט ט*ז ווען כןןלענאטים,
 כא־ ײעגעז קאנמערידען זײ ם*ט םען

 דזןד אין טרײד״אגי״טענם דעם נײען
אינדוסםייע. דתס

 דדעס״איג״ דער איז סיטואציע די
 גע־ באסראכט גע;ױ גאדו איז דוסטריע

 דיסיווסיע, אינטערעסאנטע א אין ױארען
 דעלעגא־ און בעאסטע די װעלכעד אין
 זיד חאכען כאארד דזשאינט םון מען

 אױסנעאד• זיעען עס און כ^םײלינט,
 פאדערונגען, אײ;י;מ געװארען כײם

 צודי װערען ארױסגעשטעלם װאסזאאען
איגתסםריע. דרעס דעד פון כאלעבאטים

הױיט־ די םון אײניגע זײנען אט

אינהאלמ*»«חדי«יס

60 נומער “״נערעכנױגקײ®

כאר. ;ײשאנאי אעםער״ ns האנצערם רער שעהנםעלד. ם. — ױני»ז דרעםסאכעי און לראוה 1י1 כ*ארד דזשןוינם םון סיםיננ דער 2 !ײט
»ײ יײכעי סאניםאיי דעי ף, 'יט1 ס כײםסראזעד לס טשא — סא;ד איגשו̂י דזשײיאכסאן
סיםיןג __;אםימז עדיוהײשאנאל 4 ײט1

 :<וא־« דזש^ןיגכ דער װאס םאדערוגגען,
:אױיסצושטעי״עז כאשלאסען חאט

 אר- א; ווערען אײננעשטעלט זאל עס
זעל־ אױפ״ן סאנד, אינשוחננס בײטעד

).16 וײם אויף (מלוס

ל זעיכען אבי ט א ױט װאונדען. א ש  אײף םאי
שפא־ ראן ראבען עװעגױ סעק^ונד ױטגע  א

ט טעי ציי  גע״ א*ז עס טענשען. הונדער
 כיען געי־אוי. א און אױפרעגונ; אן װארען

ען גענוםען זץ־ האט אנ איי  אױטא־ דעם ג
 אוי־ דעם געשריען. האט מען און םאכיל

ט טאסאביל  :ע־ אבע־ איז שלעגעי די םי
םארשוױגדעז. צו לונגען

 שיעק־ אין ארט אוים׳ן איז ■ערלשםײן
כ״יט. טיר םאמאננעץ וועהטאגעז לינע

 אזא געװען איז סצעגע נאנצע די
ע אז בילד, שדעקייכע  װעל״ רעגשען, פיי

ט, עס ראבעז כע  ארי^נ־ זײגעץ בייגעװאױנ
היסטעריקע. א אין ;עםאיעז

״ איז עס ט צוױיםעל קייז קײגעם ב ׳;י
ען אױף איכערםאל דעד אז ײג׳ שט  אערי

עז װעלכע געגגסטערס, םון איז ײ;  פון ז
״ צען סי אי געװארען. געדונגען ״

4T  — W P :די האט װער »ל?א 
שטעהט ײצפיעז 1 נע^וגנען געגגסט*דט

 עס האס װער
־י;אױ װע: פון

ון  א װעג אין פערלשטײז
 אאראכיען געװאלט איהם
 > אוםן ברוטאלעז אזא

 איז יערלשטײן ברודעד
4.16 זײם אויף (אלוס

צוגע־ ךו ילי

 ויגמאן פו־עױדענט
נױ'ארה א־ן צוריק

• אן L y E ! o ן f , * ••( ײיי
 פ־עזי־ איז דע־פ־יה אין :•*אנטא;

 דעי ש*; צי־ײז:עקוטעז ז-גנ־א;
 פעדע־ אטע־יסאן דער םין קאגװעגשאז

 אננעקו־ איז ע־ מיבאד. אװ רײשאן
 ארע װען צײט דער א*ן פיאפ אין טען

 פון באאומרוהיגט שטארק כערוען דינען
 וױיס־פ־ע־ אויף ‘טא־ד־איבערפאי רעם

 זעהר האט ער און פעיעלשטײז, דדענט
 און פאסידונג, טרויעריגע די באדױערט

 צו גענוטען זיך ער האט גרײך טאלע
 נע־־עדיג וױ זאל זאך די ארבײט, רער

 שולדיגע די און װעדען *אױסנעפארשט
 זא־ םארבי-עכען שוידעיליכען דעם אין
שטראו״. םארדינטע זײע־ באקוטען לען

 גע־ ער האט ראגװענשאן דער פון
לויט ;רוס. שעהנעם זע^ר א בראכט

M •ז Jםול א״ינע 
 די װאכן

׳־יהאט

 געײעץ עס איז
 קאנװענשאנס שעהנסטע די

 לײבא אװ פעדערײיצאז אמעריקאן
געהאמ. א*ז עס װען

 האט ענטזזיאזם באזונדער א םוט
 אײנ־ זעהר דעם װעיען דערצײימ עד

 קא:־ דער אױף מאםענט דױקספויען
 אונזער פון דעלעגאציע די װען װענשאן,

 אויםגע־ ה*ט ױגיאן אינטערנײשאנאל
 דעם פרז פיאטםארם דעי אויף דעקט

 טארסארנע ד' מןל קאגװענשאז גדױסעז
 סתנה די גאטפערס, סעמוע^ פון סטאםוע

 דעם צו אינטערגיישאנאל אונזער פיז
ארבײטער־קעמפער. אלטע•
 מא־ מערהוױרדיגער א נעװען איז עס
רע־ א געהאלטעץ האט זיגטאן !פענט

).14 זײמ אױוי (שיוס

פארק פארעסט אין הױז ױניטי אינער מטנע אינטערנעשאנאל
 אײגריכ• גײע איעיגע — דדערען. םארבעסערם ארן םארשעהנערמ נאך ױעם זומער״פלאץ ױא־נדערבאדער דער

 װעט פלאץ דעם פון פארװאלמלגג דיי — באזובער. די םון באקודעפל״בקײט די פאר געםאנם •*•ערעז טוגנעז
באארד. עקזעקוטײו גענעראל פון קאכױטע פפעציעלער א פ״ז אײמײנם דער אינטער דץ

שעה(
22 י*<ן*ל נאאיר,

 פיאנעז ןןרג«ן:יז*זי*נס און ס-ײד
יןלסז — סאנאי ונאם אנאםאל — תרײדער por-.p ד•

יייז סיאיל ד?י זיא זיך וזערם יי*ס <: !ייט ̂ן, •יעסעיס י״זנס ̂יס די אז םען, סאכם װ• כרעסלאו דדצ. — ?35 '•*יזאי מני ̂ז ז»יעז סעסכ ̂נד יתי•!? דער םון סיםיגנעז רי אם
r,דים

חי עימםע ד• ך ײס1 — םאנאי ר«כי;דר«וגאם סךא^
0Mf « נווםיצעז עייסא־ימלע
̂נם ס !״ס  חני י1אײ רעדע זינסאנ׳ס •־עײד

■יייי• <1 1»י קאגותנ׳**? ל. »וי פ $
»©יד זיכם אײדזמענם סמנ « io 0״1 אח קורץ ײגיאן. קלאופםאפעי די קי־ע;דינ

J כ י. — שייוי
?אע*1ח* — לזעױל נ\*ם, די נ»י u ״מ1 «in מײ■ ײ׳ז ir — לעכעדיגאד. דער 
P ממף יי »0יי1 w jy m r j**  irrnm

9 9£ * * W m •’י ״ י ״
.nonov nr,v סנ ויימ m “״“  u ירײיד״ -——-------

m  M r «ײ« A

 ױניאנס, דרעססאכער און וױיסס די
 הויז ױגיסי די פארװאלטעס האבען װאס
 אײגיגע דך האבעז #■אלק םא.-עסט אין
bאינםערגײ- אוגזער יצו געװענדעט אל 

 זאל אפיס תשענעראל דער דאס שאנאל,
 א פאר ׳װײל ׳■לאץ דעם איכערנעטען

 צו א עס איז לאקאלס אײנצעלגע •אד
 אונםערנעםוננ. יזזווערע צי א גרויסע,

 לא־ יענע האבען םאדלאמ זצלכען דעם
 לעצ־ דעד אױןי פארגעבראכט אױך קאלס
 « און באסטאן, אין קאנװענשאן טער

 גע״ ערוועהלט איז קאסיטע סיעציעלמ
 באריכםען און זאןי די נאכצוזעהן װארען
 געגעראל םון טיםיננ צום דעם װעגען

 בא־ <אםיםע די כאארד. עסזעקוטױו
:*עדזאנען םאלנענדע די םון שטעהם

 םשערםאן. ׳י1בארא אב. סעקדעםאר
 וױיס־ די און זינטאן םאריס פרעדדענט

r נינםא, ס. ירעדדענטין n ,האלועריז 
 רײד .v און אסדור ם. ברעסיאו, דזש.

כערג.
 אונטערזוכם נענוי האט קאםיםע די

באריכםעט האט און אגגעלעגענהיים, די

 םעיסעל לעצטען דעם אויןי דעם װעגען
 עקזע־ גענעראל םון טיסי:ג יעהדליבען

 גע־ האט באריכט דער באארד. קוטיװ
 רעקאסענדירט קאטיטע די דאס לויטעט.

 איבערנעטען זאל אינטעדנײשאנאל רי
 מאכע; צו אנםאנגעז גאײך און פ^אץ דעם

דאר־ װאס אימארואװרענםס גױםיגע ד•

 פ״אץ דעם אים װערען געםאבס פען
 דאס איז. געהערינ וױ אױפצוהאיטען

 טױ־ 40 ארום ױניאן דעי קאסטען דא*^
דאלאר. זענט

 עקזעקוטױו נענעדאל “דע ׳אלזא
ױניטי־ די איבעדנענוטען האט באא־ר

>.u ז״ס י1או* «שיוס

דאנערשמאג דעם n לאלאל אין װאהלעז
m—■— ו — ......■■■■■■ m ■

 בלבולים ליגענס, פארשפרײטען — קאספיין. פיאוסען א אן פיץזרען לינקע
לאקאר. דעם פון בעאםםע ד♦ געגען זלדליס ארן

 דע־ טען11 דעם דאנערשטאג, דעפ
 װאהלען די םארקומען ײערען צעטבער

 לאקאל ױניאן, דרעס־םאכעד דער א*ץ
 גאנ־ סאנעז׳דעם מען װעט שטימען .22
 7 ביז פריה, דער אין 9 םון טאג, צען

 ראהאל םון אפיסעס אלע אין פארנאכט,
אין אױך און יארק, נױ ;רײםער אץ ׳22

כראכסם אץ 2 פון סימו עױזידמגאל פון ערעפענוננ דעו צו מנמופ נרױמרפינןר
דעצעםכער טעז20 דעם סבת, ש««ם*ינדען רועט דאס

נעווען איזוו*ם סאנצערם דע־
ס ר שי אנז ר «ד • ר ס  םון ערעםקגוננ חנ

לדוננ עצטען איז םיזןון, בי  שריינתונ י
6 o nתן ב חוצעםכ«ר, נ לי  דעם זו

מן לי ק ע ד פ ש ט רענען נו ,6 ני מז נ ט » ת » 
ט וז*ס עס י ו ס ט מ אייג ע in *•נ iw אויוי 

r a r ם  זעלג׳זו רעם אין unjSO דן
ra 9 a  d m w, ק לי כ * ר־ 61 םסול |  שי

ס לאם רי ס ז ס ם ■אר״ ייראטאכא ײ ס  *י
)172 [ran» ט םרי א און ם » י  1ב

דאוד)-

בא־ייי■  ז װעלען האנצערט דעם אין
:היעפםען םאאגענדע די מײלינען

 מאדאם סאנראנא, באװאוסטע די
 וױיאאין באריהמםער דער ;סאלאף

 אױך וױ ;דזשײהאבס מאהם קינםטאער
 םאר־ און הומאײסם אל״באקאנטער דער

 ?ורײ• (םוביה נאטעםפעלד ה. לעזער,
. כעי)*

 קוכשן ומילעז װאס מעםבערס די
 גזד גײסםינען אםת׳ען א חאבען וועאען

)13 זײ® יייןי (׳•לוס

 130 באארד, דזשאינט םון אפיס־בילדינכ
סמ־יט• טע25 איסט

 לאלאל פון װאוזלען די באצו; אין
 די ראס װעיען, געזאגט נאך דארף 22

 כױאוסען א אננעםיהרט האבען .לינסע
 זלזולים און ליגענס ט־ט םיר קאמפײן.

 באלאט אײם׳ן קאנדידאט יעדען כענעץ
 הלײזע^. זעהר צי נישט באלאננט ױאס

 געדיכטעט זײ האבעז אבער ספעציעל
 א'יננעטונקט פײלעז. גיפטינע זײע־־ע

 װײס־פרעזי־ נעבען שמױן, און בלאוי אין
 סעח.־מיעזשױ דע־־ ״-עהנהאלץ. י. דענט'

in“ לאקאל. דעפ םון
 אינטעד־ אוגזער האט באוואוסם, װי

אל אנ ש ײ ען, : אס שי א ײט אין אז ג  פלן צ
ײ•ה אין זאר װאהלען ד״

ט :י
אז ,לאלאי  ױני

ײן הײז װערעז אננעםיהרט  קאפפ
א־ אין ליפלעטס דיי־ך םל אי  אדעױ ק
ע און רערעם דורך אצי מ אי אני  דעם פ

 םאראנטװארט־ די און צד. יענעם אדער
שען ליכע אן דער איז מענ  פאלגען ױני
ױס עי באשרוש. דעם א ײ  איז נאמעז ז

ױם׳ן ײ אבער בא^אט״ א  לןײן פיהרען ז
ע, םאצי ם אגי אי ני ך פ ט אץ ׳ד  גענען :י

יעגעם.
 ״לינ״ םיט׳ז עפ איז אבער אנ^רש

).1» זײם vni (איום



י23 ט כ ע ר 1ע £ סי3

 דעו פון ב^ר־ דזשאינט פון מיטינג
ױניא דרעסמאבער אןן קיאוק

 19l׳4 דעצעניבעי, ר־טע; ׳ײאנ< • ץ % * ►י *■־
. ט ע ט ײ ב א •

ײ:. אין איז פיי־טא; ב<יטא :
טעם םטרײיזענדע די נאצי;  %װאטיע ״װא̂י

 עד־ זי טאסס. װאייטעם, פין כיײקע־ה״
דער* דעי־ pc אינייטעי די דאט יזלצלט,

n •ײ דu> *  ב־י ;;,זיי: פעי־טאיי כיאנטצר
 זײעי און ארגאניזײט ;עװען :יט סטיײי־,

̂אגע ;יט אוטעיט־עגי־יך. ;עװען איז י
כיעז ג ען עי ט נ ו ־ !:*,אי ט א כ־ י צ י־א;:
אן ד y*ס. ;,־ ע ש דז ױי י ט ע: צ ״ ;,פ . ז s ־ c 40
־ א• ד י ו ד ע די ײן : ט א ט ־ צ א י פ ע : ג א י

ט י ג ; ״ ד ג ע י א־ ד רג א ה ר א ־ א ו בי א י<־ ױ ײייז י י
ו ״ Hz״iy ^ ^ " i, ע י א ז*י דאבילן ״■*# ז f jדי י t% י

ײ ; ו. א ײי ר ט ה י י < ׳ A w i ס , > ^
ך ען ד ס א ־ טי ^ נ ־ דער אן אנ י ד ר א ןי סיי ײ
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סי• י , pH ס ײ י ד : y י j " t; י ױ א זי װען
ז אי פ ײ פעי־ט ע ז ע ג צי ס ײנ א װ ס א א ד

הונגער. זײער |ys,oiM צו
;,;;,איבע־*. װעלט פארלאנג דער ; : ;

יואיויטע. פיגאנ״ז דער צו
צױטריפטען.

 :אפ־ די דאס פארראננט, 2 ואקאל
 דיטיננען דיסטי־יקט אױך און טיטערלײט

 פיעג־ וױ אפט אזוי װערען נערופען זאלען
 און םענעדז״טע• דדטענעראי דער איז ייך
 אנװעזענד זארעז באאטטע אנדערע איע
 םא- אןיןי פראגעז טרײר טעגליכע און זײן

װעדע;.^.־ דיסקוטירט זא^ען סירועען
 איכע־ועיט-קט װערט צושריפס דער

דירעקטארס. איװ• באארד דער צו
װיס/גן■ אויך ראזט 1לאקאי זעלבער דער

 זייעי בייי דאס באארד, דזשאינט דעם
̂עצטען  אױ כייטיננ מעמבער דזיטענעריאל י

 ־םון םארלאנג־ען צו נעװ^רען באשלאסען
 לעצמע חו דאס נןאארד, דזשאינט רעם

 דעם רעקאנסידעדען זאל קערפערשאםט
 אויףי דױ©* אין דמןכערונג די םון באשלוס

 געווא־ באשיאםען אויך איז םיםיננ דעם
 ניט זיעעז סענט 35 די אויב דאס ׳דעז

 רער pc אויסגאבעז ?די דעקעז צו גענוג
 אוים־ כאארד דערידז^איגט זאל ױניאז,

 ױ$ט עס אױב אוןג בוד־ושעמ א ארבײםען
 סעגט 3ס די אז ארריסצ^גען, דאן זיך

^גענוג ױינען.והרסליך  דעקעז׳די צו גי
 די װעילעז ױניאן, דער פ\ן אױסגאבען
 גאנצער א אלס לאהאל חןר און מעמבערס
 אויף דױס די העכערען צו זײן צופרירעז

זײז. נױטיג 1וועכ עס װיםיל
 רי.ם־ װעדט צושריםם דער וױ נאכדעם

 דעם םײלען צו בא׳ןזלאסען װערט יזוטירט,
 װערט קאםיטע בורזשעט א און צושריםט

 ברידער: די פון באשטעהענד איאיגטעט,
 שעהנהאלץ, דובינםסי, ברעסלאו, נאכלין,

 טרע־ און םײנבערנ הײמאן, פערלשסלין,
 נענויע א מאכען זאי; ײעלכע פײש, זשורער

 און אײנאהמען די אין אונטערזוכוננ
 ארײנצו׳ איז ױניאז דער םון אויםגאבען

4 באריכט. א ברענגען
 זײ דאס אינםארםירט, ^ לאסאל

 פון פראטאקאל דעם גוטגעהײםען האבען
 :א טען21 דעם פון באארד דזיטאינט דעם

 דער םון באריכט דעם איז וועםבער
 טען19 דעם פון דירעקטארס אװ באארר

נאװעפבער.

באריכט. קאמיטע פינאנץ
 דאט באריכטעט, קאמיטע םינאנץ זײ

 פאד סארלאנגעז אויםנענומעז האבען זײ
 פאל־ דאס רעהאמענדיתנז זײ אוז שטיצע
:נענדע
 אסאסיאײ־ טובערקולאר יארק ״נױ די
דאל. 10 מיט װערען גע׳מטיצט זאל ׳טאז״

 זאל אםאסיאײיעאז״ ״!ו־־יזאנערס די
דאלאר. 10 מיט װערען געמוטייצם אױך

 םינאנץ דער םיז רעקאמענדאציעס די
 טטנעהײסצן. וחנמוז חאםיטע
באריכט. םענעדזשער׳ס עראל3דזשע

 דאם באריכטעט, םײנבערג בתדער
 אוים געהעז מאנאט דיזען םון ענדע אם
 אין באלעבאטים די םיט סס3אנריםע די

אינרוםטריע. דרעס דער
 א דאס פארלאנגם, םײנבערנ ברודער

באאדד דז^אינט דעם םון 3מיטינ םיעשעל
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 דעכ דינסטאנ, אויף װע־ען גע־ופען זאר
 פא־ די דיסקוםירען צו דעצעכבער, יזטען

ט װערען װערכע דערונגען,  די צו גע^טעי
מאנופעקט^ורערס. דדעש

 װערט באריכט פײנכערנ׳ס בױדער
;וטגעהײסען.

באדיכט. דירעקטארכ׳ אױ באארד
קאמייטעס.

 פוי א־בײטעי די פוך יאכייטע א
 ׳הט. זז:טע װעסט 134 בראס."^ ״פ־^פ

̂ױ באארר די אינפארכיירט  דירערטא־ב, ;
 א־־נ־יט רי ארױם יטיקט פירמע זייער אז

 איײם געהעז ארבײטער אינסײד די און
 רי אז באדױפטעג/ פירפיע די ריידינ.

 די טאכען :יט קענען ארבײטע־ אינפײד
 אבער א־בײטער די נא־־כיעגטס, קיאט

 ;אי־ אי־ע טאבעז *y:yp זײ אז ערק^ערען
 ז נא־ פאדקױפט, םירטע די װאס טענטס

s,ii האכען צו כדי ;עבע; :יט זײ ראט 
 א״בײט די אדױסצ״ציקע; טעני־יבקי״ט א

יטעפע־. :יט־ױניאז אין
 די־ אװ באאױד יי אז פאריאנגע;, זײ

 :ע:עז יצטע^ו:; א ;עטען זאיי רעיוטארס
פירטע. זייער

 ױע־ט קייס די
אפיכ

 122 רעװין׳/ ״אהרן פון פרעסערס די
 דער אז ערקרעדען, פטייס, טע25 װעסט
 אין יטאם זײער ערקיעיט האט אםיס

 ענט־ זיך האט םירמע די װײל פטרײה,
 פעי בעק דאיאר 72 געבען צו זײ זאגט
 אר־ :אכט באצאהיטע ריכטיג ניט פאר

 דער אז ׳פאײא;נ/גז פרעסערס די בײט.
 א פאר װערען אפגע^ינט זאל סטרײק

צײט. נינפטינערער
פיר־ די אז עיקערט, סלוצקי ברודער

 בעק די צאהרען צו ענטזאגט דך האט טע
 דע־ איז אפיס דער פרעסערס. די צו פעי

 אפצוםטאפען געצײאונגען נעװען ריבער
 דעו און ארבײט, דער פון פרעםערס די

 ביז צײט נעװארען געגעבען איז םירמע
 צו דעצעםבער םען4 דעם דאנעחטטאנ,

 ױניאן, דעד צו פעי בעק די נאצאהלען
 אפנע־ שאפ גאנצער דער װעט ניט אויב

ווערעץ. סטאפם
 ״אל־ םון ארבײטצר די פון קאםיטע א
 סט., טע32 איסט 15 װײס״ און בערט

 דירעקטארם, אװ באארד די אינםארמירט
 אן אין מוםען צו דענקם םירמע זײער אז

ײ װאו לאםט, אנדער  קענען ניט װעילעץ ז
 אפערײםארס, 10 װי מעהר באיטעפטיגען

 אפעריײ דרײ אפזאנען דעריבער װיל און
 ערקלערט א^ערײםארס, דרײ די טארס.

 געװא״ דיסםישאדדזיצט זײנעז קאמיטע, די
 אוםפעהיג ׳זײץ פאר יאהר לעצטען רען

 פאריטטא־ ס׳איז אבער ארבײט, דער פאר
ײ אז געװארען, נעז  אר״ בלײבעץ זאיען ז

 גע־ װעיעז זײ ביז טאפ4 דעם אין בײםעז
פלעצער. אנדעו״ע םינעז

קאנטרא־ װעלכער פריזאמט, בדודער
 םירמע די ,אז ערקלערט ׳טאפי דעם לירט
 םון צװײ אז׳ אינםארםירט איהם האט

 דיס־ זײנעז װעלכע ארבײטער, די
 צו אונפעהיג זײנעז נעװארעץ טיפארדזיטט

 סעטפעל א דריטער, דער ארבײם. רער
 דער מיט אן זי הערט װעלכער מאכער,
 בא־ דעם מיט צוקריגט זיך האט פירמע,
 ניט דעריבער איהם װיל ער און לעבאט

 ערקלערט פריזאמט ברודער באשעםטיגען.
 אםערײ־ דרײ די האם םירמע די אז אױה
 געלט מיט באםרידיגען געװאלט טארם

 דעם םארלאזען 3םרײװילי זאילעץ זײ און
 געװען ניט זײנען סוםעז די אבער שאפ

 איהם האט םירמע די צוםרידענשטעלענד.
 נע־ װמילעז זײ אז אינםארמירט, דעריבער
דזשאבערס. װערען צו זײן צװאונגעז

 צום איבערגענעבעז װערט ?ײס די
 די אז םאדשטענדינונג, דער מיט אםים

 אר־ שאפ אין בלײבעז כװזען ארבײמער
בײטען.

 פון ארבײטער די םון קאמיטע א
 פיר־ זײער אז ערקלערט װעסעל״ ״מאיר

 עס 'וי ביזנעס, פון ארויס ניט איז מע
 מיטיננ, לעצטען נעװארען באריכטעט איז
 םארטנער׳ס םארשטארבענעם דעם נאר
 פלאץ, פאטער׳ס זײן אויף ארײן איז זוהן
 געזאגט, האט איײן וועסעל מה אז און
 װי ווערען אנגעםיהרם וועט ביזנעס די אז

 די ענדערוננעז. שום ?ײז אחז םריהער
 רע־ א אז מײנונג, דער םיט איז קאמיטע

ווערען ערלױבם ניט זאל יזײשאן3א3אר
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וחד אפערײטארס די װען װײל ׳שאם אין
 װעט 14 צו 20 םון װערען רעדוצירט ̂ען
 ארויסצױ םעגליכקײט א האבען פירמע די

שעפער. ניט-יוניאן צו ארבײט די שיקען
 ער־ ,2 לאקאל םון מילער, ברודער

 איז וואס קאםיטע, די װען אז קלערם,
 אװ באארד דער pd געװארען אפאינטעט

 האט קײס די אוגטערצוזוכען רירעקםארס
 םון ארבײטער די םיט מיםיגג א געהאט

 די אז געװארען, נאװיזען איז ׳שאפ רעם
 צײט דער אין ארבײט ארויס שיקט פירסע

 ארום געהען ארבײטער אינסײר די װען
לײריג.
מײ־ דער מיט זײנען דעלענאטען די

 צו דענקס םירכיע די װי אזוי אז ׳ני:נ
 װעלען פריהער וױ ביזנעם זעיבע די טאןי

 ארבײט, די ארויסשיקען כיוזען זיכער די
 ער־ ניט רעארגאניזיײטאן א זאי דע־יבער

 קײס די זאר :ױטיג אויב און ױערען י־־ויבט
 אוטפאיטײאי^ען סאר׳ן װעיען :עביאכט

טשערכיאן.
 די גיטצוהײסען באשראסען װערט עס

דעייעגאטען. די פון ױעקאםענדאציע

נאריכטען. מענעדזשערס׳
פיר־ די אז באריכטעט, דובין בדודעד

 האט כע1װעי װאוד׳/ ע. ״דזשאדזש נ*ע
 נא־ טעז25 דעפ ״יאפ דעפ *עאױגאניזירט

 אװעק־ דעריבער ראט און ,1923 װעמבער,
 געלאזט האט יטנײדער, שטיק די געשיקט

 דענקען זײ אז אפאפיאי״טאץ דעי־ וױםען
 שנײדער שטיק א אײגצוא־דעגען צוייק

 פי־ און אפעי־ײטארס די דעפארטטענט.
 דער טיט זײנען שאפ דעם pc נישערם
 צוריק װעט פידמע די אויב אז כיײנויג,

 װעלען שגײדער, שטיק די באשעפטיגען
 אבער פירםע די װערען. דיסקדיביינירט די

 ניט װעט דאס אז אפיס דעם םארזיכערט
פאל. דער זײן

 צום איבערגענעבען װערט ר,ײס די
אפיס.

 נוט־ װערט באריכט רובילס ברודע•
ץ. ע ס ײ ה ע נ

 די אז באריבטעט/ סלוצהי ברודער
 12 םיכטעיבערג׳/ און ״קאהעז פירמעס

 ״בריייאנט די און סטריט מע27 װעסט
 סם. טע25 װעסט 137 קאםפאני״, קיאוק
 איבײמער זײערע אויםגעשיאסען האבען

 װערעץ זײ אז פדעטענזיע דער אװטער
דזשאבערס.

 צום איבערגעגעכעז װערט רױיס די
פאוער״. פול׳׳ מיט אפיס

 גוט־ װערט באריכט סײצקי׳ם ברודער
געהײסען.

באריכםעט, פריזאמט ברודער
 האם קאמפאני״ דרעס ״פירלעס די אז

 זײ אז ארבײםער, איהרע אינםארמילט
 מאנוםעקטשורינג די אויפגעבען װעלען
 און ,1925 יאנואר, ערשטען דעם ביזנעס
 צײם, דער ביז דזשאבערס. װערען װעלען
 כיא־ ארבײטער אינסײד די װעלען אבער,

 פירטע די וועי־כע נארמענטס איע כעז
פארקויםען. װעט

 צום איבערגעגעבען װערט קײם די
אפיס.

 אז אויך, :אריבטעט פריזאטט בחדער
 גע• האס יזאםפאני״ דרעס טי און אײ״ די

 מאנופעקטשורינג די אויםצוגעבען דענקט
האט ער דזשאבערס. װעדען און ביזנעס

 פירמע דער טיט קאנפערענץ א געחאט
 ו«' tii געװארען, שי«ר׳»ט«נזן איז עם און

 מאנופעקט־שױ די אין מיינען זאל פירםע
 ייונואר ער׳עטען דעם ניז כיזנעס רי:נ

 רעפאזיטעט אויר האט פירטע די .1926
 דעם נ^כקוסען װעט זי או םעקױריטי, א

אגריםענט. ונייטװײלינמן
 װערם נאריכט פריזאםט׳ס ברודער

גוטנעהייסען.
 •1נ׳ פיטינג דער װערט רעם םיט

. ן ע ס ^ י מ
שאהנפעלד, ם.

םעקרעטער״ אסיםטעגם

 8 ניט נ»ר אינטעונעש.
מנצערפ הלאםישען

 אינטערנײשאנאל סון קאנצערט דער
 דעם איז אװענט. מיטװאך יעצטעז כאר,

 טעא- ״■רימיעל־" שעהגעם און גרויסען
 זעהר געװען איז בראנזוױל, אין ׳טער

 יטטאגן- סוזיקאלישען פון געראטענעי א
 קײן dv איז אבעד פינאנציעל פונקט.

נעװען. :יט ערפאי;
 דורכ״ איד פדאנראם רוזיקאלישע די

 איג- דער גלענצענד. געװארען געפיהרט
 םיח״ דער אונםער כאר, טערנײשאנאד

 דירי״• באװאוסםעז דעם םון רערשאפט
 זעתר געזוגגעז האט ליאװ, יעאן נענט
 -1א סר א ארויםנערופע! י־־-אט און שעהן

י־;־יי J באגײסםערונג. און יאריסכיעגטען
 ז^נען אויך מען קאן ז^ביגע דאס

 רעפ״0 םוזיקאלישע אנדערע די װעגען
 אין כאסײליגט זיך האבען װאס טעז,

קאנצערט. דעם |
 רוסימע םון זינגעריז באריהמטע די

 האט םאראסאװ*, :ינא פאלקס־רידער,
 אױך ראםנלײכעז און נעזוגנעז, שעהן
 הערשקאן, מרדכי חזז, באריהכיטער דער
 וםען3ע3אױס שםארק האבעץ בײדע און

עורם. כײם
 נעשפילט דיאם שעהן באזונדערס

■יווססדא^ םישעל פון .קװארטעם דער
 A ײין אלםשולער ט. ביעלאװסקי, ע

 וואס־^נר נוםמר, יעדער בערטהאוד.
 עװען3 .איז נעשפילם, האם קװארטעם

 ארגימערופען האט און גײסטדײר אמת
ענטוזיאזט. םיעל

 װאס םארדרוס, א ו\ירקליך איז עס
 0י3 האם צערט3מא צר3גרויםארטי אזא

ערםאלנ. פינאנצימלען א נעהאט
 מף זײנען איבצר אוגז ניט םען װי

 וזונדירם • 15 ארום קאנצערט צום װען
 װיימ וואם אטע3אײ די איז סערזאז,

 .03אװע סון אױםנאבעז די געדעקט ניט
 ות|3םארבו איז קאנצזןרט רײכער אזא
 תא- ov און אויסנאבען, נרױםע מים
 תאגצעדט צום קוםען נעדארפם בען

tw יל1נ אזוי אטאל גאך כאטש w o, 
 מױן באצאהיען, זיד זאל יואנצערמ דער
 PY איז •ראםיט, םון רעדענדינ ניט
 *W1 ווארוס םארדרוס, א װירקליר איז

 גם1אוח יענ*& איז םעאטער פרעםיער
 עס הא& ער וױ איבערםילם* געװען ניט

זײן. נעדארפט זיכער

סױידס םיסעלײנױס פון קאונסיל ױספױקס
ר םון ע ט ־ ־ ר ױ נ ק נ ר א י

2148 טשעלסי טעלעפאן סטריט. טע16 וועםם 3
יארק נװ

:װניאנם לאקאל די פון אדרעםען די
— 6 לאקאל װאירקערם, עמבראידערי

--------------10 לאקאל קאטערס,
-----------------20 לאקאל װאירקערם, נארםענט װאטעדפרוח

---------25 לאיזאל וױיסטכיאכער,
 ?אסטױמס טעאסער טײלארס, לײדיס׳

לא־ ארבייטער, אלטערײשאן איז
---------------------38 קאל

 טא־ און פליטערס העסכטיטשערס,
-------------41 לאי«אל קערם,

— 62 לאקאל ארבײטער, װהײט־נודס
i לא״ ארבײטעי, עכיבראירערי באנאז 

_------------------66 קאל
— 90 דיעסמאכער,לאקאל קאסטאם

 און באטדאב דרעס, טשילדרענ׳ס
לא־ ױניאז, טאכער דיעסעס הױז
----------------------91 קאל

— 97 י׳אקאל דעזײנערס, עפבראידערי
--------- 131 לאקאל סײלסלײטע,

-----132 לאקאל ארבײטעי, באטאז

 7G90 סעלד^ז — סם. reldl א 501
̂קס — סםרי« םע25 א. 231 4190 לענ

 po. 1934 מעדיסאן — סם. כע2י־ א 130
7957 װאמקינס — כטרים :יע-1 װ. 16

H77 8299 סוידקעל — עװענױ «>טע

8823 ם׳יעלסי — סםריבז םע21 װ. 6
7100 אממפרד — עײעגיי י־טע 117

 8857 םםײװעסעג® — סם. מע15 א. 7
8091 רעגענם — עװענױ לענאקס 711

 2957 סמײוו*«צנם — סםרימ ®ע 15 * 7
13S 5018 ללנאק• — סם-ים טע31 א 
175 lc ’k 2148 מועלםי — בראדװײ 

5952 םיייוועםזנגמ — סמרים םע 15 #. 7

װניאן װארקערם ־טענם
יארק נױ פטריט, םע16 װעסם 3

1W4 דע<ועסבער, טען12 פר-ט^ג,

אינשודענס דער און לײבעל סאניטארי דער
אומבאשעפט־גטע פאר פאנד

 דער אין אגריםעגט גײער דער
 או;־ איז װאס אעדוסטײע, סוט און

 ױל/ לעצטען געװאיעז טע־געשריכעז
 װער־ •ינחטען, וױכטינע צוױי אנטדאי־ט

 ‘אױפמערקזאט חעכסטע די פארריגען כע
 קיאלק דעי pc טיטנליעד יעדען pc קײט

 די און כפיט ױניאן סחוירטמאכער או;
 יאהאלס אנדע״ע די םון יטג^רער

 װענען ■ונקטען ד* דינען דאס
 איגשורענס דעד און *,לייכצ .יטארען

אומכאשעפטיגטע. פאר סאכד
 זײ און נײע ז״גען •וגחטען כײדע

:פאמט וױ נעציי׳ט !י״נען
ײכעי רעי ױ’ דער ;עבען צו י  י

 יןאגטראלירען צו םעגליכיןײט רי גיא;
ם  אינשוחננס־ דעי און דושאכצר, ךו

 אױף — אומכאשעפט־גטע םאר ^אלר
w ;מע;־ װי יױיט אזױ .מארלײטכערע 

 אומבא׳ דעם סרץ יא;ע טרויעריגע די <ין
דאכער. סקו״רט pn *לאויו טען3שעםט'

 װאר־ באגדײפען םיטגי־ידעי אונזערע
 אויבענ־ ,ד פון וױכםיגחײט די ןאײגליד

 אבער גרױבען טיר ■ונסטען. חורמאנטע
 אז וועג, אויסערן זייז ניט װעט עס אן

 אביסעלע ■ינסטען צװײ די װעלען םיר
 גױיס וױ אנװייזען באלײכטעז, נחר
 וױרק־ דער אי; זיא וױבטיגיןײט נר

 פענליך איז עס יױיט װי און :קײט
 רע״ נעװאונשטע די קריגע; צו יד

ולטאטען.
d* דעם מיט אנפאנגען װעיען ס*ר p : i 

 דיזער לײבעל." סאגיסא־ען דעש ח®
 דעם פון פאדױארטעט װערט יכעי4

 קאגט־ סאגיטארי אװ באאמ־ ^יזשאינט
 יעדען 1צ פארקויפט װעיט און ראי*״

 אפנעהיט ווע־ען עס װאו שאפ, קלאוה
 נאדיגגונגען. ױניא; אוז סאניטארע די

 איז ל״בעל דער אז cy הײסט טעכנ״ש
V װעל״ אייוי ׳י!:ײדער די אז גאלאנטיע 

 כע״ ;עטאכט זײנען דך, געפינס ער כע
 האגיטארע אונטער שאפ א אין װארען

 ז*י איז אבעי םאקטיש גאריננוננען.
 פיעל א לײבעל דיזעז םון •נאדײטוננ
 ער װאס רצם, צוליב וױיר גרעסעיע,

 שמ־ ױניאז אין בלױז פארקויפט װערט
 אז גאדאנטיע א לײבעי דער איז •עי,

 געװארען0 געםאכם זײנען יזריידער רי
 כא־ ױגיאן אונטער שאא עניאן א .ןןין
 אױך װערט עס װעיכע (אין גו:;עז3די

 באדינגונ־ סאניטארע רי ארײגנעךעיעגט
 ׳עס הײסס װעיטער אנדערע אין ען).3

 אין איז לייבעל׳' ״םאניטאיעי דער אז
 לײבעל׳/ ״ױניאן א וױרסייכקײט ךער

 אויף ביױז אננענייט װעיט עס זזייל
 אין ;עפא:ט װעיען וחדכע אלײדער,

שע״עי. קראוין יזגיאן
 ;עברױכם רא־ף לײבער דער װי אזוי

 װעט שאפ, ױניא: ימדעז אין װערעז
 כ׳גגײכרץיט >י% ױגיאן דער געבען ראס

 די און דזשאבעיס n אויב !וויסצוגעפינען
 ארבייט זײער כיאכען מאגופעקטשורערס

 קאנטראקטארם ױגיאן בײ אױסשריסליך
 װעט װאס ארבײט די װײל :ים, אדער

 שעפעד גיט־ױגיאן איז װערעז געפאבט
 ניט יײכער ױניאן דעט זיך אויױ ,סאן

 א*:־ די זיא ry א-ז דארום ראכע;•
n' פון טער^עז y\\ ^װ אדבײטyכ  רyי

 ייגיאז־קיאוק א 1אי כאשעפטיגט װערט
י אז ן,yאויפצו•אס שאפ ^  ׳נטyנארפ י

jy זאר געמאכט, װ^יט ואס1 ^ n אויף 
 װעל^ U"2ivi .syלײב ױניאן □yT ןיר
 אז באשיצען, איײן זיך ארבײטער ךי
ײ צו באלאנגט װאס ארבײמ, ךי  זאל #ז
 ןy8אw אן אין ווזגרען אכטoyג האגעז יט3

שאפ״.
 oyii זײט, איהר םרן ױניאן, די

y>^»n; איז שטרעננ pnyv װאו פאל 
Dp דזשא־ א אז ארױסצײנען, זיך װעט 

 חאט רyכיאנופערןטשור א אדער ^ער
w!j:^  ״ױניאן םyד אהן ארבײט y־

.“לייבעל
 איגשורענס nyi אםב^לאננם װאס

 דאס איז אוםבאיג^פטעטע, רפא ״םאנד
 אינטע^עסירעז דארף װעלכער «ו:שט, א

ר פון מיטנליחגר יעדען נאר |יט  ת
 מיט־ די אויך נאר ױניא^, רyלאוקמאכ9
 nyi ױניאנה. אנדעדע yאל פון רyליד3

 פילע איז ארבײטס^אזיגיןײט פדץ איבעל
 דער אין T52ymfi*in און אמדוסטריען,

 בא־ נוט ־inyi איז אינדוסטריע, ^לאוק
y' צו !ואוסט iy| ^ ט ײ ב ר  יױ רyאונז א

 ױניאנס׳ אנדערע סילע ווי פינקט יאז,3
^ר א פאר זיך האט ^ ^ג  אפנע־ צײס ל

 פיאבלעם דיזען שטודירמן םיט נעבע;
y נײט iמיטעל א געפינען צו האםנונג .־ 

 צושטאנד מדױעריגער דער װעלבען ורן־1
אפגעשאפען זאל פײט3ארבײטטלאזי פון

 ליבערמ«ן און װאלדמאן
לאיערס
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.ט־טיזױלס , ״ . ״ ז ד
־;״.׳K א־ז

;אנסיין.
דעוס־טמעגה עגס

oy .iy*yn ארױסגעוױ״ א:^־ דך ד-אט 
iyi, או:ט אזvי y3* 4נעזעי איצטי;^־* 

צױ דיז^י ארדגונג יטאפטי־יכע•
 ווײל ,pnyn אינעשאםט ;יט שטאנד

i:y; cvy •yi' איז ארדגמג דיזער פון 
 הױיטועכ־ זיך שטיצט .װאכ עזבץר,אז

 ארבײט^א״ pc oyoo*D nyi אױ,* י־ױ
 אײן איבער דאדום בי־ײבט dv ד;לײט.

 *vd?' א jyrcy; צר ׳זיא דאס און זאך,
 סאר^יכטערען צי אכיױ״ניגפט^ס װ•

 אד- ד• פין צושטאגד טי־ו^ײנען
 איז שטאט nyn װי אזױ און בײטסי־אז^

 ניט זיר סילט און פאלאינטעלעסירט גיט
די פאי עטװאס טאן צו כטעט>יפארפי

p איבײטסלאזי! ^ y ;<,K pH, איז ov די 
 צו כאזוגדעד ױגיאז ^iny* Pc פ^יכט

ס טאן א w ^ו r i  pH* פאל ריכטוננ 
r,'H־,y .טיטגיידער

 ױגיא• לyאו:ז חאט צװעין דיז^ סאי
; איצט ; '^oyi Dnn’cy אינשורעגס 
רyװעיכ ,yטrטDyאיכיבאש םאר םאנד

 '-Ht דעב אױוי י•טyשטyגגyצוזאמ איז
: אוםז געכדען

 פארם^נטעט איז נא^ענאס יעדער
;ym צו ןyרyMכי*צושט װאך
y פון •ראצעגט ציױי r o  •yi 

 דעיצו אז. םלעסט •עי-ראל דין װאס
 pc ןyדגערyארוגט נאלענאס דער דארוי
 ןyנסט,ארדD ארכ״טעל׳ס יעדען

ד*ט צוזאכיען דאכ, p« יראצעגט,

ע ד ע י
ו ג א פ

ײ: !,ז
 דעש צו אװעיזשיח^ ■ראצענט, צוױי

םאנד. א*גשו.י־ע;ס
 !א־• ײעלט פא;ד 5א*נשולע; דער

 טדאסט״ס״ אװ ״נאארד א םון װאלטעט
 pc פאדטל^•^־ פון Dnyornc װעיכער

iy i אסאסיא״שאנס די ײרן ױדאן pc 
 טyײ סאגר דיזען pd כארעכאטיס. די

ר ^ן  פין דיטגײן רyטrטcyrאורבא י
 ױניאנס לyטאכ סקױרט און סיאוק די

 yoio yo*ny3 א אױסגעצאחיט וןליגען
 אין זyרראוכ צאהר yoo^rnc א פאר

 ארבײט, ,־yo’iN ײיז טyװ װעז.עי יארד,
 o*Dy3yc סטר״ח קריגט mv וױ «ונקט

iy סטדײקט, w וחנן iv ^קלאנח vm• 
״פאי• קראנח, *יז לy ײעז פיט  איז ̂ד
oy א*נט די איןy־y׳yfי פון ןyדy; קראוק 
די אין אז זעהן, צו סאכער סיןױלט און

־ ע פ ע או ש ײ ױ c;*L׳*HC •y^yri ז L yt ל א  ז
jn־yp יאי־עקטעט איגש״ל^ה ‘ל r  jy 

 ײער̂י ציג^ייהט זאי־ דאב אלן ויאך
 p> שא;ר. איגשורעגש צים לע;עײדעס*;

 ײע״כע טראסט-ס״ אױ ״באא־ל ד•
 איצט הא^ט סאגי דע;יד א~טעטי,פא*
צו לי אײסארבייטען א*ן ̂גס ־,װיס*  ױין 4״א* -y2cy:• א אינשו

טyכאד :r,אזוי װ. ז. א. י־א;;, װי ט 
 כאשטימ־* ̂נבעכיען װ^ען זײ װי ״.׳ג^

׳ גטייכען.ycy פאר־ זעי־כמ ד• ט*ר ;yryii לוי״ס yט
 yDP:ii 2 yin; זיינען ׳זאגטy; וױ .

 י־1ל* און ‘,י״ײבמ סאניטאךעי לyד
 אודבאשעפטינטע פא־ פאנד איגשור^ס

יויבנױנ״ *yr,?jnyvy,־;yD’iK םון
 ־Djy איז באא-ד דזשאינט די און קייט

 טע•ח£יג ייויצ ד• דולכצופידלען ןyשי*אס
ייאצ^ט. יונדערט א

עי דיזעז פא־ װ ט ״yד לאט צ איג ש  דז
^•רטy באארד yn 3 א טאנ  v v y to־ 

 ‘י־ײבעי *yoHJ Gyi ־,voiiM •ארטט^ט
שורעיא אין . ס3; ״ ט ^ מ ט י א ^  רי ד

ycH;c’iH םון ivvi ט1דע נ: דז ט  װעט אי
לו:: אין *עט^קן צו זײן אלביג  דעם כי־ט פ

^ ב ײ טy■ארטמyד ר ט װאס ; עי  פאר־ ױ
ovi p.c DyD^Hii ט שא־נ ד ״דז אי א  אוי :

י אי ט אני  אינ־ דעם ***ט או־ קאגטראל״, ס
טyד שולענס ע; ט ט ד א  :ע־* ׳•

r א פון פאדױאלטעט ^ r v y c rײאמי• ־ 
y’D.

,y;yv; אזוי ײ• אײנציע״רדיט^ די 
ד ז פיניציאגייפז װעס n ױ
w מיל ןyװעל i'n אר״ צײײטען א אין 

^syp.

סײלסמאן ערפולנױינער דער
 זײנע *נ*וח#לט<ן כךי אום אז וױיסםז,

 װאארע. ®א־קוישע; ער םוז קאסטאםערס
 «6געקוי קאן און קװאליפועס 6חא ױאם

■רײז. םעםיגער א «ו ווערען

 םאנופעקמ׳»ורערם די גיבק אזוי ■מקמ
 « •אטראנײזערש זײערע מיוד#ד פץ

 קװא־ 100% א חאט װאם ם־גארעם
 מא־ טער־ישע כעםטע די פדן ליטעש
 און אריענט אין ודאקסען װעלכע כאקם,
 צ*יט דערזעלבער אין פארקזיפט ווערען

פרײזען. םעםיגע *ו

 אירגענד םיט ד א ר 1י מ םארגלײכט
װעלט. דער אין םינארעט וועלכען

״אורטײלט

20 *דער 10 פוז באתסעם

t אליץ זיד

 הנאדו אװד װעט אנדערע, וױ אזױ
טערקישע. צו ענדערען פון האבען

w m m
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דעפארטסענט עדױהײשאנאל
עױמײממל פון ערעפענונג עוממױינע פ-לאדעלפיא אץ סיזאן

סי־ עדױיזיישאנאל פין ערעפענוג: די
 םארגעקרפיען איז פי^איע״פ״; א*ן יאן

 נאװעמ־ טען28 רעם איוענד, ש-ײעאנ
 אײדיטא־ םרעגדס יאב: רעם אי; בער,
 צו סטריטס. טשערי אין טע15 רײם,
 גע־ דורכגעפיהרט איז ;עי־ענעגרײט דער

 פראג־ סוזיקא^שער ־צע־־נעי א װארען
 טיטגײדער צאהל גרױסע א אין יאכ

 אונטערהאימען. פיין זעהר זיך האבען
איז אװעגט יעגעס פיט׳עור ‘ספע׳צעי א

אײספײזטשו םואדױנג א נעװעז

 לואד׳♦, בי. א פאני װײס־«רעדדענטין
 אונזער םון סעקרעטערי עיוזעקוטיװ

 אין האט דעסאיטיסעגט, עדױקיישאגאל
 אר- סײנט עס װאס אנגעוױזען, יוורצען

 איז עס גױטיג יױ און בייטער״בילוץננ,
 זי באיוענוננ. טרײד־ױגיאן דער פאר
 עדיױ דער דורן דאס אעעוױזע|, האט

 ױניאנס ױיגעןידי טעטעק*יט קײ״טאנא̂י
 לעיר די סיט םאיביגדונג אין :עקומען

 קא־ די םיז פראםעסארמן און טשורערס
איכער׳ן אונױוערזיטעטען און יערחעס

f"אינזער סרן l l W ו* f5 i 
 יי>6 נאשוטען חאנון ו»» ,orropy* די
 ®י? *^יסעם די אין ט*ן1־?*6!ײנל*1

 און סט. nyro 1ז)18 אין ױגיאן, דער
 אע״ די זא^ען סטריט, y&9 נארט 232

 *4פײאדעי re סיטד׳יד^ר טאמײש^אל
 די באײבעז צ• iv^yemo ניט פיא

*עקטשורס.

נאטיווען. עױור,ײש#נ&ל
 *OOiftlH טען16 ד«פ דאנטאנ,

) כ. (ל־ד. «נ־ון, מן או או־ יועט ה  י^ט׳
 •ונ־א!, עיו!«ורינ«רס pipip די פ*ר רען

 231 אין ,oiviip pp 7 ,82 ראתאל
״אינ־יטער אינער פטריט. טע14 א־סט

/M fT 'H  Iwrsrזײ«ר
Switwrii. 5

y*r» 1ט«ן
ly iiiv jy i ז*« 

ipy און ׳*«’«»
ו,9פרייט

uyn ojypp pp 7..y< ײיל I9«T* 
 jP*• פין ח«י) *פנ1? די pp ט׳*װאן

 ניאוי viyiiy ipon״•׳*׳ ו»ו1 ,2
 אױו דאר פין נאד״טימ ״ד• *־נןר

 לאסאיאס ס»אטאר פון ׳וול־סוננ
 רןײנליחאן׳ דער pe iv;y-pp ד־נע

וא־־ט״".
99אי pp,?? 210 נעטהפװ«ן *ין

»f סרייד פט«ריח»נפר פון פיפנע jr- 
י«ו 1yנד̂*vDlט׳)oנt'Vf m *•ן דזם

. ivl״ " « « ן

̂טער אונױחןחיסעס אינטמרנעשאנאיארנ
היי־סתול. אוירולינג װאשינגט^ן

יארא. נױ סטריט טע1#« אוז ײפ4■* אוײיײונ

יעבען. ארבײטערס דעם
 איז רייזבעמ ע. װײה־פרעזירענט

 א סיט אװענט פון טיטערםאן געײען
 ערױלױײטא־ דער װענען רעדע זאכײכע

 ער ױניאז. אונזער אין טעטעקײס נאל
 ♦;״,אניעסר דער האוי, אנגעוױזען האט
 אוגזער םיז ;עמאכט װערט װאס גונג

 נע־ א סיטנאירעד די ;עבען צו ױניאן
 עי און אױסצוביידעז, דך יעגענהײט

 זיך אגװמזענדע די אויפגעסאדערט האט
 און ;עי־ענענהײיט דער כייט באנוצען צו

 פאר װערען װאס קורסען די אטעגדען
גענעבעז• זײ

 נע* אויך האט זין זעי־נען דעם אין
אםדור. כיאקס וױיס־פדעזידענט רעדט

 אלס גערעדט האט כיוסטע י. א.
 יײ־ ..בראויןויאו דעם• םון םאיטרעטער

 אױ^ אננעװיזען האט ער קארעדז״:׳; באר
 און קאלערזיט, לײבאר םונ׳ם צװעק דעם
̂יך װי  איביײ דעי םאר איז דאס גוצי

באװענוגג. טער
 יעצטען האט װעלבער ייעדז, דר.

 סעריע א אננעסאננען אװעגד םרײטאג
 האט סאציאלאניע, איבער עקכמוורס4י

 איינאײטומ, אן ״אוטאײך, אן גענעבען
 נעװעז איז עס תורס. רעקטיטור דעם םון

 באאערענד און אינטערעסאנט העכסט
 געהעדיג װי עס האט עואם דער און

אויםכענוטען.

 דעי סיט סימפאטיזירען װאס ^אנד,
 זײ האט יאס אוז ׳ארבײטער־באװענונג

 בא• דער צו געהענטער סך א געבראנט
געװען. םריהער עס זײנען די װי װענוע,

ס דיער  ױם״ א אין געװען איז ע̂ו
 אן געײעז איז עס *שבדםוננ. טוב׳דיגע

̂ץ אינטעיעסאנטער  באאערענדער א
אוועגט.

סאציאל^גיע. איבעד יעקטשררס די
סאציאאא• איבער יעקטשור־הורס דער

 אנגעםאנגען זיך האט ^יעדז דר. םון ניע
דע״ טען5 דעם אװענט, םרײטאג אעצסען

 םיגף םו; באשטעחט קורס דער צעניבער. *
:םאאנט װי אעקטשורס,

פאמיאיע• די ו.
̂דובג .2  די און סה̂ו די — ביי

פרעסע.
שטאט. דער .3
אינדוססריע. די .4
 סאציאאע א ס4אי ױניאנס טרײד .5

אינסטיטוציע•
 װערען געגעבען װעאען אעסטשורס די

 די םאר אװענט, אוהר 8 םרייטאנ, יעיעז
 װע־ אעהםשורס די וואכען. פיר נעקסםע

סטריט. יײן 431 אין געגעבען רען
 געםאכט שױן וואחח אראגזשמענטס

 ײעאכע אעקטשורס, אנדערע נאך פאר
ווערען. אנאנסירט קירצאיד װעאעז

מיטגאידער די םאר םרײ אײנטריט

̂רד עהזעהופיװ דער פװ םיפינג 8 ׳ 22 לאקאל ױניאן דרעסםאכער דעד פון נ

םד4' אםעריקאנער א־ן ענני״שע ,״ד — דעונ. טען13 דעם ,1.30 ׳צנת  י
ספאיוער. י, כ. — ראט־ר.

 M כפקוס«ן װ/ןל/ון חירם דעם א־ן נאטײל־גען זין װע^ען װ*ס רי
־טעיאטור.‘עננל־׳פ־פנ׳עריהײגער' דער pc באנריו• ק^^ועז

ת, כריכענדע;. פאול - פראכלעםען״. ״טרייד-ױני^ן - 2.30 שנ
 »יז *רפכ'«נ>פז ד• ײ«ר<ן באהאנד^ט וי^ען קויס דעם »<ן

 טר״ד״ײניפניזם סןודעינןם דעם פון •פליסים
ײניננ, ״קאלעקטױו שכת: דעם  כרןזדערהודס״. רײלראוד די בארנ

ן - דעצעםכער. טען14 דעם סריה, דער »ין 10.30 זונטאג, גי ^ן א כ סי  פ
קאנקורענץ״. פון

■סיכאאא־ א פון וױכטיגיןײט די װערען כאװיזען װעט קורס דעס אין
 םארש״חננע ,ד װערען כאטיאכט דערבײ װעאאן עס שטודױם. גישעז

ארכײטער-כאװאנומ. דער אין און ;עועישאפט דער אין קאגסאיקטען
li.a זונטאנ, o — •עון דער פון אננױויקלוגנ אינדוסטריעלע ״ד ת ע ^ד  ס

?ארמאן. י. ה, — נעזעלשאפם״.
 iy^r־w>onj׳K דעם פון ־;;‘אנטוױקי דער םון עםורױם m »יז ד*ס

׳ו־א«• א־ן אםער־קא אין לענען

בילדעג. אעטערנעשאנאל ױ אץ קורסען
יארק. דו ׳סמרים טע16 װעסט 3

 *ךן •סיכאיאניע — דעצעםבער, םען17 דעם ׳6.30 אװענט, מיטװאף
טיםשחוןנדיער. אלעקסאנדער — ^רבײטער-כאוועגונג׳/ די

! שסריכעז פונדאמאנםאיע די װערען כאטראכט װעאעז oilp דעם אין
 א«וי האנדאאן םענשען די סאכען װאס כאראקטער, מענשאיכען אין
כײ־ אינטערעטאנטע װערען אגנעוױזעז װעאען עס אנדערש. ניט און

דער איז «•,r איז 3עבעי> טעגיייכעז אין יאסירונגעז די פון ׳שיייען ־
✓ ;עזעאשאםט. אין און הײם

 ^עקאנןוםיקם — דעצעםבער, «ען18 דעם ,6.30 אװענט, דאנערשםאג
קאיאלד. סילוױא — ארבײטער״כאװעגונג׳/ די און

איגדוסט־ הײנטיגע די אזױ װי װערען נאטראכט װעט קורס דעם אין
םעכא־ איהר װי איז צעויםגעשעעאט ?,א ד וױ אמאגיזירט, איו ריע

נעםענאדזשט. איצט װערט אינדוסטריע די וױ אױך ארבײט. ניזם
 פון באארר עהזעקוםיװ פון דצונג א

 איז 22 אאקאא ױניאן דרעסכיאכער דער
 אײענט, דינםםאנ געװארען אפגעהאאםען

 םון אםיס איז נאװעמבער, טען25 דעם
 אונ־ סםריט, טע21 װעסס 16 ױניאז, דער
כאוסטײן. כי. בר. פון םארזיץ דעם טער

 עקזעקוםיװ געװעזענע ראזען, םעי
 דאנק א צונעטיקט האט טעסבער, באא-־יד

 פרע־ דעם םאר באאדד עקזעקוטיװ צום
 זי גענעבען. איהר האט ער װאס זענט,

 האט קראנחהײט איהר צואיב אז ״טרײבט,
 אויסדריקעז געקענט ניט איצט ביז זי

דא;ק. איהר
 סונסט־טע־ פון םאאקס־םארבאנד דער

 ױניאן אונזער אײנגעאאדעז האם אטער
 קאנםערענץ, דעם אין זיך באטײאיגען צו

 טען14 דעם זונטאג, םאר רופט װאס״ער
 ״האיאס״״ביאדמנ. דער איז דעצעסבער

 צוױי שיסעז זאיעז סיר או פאראאננט, ער
 קאנםערענץ דאזיגען דעם צו דעאענאטעז

 דעאעגאטען שילעץ םיטן אז האםט. ער און
 אלד אן נעהמען ארגאניזאציע אונזער װעט

 דער פון ציאעז די אין אינטערעס טױוען
 א עטאגאירען צו קערפערשאפט דאזיגער

 ניט באאאננען זאא װעאכער טעאטער,
 נרוי־ צום נאר מענשען, עטאיכע צו ויז>בי

עואם. אידישעז סעז
באשאא־ האט באארד עקזעקוטיװ דעד

 צוזא־ דעם אין זיך באטײאיגען צו סען
 און םארביאש בױדער איז מענר«ונםט
 גע• ערוועקאט זײנען נאעסכיאן שװעסטער

סארטרעטען. צו דארט אונז װארען
 א אין האט פרידמאז םאאי שװעסםער

 צום דאנק איהר אויסגעדריהט צושריםט
 םיטהיאף, דער םאר באארר עקזעקומיװ

 נענעבען איהר האט אעצטער דער װאס
 טע?17 אין קאםפײז םון צײט דער אין

 איז זי װעאכעז איז דיסטריקט, אסעםבאי
עסמבאימאז. אז פאר :עאאפען

 די־ אװ באארד דעם פון באריכטען די
 און םען14 דעם נאוועמבעד םיז רעקטארס

 דעם נאװעמבער םון באארד דזשוינט פון
 פארהאנ־ און אויםגענומעז זײנעז טען,21

געײארען. דעאט
 באריכט ד^רעיןטארס אװ באארד דער

 דזך די םיז באריכטעז אויך אנטהאאם
 און האראװיץ סענעדזשערם פאדטםענט

 באריכט האראוױץ׳עס ברודער ■ריזאמם.
ער־ Din ביז טען14 דעם םיז איז

 יריזאמט׳ס ברודער איז נאוועםמןר שטען
מען20 דעם אקטאבער פון איז באריכט

 ביידער די נאװערבער. םען15 דעם ביז
 זײנען װעאכע פדיזאמט, און האיאװיץ

 עק־ רי םאר האבען מיטיננ. בײם געװען
 גע״ תאאר םיטנאידער באארד זעקוטיװ

 באייכ־ די אין שטעיען פארשידענע םאכט
טען.

 אבדזשעקשאן דער פון באריכט דער
 האט זי װאס כײטינג, איהר םון קאמיטע

 צו נאװעמבער, טען22 דעם שבת, :עהאם
 אוץ פאסיגקײט די איבער באשטיסען

 איז קאנדידאט יעדען פון װעוזאבארקײט
געװארען. אויפנענומען

 באארד עקזעלוטיװ אײניגע װי נאכדעם
 אין אנפראגמן געמאכם האבען מעםבערס

 די װאס האנדידאטען, געװיסע צו באצוג
 באשאאטען האט סאמיטע אבדזשעקשאז

 דער האט באאאט אוים׳ז ארויםצושטעאען
 די איבער געשטיסט באארד עקזעקוטיװ

 אבדזשעק־ די וועילכע װענען קאנדידאםעז
 אײ־ געקענט ניט זיך האט סאמיטע שאז

 דאן איז באריכט גאנצער דער ניגען.
 עקזעקו־ דער און געװארען םארהאנדעאט

«ח- יי אז באשלאסעז, האט באארד טיװ  ו
 דעם דאנערשטאג, פארקומען זאאען אען
דעצעמבער. טען11

 באארד עקזעקוטיװ דעם םון קאכײםע א
 26 אאקאא ױניאן װײסטםאכער דעד פון
 עק־ אונזער אז נעבעטעז, און ערשינען איז

 בא- אין נעהמען זאא באאיד זעקומיװ
 ארײנגעהן װענען פאראאננ זײער טראכט

 אננעװײ האבען זײ אאהאי. אונזער איז
 אר־ םיטנאידער זײערע אאע ככיעט אז ׳זען

 זײער אוים און דרעסעס בײ איצט בײטעז
 כדי אדייננעהמען זײ מיר רארפען מײנוננ

 איז רײבוננען קײנע באשאפעז צו ניט
אינדוסטריע. אונזער
 אױוי אפגעשטעאט אויך זיך האבען זײ

 עם־ שויז איז עס ײעאכע רועגעז םאהטען
 דער אין נעװארען נעשריבען טאא איכע

 זײער מיט שײכות אין ״גערעכטינקײט״
 אויםטרעטען זײער םים און פאראאננ

 ײעגעז באארד עקזעקוטיװ נענעראא פאר׳ז
ענין. דעסזעאבעז

 באשאא- האט באארד עהזעקדטיװ דער
 קױ אוים׳ז פאדהאנײעז צו פראנע י1 סעז

מיםיננ. באארד עקזעקוטײו מעגדינעז
 פון באריכם קאםיטע םינאנץ דער

 נאיועםבער, טעז25 דעם םיטינג. איהר
 נע־ םאױהאנדעי^ט און אויפנענומען איז

װארען.
סעק. שעהנהאלץ, י.

םהנםערם אינפערנעשאגאלװניפי וי
סענטער ץניטי כראנקס

איסט. פארק קראטאנא ,61 סק,־ל פאבליק
מןןלפם^ן, םערעזא — אינסטיטוג^עס עקאנאםישע די אװענט, דינםטאג

ן סענטער. ױניטי סייד איסט
םאנהעסען, עװענױ, ער׳שטע לעכען סטריט, טע4 — 63 סקול פאבליק

יד« כוח־ת עקאנאםישע און םאציאלע ״די — .8.46 אווענם, םיטװאך
וױלכערט. ל. א. — געשיכטע. אםעריקאנער דער

 אינרוסטריע־ נרויםע די װערען נאטראכם װעלען קורס חום אין
 ץונע- האנען אנטװיחי׳וננ און אנט־עטעהוננ וועמןס פאםכינאציעס,

ס נעכען פ כאלאקטעריסטישס. נאזונדערע לענען »סעריקא;ער י

ױ אץ אינטערםידיאײט אנפעננער, פאר געלערענט װערט עננליש  א
גלײך. ױך רעדזשיסםרירט ווענסד.

ויװיזשאן עהספענשןן
 רוסיש־אויליאאנן דעם בײ לעתםשור א — דעצעמבער. טען12 דעם פרײטאג,

נ*ר ױדא• :איבער רעדעז װעט װאט^ונין א. סםריט. טע10 איםס 315 ברענטש,
מלחםה׳/ דער

 fm אידיש, איז לעקטשור ♦ז — דעצעםכער. ט;ץ12 דעם אװענט, פרײטאג
 עווענױ, װאשינגטאן 1581 ,2 '*?*ל םון רומס ק^אב די איז האפםאן(צבױן), ב. דר.

 אן אין טרײד־ױניאניזם אכיעריקאנער פון פארזוך ערשטער ^דער :טעטע בראנקס,
קאמף׳/ פאאיטישען אומאאהענגיגעז

אידיש, איז אעקםשורעז װעט אעוױן מאקס — דעצעמבער. םען13 דעם שבת,
 די עוועניו. לעקסיננםאן 67 .9 לאקאל ױניאז, פינישערס קלאוה די פון אפיס אין

צײט. מיטאג אזײגער 1 *־נוזױבען זיך װעט לעקטשור
 קלאב די איץ לעקטשותןץ ײעט לעװין מאקס — דעצעםבער. טעץ14 דעם זונטאנ,

 אנל וועם'זיך לעקסשור די ביאנקס. עװענױ, װאשינגטאן 1581 ,2 לאקאל פון רורס
 אנםוױק• אינדוסםריאלע ״די :איבער ריידעז ײעט ער פריח. דער אין 10.30 סאננעז

געזעלשאםט.״ מאדערנער דער פון לונג
 V* ^עקסשוד א - םריה. דער אין io.3(M טען'דעצעמבער,21 דעם זונמאג.

 3 דד. םם. םא106 איסט 62 סענטעד, עדױקײשאנאל סאשעליסט איז עם, האר■
 באורעגומ ארבײםאר יאהר 25״ :איכער איריש אין רײדעז װעט (צבױן). האפםאז

אמעריסא״. אין

®ושװינץ דער אויןז פעפינסײם קױזסײמנאל
אילאדעל■׳ אין לעחטשור א — דעןועםכער. מען12 דעס אווענט, פריײטאג

 I וײז וועם לעתםשור די סאציאלאניע. איבער רײדעז ורעט ליעח כ. דזשאהן דד. ו
431 »r ,סילאדעלםיא. ססרים
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 פון אנםשײחנגען װיכטיגע «וױ♦
נ »ין •שערםיין איםפארשעל ו י  מי
יאקאי אונזער «ו

גרוי״ גאר אונזאחג םון אײנאא אין
 ״איד צום כאיאמס װאס טע«עמ םע

 •ראטעיד דאר פון קאת ד^ססריאל
 כאס » ױך חאם אסאסיאײשא?,

tg ,zm irm t אנש&אס nr נעמנז n 
 וױ ארבײם, n סטיבמן nr אחנשעדם
y ^ n g s, «*צו כאשיאמן גאר אי ת 

 •ותסאר סיין נים צו ארביים n נאכען
 דיזע סאן. יתיאן טם אײד און

 תווע^נן לאקאל אוממר םאר איז פיים
 סםי״ ודיל חןרםאר, ■שוט וײבטמ ואוזר
 פאדרעמונט געװען סאל5אא איו סמג
jpo ®אר jtb, ״ אויב איז י  י

 ם ארבי 1פיעי וחזס דאץ ויממןן, לױבס
•חוסער. אונזערמ כײ ווערען צמאגוסען

רובץ, דזש. כרודעד וױ ׳נאכדמם
 •ראטקתמײו חנס פון םענעדזשער דזל•

 שרײנער ojn orb צוזאטאן דיװײשאן,
 פארנע־ דאס האכען צײל׳יז, דיזע םון

o 1כעפא כראכט n אוספארםײאישען 
 ודכ״ די ארפלארם איהס און םשערםאן

 פרא־ חןר סון ריכםעחײם און סינקײט
 האס אסאסיא״שאן n (אכוואחל מנ

 עגםשידקז, ער ogn נעשוױנען) נים אדך
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o סיס עס שאמםלימן n ,אז נעדאנק 

 • יחיי אנד7אײ פאראן איו עס אױכ
mm יעסערס ד♦ נים ניס םאן יואו-■ 
ogt .לאוט איז נוט אזד וײם סטיכמן 
ײ 1*י ודסען ךאס י

r וווימא ד• w r e n א ויעגעז איז 
mm, אס ײיא ago א פאתיוסט ױך

 ארדער דעם ײו״סט^י״גען ג״עט וו*סעי
J10 שטיאפירט. ויערען און ױדאן חןר
vdvh דער אויף דך ׳צטיצענדע (1א

 און נאצאהיט נישט ער ײאט גאפ, טין
*r ױגיאן. דעד פון ;עװארען עקסיעײע 

פאר־ ױניאן די חאט גאטירלץי, און
 נאשעפטי־ ניט זאי נאס דער fg י*א((ט,

̂ן לײטע. ״נאן (Mr ג
 ■רא* א זעיזר זײעגדיג כאס, דעד

 >וינדאסט־ דעס אין טעטנעד טינענסעד
ל״ ייאי סי  ער גע׳טעגח^ט^־אז חאט ^ג

Pin wo דא *•ון נאשעפטיגעןד •רמסעד 
ט סך חאט  ייינציייע^ע א אגטוױקע̂י

v, כאשעפטי״ ד.כית 4נעי א רעג 
ivj ״ אf*J ,טאן

 קײס די איז פארלאג; ייוגזעד אױוי
 אימפאר׳ םאר׳ן .געװארען פארטײדעט

 אד־ יליגעל אונזער םון טשערראן שאי
חילסװיט. דאריס וױיזער,
 האט טשערדאן איריארשאל דעד

 ;ױניאן דעי םון נונסטען צו עגטשידען
 ױניאן קיע דט איז סאן דער אױכ דאס
 און ארבײטעז, :יט דאויט ער קאן ס»ן,
 -אי־טען װעיען וחנט ןרעסעד nn אױנ

 דאײפען םריהער ער װעט ארנײטען,
 װע- און ‘ייאקאי ורעסעי דעס אץ גמחן
כיייז. ױדאן א רען

•/
לאקאל. אין עלעקשאגס

r o עיעקשאנס וזאבען יעצט געהען 
 *4,פארװא לאקאלע אונזערע ערוױילען צו

יאהר. נעלזסטען דעם םאר טונג
 ספעציעלע געװארען איו.גערוםען עס

 נא־ געהאט האכען סיר װאו מיטינגעז,
 גע־ ערװײלט אױך איז עס סיגײשאגס.

 עיעק־ און אינדזש״אנקשאז אן װארען
 קאסי- אכדזשעקשאץ די קאסיטע, שאז
 די ארױםכעשטעלט געסיטעט, האט טע

 מאג- דיזען און כאלאט דעם אױוי לײטע
 םאר• װעט דעצעסכער, טען16 דעם טאג,

 מיר אכװאחל עיעקשאנס. די קוסען
 אונ־ צו לעטעדס אדױסגעשיחט חאכען
 באטײקיגען קומען צו טעסבערס זעדע

 װײ פונדעסטװעגען וואחלען, די אין זיר
 אויםםאדערען נאכאמאל אײך מיר לען
 װאוטען. יוומען און םאמעסעז צו ניט

 מיר און גענוג מיר דזאכען קאנדידאטען
g m gn םאלגעגדע אויסוואהל. גיטען 

 אנ״ האכען װאס קאגדידאטען, די דיגען
 שטי־ זײ םאר חענט איהר און נענוסען,

:סען
 ברעסגאװ דזש. סענעדזשער םאר

 עקזעהוםױו פאר ; ’pvngj רוש. און
̂ goeovr'g חײם :;זעקנערס כאארד

wHig .3g,אײ• א. .אכראסאוױטץ, י• ־ 
 בער־ נ. כארענשטײן, ה. ̂ןgרgב ד. #כעל

poigj,, .א. כיגעלאײזען, כ. כעעל, ל 
rtn igrO T, .גאטליקב. ם. כא?סער, כ 

 נאמ־ x לדכער̂גgג ל.3גאלדשטײן דוש.
 ;אלדבערג, ד. ׳געי.םאן ל. גראס, נ• בעת,

 ד״אלע^ר. ס. דארםמאן, ה. רײ*ש, ס״
 װאלם־ ס. װײגשטאק, ם. וועפרינס?/ ם״

go,| .זא־ מ. וױיסמאן, ד. וױענער, ח 
 לאג̂״ ל. יאנאװס?/ x יעלין, ב. לער,
 סאזין, ס. סיתר, ב. ,iiygל מ• גער,

igpog ,סאכנאימ ס• סטײן x ,סטײן 
 סילוחנר״ י. סילווער. ב. סינעל, דזש.

 ס. םיליפס, ם. םײנשטײז, x שםיץ,
 ?אחן, י. ^ער.oyp ing #rנgערogפ
 אייבראם חודרינעמי. ע. ,Dg^o^gr ח.

 מאקס קעסלמר, חארי הריצער, ם. יןאחן,
 ל. קאהן, בנימין ?איבאד, תארי מאחן,
x י. רתוי,  ,p^ocmn רg,ם. זענפעלד 

 טאװעל־ א. ראלני^ סאני #זאננעתgר
gt,| .שגעע, ח x .שעכטער

— :קאכײטע רעליעןי m פאר
 מ. נאלדסםים, .m טײ̂זtrלדgג ר.

 ס. ז,Kלמn,ז ה. װײס, א. וױינכעת.
 ל. םעלנער. דזש. סלאוױן, ם. יעתער,

 v /poj'ogn י. קאהן, ב.י|א םרידסאן,
0. rogpשנאםער. ח. ׳

grtg, מיר האבען זעהט, איהר װי 
g קאנדידאםע!, םון ליסט גרויסען גאנץ 

 ^יבען. צו וועמען םון האבעז סיר און
 סענעדזשער, א ערװעהלען דארםען סיד
 אוץ מעסבערס באארד ע?זעקוטיװ 24
 .WJ'ogp •w^n תי אין סעכיכערס 5

m ,װעלכער א״נצינער Dgn קייז ניט 
tiv :w יאסאל, םון משערכיאן דער איז 

 גע• איז ער וױ אזױ און לעװין, פיליפ
 ער?לערס ער אי? אײנציגער, אײז ווען

 ײי ערוױילט. אײנשטיסיכ נמװארען
 װאהילען רי װעילען ערקלערט, האכען מיר
o 15 מאנטאנ, דין nםעז ppnonn. 

n ניי איז ?ענעז םען װעט וואוטעז r 
 צװײסע 228 אםיס, ל»?אל אונזעד איז

 219 אין בראנזװיל א-ן און עוועניו,
 לי״ בי־אנזוױלער איז סםרים, מקמאן

o:’g פון אק׳אםיס אײסעאום/ רgב rn 
ngg3.- סוז ?אנעז סעז וועם וואוטען 

 אורענם. אוהר 7 ביז םריה אוהד 8
gtg^g, צו מאנטאג נ*ם םארגעםט

שםימען. י%מן
ברעסלזוװ, דדפ.

מעגעדזשער.

ן ל. £•; א ם ײ 9 לאקאל מענעדזשער ה
טע די סאכען יאקאי־ען א^ע ס ע  גי

ען שטרעמוגג ען צו א; ײגג ר  ניעחר װאפ נ
אן די צו סעסבערס טיגגען, ױני  ביז מי

צט ען די זיינען אי טינג  זעהר געווען מי
ט ?gpgs א באזוכט. שי״עכט ט־ א סי  סי

שאפט ד, 8 םון גלידער ענ ױז ט ם עג ט פי  גי
אל א צו לריגען חעגען עי שענ ג דז טינ  סי
ױי װי סעהר ס אדער צי  דרײ העכסטענ

ם. הונדערט ער  פון צײט אין אפילו סעסנ
 לא* די םון סאי כאאביטע, פאר װאהלען

jvs*p, ס פאר סאי און ע  אײ־ ניזג
שענטס, • קלײגע א זיך באטייליגען. רז  ד

ט1-נא ע ע פון ט עי נז  רי סעסבערס. או
ט סאסע גרױסע אז אן די איבער י  ױני

עסען די און  צי ױניאן רער םון ■ראני
ט, <זלײ:;ןר א טע ארי שטאט און םינ  צו אנ

 די װעגען װארט זײער זאגעז און לוסען
אן דער םון םיהרוגנען אן די ביי ױני  ױני
ען, טינג  אגדערש, ע־געץ ניען רעדט סי
אי אוכיעטום, ס נ אן. דער אין ני ױני

ע, ריכטיגע קײן אצי ארפ פ  /און אינ
 װעגען אפ־-אנד^ונ; אינטעי־יגענטע קײן

ײד ױ״ סען ivp פ־אכלעסען, ױניאז טר  א
ט דכער אופן םין אזא  און חרינען, ;י
ט צו געםיהרט האט דאס ר הײן ני עי  ז

ען ד. גיגסטיג שטאנ  זיך סען האט צו
 די קריגען ביוז ניען אז ארוסגעזעהן,

 צוזא־ זײ כייט זיף סוז מען פעכיכערס,
 םארעײרע־ אן װעגדט כיען און סענרעדען,

 סיטגלידז^ר די ברײנגען צו סיטי*ען גע
ען. די צו טיגג ען געוױסע סי אי ק א  הא־ י

אסען בען שי ס פאר שטראפירען צו בא  :י
ען, קײן אטענדען טינג  געוױ־ א ביז און סי

 יױל מען געװידקט, עס האט גראד סען
ט קוכיט. סען און ״שטראף קײן צאל׳לען ני

עי באשלוס, א אױך וזאט י־אק^ל אונז
עדVD יעדער אז  סי־ די אטענדען סוז מכ

 אטענ־ גיט װעט װאס דער און טיגגען,
סטען, דען, ײגינ װ ם ען 2 א טינג  6 אין סי

עי צו ווערען גערופען זאל כיאנאטעז,  ד
ס װענ רי ע ג ט אפי שטראפט און ק  װע־ בא

איז רען.  אונ־ אז זאגען, צו איבעריג ס׳
ױפיל ד«אכען פעפכערס זערע  געפאי!גט אז
 םאלגען בירגער די װי באשלוס, דעם
ט, טען18 דעם עג מ ד ענ פ  צו כרי און א

אינפארסען״  דער צו מיר רוםען עס, ״
ס װענ ע גיי ט אפי  פעפבערס/ הונדער׳טער ק

ע די און ציג ײנ ט שטראף, א כע פי ײ װעי  ז
ײנען ט ביז ז צ  ײאס איז אפגעקופען, אי

י  גרי- דער צו קוםען געדארסט האבעז ד
 אפילס די אױסהערען און חאםיטע װענס

ס די סון עי ב מ ע  קא־ גרױוענס דער םון פ
טע, ײ אז סי  פי־ די צו קופען זאלען ז

ען. ט אז איז, רעזולטאט דער טינג  ני
ײ ?ופען נאר ט ז ען די צו ני טינג  פון פי
אן. דער ט אפילו ?ופען זײ נאר ױני  ני

טע, גריײענס דער צו ײ װען קאפי  װע־ ז
ט פאר גערופען רען  פי־ די אטענדעז ני

ען. ז אז װײסען, זיי םיננ אי ט, גאר ס׳  ני
ײ וועט םעז  זײ םארװאס פזסר זאנען ז

in :y o g ט ען, די ני טינג אלעס. דאס סי
רעקאפעגדא־ א נע?ופען איז איצם

 אז סעקשאז. בראנזוױלער דעם פון ציע
 םאר דאלאר א סימ שטראסירען זאל מען
 מי־ אײן אסוױיניגסטענס אםענדעז ניט

 גע״ זײנען איצם מאנאםען, 3 איז טינג
 דערזעלבער מיט םעקשאנס נאןי תומעז

 ארוסנע־ זיר האם סעז ^אסענדײשאן,
 הענען נים מען װעם cnn3g אז ועהן,

 סיםיננען. די צו מיםגלידער די ברײננען
 צאהל א צו בדיף געשי?ם כױר האבען

 אין קומען זאלען זײ tg סיטנלידער
gגע?ומען זײנמז ױי ײעז איז םי̂ס gn־ 

 און מיםינג א נעהאם זײ םיט םיר מנן
 • אטענ־ פון וױכטינ^ים די די עמןלעהרט

in מיטינגעז. די
iPigpgD ר דענ־ וועלבע אזעלכע, אוי

 גים. עולה קײן נאר באנעהען די אז סען.
 בא־ סען װאס כעס, אין גאר זיעען און

D in שלעכטע ױינען סיר !רואס זײ 
 ביבאאך, אונזערע זעהט ? לײט ױניאן

 דענסען, זײ יאנואר! ביז איגעצאהלט
 הא־ ׳רי,יה געצאהלט ױי האבעז קױם אז

 צו םליכמ זי־יער ערפייט שױן זײ כעז
i n זײ םין פען קען סעהר און ױניאן 
 װעלבע שװעסטער, אײן לאנגען.1פא ניט

 אײז קי״ז נאר איז זי אז צמענעבען, האט
 סעקשאן, קײן בײ ניט געױעז. ניט פאל
 פיטינג, !זשענעראל סײז כ״ נים און
 ,1910 זינט לאקאל אין באלאננס אוץ

 די צו נעהן ניט איף1 מעז אז מונסט,
 איהר אהז ׳זי זאנם א:עז.1פא מיטיננעז.

 א על.1אטעג זײ זאיען םעםבערס. גענוג
op חוץ :n  o n איהר װעם מען אז ״זי 
 זאנען, װעמ זי װאס הערען ניט וױ סאי

 װעלען זיי װאס סאן וועיען נאאמםע י1
 לא״ n נישט,1גא טוט ײניאז י1 וועאען.

 שלעכט, זעהר איז ס1מעסבע די פון גע
 ספענתגז אופזיסט זי זאל זס1װא םו

 ױעז ? סיטיננ;ז• די צו ?ומעז אױ צײס
 אײננע׳טענה׳ט 1אײז סיט יזאכעז 1מי
i 1מי אוז n i n, איהר האבעז כרר אז 

יוחון שױן אונ? וי *גט1פ איבעושײגם,

 זא־ כיטיגג. דע־ זײן װעט עס װאו, און
 קע; דאנערשסאנ, ! אל — איהד. פיר גען

 :יט איהר קענט װארום • - קופען. ;יט איך
 קען מיטװאף פייא דאנערשטאג? קופען

 קעגען :יט זאר פיידעל א אז טיעפען,
 אור־ פארשטענדליכע צוליב — קופען,
 פאר װאס דאגעדשסאג, אבער — זאכע;,

 ראנעי־ — }';דאגער״שטא איז ױם־טוב א
 סאסײעטי, איהר פיטעט זי, זא;ט שטאג,

 איהד םון פיטינג דעפ צו געלט ױ און
 דער פון פיטיננען די אזױ, סאסײם/

 װיכטע, אזוי ניט אײך בײ זײנען ױניאן,
 בײ סאכײעטי. דער פון פיטיננען די וױ

 א צײט לאנגע אזא איהר זײנט אונז
 םי־ אײן קײן אפייו האט און ד,,4פיט;י
 סאסײ־ די צו און , אטענרעט, :יט טינ;

איהר. אטענדעט פיטיננען יעט
 א אײך קאכט וױפ־י: ׳פיר זאגט --

איוזר. רים פרעגען > פאסײטי די יאהי
קװאר״ א דאראר 5 פיר קאסט עס —

זי. ענטפערט 4טאי
 וױפיא אזויפיל אייס פאנט אס1—

ױגיאן. דער א*ן יוס1 צאהלט איהד
יעס, —
 האט בענעפ״ט א פא־ װאס און —

? איר,ר
 װעט שטאיבען, װעל איך װעז —.
באגראבען... דערפא־ פיר פען

 דער צו ;יט באייאננט איהר װען און
 באגרא־ :יט אײך פעז װאלט סאסײעטי,

איהר דעגקט בען,
איף ײען אלײה ניט • איי —

 טיײטי קאגסאפפשאן, קריגען חיייה זאי
כאניטארױב. ןיא ג/יר פען

 קאנ־ קריגען חהירה זא^ם איהר װען —
 אױך אקאי־:‘’ דעי־ אײך ויעם סאפפשאן,

 ערען4עיקי סאנאטאךױם, א אין שילעז
 * דער נים זיא דאס אבער איהר. מיר

 דער ױניאן. דער פון פארדינסט הױפם
 איז ױניאן, דער פון פאידינסס לויפט
 די געגען פ־אטעקטען צו אייף יאר,

 דעם רואינירט פען וואו שעפער סוועט
 צובדאנען און אי*ט װערט פען געזונט,

 סאסײעטי אײער װען צײט. ,דער פאי
 גארגישט איהר װאלט אונטערגעהן, זאל

 זאיל ױניאן די װען אבער פאײארען,
 ׳ניט איהר דענהט אונטערגעהן, חלילה

 געצװאוננען, אײף װאלט באס ,דער אז
 א פאר שטונדען לאנגע ארבײטען צו

 צױ אײנפ׳יהרעץ װאלט און יויז, הונגעי
 סיסטעם, סוועםיננ אפאליגען דעם ריק

 cy אײדער עקזיסםירט האט וועלכער
? ױניאן די געװעז איז

 די װען צונעשטיפט, זי האט יעס, —
 געאר־ פען האם געווען, ניט איז ױניאן
 קוים פארדינט און נאכט, און סאג בײט

דערהאלטען. צו נשמה י1
 צו וױכטיגער פאד זי געפינט דאןי,
 סאסײ־ דעד פון פיםיננעז די אםענדען

 זי ױניאן. דער םון מיטיעען י1 װי עטי,
 די שײכות א םאר װאס אײן, ניט זעהט

 װײ־ די בײט,1א זי װעלכע שםונדען
 ?אנדיציאנען אנדערע איע און !זשעס

i םח n זי צו דעם םיט דזאבען, ארבײט 
 י1אוי ניט, צי מיטיננען י1 אםע^ט

o n די זאר טו ױניאן, א דא אר1 איז 
אױפפאסזנן. ױגיאן

 זײן זאל שװעסטער די װען יעס,
 גע־ :יט אתז עס װאלם אײנצינע י1
 די האט אײנעד ipip' 1אבע ט,1א

 םען״ שוועסטער. די װי נעדאנקען זזנלכע
^ שוין וחנם מנ  קײנער און םיר׳/ אדזן אנ

 זאל עס רחז* ניטא r׳»o איז נים ?וםס
in :rog.
 זאל עס װיכטינ װי אז ,lypjn כױר

i און םאסײקטיס לאתשעס, זײז ױט n 
 m םיט םאתלײף איז יננ,1 בײטער1א

 אלע,1 תלײנע נאגץ א זײ שפילען ײניאן,
 א מים שםראמירען קענמז זײ אויב און

 אטענדען ניט םאר צװײ ער1א !אלאר.
 צװײםעל סיי[ נאר איז סיטיננען, שײן
 זעלבע, ראס טאן לען ײניאן די פז נים,

 װאס רוארים עכט.1 1פעה מים נא
 וועלבע םראנען, די האבמז װערם א פ»ר

 מיטיגגעז י1 בײ לםnםארהאנ .״חןרען
 םאר־ אין סאםײעטיס, בענעםיט ,i פרן

 ױניא; דער םיז פראנען די מיט גלײך
 א'ז פוטער און ברויט אייעי וחנלנע אן

אפהענניג.
A

״גערעכטיגסײט״. נומקר !יזען אין
 װערםײזמענכ1א אן געפינעז 1איה װעם

 !זשענעראי א וחזגען לאפאל אונזער פיז
 םענע פאר נאמינײשאן 1פא כױטיננ,

 ײ1 בײ .11באא עחזע?וםײו און 1דשע1
 ירעיזגז ימןהלט1ע אויך וחגמ םיכױננ זעז
 .im'ogp אבת׳שעהשאן איז עלעידטאן אן

m דא־ אכטאנ1איבמ זײז ײקט כײטיננ 
o איוענד. נערשמאג n  m o w n 

 טע8 סאסינא, סםײוועסענט אין טעז,18
 לgpלא אלע עװעגײ. 1סע?אנ און סםוייט

ijftig 01מעמבע 9 i ,נאסײ און סיכמנן 
«*״ זײגען !ענסען זײ ײעלכע די נירען
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— :קייט״

 קל^וק־ א-ינפאכען װעי־כען פרעגט
 ״גע־ די צו ביאנער, דרעס ארער טאכער,

 סענטי־ זײן אױם רריקט רעכטינקײט״
 אדער ױ:י$ן, אטבאראננט װאס טע:ט

 אײך װעט ער און פראגען, פאיזיט״טע
נײן. ;ענטפערען

 דאס ? פאדװאס איהר װײםם און
 לײן8 איהר װי דערפאר, טאיןע איז

 אין איז ״גערענטיגהײט״ די װײיצ זאגט,
 יר די ט*ט בלױז באריהרוגנ דירעקטעײ

 אײנ־ נאר ס׳האט און ניאךפארשטעהער.
 ״גערעבטינקײט״ די װען געטיאפען 4כיאי
 באריהרונג דירעקטע אין גערןוכען איז

 גע־ רד$הר זי האמ טאסען, די טיט
 זי װאס די, װי װערטער, אידערע הערט
 און ױניאךם^רשטעוזער. די פון ד.ערט

 טיטינגען די בײ באויז ניס עס איז אזוי
 ״גערעכטיג־ די װען יאר ,2 י״אקאיל םיז

 רע־םאדםער איהר געשיקט װאצט קײט״
 לאקאיען, אנרעיע פון טיטיגגען די צו

 װעגען דאם געיזערט זינעד ער װאילט
 טי־ דעם' בײ װאס ״גערעכטיגקײט״ דער
.2 יאקא\ פון טינג

.פיטוט, צײגס עס ? עס צײגט װאס
 פארטרע־ ױניאן דעי פון םיוזרעד די אז

 פענטיכיענ־ די פראנעז אייע אין :יט טעז
 :אר ניט און סעמבערס, די פון טעז

 סענטיטענטען די נים זײ פארטרעטען
 זיף באטיחען זײ :אר מאסען, די פון

 טעכיבערס ־ײי װאס וױסעז, צו ניט אפילו
 פראנע. יענער אדער דער, װעגען דאנסען

 דאס אז באיפראסעז האבען זײ נאר אויב
 בעהטע, דאס עס איז בעהםע, ראס איז
זאף*. זערבע די פארקעהרט און

 ״גערעבטיג־ רעי סון רעדאקציע רי
 ארױסצוגעהן גיײט מאי לע8 איז ק״ט״,

 בעסט, זייער םאר געזאנגען לױב םיט
 זײער פאר םארדאטונג ?ליות, םיט און

 ױני־ דער פון טעטנערט די און ערנסם,
 אויס־ געלענעגהײט א זעיטעז האבען אן

 ״גע־ דער אין געדאנקען זײערע צודריהען
 געפינט רעדאקטאר דער רעכטיגקײט׳/

 די תיררז אײן און סויזענד פאל אלע
דרוקעז. צו ניט זאף יענע אדער

 אז זאנען, נייר װעט איהר װייס, איף
 פיהרער װען עולה, קײן :יט גא־ איז עם
 זאך געװיסע א אז דענקעז ױניאן א פון
 אר־ דער אין רורכצופיהרען נויטיג איז

 דאס אז זיך שטרענגען זײ אז גאניזאציע,
 סיין נאר *טוין דאה װאלט דורכצופיהרען.

 פיה־ די לכישל, ׳װען געירעז ניט עולה
 פלאן, א האבען ױניאן דער פון רער

 זײ און נויטיג, םאר הא^טען זײ װעאכעז
 זײ סלעהרען מעמבערס, די צו קוכיעז
 און פצאן, זײער םאר אגיטירען און אויףי,

 װאס איז ׳אז איהם געסען מעכיבערס די
 זײז, ניט נאכהער זאיען רעזויטאטען די

 ניט טענות קײן קײנעם צו קײנער װאלט
 מעםבער יעדער װײל האבען, נעקאנט

 ער אז געפיהלט, װאלט ױניאן דער פון
 םאלגען די פאר םאראנטױארטליך איז
 אבער באשלום. יענעם אדער דעם פון
 אונז בײ אנדערי^ עס איז אונז בײ

 די צו אניטירעז םיהרער די ניט געהעז
̂נר סלעגער, זײעדע פאר מעמבערס  אויב נ

 אלעם, ער װײם םיהרער, דער איו ער
 אתוםעג״ גענען, איז אימיצער אױב איז

 מען נאר נים, איהם םיט םעז טירט
 צו־י ברעכער, א איחם סארין&רײט

ניט... װאס םאר און ?זטערער
 סטא־ לעצטעז דעם לכישל, ׳נעמט

 דער אײדער טרײד. הלאוס איז סעדדש
 הא- געװארען געמאכט איז סטאפעדז^

 סוניך 10 אויסנעארבײט סיהרער די בען
 נע• און ארגוטענםירט, האט טעז טעז.

 גע• tnc עם און זײ׳ איבער דוננמז־ײר
 מעמעבערס די און פונקמעז, 10 ב^בעז

 רעפעחונ• א בײ האבען יוניאן דער םוץ
םאר סטרײסעז צו באיטלאסעז װאוט דום

אונזער םון םארװאלטער די זײן צו םינ לאקאל.
A

 לע• מים אעה^פור ערשטער דער
 זײנען עס םוקםעס. א געווען איז װינ׳עז

 םיאצ מעמבערס, 100 געוחנן אנװעזענד
 מײנוננ זײער אױסגעמיראכען האבעז
 אםערײ אין װאהלען אעצטע די וחונעז

w, אוניאר- לעװין האט נאכהעד, און 
 די און םדאגע, די באאויכמען rטײאי

נצאערענט. םיל זעהר האבעז אנוועזענדע
בײטאנ, אזײגער איינס שבת דעם

 די אעיןטישורען. וױדער אערױן ורעט
 פיז סאנדדעגשאן ״דער זײז וועט טעסא

 א'י- *וו פעדערײ^ז אכיערײיאן דקר
כאד/

 גאװערנאר דע• האט פינקטען. 10 די
 די האבען ; קאדײטאן א אפאינטעט

 קוטען גערארפט אטװעגינפטען פיר,רע~
 צי פרעגען, זײ בײ און כיעטבערס. די צו
 די איבערצוראזען אײג״פטיטען װירעז זײ

 זײ האבען דאס קאמי״עאן. א צו זא״
 אײגעגע זײער אויף נא־ געטאן, :יט

 ׳דעם צו צוגע׳׳ןטיטט זײ יאבען אחרױוז
 װעס עס אז נעדעגקט, ‘האבע זײ װאס
גוט. זײן

 ארויסנע־ האט חאמישאן די װען און
 װי־ זײ האבען ענט״פיידונג, איהר בראכט

 טעםבערס די צו קומען געדארפס דער
 אגנע־ װיאען זײ צו פיענען, זײ בײ און
 קאכיי׳טאז, דער פון אנטיטײדונ; די טען

 פאדע־ די פאר סטרײקען װ״טער אדער
 נאר געטאן, ניט זײ האבען דאפ רונגען.

̂ןרטס װי געהאנדעי־ט :־.אבען זײ  :ספ
 ׳דאס און פארםאלען, איז ׳זיך פארלאזט

 גענען געװען זײנען מעמבערס די װאס
 װײסען װאס אגטיטײדוננ? די אננעמעז

 טומעא־פאכער, דאך זײנען זײ !דען זײ
ױניאן־ברעבער.

 ״גערעכטיג־ דער םון יטטעאונג די
 ניס אײף דאף איך דארף ׳דעם צו קײט״

 ״גע־ דער פון אעזער די און דערצעהרעז,
 גאנץ גאך עס געדענקען רעכטיגקײט״

גוט.
 הע־ װעגען פראגע די יפ־טל, ׳אךער

 אר־ ניט איצט װעא איך דױס. די בערען
 צו געװען גויטינ איז עס צי גזדעגסירעז,

 װי ׳נאר ניט, ארער דױס, די העכעיען
 געװאיען. דורכגעםיהרט איז זאך די אזוי

 ױניאז דער םון פיהרער די זאנען יאפיר
 װעאכע דױס די אז אײנגעזעהן, האבען

 גע־ ניט איז איצט צאי,יעז םעפבערס די
 פארברײטערען אין אויפצוהאאטען גונ
 װען איז ױניאז. דער םון טעטינקײם די
 םעם־ די םיט געיעבענט זיף װאאטען זײ

 םיײ םײז נאך זיי, װאאטען װאס בעיס,
 הר פאא? אזא אין םאז געדארפט ׳נו:ג
 ערתאעדד זײ אוז כיעםבערס די צו טעז
אײננאמע די •טװעסםער, ברידער, : רען
 אזוי און פיא אזוי איז ױניאן דער פוז

 ׳ארטפענטם8דע אלע אױפצוהאאטען םיא,
 יוניאז, דער פאר נויטיג זײנען װערבע
 ׳פיר ׳איז אײננאטע רי װי טעהר קאסמ

̂ס  די אז דענקען, םיהרער, אײערע א
 דוזען און דארםען דעפארםטענטס איע

 די וױ אזוי און װערען, אױפגעהאאטען
 דעפיציט, » אונםער ארבײט ױניאז

 וחנרען. נעהענערט דױס די דארפען
 אויף מעםבערס די צו עס ברעננען אדער

 סעכד די װעג. אנדער איז עס װעאכען
 װי װענ א געםונעז ̂טרין װאאטען בערם
 װאאטען זיי אײזעץ, צו םראנע די אזוי

 די אויםצואײזעז באיעטיטט ניט זיכער
ױניאז•

? נעטאן יא אבער זײ האבען װאם
 קאנװענ־ צום אװעקגעיעאעפט פראנע די

 דורכגע- סאנװענשאן דער בײ און ;ישאן
 די גיט װאס בא׳פאוס, א יטסוגעאם
 בא^טיםען צו רעכם א באארד דזשאינט

 רעדאיד ברודער (אנםשואדיגט ׳דױם די
 דען װי אבער אויסדריק, דעם פאר טאר

 האגד• אזא אנרופען מען קאז אנדערש
 איו װאס רעדאקמאר דער אז אונג?
 קאנווענשאן םוז זיצונגעז אאע בײ נעװעז
 באשאום, אזא םון גע\ואוסט נים האם
 k נאר רעדאסטאר, דער באויז נימ און
 ער־ עפענםאיך האבען דעצעגאטעז סף

 װײםען זײ אז םיטיגגען ײב האעהרט
 דעם טראץ באשאו^, אזא םיז ניט נאר
 באשאא• וועיעז װאס םראנעז, אאע װאם
 דאר״ באארד״ *דזשאינט דער בײ סעז
 נוטהיײ םאר אאסאאעז די צו נעחן פעז

 נאטיר• נאנץ עם איז דעם איבער סומ.
 נענען זײנ^ז מעמבערם די װאס ׳איך

 שטעקוננ א סאר װאס באשאי־סע. אזעאכע
אין ״נערעכםמקײט״ די גענומען האט

 נאך געדענקען ?עזער די ? פראגע דער
 ״גערעכ־ דער אין עדיטאריעאס צװײ די

 העכע־ םון פ־א:ע דער װענען טיגקײס״
דױס. רען

שטעאונ; דער װעגען םיאגע רי ;ייאר
 סאװעט־ צו ״גערעכטיגקײט״ דער פון

 אידישע די אז װײסען, איע רוסאאנר.
 סימיאטיש געשטיםט זײנען ארבײטער

 אירישע די װײא סאװעט־רוסאאנד, צו
 אין אז םארשטעהען, ארבײטער
 געמאכט ארכײחער די האבען רוסאאנד

 די םארכאפט האבען און רעװאאוציע, א
 הא״ רוסאאנד אין ארבײטער די מאנט.

 צו שטרעבען מיר װאס דאס, געטאן בען
 קאאסען אאע װאס ׳דאס און דא, טאן

 דער םון ארבײטער באװאוסםזיניגע
 םאר װאס אויף טאן. צו שטרעבען װעאט

 םאקט דער נעטאן? האבען זײ אוםן א
 די האבען ארבײטער די אז דער, איז

 נאף רוסאאנד סאװעט כיענ און מאכט,
 זיײ זיר װעאעץ זײ ׳ערן גן קײן זײן ניט
 פארטײ א װען איז דורכברעכעץ. װעג ער

 בא״ רוסאאנד, סאװעט אטאקירס צײטונג
 אדער ®ארטיי, זײער צו ניט איף יאנג
 צײטוננ. זײער אינטער ניט שטיץ איך

 אאזט ױניאךצײטונג נײין װען ׳אבער
 א ניט זאא זי אז ׳יואך א דורך ניט

 רוסאאנד, סאװעט זײט אין טאן בוכטשע
 דערוױיא נאר האבען בוכטשעס די אכית

̂אדט, :יט קײנעם  געדאנק דער אכער געי
 צײ־ א ארױס געוזט געי־ט זײער פאר אז

 װעא־ צו רענירוננ א אטאקירט װאס טיע
 קאנען זײ און שטיעבעז, אאע םיר כע

װעה. טוט דעם, צו טאן ניט גאר
זי־ דריקט ״נערעכטינקײט״ די און

 די פון סענטיטענטען די אויס ניט נעי
פעכיבערס. ז

נ .ב א ר דבע  נאל
.9 אאיןאא טשערטאן

שדועסעץ״) ״קורצע די אין ענטפער (זעה

 װגיאן די אז ׳דעם געגען איז
 קאנטדאקטיננ אץ אריץ זאל

ביזנעס
 ״נערענטיג־ די פון רעדאקטאר װערטער

— :קײט״
 ״א ראװיגסקי׳ס בר. איבעראעזענדינ

 פון סארשװינדען דאס געגען רםואה נײע
 וױ ארויס, ערשט איך זעה באנרעא/

 פאר א אמצוארבײטען אין עס װײניג
 בא* א קריגען צו אופ יאהר צעהנדאינ

 מען װעאכען גײ טרײד דעם פון גריף
 שטד זאגאר שוין טוז מעז נאר ארבײט,

 גע־ די און פראנען, עקאנאמישע דירעז
באװענונג. ױניאז טרייד דער םון שיכטע

 בר. װאס דאס, אז ׳םאר זיד שטעאט
 ״רםואה״ 8 אאס םאר שאאנט ראוױנסקי

 פראקטײ איז דאס נייעס, קײן נישט איז
 הונ• יאהר פאריגען איז געװאחגז צירט
 ארנאניזאציע עקאנאםישע אן סון דערט
 קאאאםבוס/ אװ נײט ״רי נאמעז םיט׳ן

 האי־ ארגאניזאציע יעסור םון םיהרער די
 ארויםצונע- באװענונג א אנגעםיהרם מז
 בתים׳ס בעאי די םון פראדוקציע די כמז

 הענד די איז איבעתעבען עם און הענד
 זאנאר האבען איז ארבײטער. די םון

 ארביײ די װאו םאברײו אזא ארגאניזירם
 אײגענטיםער, די געװעזען זיעען כתר

 ®ראםיםעז. די סיט געטײאט זיד חאבעץ
 די וױיא נעארבײט, נישט אבער האט עם

 זיי־ שאס באטרעפענדען ®ה ארבײטער
 געארבײט האבען אײגענטיטער די ענדיג

 קאנסורירט און נאכט, בײ אוז טאנ בײ
 רעזואטאט דער שעפער. ױניאז די םיט
 האבען בתים בעאי די אז נעװעזען איז

 ארביײ זײ בײ אויד זאא מעז געםאדערם
 קאע־ פאר און שטונדעז נרעסערע טען

אנגעהן קאנעז צו ארם װיידזשעס נערע

וױרטהינם קלוגע
ב»קם 8 הױז אין איםער אלטען .

ם ק א י ם־ ק ע
 ס&כױליע ג»נצער דער םון םאגענס די רעגולירמ ד#ם

ר.יללס. דאקטאר זײ פארש^ארט און

סטארס. ״דאנ אלע איז כאקם, א סענט 50 און 25 ,10

T מחאטעיזט עס י^יוחציע. זיו םיט t 
 נעצױאונלןן נעותזצן איו װניאן די אז
 זײ װאס דעם םארדכטען צו

נאשאםען. האבען
 רא״ בר. צו אוטקערען דף אאטיר
 ״די אז סאר, שיאגט /ןר פלאן, װינסקי׳ס

 רyאד 50 צוזאטעעעסעז זאא ױניאן
 אדײנאעגען זאא יעדער ארנײטעײ, 100

 גע׳עעשם אי; דאאאר too םון סוטע די
 דזיעאמןר פון ארנײטען זאײ טען און

 סאנוסעקטיעורער, סאב פור□ אנשטאט
 די ארויסטרײבען מען װעט דעיפיט

 pc געסםען סקעב און קארפארײשאן
ביזנעס׳/

 אר• װעט ראס וױ זעהן אאמיר נו,
 דער זוכט וױיסען, אלע מיר װי בײטען.

 ערד דער אונםער םוץ אױס דזשאבער
 צױ ארבײט ךין דארט גיט און ׳אעכער
 דאס זאה אײן צואיב עס סוט ער סאכעז.

 ני• געמאכט ארבײט די קריגען צו איז
 קאריארײ״ זאנאר ארג&ניזירט ער איג.

 אר- צאהא א צוזאמען נעהמט ׳שאנס
 יעדער ׳מאי, י זײ םאר עפענם בייטער,

 געשעםט אין דאאאר םאר א ארײן אײגט
 מא״ װעאען זײ אז אײן, זײ רעדט ער און
 רעזואטאט דשר יענעם, בײ װי מעחר כען

 בץ 1או טאנ בײ ארבײט טען אז איז,
 זײן טאהע יןריגט דזשאבער דער נאכט.

 קאר״ די אבעי ביאיג, געמאכט ארבײט
 איבײטען נ*םטען סחעכ און ®ארײשאנס

 זאןי אגדער קײן און שטונדען נאט׳ס
נישט.

דזשאבעו* דעם צוםרידענשטעלען און
 ארב״ט די זאא ער כרי פרײזען די מיט

 ויאו לעכעי, די אין אװעקגעבען נישם
 בא• אוממענשאיכע אונטער ארבײט פען

 די הייסט, דאס מיר, װעאען דינגרגגעז,
 ראיױנסקי ברודער װאס סאריארײשאן

 אונטער *רבייטעז דארםען םאר, שאאגט
 דאס ׳יע;ע \וי באדינגוגגען זעאבע די

 שצפער, סאניטארע נישט אין חײסט,
 שטונדצז, אאנגע ביליג, איז רענט װאו
 װאר• אנדע־ע מיט אופזיסט, פאר און

 א־ונטער רוהען פיר אז ׳דאס םײנט טער
 ױני• די װאס סטאנדאר, א־בײטס דעם

 אױםגצחױ• ם־ה פיא אזױ פיט האט אן
 יר די פים םיר קאנקורירען דערצו בען,
 איבער׳- דא זיןי װעט עס שעיער. ניאז

 די פון געשיכסע זעי־בע די חזי׳׳ען
 •ועאען פיי קאאאמבוס/ אװ ״נייטס

 קאנקויענם געפעהראיכען א שאפען אאײן
 רע״ דער ארכײםער, ױניאן אונזערע נעגען

םארניכטוננ. זעאבסט זײן, װעט זואסאט
 א̂י םאתעשאאנעז, װאאט איןי װאס

 is זאאעז װאם שעפער קא־אפערײשאן
 האנסוםעל, םאר׳ן דירעקט דוצירען
 ארבייםצז צו אנשטאט הייפט,

 כטארס עמענעז סיר זאלען דזשאבער,
 ײעאכער האסטודער צום םארקויפען און

 אן ׳זיך רשמצהס8ם עס ׳דאס נעברויכט
 אץ װערען אויסנעבעסערט זיארו״ דאס

אײנצעײײיטען.
,ם ר v ד נ ע ס .צ

J2 אחאא4י פעפבער

 אינשווענם און ליינמל
 H חפס דהפארםמענם

דיסםריסטםיםענען
 חד אינשורענס און אײבעא דעי

 מ פיז באאדד דזשאינט סון פארטסענט
 b®n ױניאן, םאל$ר6דרע און קאאגס

 סיםינגען דיסטריקט רײהע 8 איין
 קאאוק די םת טשעראײט שא® רי

 נ?ריםען װעחןן מיםינגען די •ער.
 אי| נאכםיסאג, שבת און אײעגט דעז
 איסט 130 ביאדינ!, יוניאז דער

/ סטריט.
1מצ דער דזשײקאבםאן, בױדער װי

גיט דע«ארםסענט דעם םון נעדזשער
גאנץ מיםיגגעז די ווערען איבער, אונז
מהעדצן טשעראײט די איז גאזוכט, גוט .

א£ ׳םאנד אינשוחמס דעם און כעא  ̂ו
דערסאערט• זײ םאר װערט עס

 ד־̂ע פון טעטינקײטען די װעגען
 חן«ארטמצנמ אינשורענס און לײבעל

 אויוי נעםינען לצזער די װעאען בכאא
 V אין צײטוננ, דזןר אין ארם אנדער אז

 דזשײ״ ברודער סון רעפארט באזונדער
תאבסאן.

 ברידעדליכער סאר דאנק א
1 הילןז

 די װאם אנבאטראכט איז נעפענדיג
 מי• מארים םון שא■ דעם ®יז ארבײטער

 האבען סםריים טע7 װ. 305 אארד,
איד וואס ןױים דער איז מיד םאר טאז
וױצ וואכעז, 6 םאר קראנק נעייעז ביז
 די דאנס א אױסדריחען דא איך

דערסאנםזזן אױבאן דעם םיז ארבײטער
r  .I8T

״גרום ברודער פיט
או י מ • ד

& <אקאי מעמבצר
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פ־אננ. אנאטא־י פ־ן:: קדײדעד עדשטע
י•t פראנטענט ♦ פיגגװיגער״*) ד״ סין אינזעי*0 * •

 חײ״ דער דך האט טאג יענעם אין
 שפיין, א אױוי אװעקגעזעצט מאעא <ינע־

 זײער *ױסגעקופען איחם איז װעי־נע־
 חאט דאס אז נעמײנט, האט ער הײפ.
 האט און אנגעװארעפט אזױ זין רי איהם

 וױסעג־ נישט דערפאר, גאט מדאנקט
 אויף איז א-יזם סאר םריהער אז ׳דינ
 דע־ בעזעי-ען גא־ ׳צטיץ דאזינען רעם

טײװעי.
פאנא״ די אוי־ל געװאיס האט ער

 כרעג־ צו באםײייען די האט עי ;ןכע
 חיה׳שע אין שטאסען אינזעא אײפ׳ן נען

 נג* :! די אנצוסאן זײ אין כדי םעאען,
װינער.
 האט א-ום ט,יצ תורצער גאנץ א אין

 זין ד-אט ברעג צום וױ דערזעהן סאעל
 לאסטען א פיט מאגאך א צוגעשיםט

 פא;א- דאזיגעד דער פאײצע, אוים^
 באייהפט איז און מאגיס נעהײסען וזאס

חײאעקייט. זײן פים געווען
 האט זין, צום צוגעגאנגען איז ער

 דער אױף קאסטען דעם אװעקגעשטעי*ט
 אר- זײט אינחעז מיט׳ן אפגעװישט ׳ערד
 גע־ אין שטעין סװן שוױיס דעם בעא

:ואגט
 אילר װייט פאטער, ׳עס הײסט —
 די כאק^ידען אפת׳ען דעי אין טאקע

•יגגוױנער?
נויטינ, אופכאדינגט איז דאס —

 — געענטםערט. זקן דער זון,-*האט םײן
 ■ינװױגער די װען אן, צײט יענער פון

 שויס אין געװארען אדײנגעטטען וײגען
 אויוי חא שױן אי? אברהם־אבינו, עון
 שוין, וױיסען זײ און קאאה. חוה׳ס ןײ
 האכען פריהער נאקעטע, זיייגען זײ אז
 איצט געשפייט. נישט דאס אפיאו וײ
 די וױיא צואײאעז, שױן ויך מען םוז

 כי- דעשס ר*ס פאיאייעז צו אן חויכמן
 י1אוי םאיב^בעז איז װאס ׳פוך סעא

טכײה. דע• נאך יײנ ךיער
 אפגע- מאדס זיך חאט -־ )יא —

 דעם באטראכטען גענומען און רופען,
 פי*עגען, •ינגוױגער די װאו #ים כרעג

 דננעז רישאע;, קאײנען ארוםייױפען
•צי״אםען. אדער

נאקעטע. טאקע זײגען זײ יא, --
 •נישט «וארט צי איחר, •סײ;ט. וױ נןצ־

 אזוי זאי מען װען געװען, בעסער *סאי
דארפען װאס צו ,גאקעט^ זײ לאזען

 אנהױ• װעאע; זײ װען סאבושיס? זײ
 אונטערװארפען און קאײדער טראגעז בען
 זיד ײעאען מאראי, פון י.עזעצע; די זיך

 פוסטע אנטוױקלען צו די נ״ אנהױבען
 זײנען װאס אכזרױת, און צביעוה )גאוה

איבעריג
 זקן -U1 האט פײגע-, זון דען, צי

 פאר האאטכטו - )זיםץ א פיט נעזאגט
 פא־א'*, פון נעזעץ דאס שעדאיך אזוי

ו אונטער זיך ס׳װאױפעז װעפען  אפ̂י
נעצענריגעד?
 האט מאדאא םון געזעץ דאס

 די צוױגנט — געעגטפעי־ט, טאניס
 אײגענטליד זיינעז װעאכע סענשעז,

 דארסען חױת וױ גישט אעבען צו ןזיות,
 זײ פאר שװער אודאי איז דאס אעבען.

 םארזי״ לעכענ־פ־שטײגעד דאדגער ךער
 טײאט און קױם זײער• אכעי זײ כעיט

 אזוי און גאײכען. זײערס פון אױס זײ
 ®חדגים גאוה, בעאי״ בטבע זײנען זױ נוי
^ און ד ײ  אונ־ גערן ױך זײ װארפעז נ

 חנפ׳נען װאס באגרענצומען, אזעאכע מער
 םון יסוד דעם שאפען אײגענאיבע, זײער
 אויןי זיי גיבע; און הזה עואם זײעד
 דעד דאך א״ז דאס און הבא. עואם
פאראי*.. יעדער זיפ תי־

 א אן אװעקגעלן נישט אאסיד :א.-
 אויס שױן יאדען חכרים פײנע זײט.

 חיה׳שע און שטאסען די אעזעל אױם׳ן
 םא־ הײאינעד פײשב, זיך זײם פעאע;.

 צײס. דא ;אך איז עס וטן בא טעי
 ®•גכוױנער די אנצוטאן באשאוס אײע•

ן קאן  רעזיײ ;עפעדאיכע זעהר בדענ̂ג
״ <ז י . טאג, צו הײנט םאסען.  א :

 די פאנאגדער זיך בדע:ט י:;װינ8%
 װאס עי, װײס ייננוױנעריןע, א צו תאוה

 װערען זייגע םאראאנגעז די .6וױי ער
 באתאנט־ געגױער דער דודך כאיצטיפט

 בא־ זײן פזן נענצנשסאגד פ־ט׳ן שאפט
 סאי*־ די bk איצט דך ניבעז אט נעהר.

 אונטעי־ אונז פאד איבע פין נענ*גע;ס
 ̂ױױי א יס פון ברעג אױם׳ן זון דער
אך. דרײ  וױ ®שוט, װי זזןדזט פא̂י

 געפאדגא די נײ ײערט -אס אײגפאי
 ׳:ישט אכט קיין cm אױזי a״;s קײגעי

 זיײ אא״ן אנכדיאנעסער די פ*ליא און
 ז״ער פוז נתאאי שםארפ אזױ נישט נמן

 ייד״ אבגר יעגוױנער •%ד רוען מאאכה.
 ויעט סאײזתי, אין אננעטאן נעה; לצן
איײ .וואס וױסעז, נים יינגוױגאר חנ״

‘,מכוושא דערצײלם בוך דןןייגעז איז *<
 בע־ מיו װעלכלי איגזעל, אן װע;ען •ר#נס

̂-ואיי:* װען (גיויפע *י״גױינעי־ «ון ב
הײליגעד «-jn י^כן ייז '4*ײכד •ייי

תא• איז סעדילז «אר t9Pא״גענו חאמ «עי*0

פ*;ג•  דעפ די. צו א*לם צ״״ס גענטליו
 אגתויבען װעלען פארלאגנען וױנעד׳כ

 און םארשיײעדט, ׳איפבא*טטיפט װעיען
 אין ט״ױפען כא׳עיי־״ט שאפען װעיעז

 הײלינער װאיט, ',,א פיט אדודעס.
רעריועגעז װערען נ;וױגער,8 די פאטעי,

9  +0  I '•Z ':•־־: אי־ע
vz. ;•ילע• ״־־;• פ*::יײ;ע*לעכ די א 
 ‘א»• ד• אזע• א־א״ א־יל״עינע; ',ז י־ע;
 ניא- י-יגע-יאי• רי צינ־ײפ־צני-עײען לעז׳
ייך אנשטעי* אי נען  !י״ךע אינטע־ ײ’ ̂נ
 ••ךין ״־ ,•׳;“פא״בא זײן י*אי*ט ידע*,1"י

אי•,־־. •8 רא- *יאב
! א־עטע

 ;•־:•ם דין “;א װעט איטגי־יל דאכ
: ,אזי ״ ־ אין ׳אנפא;;־ציצטא;ד אינ׳כ ;

! Vי־־? ר• t ׳״■ «■» > M* • ןןץי אליכזעד־.; ני״צט
פא־ א r " א גע״י־בען אינטעי וױדעי־י,
* 4»P-4 «« 0 2' Z ל- א• טא:ען ׳ו, ״ , פיגגעױ
* «♦ 04 4 4 #, M 1* • ז• - >«»••> 1 1 ;א;0 .*אין י־ע;;•;־ אין גאנטער - ** י א ;י־אציע געוױכע א כען

$ 9m 0 •11111» * •9 • י ♦ זיד -אט r־ tt «« * M « « f> W II# d m ד•
• 4 «■» «♦ 4 4 - 0 9 m 0 \ 4̂ » יו»»ײ0 כ ב־צעת ׳ז אי פיב י• י־ װעט

*K ־אסטע1 אין א*י*;;עי*יט
*c די זע״ז דע- לאט •  •1

yכ*זי ״אכ ו 8
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ײט פיז צײט דעױ  זיטען. :יאבע איז :
אי  Ifאא« איז :יט ױעי־בע א צו װאלט נ
הי און “*א־  א פא־ ײאב *;,,זע ױעט אי

טינ  א ,*ן, װעי־ע; rv געװעוײ טענ
 ®•נגײיגצך פון טע:טער די ׳אײד נל8ד

 װעא עראױכען, *ועט א־־־ א־יב
 בײ• קלײגעם א וױיזען שוין אייד איך

 האב פטעז8י« אין דא דע־פין.
ר י  געםזן לאטיר שמאטעס. ביסעל8 י

 אױןי •יננוױנעיקע, בעסטע עדשםע די
ױ דך קויןען ■יננוױנעי די װעאכעד  אפי

־ און ׳איט גישט ד  אס װי אנט^ז זי ^
כעהטע;.
 פין ;,א׳יג אדורך ;ראד ;עהט אס

/  :ישט איז בעסע־ נישט איז זי ר
 קײנער ױ;נ. איז ד אנדערע. םין עינעי
 זי ׳א*ש נישט איהד אױף זיך תוהט

 ברענ, איבער׳ן אױם פױא זיך שי״אנדעיט
פאר־ הא^מ אין ״י־ײצע די דך קיאצט

‘  • M
M׳ ״ י אי

«r איך נאז.»יזםינגעי א רויןט rאז ׳
 שמא־ האט ד אז איין ןןײין זעהט איוזר

גדא* א ביוסטעז, שװע-ע אי־סלעז,
 די פיס. קויצע אוז בױך ;עלען כען,
 בײ און רױטע, אילי כ•• די:ע; י־גי

 ז*ך זײ קנײםשען איהדען טייט יעדעז
̂ענס יעדעי אייף וױ •ונקט אײז,  כע

 קע*א. טאאייש קאײן 8 זיצעז ײארט
 אדערן. נראבע טיט גרױסע, זי דזאט םיס
 טארדיײ־ פיער זיך טשענען גאנכ בײם
 צוױי די און שטיעער, די אן פי;;ער טע

 װי הױך דעד אין זיד דײסען גמיסע
 שאאנגען. פארזיכטיגע ציױי פיז אר4קענ

 געהן; אין׳ם פאי־טאן איננאנצעז איז זי
 פאלנומעז זײנע; דוסיז^ע; אייל״ע אייע
 װען און ארבײם. *,דאזינע דעי טים
 זיך דוכט באװעגונג, אין זײ זעלען טיי
 דאזיגצר דע־ פון 5בארוו דער אז ׳או;ז
 זיך אפגעבעז נײצט און געהן — איז םרױ
v"' דער i. זי אז ׳זיכער איז טען הגפ 
 אז ארן פונקציעס בײדע צי נדיגעז חאן

 ,א ױ
אגדע:

- ט י u* ד י • י |j י י - j < י  9  *  • »  *  w ו ^

א־ רי א א־ן צוגליפגענוטע• י ;  אי; י
 גא־ אי״פ׳ן דיגטע* פין םארכונדעז זי•

 ע־ ״אט קאפ, אייפ׳ן אײבען, פון קע;.
 • :י־•;••; בייט לוט א אײיפנצזעצט ראיל

 א*־־ עי -אט ילענט רי אייױ באפיצט
 א־; ארעטבענדער ;א״דעגע א;;עטא;

אײעי־״־טעיע;. געי״יסען *״,,א זיך ־אט
 זי- *־אט ;*'•;,:;•••:,e י• ױען איצט

ײך ע־ ־אט אװעקגע״צטע^ט,  א־ײפ־ א
י אי־פ׳־ יגט,4געי ״  ב־יטט, אינטע־׳ן נ

ײטע א בינדע. ױע;טע:ע,,יי כי
 ע־ האט • ׳בי;רע דאזיגע די —

 ׳טע־נע־ע א צ־יעבען ױעט - געזאגט,
 איז חיםכען. אין :רוסס ־־־א• פאים

 ײעי־כע שיילקעס, ריט גענלכיעז האט ער
 אנלערע־ דע־ :אך אײ;ע פלעגט עי

 פאיםעסטעעז טױל, זײן פון אד־ױפצ־העז
 טאליע. דע^ אדופ ב*נדע די פא-צ״ע; און

י י פאדציען, טעד-ד נאך תאנט אי
 א־גע־יפע־. סיגניױנקע ד• ז־ך האט
צט שײן איז בייך דע־ לוען ׳א'

סך א צו נאך וגעפאסט צו בכ״י־
הויכגעאכ־ ׳זשע זעהט זאצעז.
איהר פון 6װעי *ך א װאכ ,1אבטאי

א על ניט אזױ, ױעדט ע־ וױ
דאבעז.
אלז
 א m ;יט פיננוױגעדקע, דע־• צי ש»ױ;ג

 איהי־ע אז ׳אזױ קערפעד כליטען אין כאפ
 אױןי של־׳גפעז גענוטען זיך האבען האר
יט עדד דער  פיס די צו װארױ א זי אלן̂י
pc םאעיי. דאן הײליגען

 וױינען אין אזױ האיט זי וױ און
 דעז רחכײם כעט אין שרעס פאי

 עד נעמט טאי, ניט בײז קײן איהד
 סאנדא• אי3 8 קאסטען ז״ז םון ארױס

 אײף זיי א:נזא; א*־־־ הײסט און אען
פ*ס. די

 זײן וועאען איהרע פיס די װען
יטוין זיי לועאעז שנליעז, טיט פאדצױגען

־,א ;,א אײנגעצליגע;, נעררעל י ־ עו  פ
 בױ;־ און דינע- געװאיען דערפון איז

ױז א״ױפנעלואי־פעז עי־ י־אט זאמעי, א
אזינע א איהר  האט ולעאכע טוניײע, י
 יי־ די געכיאכט וױיד אינגאנצען שוין
קאדפער. איהד סין ניעם

דעז די גוס אינען עפ ׳ פאי
ױניןע די האט ט, פיננו ענ עפי  בשעת אין נ

ר אויסגמכױגען םאשה  אוט־ טאי־יע, אי-
ט, א אז תאפ דעם נעדרײט אננע־ זיי
ט אר איז אקסעי* אן ליננאחען דעב שנ

 פאסא; דעם כאטראכט אױפכיעדקזאם
שיײד. איהד סיז

צי איז קלײד דאס — ;8K צו אפ׳ :
ענ א כ״א;יס ה*יא בײ האט —  גע• פי

ט*ז•
 גע־ איהפ ױ ראם ! ניין - ־י

 ״צטיטע. זיכעלע א טיפ ;:טפערט
 פ־צעת׳ן זי דא;־ א־ך קאן וױדעיי און

. אונטעחזױבען. נעקן
ד ^וין און  דע־ כ״ט ד דאט באי
ט לינתעד  דאט אונטערנעהדיבעז האנ
ע אז אזױ קרייד, הי  -יאבען ‘קנאםמי אי

פ זיך  דערגאך אדױסגעזעהען. ר,וים לוי
 צו־ רזינטען, יף א פארלײנט עס זי האט

עי אין עס געדדילט ױאפ יז־יפ ד  הע־ עט
עי ט אװעק איז און נעי־ענק פאר׳ן כ  טי

ט קליינע נ סאראריס, טרי די ע: ױ; עיי ט  או;
ך היםטעז. די אויןי ד

,‘כי נעגאננלז איז זי  הײן דזאט ־,
ג צי נ איי ך ײ שט 4כלאי א  אוטגעדרעדזט ני

 איז ײ װען הינטען. אױוי קא£ דעם
 האט טייכער, א פארבײגעגאננעז אבער

ארײנגעיןױזט. איהם אין זי
ױנעד, ערשהער דער  װעלכעד פינגז

 זיך ראט באכענענעט, צופעלינ זי האט
ט לכתחילה טעל ש טעי. 8 אינע ש׳ דו חי אר׳  פ
 אוייױ םארגיױעוועם זיד עי האט דערנאך

אך אןועק איז און צוריק  אין איד׳י. :
ױ פ׳ן אז ס בי־ע; נאנצען אוי א זיך ה

i r ®נןר ראכעוראנאס ןןד
iJL. ץ ^ פ ל הייזלער. ק

לע מי *ש • • • « * > * <!׳I— U ־ז 
םעז א א מ פז גלעט

ר ע ל מי ך ע א  די פץ ;
ץ  דער ױ• צארטער א

רי; םיין א'*ף ע ב  פי
ען נ ״ ע ז נ ״ דעד ד  לי

- אר... - םאג ראנין־

ן א־ך אז ״ ־ םרויער, מ*ם ם־ל בין א
םט א־ן קו ם ד• ם׳ פ א ש ק ענ אלבע ב . ״ז ״ ס ״ ־ צ

ץ ״ - ק א ר פי ע נ אנ םער י ױנ  נאבם, ו
ך לי־ען  לידער ד־ינע אי

אר... ראבין־טאנ

ם ם*ר :•:יערם אל ם  ג־ט. אזרי דע
ך הער טםילער — אי ט ױ♦ ׳ אפ קל  כר־סט ם*ץ ס׳

ױ ן ז*ך ש׳האםערועט י ר אי ן םייז מי ע נ ״ ׳ א ן ר א  ־
ג די ענ עג טן ליי ײ ׳ ד ר ^  ל

ט— א ג « ר ד מ ב חן . • #ו *ג ------------ .ם
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ײיו
ב־יכטע/ ־־;׳;

 ױ;;־; בחו־יפ
 באױאיפי;• *עייע־ זyזייג ־יאה

 א•; פיך זײױענעט צא׳טע;,
ע*עיד געיעיעפט ײ*ב ־אנען
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 1ז•־ זי־;•;; א־־•; םיכ ;דא־טעזא,*יפ;

 ז־- ;־;א-ײט ט־־ט, ;,א**־ ;א־ ;ןי־ע;א;;
 :ל;א; ;— א-ז ז־ אץ *;ט,2;עפא און

־,א ;*,׳. *ואי־ט ײ ײ• *;יט2 ׳לוע; ״
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 ;א־ אײעהנעראזט איע

ז*יגען :י־ייען עגיע:כ;א ״ײ;•־•;
ריײאגד-ג־געפא־ניעטע; אוים׳ן רעט

 איי כיײדעי*. דאזינע־ דע־ פון ;־,צענט
אי־ײ;
צ־־ט ־־,ט י*:ל<ע.יפינ: דאזיגע־ דעי־

 טא;*~ אט444 »4 4
זי־ האבען

ױי אין ״״ א
ײ;װע;־

טא־גע א צט א־ פ־־־זי:
;:ײ*;קע.יפ דאזינצ־
“טי אז ׳ל־ א צו ,‘,א

א־וטג ד װעי־ " * U • »»« 4• • ן* ,
א כ-ינע אין לאיטען
,ערדי א., פין »ײי•4 4 •4 • י * * ' [ן

דאס
א*ר

 ״שע־ ‘ד !כפח יטום אלן י», ג־נענכ.
 ט־יא אן פי־ויען די צו ;יט נדע״ורינלײט
 באצױ־ אדי בין איך י־ײ״ז. באדנבא״ען

 ראי א•־־ אי אױסזעהן, אילי־ פון בערט
נאלאלטעז. :ייצט נא־ דאפ

 ראט ײע־־טעד דאזיגע די בײ און
 קא־ זײן פלז פאלעס ױי פארקאשעיט עי

 ייריםעז ;עטאז י־אז א זיך לאט איז פאטע
 האט איםפעט כל*ט םינגוױנער. די :א־
 אנ־ הכייז, דעם פאנאגדערגעשטופט עי

 נעטיא• אנידעמעװאדפע;, אפ־י־ו דערע
 דעי־ זיר ראט ע־י ביז )זײ :דנע־ טעז

 א זי האט פינגװינקע, דע־ צי יןליבען
 פא־־־ אילר טיט איז און נעטאן כאפ

ים־גײאט א זיא שװארגדעז
 אז געײוכט, זי־ האט *ינגװינעד די

 אוגטעיגעגאנגעז. פלוציוגג איז זי; די
ײליגד דער און  האט טאעל פאטע־ ־

 טא־ פון נעשמאלט אץ אז םארשטאנען,
 טיײועי, דע־ געװעז גאי דא איז נאך
 עי־ די כעביאכט ער האס דאה אז און

״דד שטע  או־ פיגגװינקע. דער פא• קי
 אוים׳ן געװארען טאעי׳ן איז גיטעט

 ער איז א-צוםיאנע:ער און הארצעץ.
 געצעלט אין זיך צו פאטעיזאך אװעק
 ׳געזעה; ע־ ראט װענ אײפ׳ן ארײן.

 יאה־יגע דבען און זעיזס קי־ײגע, ײי
 איז בתסטעז פייאבע מיט פינגוױנהעס,

 אײסגע* זיך האבע; ליפטען, יצטא־־ע
̂אכטעז  ;;,זײנ און יכ־;.-אז פון בינדעכ פי
 אוםגעיווקט אלן ב־ע: איבער׳ן גע;א:געז

ז״ ליגטע־* נישט נעיען עפ צ• זיי
י » » -4

ידעו ן י י ד « ^ האט ‘כיאעי טאןי •
װאס ̂פון, ;עהאט עגפת־נפיצ •צטארק  דעי

 איז עם װעלכצ אין כירבױשיכ., עריטטע די
 ינ;־5 די פון א״נע ;עװארען א;;עטא;
 דאס פארשטארקט נישם דזאבען וױגקעס,

 עי פינגײינער. די בײ טה־;עפיהליבו
 אפגע־ ;״צט פונדעסטװענען זיך האט
 קלײ־ שענקען צל פארלאננ זײ, פין זאנט
 אינ־ זעאטעגעם םון אײנװאױנעי די דעד

?sy. -צוזאמענגערופעץ זײ האט ע 
 פאנאגדעיגע־ ייז האט אין ביענ אײם׳ז
 נע־ האבען עפ װאה בנדים, די כעבען

טאנאנען. די דך מיט צופיהרען בראכמ
̂רצע באהוטען האבען פ-נגוױגעי די  ק

 ננ־%פ די הויזען, ביײמע אי; טוניקעס
 ד• :אר קלײדעי. יאננע — װינקעס
 נישמ װײם־וױיט האבען ננדים דאזיגע

 איינ־ דעם פינגװינער די אייז געכיאבט
 די פרױעז־הלײדער. עריצטע די וױ דרוק

 נע־ האבעז טאנאבען די װאס )ידע״>יר,י
 אױפ־ יטעהן נייצט נעװען זײנע; בראבט,
 איין געשמאה. ״טום א אהן נענע־־־ט,

 פרויעץ אי*ע װאס אלײן, דעם ציליכ שײז
 שױן זײ האבעז געמראנען, זײ דאבע;
 אױפ־ קײנעכיס זיך צו נעצױנעז :ישט

 ־,:,פ די וױ אזױ אלן מערלזאכלקײט.
 דאס נעקאכט ין£יאי וזאבען לײנהעס

 האבען פעלד, אין נעארבײס און עהע;
 אפגענוצט ניך ;אי קי־ײדער זײע־יע זיך
 פיגנ־ די נעװארען. ברודיג זײנען אין

 אדױםצױ טבע א געלאט האבען וױנעך
 אױו» אדב*יט שװערסמע די לוא־פען
 װעלכע חבר׳טעס, אוכלנליקליכע זײערע
 ארבײם־ אויף געװען עדנאיך זײנען

 נישט יגטרי זײ האבעז אליץ בהמית.
 תאװה. איז פייז הארצליבע pc נעװאוסה

 רײנע, געריעז זײ;עז דיעי־ע ז״טעז די
 איז ױע־״בע באלמ״צ״נײפסישל::, יד

 האט זי/ בײ בעױע; פארשפיײט יעשאיה
 רײד לייא טיט אײסנעצי״בענט זיך

 אםאל אי•: איז ״*צוט׳ל״יט. שעי ;־איפ
 נעױעז טא:ס *צבירע־־דײט יחדד א האמ
 מארכען אײ^ ער האם באבען, זײן
x אן םאױנעסען ג*ר jn
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 װער־ קײן ניט וױרחליןי האבען סיר
 נע־ חענען זאי־ען טיר װערכע אין טער,
 גע־ אונזעד צו אױפדרוק נעניגענדען בען

 טים־ אונזער pc און צארן םון פיהל
 די, אדער רעם צו פאראכטוע סטעי

 אױס־ און נע^אנעװעט האבען װעיכע
 :ידערטרעכםיגען ד^זיגען דעם געפיהרט

 װייס־פרצזידענט אױף כיארד־פארזוף
 איז עכ גורל װעמעס אױוי פער^טטײן,

 ׳שװעיסטע די ערםילען צו אויסגעפאיען
 אױפ־ םליכט העכסט־וױכםיגע די אבער

 קי^ורךאפערײטארפ־ נײעם דעם צובויען
וק־ דרײ עלא םון ,2 ל$קאל ,לל*יוא  קי̂ז

 ביז ה$בען װ$וס אפ^יט$ר־לאקאלס,
 נױ אין עקזיסטירט צוריק ייאגג ניט

ק. אר י
A

 דאדגען דעם \v:v: צארן אונזער
 דאס יעטארקער, דאס איז סארד־פארזיד
 גע־ האבען װעיכע די, וױיל םי״אמענדער,

 װײם־ אן ראכע ביוטיגע נעטען װאי*ט
 אלײן האבען פערלשםײן, פרעזידענם

 טרויע־ דעם נעהאט גיט געװאגט, ניט
 םער־ דאזינע די סאכען צו םום רעען

 נעדוננען האבען נאר אסאקע, דערליכע
 םין ברואים :ידערינסםע די געננסטצרס,

 פאר םאכען צו אום אונטערװעלט, ד;»ר
דזישאב. וםיגעןלב דאזיגעז oin זײ

**•
נידערטרעב־ די אט זיינען זײ װער

 ניט איצט נ$ןי םיר הענען ברואים, טיגע י
 װי- לאע, אזוי און זײ. אױוי אנוױיזעז

באװײזע, נױטיגע די ניט האבען םיו־
 זיכער, װי זײן הארצען אין מיר כיעגען .

 דער פון הויפט־מאכער די ם׳זיינען װער
 כײר םוזען אפער, ביוםיגער ;.דאזיגער

 עד־ זיד מענעז מיר אנער ישװײגען.
 איצטי־ דעם אין אויסצוםיהרען לױבען

 דעטעקטײױאר* ישםיק^ א מאסענמ גען
 זאר עס אז אזוי, מאכען קיאר און בײט
 צוױי־ מינרעסטער דער זײן סענען ניט

 זיין געקאנט ט י נ האבעז עס װער פצל,
 נבלה *שרצקליכער דער םון אויפטוער די

 אונזער געגען און ױניאז אונזער גענען
ארבײטער־באװענונג. נאנצע

V*
 וױ צוריה, לאנג ניט עחטט איז עס
 דער אונטער קלאױןמאכעו־-יוניאן, אונזער

 באארד דדטאינט דעם סון םיהרערשאפט
 האט אינטערנעישאנאל, דער םח איז

 עסאנאטייטען ביםעיען א אויסגעםאכםען
 קאנםראה־ הונדערטע װעלכען איז קאמי*׳

 ריא־ סאב־מאנוםעקם׳אורערם און טארלאד
 ביזנעס, זײערע אויפנעבען געמוזט בעז
 זײ װאס אלעס, םארלארעז האבען איז

 לײכט זיך הען מען געהאם. האבעז
 נעװע־ קלײנע דאזיגע די װי זײן מ^זער

 דער צו געםיהלט האבעץ באסעלאך זענע
 פיהרער די צו איבערהױפם, איז, ױניאן

pc אײ אויב איז סאםף. דאזיגע; דעם 
 צוזאמען, אלע זײ אדער זײ, פח מיצער

 װאל־ נקמה, װילדער םון געםיהל א איז
 נע־ י,1סאמ םוץ צײם דער איז דאז, טען

 םרז לעבען דעם אוױ* םארזיד א םאכט
 ױניאךפיהרער, די םון װעמען אירנענד

 דאס װי םארדאםוננסװערט, ^חזקי^יד,
 גע־ דאך עס מען װאלט געװען, װאלט
 װײס־ ‘אםער, איז, םאר^טעהן. ישענט

 אײ־ םון קרבן א פער^טײז פרעזידענם
dw נעװע־ אזעלכע עםליכע םיז אדער 

 אויף ענםפער דער באםעלאך? זמ<ע
 און נײץ. אײנער: גאר זײז קעז דעם

 ברו־ :םעם פשוט׳ען נאנץ דעם צוליב
 יאהרעךלאנג שיין איז פערל^טײן דער

 סײנע אין האם אוץ יארק׳ נױ טיז אודעק
pc םארנעהומעז זײנען װאם העטםע, די 
 נױ איז יאהר עטליכע לעצמע די איז

ױ נענומען. ניט אגטייל סײז יארה׳  ת
 די אויב אז מחייב, שבל דער איז םאר

 םארםראכט װאלטעז באםעלאןי נעוועזענע
 ױנ״ אונזער םון םיהרער די נעגעז שארד

 גע־ אויסגעפיהרט עס זײ װאלטען יאז,
m וײ וועמען רי >mvx, ,װי װעלכע 
 שלעכטס Dpmn זײ האבען נלױבען, זײ

 וועמעז אײנעם, גענען ניט אבער :עםאן,
 זײ־ זײ װעםען םיט גארגים, קענען ױי
 בא־ ^Domj'o די איז נעקיכמז נים נ^ז

 האבען זײ וחגן צײם דאר איז ריהרוננ
 זײער םאײ יוניאז די געגאז נעאעםםם

 עקזיס* כלומרשנדבאסישע, מיזעראבלע,
ץ. ענ ם

 גע־ די געגען חמד חנר םוז אלזא, ׳ .
 אונשר אין ארבײםסמעבער 9חװ&1

 האםנדנע־ ?אלען זײ אז
m  * m ,אװעיז־ מםענזײנ5ם$ו זומי 

̂נז. ̂ד־ *ת סאי תיחד בעגמז די םוזיז ם

י^  ־אבען טי־ װאס ענט׳שורדיגוננ, אום י
טיאי זײ א: עני  יטענד־ דאזינע די אין י:נ

 װאכ ׳דאכ זאר אפעי. ליף־ט־ױע־־ינע
 ח״שד דעי אז געטאכט, ^־SP יאבעז מיר

 אונטעג־ אן איז פאר דעם אין זײ ;ענען
 קרע־ ;יױסען צום זײ דינען ליכקײטען,

רעם פון צײט דער אין אפיױ ראס ׳דיט
ױניאז, די כעגען קאטף ביטע-ען

נענוטען :יט ‘קייננדאי זײ yetj־
הילף. זײער צו

A
חעז אנדעריש לועפיעז אויף

ער אז ח״שד, טינרעסטע״ דע־
אי; דעם אין באטיײיגט vz\ זיןי

פארעז

 ׳א*זא ‘!׳טאיד־פאיזוך בעסטיאייישעז
 אונ־ אין יינקע זאנענאנטע די טסוזטא

 וױיס־פרעזי־ װעמעז ;ענען יוניאן, ז/ןי־
 פ^ײאנ: דעט אױף פערריצטײז, דע:ט

עי פוז  אנגע־ האט איגםערנעישאנאר, י
 קאדף ענערגי״שען ביטערעז, א פיקיט

 איז דדטד דער אויף אבער ״;יקאגא. אין
 טא־ *טויז נרוגדלאזעי. פאײשטענדינ א

 האמף דעי זינט כיאנאטעז אין נאטען
 ״שיקאגא. אין געװא־ען אננעפיהרם איז
 ;עמי־ די ײען ׳צײס יענער אין אט און

 גיעסםעז דעפ דערגרײכט האבען טער
 טעי װעז ;פלאקערדינקײט םון גראד
 קיינע פאר אפגעיטטעלט נים זיך האט

 םון פערזאז די גענעז םארלויפדוננעז
 אוױי הערעלע הײז אבער איז פערלמטײז,

 זאל געײארעז. געקריםט ניט קאפ זײן
 אוג־ םיז קרעדיט צום װערעז נעזאגט עס

 נידע־ אזוי אז געננער, זאנענאנטע זערע
 פערדער, פײנע pc *זזםופע דער צו ׳דיג

 האבעץ זיי אז ;נעזונקען ניט זײ זײנעז
 אױסצופיהדען פוץ צודיקגעהאלסעז זיך

 ברודער אױזי דזיטאב בלוטיגען אזא
 *שיקאגא, אין איז װאס אערלישסײן,

 און י אויסצופיהרען, לייכטער אפיטר,
 איר־ אין װי אונבאישטיאםט, בלײבעז

אטעריקא. אין שטאדט אנדער אן נע:ד
A

 פארצו־ זיןי אונביענלץי איז עס און
 אדער איטיצער װאס דאס, אז יטטעלען,
 האבען היץ־קעפ אונזערע פון עטליכע

 בד־עה גאר געהאט ניט און נעמאן ניט
 צױ סאנאטעץ כייט ישיסאגא איז טאז צו

 בײז :עישטאגען איז פערל״שטײן ייעז ייח׳
 טאן עס זאלען קאמף, pc ישפיץ םאטע
 א זיך פאר האט פערי״שטײן חעז איצט׳
 יונ־ אונזער אין אויפנאבע אנדער :אנץ
 װי ױעלכער, בײט אויפגאבע, אז יאז,
 אטאליגע זײנע אלע פאישםעהען, םיר

 ױניאן אונזעי איז *שונאים און :עננער
 אײנפאר־ פולסטער דעד איז זײנעז

שטענתיס.
***

 קלער קײן זײ| ניט אויך קען עם
 *־עונא פערזענליכען א אירגענד װעגען

 האט ערישטענס פערלשטײן. ברודער פון
 קיק פערל״שטײז װײם־פרעזידענט נים

ן ע כ י ל נ ע ז ר ע  גאנצער זײן שונא. פ
 געװידכיעם און םאר׳שלונגען איז לעבען

 אײנעד איז ער װעלכער םון ױניאז, רץר
 ׳ניט האט ער און פיהרער, איהרע פון
 ניט ן, א י נ ױ ר ע ד ר ע ס י ו א

 און פרײנד. קיין ניט ארץ עונאים קײז
 ניו אין זײץ גיט עס קען באזונדערס

 װי כמעט איז ער װאו פאל, דעד יאדק
 עט־ ׳שעהנע א זייט װײל םרעמדער, א

 ערקלערט, האבען מיר װי יאהר, ליכע
 הויפט זײץ איז ׳עס װײסעץ אלע וױ איז

 •טיקא־ קלױויאנד, נעװען ארבײטם־פעלד
םידדל־װעסט. די ארן נא

A
 י.אט װאם איבעד, בלײבט װער טו,
 אינסצענירען צו סרעל׳ן זיף בײ נעקענט

 פערל־ ברודער אויף מארד־באפאל דעם
 אן האבען נעקענט האט װער שםײן?

 ברודער פיז טויט דמם איז אינטערעס
 מיר ײוזען דעם אויף װעל, ? פערלשט-ן
 ישםאנדפונקט דעם pa »ז ענמפערעז,

pc פון רײד די זײן :יט דא קען לאניס 
 pc באזײםינונג די װײל אינטע־-עס,

 קײ־ ײאלט פערליטטײז װײם־ידעזי^ט
 נע־ ניט נוצעז rvoomJ'D רעם געם

 סון קלער א זײן גאר העז דא בראכמ.
אי־ ראכע, בלוטינע אײנעם׳ס
ונח־ האנדעלט װעלכע נים, מןרלענט  נ̂י

 אויוי אויסרעכענ^נדינ נים דינ״בלינה
 האנזעקװעג־ םעגליכע די סאמעגם אײז

 pK וױיטער, געהען םיר מעהר, ציז;
 רא־ די אז ,mjrrru* ארויס זאגעז מיר
 געפלאנעװעט געייעז אזוי גים איז כע

יערלמםײ!, ברודער םון פארז^ז די נעמז

 ^יגטעדנעשאנאל, נאנצע די געגען װי
-אויסנע חאט ער אױפטראג װעמעס
 סא׳ pc ]<)& pn ענערגי׳ט אזוי פיהרט

 ער* מערסוױרדיגען אזא מיט אגםאננ טע
 געקענט עס האט אלזא, ׳װער פאמ.

 האכע] װאס יעניגע, די אדער דער זײן
 װאס געװאלד־טאט, דאזיג/ג די באגאנגען

 נלײכצייטיג און אױםנדטױדערט האט
 אין בא׳טעמונג פון בלוט די געטריבען

 ארנײטער־ גאנצער דער םון פ:ים דעם
 געזאגט, װי פוזעז, םיר באװעגונג?

 א געבען םון צודיקהאלטען זיר דערװײל
װילען מיר ענטפער. םעסטען קלא^עז,

 גאנצן אונזעד אז #םארדכערען אכער
 pn דוהען ניט װעס אינסערנדאאנא^

 n אױסנעםינען װעט ױ כיז ראסטעז,
 מאר- דאזינעז דעם סון פאראזרזאכער

 װעיכעד טױם״קלא•, דער װײל ברעכען,
 גמדעד געגעז געװארעז נעצילעװעט איז

 אעטעינע׳שא״ די באטיאכט יעיל^טײן,
 אויןי םארד־אנסאל אלס קלאי, אלס נאל,

 טוי״ צעהנדי״ינע רי אױןי אלײן, איהר
 בייחןן װאס ׳ױניאךםעסבערס ז#נדע

 אױך איז אינטעדנע׳מאנאל, די זיך מיט
 כאװע״ - ארנײםער גאנצע אמזער אויף
גוננ.

« ׳4 '

 באי״ר נעזער.ן ניט איהב י׳אבען טיד
 געװאדעז באפאלען איז ער װי :אפיעם,

pc כע־ אוליי טערדער געדונגענע ציוײ 
 צוריקגענאג־ איז עי װען עװענױ, קא:ד

 און גרעסטע די פון אײנעם פון ׳ ;ען
 יאײ נױ די װאס םיטיננען, ישעהנסטע

 אטאל האבען קיאוק־אפערײטארס העד
 :ע־ ניט איהם האבען טיר אפגעהאלטען.

 געװארען אװעקנעגומעז איז ער װען ׳זע-,;
 פיס, די ביז קאפ פון פארבלוטיגטער, א

 ׳שטונדען 24 פאר װאו האספיטאל, אין
 און iy3Vs .צװי״שען געישװעבט לאט ער

 ערישט באזוכט איהם האבען בײר ;טויט
 דעם :אף צטוגדען’ 48 טאנטאנ, לעצטען

 ישױן איז עס װען אנםאל, טעײערליכען
 ׳עכיערצליף/ אז געײארען, פעסטגעישטעלט

 זײנען דאף װאונרען, זײגע זײנען עס װי
 איז נאטירליך, טויטלינע. קײן :יט זײ

 געננסטער, די פארדאנקען צו :יט דאס
אי  איז פערל^טײז װאס צופאל, א צו ;

 װעלכער װאננעי, ברודעד םים געגאנגעז
 װאוקס, אין איהם פאר העכער פיל איז
 א צו ביז אפגעשװאכט האט ויאס און

 געצילעװעטען דעס גראד פאדײטענדעז
 איז נס פי על או־יל טױט־קיאפ,

 דער װעלכען טיט רעהר, בלײעגער דער
 צױ קאפ דעם איהם האט גענגסםער
 נײ אינט׳ש אן אויף נעפאלען •שפאיטעז,
 װען געקענט. האט ער װי דעריגער,

 װי פערל״שטײן, ברודער ׳יטרין װאלט ׳ניט
 איצט ערקלערט, או;ז האט דאקטאר דער

־ • טויט. נעװען

ר כאט׳*.* אבער, ױסעד גענצלי  טן- א
 לייכס י*עזעי דעד ?יר קען דאך םאהר,

שטעיעז  ojm ער װען צױשטאנד, זײן םאר
עז, זיך ק ענ אי צע אז נ אנ  חר זעכצעהן נ

 אין םארנעהעז געםוזט מען האט כער
 פאר־ אױנןא די ביז איז װאס קא•, זײן

טירט. ײן אבעד באנדאז׳  םרא־ ער׳טטע ז
;y ט, :נעװען איז p* םען צי ני w  r 

מע די פון מפור qvi אוי,יי  מעד- נעדונג/
ך הערט װאס נאר, דעי, עי איז זי  ית״ ד

^ די אן Dry: װי > יאן ט ײ ב ר  און, א
y האט אונז װי iy jcrw,!ט ״ כ א  עו טי

ט y קײן פון ני r:nאי װי זאך, ־  װאם נ
ס אין קוטען צו רyגיכ  אױס- pH אםי

ט, די ןyםיהר  גמלױ חאט ער װאס ארביי
jyo זיך. ־אויף ^ י ג ר ע  םליכט־נאםרײ ענ
אק• די איז דאפ נאר. ביז אד ט־כ ױי  ה

ט פון טעריםטיק נ ז ת ^ י פ ־ ס י ױ כײיער ו
. ! , , D ^ r y s

A
 עיג*רט איהם עטװאס. נאר און

^, רyד ^םארק אזוי ניט  טארד״מדז
 ח$ך מארד־פאיזיןי cyn װאס דאס,' נאר
 או וױ דע:הט, רy וױ נעפלאנעװעם, בען
 זיי- יחגלכע די, נראא איבערצײנט, איז

:iv מ ^  טד זא־צױזאנעז, נעכטעז, ע
 ^עדל׳יכ• די אין איהם •מים *שטאנעז

מו חעז py pn באציחומען. סטע נ ײ  א
 נעמאלם קעז דאס וױ באנרײפעז, ניט
 שיעחליך וױדטליך דאר איז ־מס זײן.

 ‘נקהסל חאט םען װאס ׳אײ;עם זעהן צו
 םארוואנדיאן זיף םענ״עעז, א םאר טעז
בעסטיזג בלוט־דוימטינע וױלדע א איז

 געװעזענעם דעם םון iyDyppyo דער
 לא־ לאקאל, ריםער״מאכער זy:אנטyזאג
y!•• םון אײנעם אין האט ,17 תאל j טע־ 

 '־ryrg נאפפעדס, סעכיומל צו לעגראטעז
 ״רקלערטy ל״ אװ פ. א. דער פון דענט
 איבעיצױ בארײט איז 17 לאיואל דאס

vzvi\ הענט, זײנע איז קײס גאנצע די 
 ryi^yD װי םאלגען, צו בארײט איז איז

iyo װעט גאטפעוי־ש ',n.
**

:p, דאזיגער דער אױף האט yo ̂
D :יאטע jy i'iyrs נעענטפעיט גאםפערם 

 זײז iy:yp ניט זאל עס אז קיאר, אזוי
 nvi נאך ״קוטט :ספק פינדעסטער דער

 און אינטזורנע׳טאנאל, pyi pc באיעלוס
 אין באשלוס □yp דורכפיהרען העלפט

^ ב ע  ײאס פסק, דער אלזא, איז, דאס ל
 ארויסגעגעבען, האט נאםפערס סעמױעל

 הא־ 17 לאקאל םון םיהרער די װאס און
 װארום־ז^ע פאלגען. pr D:niy:iv בען

ט? עס זײ טיען  זײ האלטען װארום ני
 ^נעל, אזוי װארום, ,ווארם^ קײז ניט
 םון פסק דעם ערהאיטען האבען זײ װי

 ניט זײ האבען נאמיערס, פרעזיתןנט
 אינ־ זײער האויט םון .צוריקגעצױגען
 גלײך זײ האבען װארום דזמאנמשאז?

 מיט ביכער זײערע איבערגעגעבעז ניט
o דער איז װאס אלץ, ^ jy r 'H דער פון 

 דז^ענעראל־סעק־ צום אינטערנעיטאנאל,
 rnp אינטערנ^שאנאל, דער םון רעטאר

 םיט״װא• םאז ישויז געדארםט האבען זײ
ry כען r 'rc, דעם אויסכײידען ארן oyr־

 ארבײכמוי• אונזער אין סקאגדאל ליכען
 דא- די זיף טי^בםען װאס באװעגונג?

 דענ• יא׳נג, װי * סענשען עםליכע זיגע
pn \v קענעז זײ װעלען «י/ קען " w 

מײנוננ־ן עפענםליכער נסנצער דער פנים
A

׳»ײן ניט נאטירליך, אונז, םאלט עס
 it אפעלירמז צו װעיטער דאזיגע רי מיט
 זוכען װאס יעניגע, די pc נעװיסען דעם
 דעמד א ברענגען צו מיטי^ אלע מיט

 0א אבער ױניאן. *ונזער אין ראליזאציע
 װארנד אויגעךאױס׳צט/סכענדמער דער
 cm םארנעסט װאס אײנעם, צו ברוף

 איז באװעגוננ, אונזער אין ישפי״ז סאמע
 װאם אלע, םאר באװײז, ryDDPH>p דער

 pfD אז בלינד, גענצליך ניט נאר זײנען
iyp איגדזמאנקמאן-הע^חמ דאדנע די 
 װאם אז אהין. דאנען םון גלויבען ניט
 זײ װאס pn ניט, זײ iy:'>o זאגען, זײ

 פחננ״ זײגען דאס נים. זײ זאגען םײנעז,
vv,\ איז צוזאנ א װארט, א װעםעז בײ 

 טאר־ האבעז װאס םע*ען, שפײ. א
 נױר און בױטה. pc נעםיהל יעדען לארען

 םזןגד הונדערט פאר די בײ םרענעז
 בײ א^ץ נאך זיך האיטעז װעלכע בערס,

 נאו לאנ: װי לא?אל: געײעזענעם דעם
 םע־ עםליכע די נאכםאלגעז זײ װעלען

v r,\ ארױםנעוױז*! זיןי האבעז װעלכע 
 ד*ו פאר העסייכקײט נאנצער זײער איז

דיסקרעדיםירענ־ גאנצער
 נאנמ זייער גלײבצײטינ דערמיט דינ

? נאכפאלגער״שאפט

?]saaggrigers ngi װ8 חײס הױז-די ױניסי די
 ױניטי פרעכטיגע רי װעז ׳יאן עױן

 געװארען, Djycyy: נאר־װאס איז הױז
 ,p:hiv: םyד ארויסגעזאגט פיר האבען

 האט אינםםיםוציע נרויסע דאזיגע די אז
 און אײגענטום דער זײן באדארפט

 אײן פון :יט ר״טות oyi אונטער ישטעהן
 נאר אינטערנעישאנאל, דער pc לאהאל

ry םון i טיר איגםערנזמאנאל. גאנצער 
 םאקט, דעם אוי^ באגריגדעם dv האבעז

 און גוט װי לא?אל, אײנצעלגער אז דאס
 פארװאלטען װעלען נים זאל ער :עטריי

 אבער ^אס אינסםיטוציע, גרױסע אזא
 זײגע דערצו. כח נויטינען דעפ ניט

 בא־ װײזע גויםװענדינער זײנען םיטלעז
 נאסט״פרײנדליך װי דאן, אוז גרעגיצט.

 לאקאל חןר נעמ^נמ-פיהילעז זיך האט עס
 הױז־ מניטי דער םון באזוכעד די צו

 נאנץ אסם זוילעז, זײז נעגעז דאה אנער
 אז זmנעװא געםאכם איז אומבאװאוםט,

ניט איז אײגענע *וױאחנז אתםקחפײד

 Dm pc מבערסyט צװיישען אײנענע,
 לא־ ysm:n פוז און לא?אל, אײגענעם

 ,unm נעםיהרם האט דאס און ?אלם.
 mm:H םילע פון מעמבעדס םילע גאר אז

 זוםער־ mmJH געזוכט האבען לא?אלס
ווע?ײמאז. זײער פאר פלעצער

A
pn אלץ איז ׳םעהד יאהר א װאס 
 הױז ױניםי די דאס נעװאי־ען, קלארער

 איײ דער זײן ^ים דארןי pn ניט יזען
 חני םיז גאר לאשאל, אײז םוז נענטום
 איינענמײ די אינטערנעמאנאל. נאנצער

 לאקא<, itDHDomi דער 4»ל״ םער
ז־זן, ענדליך עס האבעז  זיי אז אײננע̂ז
מ אלע נאכקומען ניט קענעז  ®א^ונג
 ־Ijr בעדארפט האט הױז ױניטי די װאס

 יוניםי דער מון ערסאלנ רm םייעז.
 יאמר• צו יןןהר טון געװאקסען. איז הויז

“ נצווארעז vm הױז ױניטי רי
איגססיםחנחג נרויסצ

V
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 נצדייפט ראט עס כאדמחנטון; די
p געראכט n m טעי^ר •r m די פאר 

 נ^דאוטט חאנצן ov ;נעכט סילע
ט חי פי ע ג ײנ ע ײע״ען א צג ד צ״ אי׳  נוינץ ם
ע דיג ענ ױטיי צן, נ די פארנעסרעוננ  די נ

v וױרקייף זאיען געכט m\ האבען h אר• 
ען ױאכעז ת׳ עי אירוה# אר ב  לא• דער א

ע כייס קאי* נ צטע די רענ טלען באנ  חאט סי
ט  םא- דאזיגע די גאכקומען געקאנט ני

ר דעױרנגעז. עז  נאנצצר דער #נאך ר
ם עו ענ ײנ  די פון לוױ• דעם אין איז א

ח ר צטי ט ׳ ג סי ע ^ י ג ר א  נעװא- פ
ט, און ׳יעז  דרעס- דער װײל ׳rלילr גי

ר ע אנ ט יאסאי* ר א ױ עס ל  נעװאלט, אז
א־  א:דע-צ געחאנט ניט יזאט ער וױיל נ

רעי״פען.

 :אי א-ז עכ א״דע* איצט, אנעי,
 ױניט• נאנצע די איז יעיעט, צו געײארען

 א-ופ און אילר אין oy^H בדט רױז
 דער פון •״צות דעכ אין אייכצר ׳אד.*

 יעױז זץי ^אט רען און ׳אי:טע*נע״עאנאל
 איבעינױ״ pc אינײט דער צו נעגוטען

 זײנען טיר און באנייאוננ, און אונג
 ױעט טצטנער׳אי■ אונועד דאכ זינער,

ץ זוטעי־כעזאן קוטעגדילן צום  *y;:H ד
:dv אינעײא׳צט pc ,װערט לואס אײעס 

 דעי £אד אױםנעטאן איצט ׳עױן דאיט
 pc ;vrjyrHC און באי״-״לטליכלױיט

טעניבעי׳ע•■. גיױסער אוני־לי

פאר• א טיט מיר ;yoip אי-צט און
 נא־ פון מטגער״עי• iyr:iH צו ישלאנ
 אכ קענעז ױי אזױ וױ וױיט, און הענט

 ן ע ר ע כ י ? ר * ם זיןי בעסטעז
 צױ גלײך וױלען טיר װעקײ׳שאן. א טיט

 ׳דיער קיין גיט איז •'*אן וער אז נעבען,
 םילע אין איז גוטעמ א איז עד אבער
 םילע ישטוןרק זעהר ער יזעלפט פעלע

vvivn\ עס װעק״׳אאן. ;וטעז א צו 
 עכ דדען א? אפט, זעהר גדאד באסי־ט

 *om דעד זאל װעקײ״שאךצײט, די רודט
 *צטאנד איז זײז ניט ױגיאן דער pc ;רזב

 h ihc געלזי גױטינע דאס פיעגדען צו
 איז דאס און אפרוה, װאכעז • צװײ

 מעדש יעדער ישאד. ;רױסער א וױרהליןי ,
 פאר אפרוה הפחות, •לבל האבען, טוז

 טוט װאס איז, יאיזר. אין װאכען ,$װױי
7*av זאיצן דאלאר *אד גױםיגע די אז 

i r r . j w ,אפישיאיצז. גאםירליר I” P 
im :n איז ארב״טער דעם פאר וועג 

ד דאס אבער ניםא. )| י י ק, ל י ו מי  4דט ?
 א■' איהד בא£*סט אט לײכס. אזוי !־

 פאר״ װאןי געהסטע ישױן און צױשפארעז,
 ביענישען טועז דעם. אן איהר נמסט
 כייי, זאגען קלוכ, א גרינדען ־זײ אזוי:

pa ,םינזי pc א אױס הלײנעז צעי׳ה 
 יעדעד אז ̂זyליסrכא און טדעז^ידער,

 זואך my’ טוז ?לוב דעם םון טעסבער
 ב^טיטטע א אד״נסראנען איטבאדיננט

 סומע די װעקײישאדםאנד. צום סומע
 טדעזישורעד דער װעיכע קלײנע, א איז

 אײנמר וזעים ױאך. יעדע י1אוי מאנט
 ׳אלעס עי פארלידט צאדזלען, pr אויף
 כיאכם דאס אײ:;עצא״»לט, האס ער ײאס
 צאלט אזױ pH •יני«טליך, זײן צו אייזם

v,און װאך, יעדע סומע סלײנע די א״ז ־ 
 ער האט יחמ״״מאךצ״ט חרטט • ov אז

 אנ־ האם ער ״ואס געלט, נדטמע לאס
̂יבעז,  אילם ־פאר DpryDHCDin נצל־

̂־ײז, וױנםעד. pc כ-שך 2yi אין א

 ;א־־־ניט איז דאס אז ;,yp:m ריר
̂אנ, ^לעבםעי־ יױין  אונזער און פאד״ש

yrycDy.D■• וט, זמהר :עטאן װאלט; 
 אנבא־ װאס אן. איהם נעדכיען זײ װען

 צו ײעז איז וױ פיאגצ, רyד ^א::פ
:v*2v\ מין אזא הען װעקײישאז, דעם 

 בא׳שלי• קען iy ;װיל ry װי ׳טאן ללדב
 געסען זאל קלוב גאנציער ךעד אד סען,

 אזוי pn װעקײ״שאן, cjn גלײיצײטיג
 װי 4וזאטע1ן וואכעז פאר ד• ,פא־־ביענגעז

 ווע״ זןיער DCH,־cy::yr:HTw |y^n ז••
 סוז קיץ אבער צחאפען. ?י״שאז־געלט

rn װען ?עגעז, זײ ניט. ov איז  ov 
trryijH טעגליך, :•ט mnne; יעדערער 

 pH צײטמן, yjyi^^HC i*h באזונדעי
 ?ײער pc זיך צודיקקעהדענדינ ;אנד׳;□,

 זײעות כיט ^יסבײטען זיך װעקײשאן
yיcאr.ו:געז^ c;h קעגען Hזעלכy זחד 

 נדמסערער א צו בדענגמן קײישאז״קלובס
̂־-ענםקײיט  מעכד *ךנזערע צ״ױ״שען נ

 זעהר pn זעהר ph דאס װאס בעדס,
 פאד, ov זyלאגr טיר ודג״שענסװעדט.

 א וױדקליד ?,h dv th יענלען, טיד וי״ל
n^rrHc,; מעלה גרױס^ די האט װאס# 

 ׳שײמדעקײ״ פילע אהן נאד קאן עי דואס
 װאלטעז פיד װערעז. דודכנעפיחרם טען

 סעכד jr-yTjiH פון imyn נעװאלט זעהד
̂ m ידענעז ivr>2in זײ זואס בעיס,

pH ,געװאלט סיר װאלטעז ^ג־עאזױטט 
rmm׳ pa בוו״ סטיןע װעיען װאס רי 

עז ס i?\ לױס האנײעז, it ^י r n p  m
iA r J H 5’

T\ \ \ i 7י י o

®רעדדענט
פאזא על אין קאנװענשאן ל. אװ

— :דעלע^טען נרידע^ יירן ׳צװצסטער
H *גארכיעגט לײדיס ^נטעידי׳שאנאי 

v^ די ױדאן^ װאירקערב tH P jH r װאס 
TH גל•? דאס האכ it פ^-םרעטען pin•
 יאיזר DVi ם-יערט יאנװענ׳ע^ן, יע״

אז ױנילע/ ̂א־־־-רינען 25 יז*יא
pc v^c •ד jyoHJy^m, דיגען •יאס

 VQD'W{ דעי כייט נטHר«Hכ ז-ײנעז דא,
ytrn pc^ אבע-, דאך, #•ודאן ph נאך 

דט. וױיסען ,ז• •ואס DV^t יא
 ••-4י די t’H צוריק, יאהר 80־25 ט״ט

 אגער* געײען ynDon:*H נ^דעגט דיב
 .ynDonrn ״סװעט^א•״ א asH לענט

oonrH v r i־״y איז pc y r ’H די 
 *־yc* ׳לאגד אין ^נמסטױיען *•ינכטע

כא־ rrvH j’H זי״בען װאכ ד פא- :יט

• - * ־*

 •דאמצי׳ װאפ ד• פאר :•ט ; ״.יעפט-נט
סאר קיײד^־ פײגע, ,ד רען
 געכיאכט האט עכ ל^ד. פון פרױען ד•

 די אכער ^לעבאטיפ, די rnc רײכסוס
 |yo',mH נעטױט ו/אגען די **בײטער,

y::Hs יעטװדען rnc די '?vdcw6 
o v v iv 'M פאר־ נאר זין לאן כיען װאפ 

 אר״ yc^pyrr iyo;iH |ih ׳עטעיען,
 הא־ ד• װעלכע |ic נ״סס״נאדינמגג^,

y רעז1נאל נען jy i’#iriHC קר^קחיײ 
VD. \

 חאכען pmt 40 יאהר א כי״ט נא-
yj**ytr’H |yjicy; p דןי c ,ערזאנען■ 

^ '•tyry, אױאני־ געטאן האנען יואס
jym rt D” crro ;H ’tHr די Hי*ב•יטyר

lypin ;•h .נדוסטדיע^ ryan דאס !,h
.ycH:c*iH jnyuy iny? h iynyj

 אניטא־ די •ואס ,nHmiH ד.ױ«טזעכליך
pn |ŷ סיהרטyג oc^-riyj לזאט ציע ,yn 

d m m ir vz^ dv מיר DHny: \vzi$n
y r ^ ’H ,3• •דנ״םער’^r.$  yjr״pyD

ymjy^HD’H ,׳שוױײ מסעז, טדנײטעד 
iih yrn^H ,;yayro jm נאזי yrm:H 

:dyoyo^iJH’V i
 ״עא־ iv fyny:מוחןר f’H א^אמ ®יז ,

h \vt א באשטעגדינצHnגHP.ציע lie
in צ״ט iv צײט r  iy2jr»2D,iH

 נע־ ניט האט דאס רyאב פםרײקס,
 ארגא• yנדיגŷטrHב א דןי סים ב^כט

oy .ynDonj’H ijn  !•h yvgp j הא־
 ־yנBא <זלײ:^ יאר א fyprga זיך

?yDrmJi ,יתיאנס vzn* קײן האבען זײ 
orp ניט :DHny, סל דיyגyענטישםעחן ז 

dny:rHC pH
̂נבען צוריק יאחר 25 ט״ט  טאנכע ה

pc •ד •®r:n־lH j’H iyז:yר ynDDHj’H 
jyDH^rH2 זיך iv ly ijy r iv דער -y^H 

 א נאף לײכאר אױ inmnyiyc דײן^
 יױ ^HJHm’myoj’H ih סאר ט׳ש^טעד

 טײל א געװארען זײנען כײד pn ניאז,
ic| דyארבײ־ אטעריקאנער נדױסער, ר 
 האט דאס אױך רyאב jji:yiiH2 רyט

 האט יװיאן די ז,yc^אלyג ניט
 פאר לאפף pnyiir א DKnyj דאן אױך
 רםyםאטyנ זיך ם׳האט .pjyDO’?py איהר
 dv ביז יאה^, y•לe pc נדשך א פאר
 ׳שטיקעל א לטypיllנםy סארט זיןי האט

 ניט זיך האט dv רvאב ארגאניזאצ•^
 אנ׳שטרײנגװ־ yלH נאך dVD^iny; לאנג
 באאטטע yjHD^Dm ד׳י fy^n כעץ,
pc אlז:yמגיאן, ר pH 1905 יאהר תם, 
 פון פרעזידע:ט צום ודעבדען D?ny: זיך
 לײבאר אװ אזrי>ריyדyc אדעריקאן דער
pn צוכ lroipyipy ,ער־ און קאונסיל 

־ ^fy, םארלארען האבען זײ אז nyn 
 זײ דאס !כיאטערען 1צ זיך װ״סער זוט5

 איז oy רוען האפעמננ, די אױף ;יבען
נארטענט לײדיס די אױנאניזירען 1צ

Drypi^r.
pn אפעדיקאן די Hr'nm ya? אװ 
 נע־ הילןי צו אעז סאלםm איז ל״באר
jyDiP דאט פיט iih .אט טיט און טאם 

וי, פינאנציעלער איז רyלHטאד רyד  ל̂י
vvivd y :y  iy^n\ זיך iyDi:y: ^mni 

iv ארנײם.׳ דער rz\ האט :Ph od'zvpv 
:^ מ לי  נינדגעאנ־ אלץ איז ov רyאב ע
:yooyc h jycHr iv \v, כאישטענדיגע 

 יאהר דעם pH ,1908 pH ארנאניזאצת.
fjni ̂ן איך ^1נ^ ב  םיז סעטבער א א
im אrטyתײ^אנHנארטענם לײדיס ל 

 y*: רyידll ov האט מניאן, דואירקזןדס
 די |ycy:c'iK ?אל כתןן דעדנײ, האל^ז
 דזלמן pn ראתנבערנ אב. ית^ן.
 ־mpyo אמ DJm^rm• סאלםm דייטע,

 ױנײ אינמתײישאנאל רyאונז ®ח םאר
^y אן, n? װירער זיך omjynyj אין 

it  ,wosrmm און מחןרײשאז, ו־ער 
c וױחןך זימעז v ": o'o vrmnr&nn 

 רyאונם ארבײט, n #ארגמווזעמז סוט
imjyDewH y-ynr r w.

t h ה דאס חס־מחי ײ ־wrnrn י
•ון באנוײוי א נימ$ «ז יקי9 נדי סען,

 י־י;י;;ג״־ש י«ט ער ױעז נערענעגח״ט דעל ׳וױ
 ;,פ !,סטאטו סא־ר^רגע n ריט ק>נױעגיע*ן די

־ן6 נ^רען איז נ«וסיעיס פעמױעי ןיעזידעגט
יוג'*ן>. איגטערנע׳עינאל אינזער

 איגט^־ני״שא־ אונזער סון יכסע2יגע דער
ױניאן. נאי

A
 y:y*; “א':ז*; לאט 1908 יאהר אין

 א:־ באיעייאסען באא־־ד ivDipytpy 4יאי
y::HCiv; 4גענעראי א פאי באױענונג א 
 גױ pc אינתסטריע אוגזער אין םטרײק

 ארוים* jyny: איז ציל אונזער יארק.
yen it; 50 ארום סטרײק אין W טױ־ 

o : v i ,און קי׳אוקטאבער ry rn אטאי 
 טעדש׳ אויפצוקיעפפען םארזוף א טאכען

v*4י z רי אין רעכטען ’sy*j.אין עי dv 
y?••:| טאק מעגיצ^ געררעןy דעד פון 

 pc vzכיא: און באװענונג, ארבײטער
yct װאס דייה^ אײנענע yיyאונז r̂; 
peryr ]v* אונז i^ v v iz, כ$*ה װאסyן 

טאי, ניט cy זא^ען טיר אז גע׳טענה׳ט,
לא• די טאכען ry:ry נאף oyii דאס אז
 ק״אוק דע־ אין ארבײטער די פון גע

אינתסטריע.
 -y; או:ז^ האט אטאל וױרער און

:nnyל iroipyipy זיף באארד :yny־: 
 אכיערי* ryr pc פרעזידענט צום רעט

iHct,,ryiyc ihp אין לײבאר, אװ yi:ix־ 
 אויפ־ גיי דאס אויף זײנען vddhh2 יע

:oryincy ד זצצצן1ארטצ8 געמארעןcy 
yo ; cdhp| זײ האט y2y;y:iv; פרי־ 

jyr דאס ה^םנרנגעז, נײע און כיוט cy 
 ארנטער־ יד וחגן טאג, די;ר סוכרצן םוז

 :אר־ לײדיס דער סון ארכײטער, דריקטע
 רצװאלטירצן אינתסטריע:װעלעז נט1מז

v רעם• גענען ^ v z f t n v v o] פון צױפטאנד 
 האבען זיי yלבyװ אין ryayc? פװעט די

:D " z i * v. י-

 נע־ ױידקלץי ay איז 1910 יאהר אין
:i ?לאוקםאכער די שעהן.  זyc:ערו iy״

:lyrnny אין,מעדיסא סאס־מימיננ א צו 
 פארזאטלונג רyנyי it גארדעז. חןר1ם?

 םרײנד yאל אײננ^אדעז מיר חאבען
pc איז זײ צוױ׳שען און יװיאן, רער :y־ 
גאט״ערס. סעטױעל נטyרעזידB װען

dv זום געװען איזyטא־ אין צייט, ר
ש נאט ײ,1דד y״p א איז ל o| ,אנ i* ט v z 

v די o ' m כיאסע i v z t o v ^ p ען אב  ה
 y^x די און זאל גרױסעץ דעם ילטDyאננ

גאסען. אמםיג/ג
 פאר־ זיך כייט האט םארזאםלונג די

ף א ג^םעלט ^לי ת א  די בילד! װ
iy צצהנדליגע i:y i'iD ,לאוקכ״אכער? 

 אהן jyoyiy: \v:"i ry״:•□׳ כלאסע טיט
 אר־ פארקאטישצרטצ פיט רעקלאך, די

v, און העפד, פון כעל z * rבאגײס־ סיס ן 
 אויפגענו־ iyD:yoDH^^BH ארץ טערוננ

 רyאב ס.yדyר ענטױיאסטישצ די םען
 אויסגצברא־ האט שסורם’ רyסטyגר רער
 זיןי האט רסyגאפ^ װען זאל, אין כעז

 נטוזיאזםy אזא רעדעץ. אװעקנע׳שטעלט
 פאר־ א יױ1א pyi צו װען זyלטyז איז

 פ»רזאמלו:נ רy:yי אויף און זאםלװנ.
 גע־ א רוםען צו lyinny: באישלאסען איז

ר.yכיאכpקלאו םון סטרײק :עראל
 ער־ םyנאכד איז סטרײה רyד און

 60 און 50 צװײשעז גצװאדען. רטyקל
 lycrnny: lycnn rycKDpiH7P יזענט1ט
ױניאן. syi פון רחי אויפ׳ן ארכײט די

 האט ױגיאן אינטערנײעאנאל אונזער
mםעם־ 3000 אתם בלריז גצהאט מאלם 

 פאר ;yDipy:D'iK אונז איז עס און בערס
 סטרײק א אנצ!פיהר^ צײט װאכעז 12
60 pc ארבײטער, טױזעגט iv :v* z און 

 דאס ,jyry: איז זולטאסyר דער סתיען.
 געװארילן געװאתען איז סטרײ? דער
 אינדוסטריצ רyד פון ארבײטער די און

 פארבעסערוננ^. סף א בא?וםעז האבען
 נייע ;ױ באװיזען זיך האט ליכט נײ א

 נאדע^־ די לטyבאז האבעז האפענוננעז
ארבײטער.

 מיר האב^ םיטרײק |ic yi:y בײם
 א:רײ פראטא?אל״ א אײננע׳שטעלם

 בארימט נאכדעם איז דyליyװ מזןנם״,
 ארבײטער־ גאנצער דער אין ארען1ג^
 געזעלשאפטליכע אלע אין ן1א לט,yװ

 האבען אן, מאלטyד pc אח קרײזען.
 אםע־ נטער1א ארבײטעז ןyהויבyאננ מיר

syjHPn סטאנדארדס; cyjy' pa טאנ 
 שטענדיג ארנאניזאציע אונזער תאט אן
yראגרy.סירט

A

םעטעלמענט לעצטער דעד  
יארר נױ אין ^

נ־1א  fia D׳־ypy: D'liy: האט איהד  
באנײצן 1צ אנמםרעגנװג ^נ«מר וער  

אעדום־ ק1קאא ר m p« סגריםעגם דעם

V'^o טיר יאנע־ טאי דאס יא״ל. נױ םיז 
נאײעמאר :נישפ עפעפ אויפגעטאז

 •ysc א בעןיייpyאױכ: האט םטיטל ̂א
y^y't ^ײדען אײגצױשטעיען קאטיפײ£ 

lymiiv איעבא־ ל• און ױגיאן אונזער: 
 פאר־ דו־בדצב איז סטי״ק א אלן ׳טים

געװארצץ. טידען
 ro ־אבעז פצטעי־טצנכיט nyr דורך
 א־בײטפיא־ אז ;y^yonv:’^ באוױזען

̂כעז צו אינ׳צו״עגפ־פאנד, זען  די ידע
 יאצ׳;:ט^ון8 צוױי *^,צא־ בא^עכאטים

wz ' ^ mzvh ײ  ארכײ־ ־י און ראל״ ״ו
 זײעיע pc וראצצנט אײן צאלי־ען טער

 אלײגנ־עננצן *ועט דאס *ױירזיצעס.
̂אי־ 1,600,000 א־ום  און יא״י, א דאי

pc טכיאז”א־נ די װעלצן פא:י דעםy 
Pאוק:*א:6יyאײבנעצא״י־ט נאקוטען ר 

ט.,פyן*בע:yאז‘איבייטסי
 כעטעל• דעב פון איײפטו צוױיטער א
”::y האבילן ריר װאס ׳איז דע:ט K- 

 oyT י־ױט .7yc,,s פאגיטארי א :ןט^ט’
 נעפי־ זיל־ ל״בעל רטי דארף אנריטצנט

 ״<יט װאפ גאלכיענט, lyiy• אױןי נעץ
:ozvzv אינט ׳שאפ סאנימארי א איןyר 

ry ײניאז־באדינגונגצז. i איז ײיב־ד 
 : צדדים דרײ פון אױפזינט *vi או:טי;ר

 דאס אין ary.ie^pyc'JHD רי יוגיאן, די
 פאר״ װעדט פיבײקוס דאס פוב^יזופ.

 ײע:רי דר. !,”Pys'L״* דר. דורך זyטראט
 ױאיד. ד. ליליעץ טיס אוז מאסקאוױץ

pH oryiirDPyaiJHD ysH דדצאנערס 
 טיט סאנטראלט אונטער זײנען װאס
 פארפ^בטעם, זי̂ן זvz*r. יװיאן רער
 -אדױ2 די װאס גאר^נט רyדyי דאס

y זיך אױוי lycnn זאל *י־י־עז i□ כאנײ 
יײכעל. טא־•

 דעיע;אטעז, אלזא, זצהט, איהר וױ
 פדעהצן זיך רעכט, מיט און ׳מיר קאכעז

 ־H2ryi:iHii דמר מיט זײן ישטאלץ און
 אונז איז dv װאס ארנאניזאציע, דער

 אונ־ איז אבעל מטאביירצז. 1צ געילד׳נבען
 פאי־געסצן ניט מיר tyz^r *שטחל ז^ד

itoyii א ^ולדיג זײנען טיר PJtnסאר ׳ 
 אונ־ lypyroro'iH פאר אונז, י״על^ן

 ײעז המדער־הסגט, א 'ארגאנסאציע זער
 נענויהינם. דצם אין זיץ האבצן םיר נאר
pH פ'חל באזונדערסyמיר דאפ מיר, ן 

 טיםסטען אזנזצר אויסדריסצן דארפען
 דצר pc ט׳ציף נרױסעז דעם iv דאנק

 צו באוחוגוגנ, ארבײטעד אטעריהאנער
 בא־ ער וױיל גאטפצרס, סעםועל רyברוד

 יצם, א-ז טײי־ נרױהעז א האט זונרערס
 ענדייןי איז איגאנײאציע אונזער װאס

געװארעץ. אױסגעבױט
 PD ױי צ האבען מאמ^ט דעם (אין

^yדעל 4אינטערג^אנאי דער א;  1צ נ
P לאננ^י לואיס ?אנװעטשאן, דער hלױ ׳ 
 רyד אױז טpyדyאויפג פינקאװסקי, איס

 pa yioHDD טארטארנע א פלאטפאים
yviyrs□: .איז דאס גאטיערס :jyny 

 V^ל אוז איבערדאשונג אן iyכיyאל פאר
 טיגוםזןן און אױפגעישטעלט זיו זyהאב
 א געװען איז דאס **לאדירט. לא:נ

 בא־ אכית׳עד םיז y:yvc םערקװידדיגע
••:iryoo:: ! ד׳אם זיגפאן פיעדד^ט 

פארטגעזעצס). דאן
 jyrev; d:vpv: ניט האבען טיר

p'p בyסyרyאײס* אזוי װי ורענ, ז 
iyr:iH lypn-nv אכטונ; גדױסצ pH 

ty:H־i:yp;  נאטפערם, :טmזיyרB פיז :
 אר־ אםעריקאנעד די זyרינטyזyסר װי

 סטאטוע דער אם טיט בײטער־באװענתג
 פי״אםפארם. אויפ׳ז דא זעהט איהר װאס
 ?אל DsyiDH: פרעזידעגט װילען מיר
 סיר וױ ליכס דללבען חס אין זעי־׳ן זיך

 נט'רםyרעזvu3Hdd 9 די !איהם זעהען
 סיק־ די םון טײנונג דעי ױיט זיף, מיט
 ײײדיס אינט^ע׳צאנאי רער פון רyגליד

 pa אײנעם ױניאז, װאיר?עדס :ארמענט
 ארבײטאױי די װאס מצנער yDDyr: די

 *ון נעהאט. איז ov װעז־ האט באװעגוננ
 זיךי מיר האבעז יאזױ ivp:vi טיר וױיל

y מיט באנוצמ :ym  ayi ױנמנז, א סון 
H p irנyרpענטyאויס־ צו צי,ל?ינסט ן 

־1װא די אט מארמאר פון ארבײטעז ^  נ
y :ry r ,מיט זעהם, איהד װאס סטאטוע 

צז װאס געזיכטס־צתען, םײגע די  מפינ̂י
o םון הארץ yc,sr:yo די אפ n 1םעלא 

 ן fyozyi yליכrנyמ םעהר םאר קעמפער
 פאו ‘מיטגעםילי םיל אזוי האט װאס
ysK לײדענדצ im:»p*jyr:yo.

B־,o:m• ry דער דורך !נאטפציס 
 ארנאניזאציש אונזעי אױם דריתט זנה1ט

 װײטצ־ אײער םאד װאתיש טיפען איהר
 טע־ ניצי״יכעי "V*" םאר ארבײט, רער

 ארביײ ארנאנידרםער דעד pK טינקײם
 פאראײניגם; די pc ט^־״באװענוננ

יאלרעז ,לפ ,לפי :אד פא־ ישטאאטעז,
האג גאכ׳יעיכ !יעזידענט :אנטערר.!::

 אינםעיעסאנמצ. i<e געחאי*ען גאנדעם ײך4;•
 ‘יינ אונזעד באדא:ק?נדיג יעדע. ריהיענדע

̂:*־  העבסכ..גע־ ry:npw רער *w ‘םעדניף■
 •אי?*?ד»ייכ^ ײצלצז םײ םתנת. אנגעגזד־

׳ ױיד. קיםענדע די יעדע די

. T a
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אטא פרנסה זזבט אײװסענט סקעי א
ד קץ־ענדג
זs - • י י י י״פא י ם

I * * « י • י » 
I * * ־*

כ * ט
דער

 ז־בער ׳;:•
»«ײ •ד [ - t M•׳ >

v* « * w 01 * *} > | ײ
 y א*ל ;אױעבובע־ טע; 13

 ייײ ױאה ארטיקי;'־, פאמעגד־לי
 פיו י־עזע־ ד• איגטע־עשירען
:רעכט־גיזײט״

 ויאגדערv:ה *ד "אב דיג:yיזײ ניט
 אנ־ אן רין•j* האט ױניאן חיאילדאכ־לר

 ״,פא טאגופעלזטיצו^־פ ,ד 1ני,כ ר״ייילגט
 פינדילפטױענען יארי, זעיזס ײלצטע די״

 בײ אײרצזענטס, zypc א־־טיל ד• האבי;;
 גע־ איז סטרײק לי־אילניאפילי א װעכ״ען

 פון קױאר אינעריצעפי־יבע־ א ררעז
 ־אפ־ די א״פג־לנילביל; :*ט :אך פרנס־־,

 זיך ײע־־עז צײטען אצאי":* רי אז גויג,
צידיה/אודקעדרען.

°  רילדעא דאס אז ׳אי!*ן :אך ראפען ז
 אר־ די איבערדרעהען. צודיק זיך װעט

 עײ צו געצװאונגען דין װערען בײטער
 אי:* ידאויזס דער אין סטרײקס האעהר^

 װעי*עז כואגוםעקטיצורערס די דוססריע,
 זײ אין סעטריל; רועלען ניט ;,עק׳ענות׳ד

 דערױײא װערע; אײדזישעגטס, סהעב די
סי,עבס. צױצטעאעגדיג :אי׳ד מארען

 אטעי־יקאן דער םון טיטיגג א אױו*
 האט האאענדען, האט/ד אין אסס; ■אען

 א געטאכט 6םדײנלןעי פיייפ אאיער
 קרױויאנ־ דעױ אױף אטאהע חוצנה׳דיגע

ױניאל. קאאוסמאכער דער
 עס וױ .‘פרײ;יזעי מד. האט גערעדט

 םון כייטיננ א אויף רײדען־ צו זיך פאסט
 םארבי־ די אםס׳ן. סלען אםעריקאן דמר

yjyo בא־ אדבײטער דער פון לשונאים 
 איז ארויפצוקופען ניט װאגען ורעברגג

 אמת׳ע זײערע מיט עםעגט^יכקײט דצר
 א אין אײז זיד ^ײערעז זײ *בזיכטעז.

 װע־ רײדען און תםיאיך און *טאית
 און יצטאדט״ דעױ םון ״װאהאזינעז גען

 הי־ חוצג־ז׳דיגע אבער שעהנע, עהנאיכע
פראזען. •אחריטײשע

היה־ אאטער אן איז פרענסעיל םיאיפ
 יוניאנס. באקעמפפעז איז םרעסעײ נעד
 ער, אויםבעצײכענט. ״געים״ די סען צר

 סאיװלאנד, פון ■אטריאט נרױסער דער
 דער צוליב װאס םארטראגען, נים סעז

 רואינייט אינדוסטריע די װערט ױניאן,
 עע־ עפענעז מאגוםעקנדצורערס די אח

מטעדט... אנדעחנ אין פער
 נאך געדענקען תלאוסמאכער עלםערע

 םיײנקעל מר. .1911 םון סטרײס דעם
 אײדז׳שענמ סקעב דער געיוען ראן איז
 קלאיהכיאכער די הבתים. בעלי די םון

 מאניפעהנךטוירערס די נעחוגנערט, חאבען
 סיײנ״ םא־ געװאיען. רואינירט זײנען
 א געװען סטרײה דער אבער איז קעא׳ן
סײן. נאאר

סי;*V י * *■

יחײיה

 איז רהטגות־גילפי״י■, פ־־יגייילי־ט
 א;דדר,ריזו מיט באגיילגיצט

 א אױס נאר ברעכט לסי װאו
 ראטעװען צו בארײט ער א*ז

 צױ און )געי*ד כוטע פאר האיגטי/ די
 האבעז IfMH אין סקעבס. •טט^יל;

 ט־יארד־ אין כערײקכ א^פ־״׳לב־אב׳לז
פרײנקד, כיר. סט. אזן פיא

 אז פאיא״גטע־־עהי־ט אזײ איז װעדבעי•
 באפינײ־ די און װאקכ־ען זאר קריװיא:־

 דאן א*ז *,y-yii ־yDy;- דא ‘זאי קילרו;;
 ד* פיז איידזיטילנט ביענ ;־,ר גילװאר־יל;

ט־אגכ״א־־ האט או; טאנופעקכדצו־יליה,
 פיז פרעבט טירט

 כט. אדן פ•אŷד
א*ז היל^דילגטאט

• 'V • ׳ * ס יי
י־יאיפ...

י י ײ ו י ♦ *
I >  I
% % *

ו  J

פייא־ אין
 רעצטע זײז
 עט־ינע ני*ט

 ־,y װאל ׳•ארי־. :ױ אי; צוליי טאנאטען
 יי פא־ עדיה אי־כ לןיאײפ:עט־אט איז
 נא־ דעם פײ ;־,פא״י פיבי ׳*:אבעיהידז

קאד״טא;. װערנא־׳ס
א־י רעפ זי:ד  צװייטעז ייעז ,H)1S י

 יזלױױ אין ױניאן ;־,י^איידא: ;*,ד
 זיי־ אסס׳(, טאגופעהט״עירערס י׳אנדער

 כעי6פרידי געװאי־עז אײגג^צטע־״ט :עז
 ארופ פיי־ינסער כיר. געהט כאציהוגגען,

 מאגופעהטיטו־ די קנעלונג... א אדן װי
 א:־ געיולנט ניט איהם jyi^n רע־ס

 זײ כדלנעדזעע־ זײער אײכ זyג•ט<לי
 איז ער םארהאסט װי געװאוםט ;ןיהאב
 םאױטטא־ האבען און אדבײטער, די בײ

 פאר־ זײער אלס םרײנקעל׳ן טיט אז גע;
 איגדוס־ קלאוק רyד אין װעט יפטעהער,

 פרײנקעל און זײז, נים םרידען קײן טרי
 זײטיגע א צו נעהםען געטוזט דך :לאט

 פארהוײ אנגעהױבען האט ער — פױגסה
אםאמאבייס... פען

גע־ באיטולדיגונגען כלוםייטטדעע די
 װאכ ױניאן, קלאוהטאכער דער גען

 פאר־ זײנעז נעמאכמ, האט פרײגיעל
 ער* הען מען װאס אזעלכע, דך שטעהט
 װעמען אײדזעעגט, סקעב א םיז װארטען

 ציײ גוטע אלטע די נאד זיד בייניזט עס
 דורך נאי׳ד יטארען טעףפלעגט װעז טען,

ססעבס... צױטטעלען
 אז דערצעהרט, לכיטל האט פרײנקעל

 םון ארױס געהן מאנוםעהט^ורערס די
 :אכקוםען ניט קענען זײ װײא ביזנעסר

 דער־ און ױניאן דער טיט אנריטענס דעם
 מאנופעהטיטורערם די וױ גע^ד. לײגען

ד םארלירען  זעהן טעז קען ׳כאטת ג̂ע
 םא• עטליכע די פון אז ׳פאקט דעם פון

 װירקרין האבעז װאס ׳נוםעקט*טודערס
 אײ־ זײגען *טעפעי, זײערע אויםגעגעבעז

 לע־ אײניגע ;באניירען נעװארען ניגע
מעהר ״שױן זײ״דארפען גרײטען, פון בען

 נע״ האכען אײגינע און א־בײטען, גיט
 עס געיעעפטען... ריטײל גױיסע עפעגט

 םאנױ קי:אוקס די א? רyזי: אי־זא איז
 דער ביזגעס רי צי ראבען פעקט׳עורערס

 הלואי דערלײגט, ניט ידויטה באבעס
 ״פאראא־ אזוי ק^אויטאב׳;־ די װאלטען

נע^ר... ךען״
םרײנ־ טי. אז זיך, פאריצטעלט עס

 די דערטאהגען צו “זיך ״פארנעסט ‘;י,י־
 ארויס זײנען װעלכע טאגופעקט״טודע־ס,

 זײ בײ װאס cin טרא*ו ביזגעס, רי פון
 ניט כיאל קײן יטעפער ױניאן קײן זײנען

 ברא.יי# צום ניט זיך ױגט4< עס גע־וען.
y וױלגען ןy^̂וyרצyד צו :sytK ...זאכען

 צױ זײ:ע פא־ױכעיט ־אט םיײנק^־
 אסס׳ן, פלען אטעדיקאן דע־ איז הע־עי

 קליװלענדער דעי פין ביזנעכ די אז
 פארקי־ענעיט איז אינדופטריע, קי־איהכ

 מי־ 15 אויױ טיליאן 50 פון נעױאיילן
 א איז סוטע די יעדרייך. דאיא־ י־־אן

 ;ע־ טsװא ראס ױען . ;לויטע ציטי־יך
 האט פרײנקער אי*ב אנית״.־ אן װען
 ראװײזט יל״גסס, גילטייגט אי־ײן דאס
 פארהאװעט צופיר איז ־y אז ברויז, דאה
 וױיס און ביזנעס ̂,אטאטאב ;,זײג אין
̂איקס ־yi א*ן ק עין ױאס ;יט קי

אינדוסמליע...
 בא״אגס :יזגילס דע- אז איז. אטת-
 אבי־ איז אינדוסטדיע הלאוקס לע־ פי;

 .1010 זי:ט געװאלען פאלקלענערט הער
 גיט אבער איז אינלוסטריע לולאוהס לי

 אין הינזיכט. דיזילן אין אײנצינע די ,
 אין יאהר פלאספעײטי ט'זיט פאי־נ^יך

 םון באלאנם ביזנעס דעל איז ,1010
 פארסלענערט אינדוסטריעס אלע כםעט

 האט זעלכסטםאריטטענדליך און געװארען
 אינ* קלאוס די װי אינדוסטליע סיזאז אזא

לײדען. געטוזט אויך דוהטליע
 אז ׳פאל:ילסען :יט אויו דארן^ טען

̂אותס די  די ניט איז אינדוסטדיע הי
 װאס דערםון, לײדעט װעלכע אײנציגע,

 אין אריבערגעטלאגעז װערען ♦טעפער די
 סך א םון אדבײטער יטטערט. קלענערע
 םו־ז אויך לײדעז א-נדוסטריעס אנדעלע

 אין ײאס דעם טיאץ כיבל, זערבעי־ דער
̂־ו א*ז איגדופטדיעם יענע  קײן ניטא אפ
ױניאן. קײז פוז סי-ז

 װעמען פאי םאנופעמדטורערכ, די
 זײנעז ׳אזױ זיך זאי־גמ פרײנקעל מל.

 נעכט, יטיאםלאזע די מוחל איהם אבעד
 דיעלט־ פון לײלען נעבאך םוז ער װאס

 ליײןע־ מאגופעחטיטולערס %ד װעגען...
 חוצפה׳דעע פרײנסעל׳סי ענטיצײדעז נען

 באנײען צו בארײט זײנען אוז בלבולים
ױניאז. דעל מיט אנרימעגט דעפ

 נעהױ ײינען מאנופעסמ״טורערס די
 נרויסע די אנערקעגען און יטכל צוש מען

 ווען באזיצעז. ארבײטעי די װאס דאכט
ױניא:. א זיא פאראײנינט זײנעז זײ
 האט װעלכע אסס׳ן, פלעז אטעריהאז די

 באקעמפען צו נעגרינדעט ספעציעל זיך
טאקע זיך כיעג באװעגינג, איבײטער די

 לדאױזטא:ע- די װאס לײרען, װעי״ען ניט
 טאדפעקכ^י• די צוױנגען צו ככח זײגען
 פאדערו;* ױניאן די גאכצוסומען רערם

 א- פון ״לונאים םארביסענע די גען.
ך וױלט בײטער  טאגױ מיאומ די אז ד

 וזאטלי א אנהוינעז זאי*ען םעקט׳טורערס
ױניאן. דער געגען

 די אז וןױם, אכער זיך גלויכט עס
 זיר װעלען מאנופע^ורערס קלאוקס

 ^ארען און Pit אין ארײגנארען לאזען
 אװ טיטעמנער דעם םאר קוילען וזײםע

 אסס׳ן ®יעז אמעריקאז דער אוץ ?אםערס
 אױסמא• צו ׳»ױסען נלויו זײנען װעלכע
 דט און באװעגונג ארבײטער די טערען

 םעק״ *טאחי גרױסע די אז דע-־־׳ראזעז
 ואי״מן האנטלא^ירען זײ װאס טאליעס

 ױגיאן א אינטע• א״ונטעי־יםא^ען ניט
קאנטלא^

בױדעדליכע פאר דאנל, א
ח. י הי

— :רעדאקטאי 'לל־ט־לד
 מיר ערלויכען צו אײך בעט איף

 ״גערעכטינהײט״ די דולך אויסצודריקען
 םון #רבייטער כרידער די צו דאנק כייין
 VA האוז״ דלעס ה, און ״ס. ׳עאפ מײן

 ברידערלי־ די םאר ׳סטריט צטע2 װעסט
ײ װאס הילםע כע  געגעכען ■מיר האבען ז
 אין געװען כין איר װאס צײט דער אין

 אױםגעמאכט האכען זײ האספיטאל.
 ■״ די געבראכט און ארבײט חלס מײן
 איף וױל ענדע אם און הױז. מײן אין

 אייזיס ברודער דאנק א אויסדריקען
*•יי״/ די כייר ברענגעז םאר האלפעלין

ררױ פאר׳ן פאראױס אײך לאנה איך
,]V?

ס א י ב א . ט ן י ל ל ע ב
,22 גוסער יאיאל טעדבעי

 פיעזעג״ םשערםאן שאפ א
טירמ.

*S#
 חלאוק טאדערן די םון א־בײטער די

 חאכען םייאדעלםיא, סאםיאגי סוט און
 זײער ■רעזענטידט םיםינג שאפ א בײ

 4• א מיט וױינעו, סעם ברודער טשערמאן,
 £ אנער־ םון אױסדריק אלס ריגג דיאםאנד

% ‘ ׳טא■. אין ארבײט גוםע זײז םאר קענוגג, . 
 • אנ־ וױיטער אױוי איהם וױגישען מיר
 :'־ עיפאל;״ אלבייט נוטעי דעי דיט צוגעהן

י ו ײ יץ ד -
״טטראסס. ט.

.4מינדעי
וױניצקי. ה.

/ קאמיםע. די
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, ; ע י ח ו ה ע ג ע נ מ ײ ע י ה י א א

׳ י ע ט ז ״ א ב ־ א  י «♦י
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ן*. ־״ הי ז ע ־ כ י ו ר צ

י ט ײ י ױ ך ו * ז א ע ז ק ה ע ; ז ו , ש ז ע ט ־ ױ ט ז כ א י ר ז י ז

ט ט * >1
ך ײ י ק ג א ר ן ס ע כ א ײ פ ר ז ע ס י נ ו א  צ

! ; ־ ; ; י ־ . ר ן ע ט ס י ״ ױ ם א ו ק ו  א
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ו ע ר י ט י א ג ע ז ר ו ײ ס י ר ע ר ע א ר א ק י ד א ו ר מ ׳ נ ת  נ
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ז ע ט“ כ ל י א י ט ז י ז נ ע ב א ײ ט ל ר ע ל ס א ע צ ע | ה ו  א

ס ע נ י נ כ ־ י ז ב ״ , א א ד נ א ו י א װ • • י ז ז ע ע י י ז ױ י  נ
ט כ ע נ

 צו בריף ישוורס בעינאיד נעל״ענמ איה־ ־זאט
מ טאסיװע. א*ן ״א-זדעסםיא״ דע־ אים חאם ײעי

״ז ז*נכעז זא* ער א*-:ד;יאדעז ױענעו מ*י:ו;< ז
̂א:

 n|6 נע**נעז הע:ם א*חי יע:עז.“►•נז" עכ
 מומ־ יעצטעז טוז ■רזנסע דער אי; בייף דאײנעז

מי, רעי־ *ם ײאס יעחז. ײעם איה־ טאנ  מי
̂־ם י<:־ע- *יינינערער  נאנמי דזי ®ון חא

 נמודrוו•:« דייכמז דעס ײנאיײעײ־טאמייײןע,
ז סמיים עי ו**ס א*ז צ*א:אי. י ל ד?ם ז י ל י : 

ז א״נעמ־יז. איז םייײ י ײים דעי• י
?: זי*ז ײ(  ותיצוי *יויעמנםי^נס :ים נע־ײכ ס

 צעסיי nar®׳o»nfr»״iwatf 3 דעם צי אבע־
 ג»י «ולויתז װ«ם יאנסי״זײא^יןוי^צרעז שיז

־: »רמי ד*ר איז ט6ס»צ*ארי דעי א-נז
«מ?ו »יז • bup סםשי

I

״־'סםםעס. צו נאהענט גאר זײן עוין םוז עם
 םיז װעיטע־ םיט טריפעז אײז אין הארס עם

 אפילו נלחים. אוגזערע םוז לייען רי םה פרידעז
 נעלאזט אוז װאוילנעהז, נעלאזם זיך האט קולירזיש

 עט־ ניויל אייננעהאלםענעם זעהר זײן םוז םאלעז
 אבעד •;ט העלםם װאס םרירעגם־אערל. ליכע

 .זײז ׳צוין װעט עס און באיד באלד, אז אלעס,
 גלחים אונזערע װעלען דאז *ןז קריססםעס״ נאו

 רי אלן ריידע;׳ צו זאכען בימערע װענעז האבעז
 סאל־ םעהר םאר באװאםענונג, םעהר םאר רײם

 ע־א«יא* פעדי גריגס־^יפע;, םעהר פאר דאטעז,
ijtj נאנצעד איהר טים אנפאננעז זיד װידער װעט 

 אםילו האט געדעדט, צוריק אבמר״ פרימיןײט
 זיו םאס־;:ט א אוױ רײס דאזיגע די איצם

V *פגעעכמיט

IIMWWWl n • are

 פדײז א געפראנעז חאט ד^אדדאו פראפעטאר
 םרידענכ־ נײעם זײז םאר ראלאר םויזענט 25 םיו

w i i דאס זאגעז, םוז איך אוז זועלמ. דער םאר 
 נע־ א*ז ער װײי דוקא, םיר געםעלם פלאז ןייז

 םיז םונדאטענם סעסטעז םאםע דעם אויןי גוים
 אינזערע װעז לינרער־ערציהוננ פאדנינםמיתר א

 נעיערענט װעלעז א;, ױגעגר. סאכת םיז פעדער״
ijnjm, דער טים אז vײעלכער אוי,« עיר. םיקעל 

 גיט זיד םאגנם נעװארעז, געכארקז זײנעז ןײ
M רעבעו עם אזי ותלם; רי נים זיך ענריגם און 
«v װעלש ר*ר w w n. קיוג, אזוי «ו:קס 
 מען ױעז ; זײ װי ריבצנםוױרדינ. אזױ •ונקט און

 איס ר*;דער, די עיציחעז צו אויפהערעו וחןם
•יעט פאט־יאםיזם װעז :םפרראסעז *ופונםטינע
 מיפע• א איז ברײמערעז, א א*ז ײערען גנל^רןןנם

tjn ,מעז װעז :נעסאו איצם רתרם דאס װי זין 
 יכםע7נע rnאם ד• רערגעז ?•;דער די םיט וועם
 אנ• ארע פיז סײ אוז לאנד אײגען זײער פוז סײ

jn n :קינדוױיז םיז ממלצז זיי װעז לענרער
 העי־צער איז םדחזת זייצרזן איז איינזאפעז או««י
 אוז דאז י*נאליזם,1אמם*רנא mb מדאנק ד?ם
 יע, אונכההלױ. ווערצז םלחםה װעם דאז גאד
 מז *בצר ױיסגעצײכעניתר. א) איז «י»ז ד«ר
מר פיאו. דעי וועם אוו  ױם• איצם-נע די אונ

ivm אםאר :m i א״ דאס ? ותרעז
דארזוײל. פדאמ mpto די

'עצ־ רעט אין װאוטס אפגעגעבענע די יויט
 הכםי די האבען עלעקיטאז, פרעזידענטעל ;;,ט

 דאס לאפאלעט אז אױכנעיעכעגט, הציפע־ען
 דעדא־ יר װי רעפובלילאנער״ די נעיטאדט טעהר

̂עט, האט רעפובײלאנעד די פוז לדאטעז.  *־אפא
 ניעסערעז עט־ואב אז נעצוינעז ח״:בון, דעם ױיט

 זיי;. זעהר זיך יען ראם ײאוטס פיאצענמ
 ;;,צונעגעב טוז זי-ט א:דע,־ער דער םין אכער

 יאט קאגדידאטי־־ ז־־ז טיט ;טי■*אםא' א* װעיעל.
j פא־־ !־,רע^ב״ייא: די טלבה נ־־;סכע די נעטא;

« ־ • ,,א״צ. א; נענעבעז ־ א־י האט ע־ ט־•
;יט איז לאפאלעט ײעז נעדאט. ניט װא־־ט
־אג דווי■ יייי• יי• י« v י C> » w • 9 « ו < < >״ u א• ד־ קאגדידאט.

ע ־ ײ ר ע פ ז א ו ־ פ ע ־ ד ע ־ ^ א י צ א . כ ע י צ י - א ד ו ע ט ר  א א
י ג א ־ ד ע ׳ ד *:** ז א' ו נ פ א י נ ;,א ד א ! ה * ס • • ט א ע  ד
ם * ו ־ ע א ר פ ע י ד ע ם ײ . ר י ה א ם ־ ס : נ : א • ד ־ ד ב - פ ע  ־

; ׳ ? ; א ־ ײ ײ ט י א ט • א ה ע ' נ א י כ ר א ד ד י ז א ע כ • * ־ : 
. נ י , ז ד * ר י * ט א ז ; י * י ך כ * ט א * מ ~ ע ו טי; ד  צ

ז ט א ע - א פ א ט י א ט ר י ט : ם ־ א ד א ז ב ע ס י י ־ ט י א ד
o־rrr;j ;•*זא אז ;ו־טינ, אײ עס אנ־ןר ט.י:

w » J » ו א־< JUא  ט־א־ז אר.״״ דעט ; J» Co

ד ' פיז ־•;ײיטאט י  איז ײאדיעז י־ײכסטא; י
 דייכדטע ד• צוריהגעיע־ט האט ד*ים*ד-א;ד

 טםאך- אט*'*נע־ זי־עי־ צי סאציאי־דעםאל-־אםעז
 •טטאיקסכז ד• זי־יז װעלעז זײ דאס ארוי, יײמ

האבעז גרײפע א אוז רײכסטאג, א־ז גא־ט״
 טא• ד• יאיט־־עז, עסססרעכד; ציײי די של*ט־;ז

 ד• איז ז**כ. *ז’א םוז נארכיסטזז־אנטיסעםימעז
 א:ב ז**ט צױייטער דער םוז ראםיניפטעז

 די אי םעםם:^סע'ם. דואהלעז די האבעז אדרחא
d w *w ענט־ איז ®איק דײסמצז דעם םיז 

c פוז דורכפיזזרוננ ר1י הערפעז צו ^לאסעז n ״

 ױאס זשאדדאן. ■ראפעסאר גענאסעז ראם פ'א;,
 ױא־ ; הארצעז נאגצע; םוז איהם עש םארנין איך
 פ-לע ;;,טא: דאל פלאז דע־ װעט װי־ניש־װי רים,

 אכמ׳ער א־ינצינעי דזןד איז דענהען צו םעניטעז
װעדעז. א«נעטאפס קאן מ־יחםה װי ריכטוננ,

 דע ארבערט פוז טױט אױצליגנען דעם דורך
 םארבונדע; עננ אזוי איז נאמעז װעםעם סייװער,

 אםע* האם ױניאז״, ליבערםים *סיװיל ךער םים
 בעסטע, איהדע פון א״נעם םארלארעז ריקע

 אונ־ איז האם מען נאר װאו םרײהײםס־רעםםער.
 םארגװאלדינם בדאװע״ און םדײע םון לא:דא זער
 בא'ד איז רארם רעדע, פרײער םון רעכם דאם

 האט און סילװער רע אלנערמ הילף צו נעקוםעז
 נע* געקעםםם ענעדגיע אוז כח נאנצעז זיין מים
 םעחד־ די אין איז סרייו״ם, םון ישוגאים די גען

 געװעז איז ער ערםא״נ. גרױסען כיט םעיע סםע
 אז געװעז אבעי איז -y ראריקאל ל״ז ניט דולא

 י«א:סטיםױ ,ד װעםעז פא־* דעםאל־־אמ, אםת־ער
 עהנעr א בלזיז נעװעז :יט ז״נעז רעכט ציאנערע

 דז״ײ־ אײ ״פארטה פוז מוב ױם דעפ שאר םראלע
איבעיצ־י־ טים א נעױעז איז ער יאי׳׳.

 ז••־ םרײהײםס־רעביפער איעיכע ױײנינע נונגעז.
:ir ״ז אוז אסעיייזע, איז דא  טויט״ פ־״יצײגכע־ ז

 זײן סיט פאהיענדינ טי**ז. פוז א־איםאיעל דו־ד
 ני•- א ײי־יריך איז ה*ױ*עז, נױ ;אד םאכייליע

 רערע פדײע פאר האםי״ רעם םאר פארי־יםם טער
 אזוי םוז .ײעלכעי אםעי־יקע. א־ז roma םרײע אוז

ly• נעפ־ד־ס :אי אפס ^ r פ*;פ- א^ז־ל״ נזנזז 
םערריננע

 כיז איך אבער העלםעז, נ-ט ם-ר הזז אייי
 כיים אײנמארשםאנעז םא־״^ענדינ ־,ז ערללערעז

 סםײט. •ארק ניו פון יאדאל *ױ באאיד דעם
 או בריגדעל, ®ןן נקפאדעיט :*ט דאט װערמר

א' עד  ער ײאס •*־••ט, דזןר םאר דאפ צײאנזז. י
 ר־יאבע; :*ט עי זאי «אדאי, אונכער mjror וזעם
 ער ײעלבער א*ז יונ*•;. דע־ םים וכדבא כ»ז קײז
 ױאלם יאהדעז. לאמע פאי צאי דעד נעװעז איז
 װאלס לינזיער, יר״נע כיז בזמטאגעז יוגיאז די

 בא-־עכםעטע. :אנץ א נזי-לז פאדערוכנ אז«
•■u r u ם דער מוז « in»3 מ r r י״א נאמז 

ה־סא?. i א *ב*ר ח̂נ r : v ערחאקמזן םוז
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-י דעע ״געיס״ דער >«־וכ □’novr^ ו ײ^ע לײענעה עס מצגט א
W .א ױנ־ין־פיללע־  װ״םטמו־ דיעסכיאכער, ?ײ^ויניאנעל,

 אפילו *רבײטעל. גודס װהײט אין נער
 *ין רעמבערס גײע ״עטרײוערס, ׳»יל־
 איך׳י !»ױך אינטערגע״צ^ונאל, רער

 אינטערעסײגטע יאר h לערצעהלען אײך
 פאק- נאר מעיציות, ניט ׳נײן ניע״״יױת.

 י*ענען ױדאן אילם #אסירוגגען טע;,
 װאס ברידער. אכיערי?אנער א-נזערע םון

ײו םון װיי איך  נלויז איז דעם, םאר א
 מא״ העי*פען כייר זאלט איחר— זאך אײן
 )0:ײן[ רי אױף ■״שט אידײצען א נען

דע^דען. דא אײך געת אין װאס
i א«נערעדט

»̂ :ז׳עע הערט ס

 ױדאן־ז׳צויגאלען די טערענריגy‘בי
 רי און בריקלײעלס רי מאיגעיס, די םיז

 ״פעדעריײ די אױך איז ויאסטעלעיס,
 בולעטין װעכענט^כען דעם נױס׳/ עאן
 י1א פעדעליײצאן יעיקאנא׳ער דער םון

 אז געפינען, איצט איהר קענט לייבאר,
 אטע־ דעל אין װעלט א זץ־ קעהלט עכ

 סע;• א באװעגונג. ארבײטער ריהאנער
 איעכיענ׳ס צוגעישכ״דט ט4האי זאצ־ע

 װעגען חרירה ניט אי*שטעלקזארקײט.
 x א. דער םון קאנײעדשאן לעצטער דעל
 לאפאיעט, װעגעז ניט אױך ; .s א*
 װעגען גיט אױך ;יאםאלעט ניט לyאר

 f נ״ז — איז עס װאס נ^פיערס׳עז
וױכטיגע־ ע«עס !גאר אנדעריט עפעס
------עיעס !רעס ־ זעה, איך גאר י

 נאט — זײט א אן זיך םאררײד אץ־ אז
 יצטעהט עס װי םאקט, דעם בעסער אײר

! געהט און
 ױ־ דער םון כיעמכערס כיאינערס, רי

 אי־ העיין, »יז ײאירסערס, מאיז נײטעד
 ״סוט אײגעגעם אן זיך חאבען לינאיז,

ײ  הױהלעךגיעבער, חברה די טיעם׳/ ב*
 אונטעל יעבעז נאנצען זײער ליגען װאס
 בײ באגעגעגעגדינ זיך וזאבעז ערד, דער

 צונויםגערעדט, מיטינגעז ײניאן זײעיע
 אײגענעם אן האבען זאלען רי אז

 ״םוט־כאמ/ יטייילען צו אױף ^טיעם״
 ארנאנידרט. דעם פאר זיך האבען זײ און
 און צ״ט, היכישע א אװעקגענאנגען איז
 ױם אלע םלעגען העררין *יז פאינערס די

 אויף ערגעז צוזאביען 1ארויסםאהרעי4טוב
 געסיארטעװעט דארטעז אין פעיי/ א

 דיזעיכע ױינען דאס *םוט־גאלל״. טיט
 העררין, ישטעדטעל דעל פון םאינערס,

 קויה־ גרױסען לעצטען אין האבעז װעלכע
 א כ׳־יט סקעבס באנענענט סטלײק לען

 מיחםה״. ״רעגעלע א pH װי אזוי ♦טיאכט,
 ״פוט־באמ׳/ איז ״םוט־באלל״ ׳מילא ׳נו

 ״פוט״ אז זאנען, צו װאנעז עס קעז װער
 פאר םאי־גענמען סײז ניט איז באי*ל"

ײניאךלײט?
 ■ונקט אז ;עטאבט, אבער ז*ך האט

 האבען העררין פון מאינערס די װי אזוי
 האבען ,,םוט־באלר׳/ צו דערטראכט זיך
 אײגעגעם אן צו רערטראכט• אױך זיך

 ,ד ייער,8•צ ^פוט־באלל״ פון ״טיעם״
 ״עי־ פון *לאסטערערס און בליקאײערם

 די װי ■ונקט נים? םארװאס קא;א.
 לעבען פינסטערען א אפ לעבעז טאינערס

 ײינטיגען א אס לעבען ערד, דער אינטער
 ״סקעפאלדס״ אױוי ארבײטער די לעבען
 װי יאמ אזוי און בילדיננס. בריען נ״ם

 האבעז פארנעניגעז, א איז ״פוט־באלל״
 און בריקלײערס שיקאנא׳ער די אױך זיך

 םאר״ דעם פאר גענומען פלאסטערערס
נענינען.

 בא־ ארבײטעל דער אין אזוי זײנעז
 געװארען סםײט אילינאי איז װעגוננ

 ^םוט־באלל״ פון ״טיעמס״ אײנענע צװײ
 עדױ אײנגעפאלעז איז עס און עפילעל,

 די פון ארגאנײזער אן קארבײן, איד
 זאי ביען אז אילינאי, אין 'ניסםעז1טא״
 ״פוט״באלל־נעים׳' א אראנז^ירעז גאר
 גע־ ״טיעמס״. אײנענע צװײ די טיט

 א געװארען איז עס נעטהאץ. און חןדט
r* ױניאניסטען טרײד םרן קאכייטע  p,־ 

 אלאנ־ ״נעים״ אזא האט װעלכע יואנא,
 זײ־ צוליק װאכעז פאר א סיט און ז״שירט,

 הער־ םון מאינערס די אײבערגעקומעז נעז
 בלײד די אוץ זײ און שייואגא, י«ײז ר״ז

זיך האבעז ■לאסטערערס און לײערט
^לאכט. א אין *װעסגעלאזעז

־,•tv (די אלע »ז זיך, פאל^טעהט
 זײ אין גענאגנען וײנען איך) מײז *ער,

 לײזע ;״באלל״ק^סםמםען״ רענעיע
 ארײננענארטעלט העמזתר <ײווענטענע

 מית, די ביז הײזען די ;הײזען די איז
 קלײנע ״סםאקינגס״; דיהע הױיע יײז

 ױניאן־אוים־ מיט היטעאאך, קאליי־־טע
 דער װי אזוי אט — זײ אויו* ^ריפטעז

H אז זאנט, ^פוט־באלל״־׳פייאעז םיז 
נעהז. ם׳זאל

 בײדע וועז םאנ, היסטאר^ער דער
 ^פוט־־ מניאניסטימק די םיז ״סיעסם״

 <אכט^ אין ארייז ויעאז ?•ילער נאלר׳
wr j װאצאן צוױי םאד נ^ייעז איז y i r 
 ניט אנער מאג. אאיטאר א נעונעז אמ

 אתיסמאומז איו דענ^ אויוי ־ממיסם
**• D7V-'w3“ א לאכטימאלר

i םיט דיײט r ^ o w  n n• ד̂י

IW .-י'״וין ד-אנ איך יוג*אן־פ-דרע 
 ניא״ רי םון ייא׳בײן, צליארז״ רע־טאזנט
 זאך רעל ארום טיועי א ;״ע-לסטען

 םון םיט־עי, J ראכע״ט ;עװען אויו איז
 לאג אױך ;ײ״יװע-ס טייױװעגען די

 םון אײרז׳שענט נסגעכ דער ׳מא"ליגאן
ײי דער  א pH ;ײניאן חאװע״עיס י
 7] פון טהיע־, ױניאן איטיגחער נאר
 לעדעיי־אד• די סון רעקוױ/ דײװ יאח̂י

 ״אג; אײך א-ך זאי־ װאג נאר נ״טער.
 א-ײס זייגען ד;ע• די — אױפהאלטען

דאינערס. די
 ד־ײ נעװאונען דואנען ראינערכ די

 פײאס- און עיסי,4נ״יקי די און ״נעיטס׳/
״נעים״. p*H כיױז טע-ערס

ױדאדולע״ דער pH איצט עס חאכט
 די םארװאס טלעפען פמבי-ט כיען סע.

 געוױנער, די געװען עפ זײגען טאינעיס
 ^אסטע־ און נריקר״עלס די ניט ן1א
 בדיק- די האפעגוננען גיט דען ;;״פיי

״ אז •י־אסטעיערס, אלן יײעלפ  ד־;ם נ
 זיי װעיען ״,ענדז־:4צאי>״ט ;עלסטען

 באיצ״־״כט טען ;זיעגער רי א־ײב
 *;,׳צפיע דעם פון איעצעלחײטע; די אױך

װעלט. א זיך טה.*ט ;־־ ביױציר,

<׳ י

 ער- נאך !נאװעגונג אינ״טער דעי צו
יע,1י4רעװא דער צו םערראטה א — געל

 דלעס און קיאויז בע,4י צט,יא איז
 אין גודס װה״ט און ױ״יפט און טאנעל,

 העי־פט איצט * אדב״טעד •עטרײןער
 אונזעלע פון נ״עס די אט צו געביל; ריר

:*צט1 איד״צען א כלידער אטעײחאגעי
סקאג־ א ס׳איז ״צעיזן•! ניט !סע

פערראטה א איו זאך ;אנצע די ן דאל
עי ך א :

 אינ־ איע צו װעיט-רעױאיוציע, דעי״ צו
 וױ — דאנער״ײעטער !טעמאציאנאלען

 כא• פאל״עטארכענער *עױן איצט אונזער
 ױניאךיײט — !זא;עז פלעגט דאנאװ
 פאל װאס — נאלל ״פיילען געי׳ז זא^ען

!*עאנד-טהאט א
 דער־ אין דטצען דארפעז ױניאדיײט

 דעכאטילען, איז ■ינאסי, ע«ייען ׳ה״ם
 זײערע סון װערעז צו «טוד אזױ וױ

 אכיע־ די אםעריקאנער, די ,nv ! םיחלעד
 זיײ זײ מאנסערװאטױו וױ דיקאגער,

!נעז
 פ״צט אידיי״צער דעל איז דאס ׳יא א
 א נאד העלט :אר ? נײעס דעל אױף

.־ נע-ציכטע

 פ*; ;;,פא״ט׳;; דע־ אז וױיזט, עצ
 א pK *y־c yo;y; כאט־עפט אןיױנ

 — לי:טי;ער דאי־א־. טיליאן האײכ
 טוי־ 52 און הלנדערט פיי;־ דײא;, םיע־
 לאי־א־ צלױי אין לונדעלט r,;x און זענד,

 די אחױן א*ז דאפ פע:ט. פינף איז
 א•:״ ;,דיז ױאכ ליים, ;,;yr'H ״צעיגע

 א־אדא1יואי אין לאט טעי*:דצא:אל
 אי־• אין אי־נדלועלעגדע פאי כפריג;ס

 כטײט־ די;י טעטב^יס. כײטכ־או;פעהי;ע
 װאכ ח״צבון, א אויד עגטדאי־ט טע;ט
 אײ:־ CH'y: ל.אט ;ל;ע־צאנאליאינט ריזע

 54 יעצטע די פון םאײויל אין ;אהרע
 לי ps אז ױײזט, חיצכון דעי און יאלל,

 ‘א:איי:,;,ר;1יאי;ט דיעזע ר׳אט יאה• 51
 אי־ טי־עזיצורי ־,איה אין אלײנגעקלאנען

 אויסגעגעבעז דאי־אי כייליאז 42 כער
 54 די אין ‘אינטעמ^טאנאי yT*i ראט

 פא־ בילי די דאי־אל. טײיאן .T7 יאהי,
 ^־1לאי אין זיך געפינט װאס ײיט, טע>אי

 צ־ליאן 3 א-בע־ געקאסט האט לאדא,
 ױ;יא■ טי״אנלאפײ־וא״ די דאי־אר.
 ־א־ די צ• טױטעז־בעגעפיט אױך צאלי־ט

,ז און ;־,,נ״טני־יד איהרע פון עןי>,ט־
y פא־ אײכ;עצאלי*ט אזױ ראט ! :syTH 

̂יאן לאיב א אין פיער בענעפיט  דא־ טיי
א;  הײסט ראי ,1008 יאלד דילם ז״ט י
;•,לאב יאי־־, זעבצעלן יעצטע די אין

 ןיא לעידלש ;;,נעקלאג יצליפטזעצעל |
 פון כיטע די באטדעפט װאס וױידז״צעס,

 אין טױזענד 53 כ״י־יאן, 40 ביליאז, א
דאיאל. 702

 ציפעל. נענונ :אל
ז*צט. איד״צעז

n טי■אנראםיק ^גטערנעישאנאיHי 
jh ^v פון ײניאן ,ד Hיצריפטזעצעל לע 

 — געגעבען נאכיען א ov'H כיעז האט
 דזשענע״ דער ױניאן״. דאלאר ^מיליאן

 אינטעינע־צא־ ךיזער פון סעקרעטעל יאל
 יעצטענס האט הזךז, װ. דזשאהן ׳נאל

 סטײט־ פינאגציעיעז א פאלעפענטי*יכט
 װאס אינװעסטמענטס, ysn פיז טענט

ארן ״כאנדס׳/ אין האט אמאניזאציע זײז

עםר־יזיץ 4ײיי !י•־

 די פיז ח״צבון םyד װעגען א,ילד
 אידייצע א װעז װײדזיצעט, א*ז רעיזעס

אן ט ױני אכ  •י:יאן- ־־ װאיייט עס, ד
 אײס־ װא־־ט ג*ע; און פארדאכיט, פיהלער
ױעלטס׳/ איז םעגסטער די ;עהאלט  ״פא״י

 אטאהל כיפתטא. עס דאך געדענקט איהר
צטיגער דער נאי־דפאיב, דר. האט  אי

 א נעטאכט רוםלאנד, אין ■עטראװסקי
ס׳/ איז ח״צבון ט ײעל ר א  עס וױפיעל ״פ

ט עפ ר ט א  זױידז״צעש, איז רעיז דער נ
 געקלאנען ד-אבען כיאכער קלאוק וואס

ײ ט, א כ ײדסעטעלטענ ט סטרי א  טעז ה
ײסנעהאקט  ״פאל־ אין ״צױבען די א

 גע־ איז ראס נא* װערטס״־בילדינג.
 *צט2 :־;־,א־רי דעל — —־ — יציכטע

אנעז אױף לי ד, מי עי אן א ײאס־ נ  ױני
 אויפ־ דאלױ טען — איז ארײן, קריגט
ס!.. צאהלען העלעז ױ ד

ע־ אונדעל ײען ברירער, ער, עינ ט  אינ
 װי רײך אזוי זײן געהענט װאלט יצאנאל

קאל די אן, טיפאנראפי  בלו־ װע; און ײני
 ארױסנעקו־ ט^װא ,‘להבדיי באראף, דער
ט א כייט םען אל עפ ס־ל אנ ע  טיי^יא״ פוז פ
 טען פלאטעסט־כײםיננען וױפיל — נען

טעז ט4װאי ס!.. צאהלען בענעז געחאי ױ ד
ײנען װ אבער דאך כײר ז ;פדאנלעסי

ד ; ; ײ ־ ; י ך לי ו ־ א: ע־־י r א:־ x
האנכע־ײאטיױ...

 ןיי־ ײט־;י
גא,־ :עיט • a » i f ו* 

M דא־ ־־. אב•־* י ד י
ד א-־פ־ל

■־:־'־״ אד א *!א ,דא:־א:

 ;עי-צארבען א־ז עכ
 ,-,־ ;־,נא־־אגט א ני־אכ

ט־-י־;־.
• ז » י ץ ז ז י י ^ ־ * * י ז י ^ w* י י ו »mm * ^ v • ו » י «
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 *וגיאךז״־ור״ פינ׳ט זי־ דע־ױיצ•;; :׳־־
 ׳;־־ לי נעררען איז לאני־אפ אז ;א־*,
 לא* אי ־ יא;ל, א*ן ;ביזיש—׳vz יצטע

 ױגי־ זײן דאלפען <ס אז ;•;;י־־יבט, ;בע
 אגילרקע־ דארפען ביעי־י־רנתים און א;כ,

;y; .בעלי־ - סעהר נאך ױגיאגצ 
 ױלללאזען, :יט לײנדאי־ טא־•;; הבתיב

 אין סטלײק א צו ;yרביp זאי ov אז
o״y־y .ט־־אב^ א זיך דאכט טרײדס 

 פאדע* :י••; א־בײטעל לי ־אב׳;: ־yאד
 ;יײך בעלי־הבתיב יד לאיפ׳;ן רונגען,

 אײ;־ א; א־ביםלי״צאן. צו צ״צטיכ^ז
 :ט״ט, צאסאטיצוזעטט פ*ז װאוינע־

 ב*ז ;;,,יא־י ג<א־בײט דאגיאט ייאט
 ־y; א דורכנעפיל־ט כטײט אין לאט ן1כ״

 די א־ביטײ״צאךאנ־ינ״ענטצ. ;y;yv זילץ
 לאט ײ;*אן װא־קע־־ס ״צללי אין כיטל
 א טאקי פאלדאגקען. צו פ״;י א־־ם

הטיצו־עד,  ריײ א ־,,ג־ויל; א און טאניפ̂י
:yעוױסע א איז דאנופיעקטיצי״עי, ׳־; 

 *טלל׳אינ־ ;־,ד פון הענינ דע־ אױך צייט
 ;־;;יײבט לאט ־y אי<ל — דלסטייע

 :איניײ ,,״חאי־עקטי פון פלינציפ אינ׳צ
 זיץ ױניאן־דצולגאל דעי באוױינט ני:ל/
ט״ט.

: פיצט רyד ;־,איצט

 דללאט ט4װאי ױניאן איל״צע ײעי־כע
 אי־ א ׳צבח א :אבצוזאנען ־זוראדצ ד*;ם

 ע־ ײען אפײיו ;קט*טולער,ימאנופ דײצען
ט׳.. ״שויז איז טוי

 *צטיקעיע א אױך אפ־על זיך בעט לא
 א־ניט־י״טאך װעגען געזעץ א צ' דךצ.

 י־1יאיב כי׳לען צי ; י.ום איז אנליטענט
 הימכין טוסל א איאפגעהםעז זיך הויפט

 ױניאן; ל־ציװא־ק צוהי אין בוטה דער פון
 זאך. א:דע- נאיץ א איז איץ דאס אבער
 :ײעס די פון זיך רײהט פיצט דער

 אטערילא־ אז איז, פ־צט דע־ איז ארויס,
 -- געטער! אה,' — זײנען ױ:יא:ט נעי

!..יואנסערװאטײו קאנסערװאטיװ.
 געטױײע כיײנע ׳בעי4י כױינע אבער,

 אין וױיסט און טאנעי, דיעס אין קייאוק
 — איבײטער *צטריהער איז גודס װהײס

 לײן ניט אפ־צד איז זײז יואנסערװאטױו
 טיט פא־יבי־אפען זיך אבער ; נידה נוטע

 בעסעיע. הײז :יט איז פראנרעט פאייצען
;פינאקל־יצפילצר דעם קען איך
 איר. יי!עי־8צי ״פוט־באיל״ דעם נאר

 איך זאגען ניט דאס כיען טאר אפיטר
 זיך טאטע־ט װאס ױניאז, די פאריצטעה

 און ״דעװאיוציאנערילז״ הײנטינע פיז
 ; מאגופעלוטיצורערס ־ סאב טארגענדיגע

 דא־ ^טיליאז דער פאר איז נעפיהיל טײז
 זאכיעי*ט ײאס ײניאז די ײניאז׳/ אר4י

קיאפט.
 דיט אײנפאד״צטאנדעז איהי זײט

? טיר
. . uv.«.tv ־ס uuw w v.u•̂ a־ ^ o o o a o o r סגזסע/סג>ססס ס סס :ע• ^כמ>סס8סס^ל>סג > סססי^ ‘סס

ץ ל מ א ס ײ ז ה ע ־ א פ !ש
(םעליעםאז)

ען םיז ג די ע כ ע ל
0 ^ 0 0  O<^lOB^WaX3r8>OO<^C0:B>OOOO£H^CtC8»:0G0OeC»C^^

לא*rבא האט הואידז׳צ ■רעזידענט
 אין ארײן מא̂י אאע פאר אײנטאא סען
 רעזײ8 נארימטער א^ס געמיכטע, דער

אמעריקא. פון דעגט
? טאז עס ער זאא װאס מיט איז
 נעםה־רײכהײמ גרױסע קײן טיט אז

געבענשט. ניט נאט איהם האם
ניט• אויך רעתע.ײ״טאאאנט מיט
ניט... אודאי נעדאנהען גרויסע טיט

 נעבאך, ודם ביצר געװעהגאיכער א
? כיעז טוט װאס־זמע

 קאדאך״ זײז כײט אבער ער איז
!אאז8 א אױף ;עפאאען סעגס״

a r ן ע ר א!
 בירגעראיכען געוױיגליכען זײז ט״ט

 ארען8ש אז פאייצטאנען ער האט שבל
 מענישע־ קאײנע פאד p:y רyנרויס א איז

אאך.
 גדויס םען |yp יצפאדען דורך אז
in in i•
מ רyדyי אז  הא• yבירגעי־ט און רyבי

jyD'ni iyn װארט, דאס פאר אי״ז דדך 
ןyמ■אר —

iy'2 א סאן א : i, וױיב א איב האט
.ymrwrirr א

 א איב האם ,roiyavn א װײב »
ר. א כיאץ חז ^ פ ח א ם

ײ און  *ojnB א איב iy3fn בײחן ז
®■*ורס... װאס רענס

irw » c r ! ס א ײ ק ע ״נ מגז קי א שי ,! 
ר דאך איז חוס  מיאר־ םון אידעאל מ

! וױינעדזזע אח בזןנ^נז, ד י י י י מ
 רזןזײ8 4.מאםידסענס׳ אוגוער «וז

ען חײסם ם ^ r * M r.? ער 
הרט ח די פי ר םיוכ » ד נ . דײי עז אי עי

ח m ײ m ם ■^איכױמע חננדא  י
— נד0 מאר׳ן

 וױיזען טאקע :עדט אאײן ער איז
״טיאדען. פיז בײשפיל זyנוט דעם

yוױי־ אזוי רעדט ער רײד. יצפארמ ר
א פאי רױ יטרעק א א; ס׳פארט אייש נינ,

. .^ מ טו ע י
yאין עי־עקטייק און צײמ *צפארט י 

ט iy װהײט־הױז. ״נ  *צרא־ פריה זיך י
ycכם ,׳yפארכיער... א װי ט

 אויך נעגיברען ער האט איצט און
הוצאות. רײזע םון שפארען

 טיט •צײזא;<י אין פאהרען געדארפם
 פון יצטײנער דעי װי צונ, ספעציעילעז א
 נעגומען עי האט :ו, איז, פרעזי^נט א

 צי; ;עוױינליבען א איז םאהרעזy; און
 ארט2ציאײנ;ע און מענ־טען. אלע וױ

ידאלאר.. הונדעיט yטליכy פאלה דאס
 טוט וױרקונג. א םאכמ דאס אין

 פרעזידילנט, פין רעדט מעז גבורות. אויף
יייפען. v$ל אויף איז :אמען זײ, און

 אױך קורידדצ װעט הסחם מז און
 :ײע אױסצוטראכמעז זעהן וױיטער אוױי

 קילידזיצ בײיצפ^, צום py:ys8 ^צפאר
vv\ טי;יסט א^ע אפיצאפעןyר*״צטy<יy,ז 
 סעלרעטא* פיל אזױ ־עז רא־^ װאס צו

 קולידזיצ ? אויױ זײ טומן װאס ? רען
oy \vv עד װעט נו, םאז... אלײן א^ז 

םריהעד!... יצטונדע א םימ אויםשטײז
•צפארען... איז עילר דער

 או^ז8•צ זyאגהויב אויך typ לואידזיצ
 קרינט ״װהײכדהױז״״ די ניארלעס... אויו•

 פון ב^צות און אײנלאדוגנ^ בדיס סןי א
בירנער.
 :והנ פר״לדדענט א זיך איז אזױ איז

 ניט חאז קולידז״ש רyאב ז.yענםפער צו
yנסמyדyדי האז איז ז ysH װאר־ בייןי 

yc? אידי א װי ארײץ, ■אפיר־לארב איזrע 
רצדאמציע.

 טארקעס פאי־ק ראס יצפאיע; און
טויזעניעי... צעהנדליג y:nyr אױי»

ייד אז וױיל ̂ט פרעזיד^ט ;  ;יט ויײ
ציײבען...’ :יט טען ור;ט —- ענטפערען,

 א ארןיסיאזען טאלע לא; קורידז״צ
 הײן יציקען ניט זאל לןיט אז צירקוראר

 דם וױלט ער װײל װדזײט־וזויז אין בדיף
 פאײק דאס אז וױל ער ײייל ענטפערעץ...

יצפארען... ,זאי
 נאן קויצידזיצ׳; קען װײטער און

 פון שפאי־עז אנהױבען צו אײגפא^ען,
נופא. װהײט״דיױז

 פרצזי־ א פאר דען 6יאיו װאס צו
 אזוי טים הויז נרױסע אזא האיטעז דענס

הוצאות. פייל
?V] ואױנען :יט דען פרעזידעגט א' 

ציטערען^ 4 אין
 ״ץהײט יד װי דזױז אזא האט טען אז
 אויפ׳ץ הוצאות נױיסע ^4פאי הױז׳/
פאאק.

 אױס נ*ען האי־ט פארטיס, נ״לז טאכט
...pyp און קעכינס אוז דינער

 דער קולידז״צ* װען אז נרױב, איף
 *צפאר־ נײע זובען װעם ״*צפא־עװדינער״

̂ענער נעפינען. זײ עי װעט סי
̂ע וױיא  דא איז אוניעדיט איז טאל אי

*צפ^רצן... צו װאס םין
ידזלש טאקע זאא װאס פאר און  י̂ו

 אז אײנפיהרען צו ״טרײען״ ניט אויף
 אױ,יז אױסקאײבצן מױעזידענט א פיעץ
׳M אנ־צטאט יאהר 12

 אייגנע־ פא״ק דאס װאאט יאפ
ט סך א ׳צפארט  צװעאױ אױ־ און נ̂ע

 פועל׳ז c:^pyi אויך טעז װאאמ יאהר
י  אדונטצר״ ז̂א ער אז פרעזידענמ, א ד

נעהאאט. ײיז םיץ אאזעז
 אױף *צטי^ע א אײגעם ניט Iפיע אז

אדונטעראאזעץ... דןי אױגט יאזזר 12
 כייט ױעט הואידז״צ : ויא-ט אײז דיט

 כיײנע אהן און פ^צנער דײנע
 רyד א^ס :עיטיכטע דעד אין ארײן

 אמצרײ םיז פרצזידצנם יפיארעװדעער
״קא.<
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ענגלאני אין װאהלען לעצםע די
אמעדיקע איז און

:אלדשמיט. פ. פדן

 ילעצטע די וזאבען ם*ראױס;עזערן, װי
 א צו געפיהרט ענגראגד אין װאהרען

 קראסען־לי־ פון פארשארפו:; שםארהער
 פארעפענטי״יכטע רעצטע די ױיט ניען.

 װע<־ פארטײ, ליבערארע די איז ידיעות
 טיטעל־ מין א םיהדען נעז*יט האס כע

 רײן־קאפיטאליסטײ רער צוױישען ינ*:יע
 דער און פארטײ קאנסערװאטױועי שעך

 אפ־ אינגאנצען ככיעט פארטײ, ארבײטער
 פא־ ענגיישער דער פרן נעװ*רעז געװישט

 189 פריהערדיגע די *נשםאט <יםיק.
 #ארטײ ליבאראלע די װעט רעפוםאטען

 קױם ר.#בעז פארי״אטענט נײעם דעם אין
 די איז וױכטיגער נאך דעפוטאטען. 40

 צאה̂י דער אין פארקיענערוננ נעװאידיגע
 געײא־ אפגעגעבען זייגען װאס שםימען,

 און קאנדיראטען יליבעראלע אלע םאר רעז
 גאג־ די װאס דערױף, אנטעגדיג ניט דאס

 פארטײען אאע םאר שטימען צאהר צע
 צװײ םוילע אויף םארגרעסערט דך האט

 יאהר אין װאהלעז לעצטע די אין םיאיאן.
ע רי האט 1923  באקױ ■ארטײ יליבערא̂י

 טויזענד 200 און כױיליאז 4 איכער םען
 װאה־ יעצטיגע די אין װעהרענד שטיםע;,

 דער פון שטימעז צאהל נאנצע די איז לע\
 בלויז צו ביז געפאיען פארטײ ליבעיאלער
 די אז םײנט, דאס שטיפען. 2,825,000
 גע־י :יט נאר ניט האט פארטײ ליבעראיע

 צױ די צװישען אנהענגער נײע היין מאכט
 בירגער, ענגילישע מיליאן צװײ געקוםעגע

 באטײ־ זיך מאל ערשטעז צום האבען װאס
 נאך האכען די נאר װאהלען, די אין ליגט

 אנדערהאל־ פולע כמעט פארלארעז דערצו
 אנהענגער. אלטע זײערע פון םידיאן בען
 אז זינען, אין האבען דערבײ דאיף טען

 זאגע* די םון ניט כמעט װײסט עעלאגד
 אכיע־ װעלכע כייט ״לערםלײדס״ נאטטע

 בױ דזשאהן באריהמט. אזוי איז רייןא
 איבערגעלעגט־ כיעהר מיט זיך באװעגט

 שטיםעךם*ר־ געװאלדינער דער קײט.
 הע: פארטײ ליבעראלער דער םון לוסט

 ־עכ צוםאל. ברויזער קײ; זײן ניט דארום
 ענגלישע דאס צײט. םון צײכען א איז

 אויםגע־ צװײ אין אפ זיך טײלט פאליז
קאפיטאליםטײ א :לאנערען מפראבענע

 בײדע לאגער. ארבײםער אן און שען
 זײערע פארשטארקט האבען •סרטײען
 מאם. זעלבער דער אין כמעט פאזיצ־עס

ט  דיסטריתט־ די םון שפיל דער מעהר, ד
 די אז דערצו, געםיהרם האט גואהלען

 םי־ געװינעז זאל פארטײ סאנסערװאםיװע
 װערעגד פאריאמענט, אין דעפוטאטען לע
 אין םארלארען האט פארטײ ארבײטער ךי

 פארלא־ לעצטען רעם אין הינזיכט. רעם
 גער»אט פארטײ ארבײטער די האט םעגט
 נײעם אינ׳ם װעהדענד דעפוטאטען, 192

 םאר־ .150 בלויז זי האט פארלאכיענט
 האט פאדטײ תאנטערװאטיװע די תעהרט,

 ,256 געהאט פארלאמענט לעצטעץ אינ׳ם
 האט פארלאםענט נײעם איג׳ם װעהרענד

n דעפױ צאהל רי אבער .400 װערכע 
 פױט ניט שײכות שום סײז האט טאטען

 צװישעז מאכט־םארהעלטניסע אכ״ת׳ע די
ײ מאל לעצטען פארםײען. בײדע רי  זי

 אפנ^ר םאיטײ ארגײטער דער פאר געז
 שטײ 4,356,75 / בלויז געװארען געבאן

pd,? פארטײ /די האט מאל ד^ס און 
 שטימען מיליאן א איבער סיט באיןומען

 םאר־ תאנסערװאטױוע די וועהרענד םעהר,
 מעהר עטוואס בלויז נעװאונען האט טײ
 צו שטימען מיליאז אנדערהאלבען פון

שטימען. 5,483,277 םריחערדיגע איהרע
 אר־ דער םון מאכט יואקסענדע די אט
 קלאר״אויסגע־ איהר און פארמײ ^ײטער

 אלס וױרקם קלאסעךליניע שפראכענע
 קאנםערװא־ דער פאר װארנונג שטעגדינע

או באלד פארםײ. םױוער  וואהלע די נ
 קאפיסאליםטישע עננלישע גאנצע די האט

 אגצוהערענײ נעבעז אננעהויבען *רעםע
 *ז פארטײ, קאנסזןרװאטיװער דער \9<ל
 נאז. די םאררײסען צוםיל ניט זאל וי

ר רער און ^  קאנסערװאטיװע• די םון לי
 גוט האט באידוױן פרעמיער נייעי און

 םאר־ באלתױן ײאונק. דעם םארשםאנעז
 אגגעהן רחןט רעגירונג זײן א? זיכערט,

 םאר הײזער בויען צו פראיעקטען ד• םיט
 פאר ארבײט שאפעז צי און ארבײםער

 וײ םון מילדקײם אט־דל ארבײטסלאזע.
 באדײ- אײז בלויז חאט פאגטערװאטײועז

ארביײ םעםם־ארגאניזירטק די :טוננ
 אויסער זײקנדיג יעצט, איו מער־פארטײ

 םאכם, גרעסערע פיל א נאר רעגיתנג, דער
 ליבע־ די םיז חםד מיט׳ן האט זי וחון תי

 רעגירונגס־לײצעס. די נעהאלםען ראלמן
 אפשרואמז הוים אבער קען מילדקײם וײ
 תא״ דעם צװישען נןנגעגזזנצע שארםע רי

לאגער. ארבײםער און פיםאליסט״טען
 װאהלען יעצםע רי *גבאלאמט װאס

םארזוך מרשםער דאר אכאןריקא: אין
 באווע־ ארבײנזקר אםערמןאנער חנר 9אי

 הער־ אלסע די ®ון איחמצורייםען נומ
r v a r m  r a mן hi? געײארען נעםאכם 

tv fa איז אר און חארצזנז חאלמן * סים 
a םיט בלױ? געװארעז נמרױנם ךארזט

 סענא־ ערפאלג. פון טאס קהײנעם נאר
 4,269,092 געצויגען האט ראפארעט טאר

 האט װאהלען לעצטע די אין שטימען.
 םארמער־לײבאר דעם טיט צוזאמען דעבם,

 מײ א געצויגען קריסטענסען, קאגדידאם
 שטימען. הונדערט צװײ איבער טיט ריאן

 סאצי־ די אז רעבעגען, זאל מען אז אפילו
 םארגרע־ ניט האט פאדטײ אליפטישע

 דארף שטיטען, איהרע פון צאהל די סערט
 שטײ די אז זינען, אין האבען אנער מעז
 האט װיםקאנסין װי סטײט אזא פון מעז

 אויסשליסליך כטעט געצויגען ראםא^גט
 אס־ און אײגםלוס פערזענליכען זײן דורך

 װערען באטראכט ניט קענען שטימען די
 בא־ רער פון מאכט דער םון צײכען ארס

 פאליטישער אומאפהענגיגער פאר װעגונג
 לאםא־ רי אז אויס, קומט עס אקציאן.

 די פון אװעקגענומען האט לעט־באװעגונג
 רעפובליקאני־ און דעמאקראטישע איטע

 מי־ װעלכען א קוים־קוים פארטײען שע
 די װעהרעגד שטימעז, ארבײטער ליאז

 םארמאגט אלײן םעדערײשאן אדעריקאז
 מי־ דרײ װעלכע פון מיטגלידערשאםט א

 לאפארעט־ רער פון אנהעעער די ליאן.
 פאר־ צו זוכען ניט כלל דארפען באװעגונג
 מױ זײ םארקערט, פאקטען. די שעהנערען

 םון רעכנונג שטרענגע א אפנעבען זיך זעז
 נוי־ די ציהען צו אום װירקליכהײט דער

 לא־ דער צוקונםט. דער פאר שליסע טיגע
 אז באוױזען, קלאר האט פאלעט־קאםפײן

געטער צװײ רינען צו אומטעגליך זזא עפ

 פון שטעלונג די צײט. זעלבעי־ דער צו
 יײבאר אװ םעדעריישאן אטעריקאן רער
 צוױיענדמסײט. אט״דער פון געליטען האט

 ראםאתט׳ען איגדארםירען זײט אײן פון
 דער סיט אנטריסטונג פון אױםדרוק אלס

 “דעפא דער םון ארבייט/נר־פײנדליכקײט
 װי פארטײ, רעפוכליקאנער און קראטישער

 הויפט־ זײערע פון פארטראטען װערען ?ײ
 אינ־ זײס צװײטער דער פון קאנדידאטען,

 קאנ־ קלענערע צעהנדליגע דארסירען
 װעלכע פארטײען, דיזעיבע םון דידאטען

 ‘װעל און טילעטס אײגענע די אויף לויפען
 פלאט־ אײגעגע די אויף ארויס טרעטען כע

 םארדאסטע די װי םיטינגעז און םארמען
 פאלײ א איז דאס — הױפט־יזאגדידאטען

 דורכשניט־ דעם צוריר, שטױסט װעלכע סי,
 דעם און בכלל סאסעךמענשען ליכען

 בםרם. מאסעךארבייטער דורכשניטליכען
 קאמ־ יאפאלעט דערזעלבער האט דערםאר

 מעגליכקײטען גרויסע די באוױזען פיין
 אקציאו, פאליטישער אומאפהענגיגער פון
 בא־ דער אין ארײן זיך װארםט טען װען

 אין הארצעז• גאגצען מיט׳ן טאקע װעגוגג
 עק־ עס װאו טטײמס, נארט־װעסטערן די

 םאר־ א יאהר עטליכע םאר שוין זיסטירט
 אפ־ די װאו און באװעגונג פער־לײבאר

 םין פאסען ארבײטענדע די פון נרעניצונג
 דורכ־ איז פארטײען חאפיטאליסטישע די

 ,אפ־ גריגדליך פעהר געװארען געפאנט
 די אין פאלקאפען. ניט אויס נאך גרײך

 באװע־ לאםאלעט די האט סטייטס דאזינע
;,נ פאכט. גרעסערע םיל א ארויסנעװיזען :

 לאפאלעט־ דעם םון רעזולטאטען רי
 אז באװיזעז, אפאל נאך האבען קאפפײן

 דער םאר וועג מעגליכער איינציגער דעי
 און פאיהאפענע איז אדנײטער־באװעגונג

 ארבײטער־פא־ אבסאלוט־אוםאפהענגיגע
 אוים׳ן װי געביט פאליטישעז אויפ׳ן ליטיק

 איז װעג דעם אויף בלויז עלאנאפישען,
געװיגעז. צו פעגליך

ffגעט-װעל-קװיק//

 דערמים א־ן פארקעלםונג א קורירען צו אזוי ױי םיטעל שנעלער א
קראגקהײטען. ערנםטערע פארהיטען

דובאװסקי. ב. דר. פון

 האלט כלל קײן דאס כלי, א איז עס •
 די־ ניט אפילו מעדיצין, אין אױס ניט
 גע־ איז בײשפיעל, צום אט, כײ. זער
 יעדער דאס כלל, אנגענופענער אן װען

 הײסט (דאס סלים ״געט־װעל־קװיק״
 װע־ צו קורירט שגעל װי סקים, יעדער

 יע־ װי פונלט קראנקהײטען), פון רען
 (דאס םקים ^געט־ריטש־קװיק״ דעד

 צו רײך שנעל װי סקים, יעדער הײסט,
 צײגט שװינרעל. א זײן פוז װערעץ)

 איז עס דאס ארויס, יעצט אבער זיך
 םעטא- א געװארען ערפינדען יעצטענס

 א קאלד, א קורירען צו אזוי װי דע,
 האלז, אין ענטצינדונג אן יפארקעלטוגנ,
 כפעט בראנקיטיס, אדער אינפלוענזא

 א פון םארלויף אין װעיט׳/ ױ ״װייל
 אין העכסטענס ארער צײט, שםונדע
 איז דאס און צײט. שטונדען אײניגע

 אונםאר״ פון סקים װילדער קײן ניט
 באריכט א נאר מענשען, אנטװארטליכע

 װאס אונטערזוכונג, גרינרליכער א םון
 בא־ דער אין געװארען געפאכט איז

הראנקע. טויזענד ארום פון האנדלונג
אםערי״ דער םון זשורנאל דעם אין

 באריכטען אסאיסאײשאן מעדילאל קען
 פון סויער און װערער דאתטוירים די

 מד האבען זײ װאס עקסםעריםענמען,
 בא־ רער אין קלארין־געז םים מאכט

 האלדקראנקע נאדקאטאר, םון האנדלוגג
 לויט בראנסיטים. םון לײדענדע און

 קראגהעד טויזענד א םון באריכט, זײער
 אכטצינ ארום קורירט וײ האםןן פעלע

 בא־ אײן מיט סראנקע די פון פראצענט
 שטונ־ א געתיערט האט װאם ;אנרלונ^

 נױטינ איז םעלע װענינע אין צײט. ־ע
 בא״ דריטע א אדער צװײטע א עװצן

־יאנדלונט
 בעז קלארין דער מימ געשיכטע די

 אינטערעסאנטע גאנץ א איז :אהאגדלונג
איבערצודערצעהלען. ד זיך לוינם עס און

 און נאז, גיפטמער א איז קלאריז
 געװארעץ באנוצמ *ר איז אזעלכער אלס
 די י1אוי מיחמה לעצטער דער אין

 גע־ אין קלאריז אבער שלאכםםעלרער.
 װען אדער םארבינרונגעז, כעכדשע וױסע

 אין אדער װאסער פיעל אין אויפנעלעזט
 םיק־ פיר בלויז גיםםינ איז לוםט, םיעל

 פירץ נרצליך דארום איז און ראבעז
 נעברדיכם ווערם נעז קלאריז םענשען.

 ײאכער איז מיקראבען טוימען צו אויוי
 אל} יואסער דאס אז םארהיטעז, צו איז
 װען קראנתהײטעז, םאראורזאכען נים
 כעםישע אין קלאריז עס. םרינתט פעז

 םױ־ צו געברױכט ווערם קאםבינאציעס
 םארזי־ צו ײאונדעז אין כיסראבעז םעז

 שנ?ד ױך זאלען װאונדעז די חאה י*זזר*עז
פארהײלען. לער

 ערשטע די נמווען זײנאן רײםשעז די
 סיארין חאנצענמרירםע געברױכען צו

 אײנע אלם שלאבםםאידער די אױח נעז
 קללײס די אבער ״1גאוע גיםטעע n פון

תורה דיעזע אימןתענופעז שנעי האמנז

 פאנופעק־ אגגעפאנגען אויך האבען און
 גאזען גיפטיגע געבדויכען און טשורען

דײטשען. די געגען געגענװאפע ארס
 צו אנגעפאנגען האט אפעריתא אויך

 איג׳ם און גאזען, דיעזע פראדוצירען
 מערילאגד אין ארסענאל, ערזשװאוד

 גע־ פאבריצירט זײנען עס װאו סטײט,
 קריגם־שטאפען, פארשיעדענע װארען

 אבטײמנג ספעציעלע א געװען אויך איז
 פאר געז קלארין געפאכט האט פען װאו

םראנקרײך. אין ארפעען די
 גע• איהר װי קריג, פון צײט דער אין
 געהערשט אויך האט געוױס, דענהט

 עפידעםיע אן זועלט גאנצער דער אויח
 געטויטעט האט װאס אינםלוענזא, פון

 האט מלחמה די װיםיעל םעגשען, םעהר
 דיע״ האט פעסט א װי אויסגע׳הרג׳עט.

 צו לאנד פון געשפרײזט עםידעמיע זע
 אםעריקא קײן געקומען אויך איז לאגד,

 לאנד דאס דורכשפאצירט זיך ר^וט און
אנדערען. צום ברעג אײן פון

 דערגרײכם האט עפירעמיע די װען
 פיעלע זײנעז ארסענאל, עדזשװאוד דעם

 אינ־ אויף נעװארען קראנק ארבײטער
 איז האספיטאל ארםעע דער פלוענזא.
 קרבנות. איגפלוענזא טיט פול געזוארען

 אר־ היבשעז ריעזען םון אפמײלונג יערע
 האם״ אין פארטראטען געװען איז סענאל

 גע״ האט אבטײלוגנ אײן בלויז פיטאל.
 זײ• ײעלבע ארבײטער, רי םון םעהלט.

 םאגדיצײ בײם באשעםםיגט געווען נען
 איעציגער פײן איז געז קלארין די רען
אינפלוענזא. אויױ געװארען הראנה ניט

 אויפפא• געװארען אױ פא<ןט ריזער
 עקספעד אנגעפאננעז האט אוךםעז לענר

 אום געז הלארין רי מיט רימענטירען
 נעז דיעזער ניט האט צו אױםצוגעםינען

 אינ- דער געגען ארבײטער די באשיצט
פלוענזא.

 אנװענ- פרובירט מען האט צוערשט
 םון לאלאניעס אויױ גאז דיעזען רען

 אויסגעםונעז האט מען און מיקראבען,
 איז װאס קלארין, סאם נעװיסע א דאס

 אױ םענשען, א שעריגען צו קלײן צי
 דאן מיסראבען. ייעזע טויםען צו נענוג
 ריעזען פרובירען אננעםאמען מען האט
 קלא־ מאם הלײנע א מענעען. אויף נאז
 אין געװארען אויסגעםישט איז געז רין

 םארשיעדענע און לוםט, סאס נרויסע א
 דיעזע אײננעאטעמט האכעז סראנקע

 עקס־ דיעזעז םמ רעזולטאטען די רוםט.
מערקוױרדיג. װירקליר זײגען פעריכמנם

 האסאר, נאז םון לײדענדע 380 םיז
 הלארין די אימגעאטעמם האבעז *ועלכע
 אין געווארען, הורירט 288 זײנען ײםט,

 לײכטער קראנקהײם די איו םעלע 91
 האט םעיע נײז 1אי ביײז און נעווארזנן,

נעהאט. ניס וױרקוע סײז עס
 זײנען וואס מיאגקע, ח»לב 127 םיז

 גאו, ןpוrד םיט געווארעז :אהאנדעלט
ד 24 אין גא\ואחח, קורירט 99 זײנעז » 

נע״ פאריײכםארט קראנמדױיט די איז לע

ד? ח<ונען פעלע פי׳נר אין און װארען
̂ין קראגקע ג*פױדט» ניט נעס^רקײמ ק
 נראג״ DfPH מיט קיאנקע 241 פון
im קורירט 192 זייגען חײטיס

 כראי אין נעסער. געםירןלט האבען 47
 g)p •ראצענט דער אין בראנקיטיס גישע

 פון •ראצעגט דער און 72 געװען רירטע
 כטזןר,1ל נעפיהלט ויך האבען װאס די,
,26 געװען איז

 הא- קראגחע דיעזע םון טעהרסטע די
 דאש כאהאנדימג, דיעוע גענוכיען כען

ױז ,m קרארין אײנאטעטען  min ני
 קראד צאחל קלײגע ,א גאכאנאנד שטינדע

̂  באתאנדלוגג די געגוסען האט קע
טאל. צװײ

 באהאגדלוגנ דיעזע איז אגפאננ אין
 *>ן ציסער, א אין געװארען געגעבען
 •yi א ארײנגעיאספט האט מען װעלכעז

p אבער געז. ?לארין טאס װיסע ir i 
 ov מײל ׳מטע א?א דט איז טעטהאדע

 אוא אין אויםצוחאיטען שװער זעהר איז
 קלא״ מאס גלײכע באשטעגדיגע א צימער

 אײ;״ װערט גאז דער לופט, דער אין רין
 פון סענעל אין װעגט, די אין געזאםט
 ר* םון קי״דער די אין אויך וױ ציכיער,

 שטמר^ג דיעזע צימער. אין זײנען װאס
 אן דורך געװארען באזײטיגט יעצט איז

 שאפע װאס אפאראט, אינדיװירועלען
 דער מיט אויס זי מישט געז, קלארין די

 ארױס זי כלאזט און לוםט טאס נויטיגער
 באשטימטעף דער אין עםענונ; אן דורך
 חנר חאכעז* דאחי םען װאס טאס,

 א ראשין דער םאר דך זעצט קראנקעד
 לופט, רי אטהעםט און צייט שטוגדע

 ■גים אין איהם אזט4בי מאשין די װאם
• ארײן.

 ער״ געװעהגליכע א זײגען ״קאלדס״
 םארלױןו אין מעגשען יעדען בײ שיינונג

 םיע״ אין און טאנאטען, װינטער די םוץ
 ערג• צו קאלדם דיעזע .סיהרעז םעלע לע

 וזאלן און נאז פון קאמפלילאציעס פטע
כראנקיסיש אינפלוענזא, :לראנקהײטען

 מעחרסטן די אין נױמאניא. זאגאר און
ן ק^לדס םיז לײדענדע װאו פערע,  חא̂כ

 א?ױ באהאנרלוע קלארין די גענוטעז
 זײפר געקראגען האבען זײ װי *טנעל
 fm געװארען קורירט זײ זײנען קאלד,

 n צײט. שטונדע אײן פון םארלױױ
 םױ זיך ױינט עס דאס דארום, שײנט
 כא• דיעז^ סרובירען צו אײנעם יעדען

 דערפיהלש ער וױ שנעי, אזױ האנדלונג
״קאלד׳/ א

 מאש* ערםונעגע נײע יערע װי
 H געלד. פיעל מאשיז ?רארין די קאסט

 אינדױו באהאנײעז טעז הען קליניהס
 צי• א אנפילען דורך נור קראנסע דועלע

 פארםן דיעזע און געז, הלאריז פיט כיער
 ויםגעוױזשן1ו« זיך האט באהאנדלונג םיז
די ערפאלגרײן, אזוי ניט  אינדמױ• װיי

 אנפר דינען עס באהאגדלוננ. דועלע
 וועלסנ דאקטוירים, פריװאט פיעלע דא

 םאשי״ קלארין דיעזע כײט זיך באנוצען
 וומלמ לעזער, די םון די םאר און נען,

 ‘באחאנד דיזער סיט באנוצעז זיר ײילעז
 1יא?מ פארגעניגעז טיט איך װעל לונג,

 ווענחןן, זיך הענען זײ װאוהין װיסען
 אדרעסירנתן אן צושיסען ײעלעז ?ײ װען
 נ» דר. ״צו ענװעיא• געסטערפטעז און

 ״גערעכטיגקײם״ קער־אח דובאװםהי,
יארק. נױ םט., טע16 װעסט 3

 ארבײם גוטע זיץ אנעדהענען
ױױאן. דער פאר .

— :רעדאהטאר װערעסער
 * ״נערעכטיר די דורך אונז ערלויבמ

 . אנארקןמתג אונזער אויסצודריקעז הײט״
 איױתאחננ^ ביזנעס אונזער צו דאנק און

 ודביוי■ זײן פאר םאלאםאן, מ. ברודער
 פ«ר• ארבײט טא?טישע און געגעבענע

ץ אינכתרעסעז אונזערע טײדיגענדיג  י
 באספס• אונזערע מיט םכסיכים די

 אויםני• פריגציאעל ער איז נאר ניט
 נאי פארהאנדלוגגען, זײנע אין האלטען

 יײ כאזיצם ער אז אייף באוױיזט ער
 סימד אנאליזיחנן צו קלאר םעהיגקײט

 • ב»?ײטממ קיגסםלעריש ארן אציעם
 •ײיי שטעחנן רועלכע קאמפליצירונגען,

 %'M אין ײניאךבאדיגנונגען צושםעיעז
׳״ שאפ.

 פיר אנערקמנוננ םון אױסדרוס אלס
 v ארבײםצר די םיר, האבעז ארבײם זײן
 טנמד איחם שא« קײ״״ און ״אר דער פון
 פאונטיץ גאלד־פילד ̂א — מתנה א בעז

 *I פארנומן צו איהם וױנישען און פעז״'
, נעזונטערהײד.

̂ 103 קײ״ און ״אר פון ארבײטער די
ביאדוױי איסם

׳יאי־פײעים•^' — שינלולער ל.
 קוירשנער ש.
בראדםהי. ם.

■יעם

rsvH וױיםט
םערג׳ גאסםאן י דו ע ® י עג ך עיי  1« •י

• §?ןי?ײו •ארלוי^ אין חאגז ®ראנקרײר, י  ’ײ
 # געחאליאנו אויד קאריערע אידצנארטינער

א סצקרעאער א ארס ״דזאיב״ . ן י •  ̂
רן אין קחלח ײדיע^ר אי לו  דיו?ד א

 ד?יד געײאחגו כ»ק*נ& לעצאענס אי?
ע •רצזידעגא׳ס פ »י  ױייפ■ •דיינוי. יינ

ײ אי « אויןי דצר^ירבײ• ב  ניי
M• ײסןר איחר קצנ• ntw  tp w! י 

ת סױראד י י ק י ן •

1

שסזןםען קורצע
 רעראקגז^ דעס צוד׳טען

 • 4יעזער די מון
4 * M

* ט׳ע^נירא!, גאי״דנערג׳ א | '1« *k
נױ א*ז ®א־ןןפעגטיינט ־טyיי נ־יי״ ע־ א-

r ג■•;־ nנא;ץ א*ױב “ריא ז$גט ר״גונג ־
־ י ײן  דריייוט א׳הי״ זאגט ״נזןרענטינח״ט״, י

nc נעפייי^ז די און ג*דא;יועו רי א-פ טנ-
 ,‘דעיפא טאר* און רערנער•*••, די׳סע־ דע־
 די אין נעדאני׳זןן די אויס נ#ר רריי־ט ז• וױײ

r eyj:>׳' nt װ«ל• ױדאן״ דער פון נעאגיטע די 
 װעגען װיפעז גיט װי^עז און נ*ט '־•־כעז נע

 פ׳היען. און דעניעז רערנעיס 1י rn<> דעכ,
̂ר• דעד זיעט װ#ס איהד״ אז אױס, ̂יגיט «ב  מי״

ד א״ג^ינער דעי ז״נט ,0 איא^“ ;,b טא;  נ
ר, נאנ^עי יעל איז ארטז־ ^ני טערנ  װאס אינ

 נאנןוע די װ«ס וױכ׳נז, וױ? איו װ־יכ
 •יעזיד^נט אײער איז פיהיט, און דענלם #׳•
no א•נפ דערyנ*H7רז־טענ^ אײזןר איז .־•;אר 

דז״־ן־ן־ גאנצער א״עי י»יו סעײעטאר
א־ד׳ עלזעקוטיװ ר»י  אײעי^נאג*ער אח ני

״ נאארר׳ רז**:פ־;ט  אײןי, אויכןר איע׳ ז
י פוז א«נעפרערדט אין זי׳;עז רא* רן

 איז דאס אוינ סיר, פיענעו רעכ׳כןנרה בע
 גיויסע די או ׳עה חומט װי טי אײי, סײיזע
 אזױ אויט דריקט א-חי (ןנפיד׳יען ײןדעק סאבע

 ראי״ דעב פאר נעכיאנט גיט א״ר היט גוט
 איד רער •ח ■רעזידענט דעם פאר הטרנייס^

 זײגט, איהר װאס ,oy ס9קי וײ /׳ טע-נע^אנאי
 וױינ־ איס נעױארעז ערװעחלט ניט ׳ר«הות ינ-

 נטר* ח*ט איהי אז זײן, ד§ס u? ? כט1§רעזיח
 ניס ײך קונעו טיר רערנו/׳ ארביווין די טינ

 ®ון ®?סנער־פי• נרויפע ,ד אז סאײ;־טו'עז,
 א״נ• דעס fie װיסעז נאר;יט זאי אינטעמ. דער
 דיכסינ אזוי אויס ררײט װ«כ נאאפטעז, ?*־•נע

 ױינ׳«ע אוז עסיענוננעז טיפסטע סאפע איהיע
 יניכערע ל*©יר איווט אוו

.?̂  ה»ט ב. ע. נ. ד#ר אז אסת, v* עס פאהט
י ױ? •וניט^ז, חו די אײסו^ײנ״ם  ?nrv י

 םיױ8מרי נפװארעז דיסשיטירט וײגמו •מלטען
 בא* נ׳ופטער ד?ר סינ ד«ע איז *נער רינדײר. אוז

מז ייניאז־נעא^טע די אז װײז,  אני״ 9' ?ו
 איד«?ז, זײערע פאר סעטנעיס די ווו טייען

m די או •צרײנט, איהר ױי ניט, אוו e, •וזיי 
 ®אר״ אז אגסאגג ®וז איז עס אנער, ? וײלעז ייי
rא איז §ר*גראם דער אז נעױאיעז, טאגען 

וז פילטיסוס, ■ראנ־אס  ד•׳ §jn twen דיר י
 דורו אויסנעדרילט װידערח*יט נזןדאנק זינעז

 ,ד אין אז טײנט״ דאס -ניר^כסיניזײט״. די
י ®וז קרײ«ו? סיהיענדע  ®אר״ איז ײגיאז דז

 פענ* ניט װעט עס אוינ ד*ס געווארעז, *־.•טאנעז
ו י ״ז י  איננא;־ ■יאנ-אם דעם דורנןוו*יררעו ז
 וױגד נעגונ ■יטניאס דער איז אײנםאי, מיט צעז
j* אזוי איהס פוןר קעספעז צו טינ c*ער ניז ׳ 

 נרויבע די גון, װעיעז. םארװירהריכט װעט
 דאס ;םאריעטאנען r עס האט רעםכער׳ש•■
 װען וױיר, נרוגד׳ דעס אויף כייר נאהוי*טעז

 צדדים, נײדע :טזי געיביקט ד.«ט נטװערנאר דעי
 קטסיכיע, א נעװארעז באיעטיכיט איז עס איז

v אײגןוינעז יןייו nc פיר האבעז t דענד דער 
 «*א־ דינדעסטעז דעם נעהערט :יט כעריטי■

 העכסס געױען סאלע װאים אזעיכער אוז טעסט.
 נא׳צטיס־ נאנז די װײסעז איע וױיל יעכערליר,

 ייעז אז איגםערנעלגטנא'־, דער םיז •אליסי ט־;
 א אײסזזםײדעז םענליך נאר איז עס װאו און

 א»ילו ייערעז׳ או*סנעםידעז ער דאיןי כט־ײק,
אז זיגער, זײן נעה«נט עױן װ«לט פעו װעז
 רעזולטאטעז, בעבערע .ברעננעז װעט ססרײק דער
 די וױסעז. נים קײנסאל םעז לעז דאס ױ»ס

יr איהר װי הטט. ניעטבער^■  ריכ* נא:ץ נט,י
 דאז, נ*ר אנעי ססרײל, א פאר נע׳גםימם טינ,
 ®אי הא״־מז אירם װעט פיחרער?אםט די װען

 די כעדאדםם זיך חאט װאס םאר טא גויטינ.
 םיס •,סעפנערמ דער *ו װענרען סידורער׳עאסט

 נלױז איז ײ«ס עטװ*^ ױענעז אנסראגע אז
 •«* אנגעניסזגער איטער, דער םוז אנװענדונג די

אז סיר, iy*v• היינט ? ױניאן דער םוז ויסי
 דענ• מיר עטי״אס. ;או באטראכטעו זא״־ט איהר
יױ אונזזןד איז ♦וניאגכ א-ע צװייטעז אז י,עז,
 דעסםורגגעז, פיז ;.,דעםאלראטייצסט די ניאן
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 ער װייל ׳*ןיײנ דער nc פיהרער די נעיאדעז
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 און ױסלאנד, פאר *ודגלייז נרעסטער דעד איז
 אינײימי״ גאנ^עי דער פאד אומיײז אז ױי!י

מר, זיינעז דיר רוביאנל. אויסער נאװעניננ  זי
fyp’i •דניןט דעם זיא גרייפ »ז i יוויב ריר 
 lie ;®,םפיאריט גרעסטעי דער םיז ס״נוננ די

כיעסבעריטי■. אונזער
אײגענד oovi - .2 י*יזאי כטײנזאד, א

yryn פאינײינט אוו װיים, אידןר ,טוננ’טרײד*צי 
 וזןס אײןי איז ״,a^pj’oyyiyj״ דער סים אילל
״ פיז יזײנע אז .ivoviih טוזעז  *vp ניט דרויס ז
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 •00 1*ס דאס אזױ, ״fyay״יטלו די דורזי חטיט
 די• א״נצינע יייז אז ^Binfyo’iiyj זאנעז נעו
 *•71 איז דאך אונטזילרילם. ניט װערם נוגנ
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 צו ראנמדט גלױסארטיגע־
 עדױקײ׳ פץ ערעפענוגנ דעל

 2 יאדאל פץ סיזאן *,׳טאנא
נ׳יאנל,^ אין

t «
m# min •ו*י a

 סוזיקא־ צוג^רײטעי -ײך אזא פי; ;יכ
•ראגיאם ייטעראדישען אין י״צעז
 װאס 2 יאלןאי סץ -סyנינvר ד•

 נראניזט יי פיז טײיעז אי׳ע r* ױאײנען
בען  סאטי־ זײעי־ש כיס ינגעי׳אדעז’* ̂ז

 אײנםדים ע^פמנתנ, דיזער צו *•ען
•״.8

 דאר •יאס יעקצי^כ יון קויסען ד•
̂אקאל  סיזאן פאי׳ז א״אגזשידס האט י
ען  יועדען אין אממפאמען שױן T? האנ

i נאזוכט, נוט n a w j iאדױס וױיזעז ס 
 װאס פיאנעז די צו אינטעדעס טיפ^ן א

 ׳.׳״טשודס די וױיל גאהאגדמלט, װמדען
 כאראיד א םיז זײנעז אינחאלט זײער און

 ־7אי יעדעז אינטערעסידס װאס טער
 םאר- ױיי ײאס אלנײטער טעלעענטון

 אלבלײ דער טון ■יאניעטעז ד• שט*חן
 סא- •אליטישע;, אוים׳ן נאװעגומ טער

 יעדאר נעביט עקאגאניש^ן און ציאיען
 אטענ־ עי װיז לעתען פיי w מעסנמר

 אית• איז יזודסעז רי צו רעמלאד דעט
 *ד יאקאל דעד װעיצנע יעתציעס צעילנע
 יעיאיס- עדױמײשאנאל סיט׳ן זאמען
 יעד*ז פאי םי־ײ אדאנושייען סענט

מעכינעד,
 1381 רוכיכ קלאב כדאנקס די אין

o? *וחמױ װאשימטאן r אגוױן פיאקס 
 11 •ונקט דעצ. סעז14 דעם ?תסאג דעס

 די אנסאגגעז פריח דער אין אזײגמר
 אינ־ ^די קודס דעם pc rvwtf טמ2

 סא״ לעד םדן אנטוױקיונג דוסטידעלק
געזעלשאפט׳/ דעדנער

 חד טעז12 דעס אװעגד םר״טאג
 •יאת, זעלבעז אין אוהד, 7.30 צעטבער

 לעקמשודיז האםסאן) כ, (דר. צנױן ותס
 אטערײ פיז •דאמנ עדשטע ״די איבער
 זעלבסכד א איץ ױדאניזס טדײד קאגער

י".1קאט ■אליטישען שטענדיגעז
 «ז מעמכעױס די אז האסען, טיר

 דסד סיט כאנוצען זיד ומיען 2 לאחאל
 נרדײ איז קוטעו װעלען און געלעגענהײט

מאסען. סע

 דרעס אה סקױרט קלאוק,
35 לאקאל ױניאן פרעסערס

אױפמערקזאם

ז ן י ו !y א 0 P
 בא־ זיך אץ קומען «ו אויפגעפאדערט איז םעםכער יעדער

פארקוםען װעט דואס בעאמטע פאר עיעקשאן אין ט*יליגען

iyeis. 1924 דעצעםכער םאנסאג,
אבענד אוהר 7 ביז פױה אוהר 8 ®מ

v• פאינענדע א*ן v r־ :
עװ. טע2 228 אפי־ס, לאקאל אין — יארק נױ אין

פיאר. י׳.םען סס., טע14 קאר.
לײסעאוש. לײבא־ אץ — בדאנזװיל אין

בראנזוױל סטדיט, סעתמאן 219
באארד. דזש. פץ #פיס

o וואוסעז n כעאדטע פאלנזןנדע סאר קאנעז טען:
 םענעדזשער׳סעקרעטאר.

דעיעגאטען. באארד עקזעקובױװ
קאםימע. חןליעןז

 די פאי שםיפיט איז װאהאעז די אין דך כאטײליגט און *לס קוסס
כסאאם. אױם׳ן םענשען פעהינסטע און בעססע

35 לארןאל באארד עקזער«וטיװ
מעגעדזשער־סעקדעטער. ברעסלאד, ד?ש.
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1יעד. בטיג־ײט״. ;ציע ־ V*:
ו « ;י ד י4 * ן

ראט *V ײאה ם, יזאמע; דעם :,א ;,א
און פערעי־ײ׳צא; ,ר װאס זע <.״.'־

יאבע :kov; צו "V צVET r ;א:«vs־
ײ *,אײ, שמעי־ען ז ױ:*א; יגזעי ־־ךVC א

דע׳ אונזע־ פין ;ע אייני ־אבען ח־ס, »

סםאטיע. ד• אויפגקדעקט לענאצ־ע
אײפ־ :יאטענײא; ז (Vאי «יי־ם ־ רעי•

r, אין אװעקנעפאי^ען איז עי יאס 
ײ ד־ן ט  עסי*אכע גענוכיען האט עס ! :

 בארוהיגט, זץ־ ה*ט ד :־ז כייגיטען
ח ;עױען אי•  דאנק זײן אױסצודריק/ןן ב:
 שעהנער דער סאר ירגיאן אינזעד ;־י

.);•י י ען דערבײ ה#ט ער ; ט ^ ה ע  א ג
 אי״ װעיען טיר װעלכע *־עדע, ־.איצינע

װאו. תוםענדע די בע־געבע;

כ ע P 3 י cו

 איו הױז יוניסי איבער נעחםפ אינפערנעמןנאל
פארס פארעסס

 ;ע* און ®יעצעי זי-זני־ע pc ;ע^§**;;ען
דעי־ ר*:ע; ז*י װען אװאציע, אן פיאכט
 א*ז אײגדרוי דע־ סטאטוע ־־־ זערן

״ ד*ב שםארק אײי נןןזיע•  דע־ פ*יע נ
 די פון טיעיצן גצרונעז ־אכזן יענאטע;

אױנ*;.
 הינטעי ;ע-צטאנען איז סטאטוע רי

 נע־ ניט עס ־,אט ער און ;*ם«עיה׳ען
 געװאוסט ;יט דערינע״ ה$ס ער וזןהן,
 אױא־ רי *ווראורזאכט האט עס װ*ס
 אױפנע־ זיך האט עי אבער ױען ציע,

̂םזני־ט  דעם ;עםאן יזעי א ראס או; ׳
 נע־ זײן זץ־ הינײעי־ דערזעהן אי;
 ביאר־ וױיסען פיז אױםנעהאיןט ״זוטאי־ט

נעװא־ איבע־־אשט אזױ ־ך איז סאר,

 פילא־ אין זיגמאן פדעזידענט
דעלפיא.

r דעם p r זיגכיאן פרעזידענט װעט 
װיכטיגען א אויף פיי־אדעלםיא, אין זײן

 װעט עכ באארד״ דדטאינט פון כײהי;;
 רי אויסארבײטען װעגען לאגדיען דך

 װעט װאס אגריסענט, אן פ#ר פוגקטעז
 די םאר װערען פאיגעיײגט נינען א*ן

ידאוידםאנוםעסטשורער. פ^ארעיפיער
םייאדער־ אין טדײד־אנריכיענט דער

 כיא־ אייניגע פיט אױסגעגאנגען איז פיא
 זיך װעט ױניאן די און צוריק, ;אטען
 אנריכיענט. דעם באגײען צו נעכיען איצט

 דעם װערען אויםגענומעז װעט פ־אנע די
 פילארעלםיער םון כייטי:: אױפ׳ן שבת

 האט ױניאז די און באארד, דזשאי־נט
 זאא זיגמאן פרעזידענט דאס פאײאגנט,
םיטיננ. דעם אויף זײן אנװעזענד

ונ ?אהאי ןדדיםפײןאום,
!אויםמעילזאם |

שע־«א; די טיטען ^נפאגגען װעט דאקאל אונזער פ־ן קאמיטע אכדז
מיטאג־צײט 12.30 דעצעטבעד, טען13 דעם שבת,

עװ. זעקםטע g?7 י־ײאן. א-נזער פ־ן אפ־ס א*ץ
: לאחאא פון עמטעי די פאר נעװארען נאנײני־ט זי-:ע; ד״םנ־־דע- פ^י׳נןנרע ר•

:םעלךעמער־ארנאנ־יזער
ד. וױמנעײםקי, י. דרי־ז־ן,

:באארד עקזער״יטיװ
ם. םוסםיא, א. סראניםסיוי, ס. פאטין, נ. אביאםאוױט^,

פ. אינטערראנאטי, א. טארטשינסק/ ה. סאררנע'־, װ. אײברעהעם,
ר. נארגיןרא, נ. וױיסעם, .m נודסאן,

.b j םאראסהיא, ד. וױמגעװסיױ, דא-א הרײטאן,
j תמענאוועםי, דז־ט. זאלן,

ראסקא, א. קאזאי,
.B וױטוידא, א. קאדיעםא, פ. ראזענפארב,
ר. פאםאני, סאיא ראזענםעי־ד,

:לאקאל םון טשערמאן
ס. רעדדטינסקי,

פ. ראזענפארב, װי״קמס,
:וױיס־טשעדמאן

א. סיאנימסקי, דזע. ׳זאק
:לאקאל פון רעקארדינג־סערןרעטער

א. סיאניכיהקי, . דזיט. ׳זאה r װם. דיפן,
:סיק־האמיטע

מ. ׳אײטא דע דדע. ביאהינפיזי, אבראטאװיטיט,
ה דזיטעראסיטאנא, ס. האדען, נע.^אן,.ם.

:טראסטיס
דז. רוםסא, דז״ט. ראטעא, T ר. פאסאני, ס. קאהען,

האכייטע. אבדזשעקיטאז דעי פא" עדיטײגען םוזען קאגדיראטען ;אכײגירטע
באיאט. אױפ׳ז װערעז אדױפגעיעטעלט ניט ווערען היטען נ*ט װעלען װאס די
ױניאךביכיאך. זײערע מיטצינעהםעז םארגעםען ;יט זאלעז קאגרידאטעז די
 אויםזעצונגען װעלכע אירגעגד האבען װאס ױניאן אונזער פרז פיטנאירער יר

קאמיטע. אבדדטעקיטאן דער פאר ערעײנען ;עבעטעז זײנען די:אמינייטע, גענען
38 לאקאל באאו־־ד, עקזעלוטיװ

סעסרעטער. דרײזזין, ב. ^

 בערענאװאי
 א ביאצעת,

^ נדאהיגסרױ,  סא־א ׳«אקער דז
 בי. רעזניקאױ, ב. כאזאנאװ,

 ב. דרײזין,
ס. דרעז^יגסקי,

ב כאזאנאװ,
ב. דרײזין,

ס• קאהעז,

ועזיינינג לערענט
װעכענטליך דאלאר 200 ביז 50 פון םערדינען ר,ענט א*הד

בעריהםטער דער אץ קורם א נעהשט
םקוהל דעזײנינג מיטשעל

גאדטענטם. םאר לײריס און הלײדער קינדער און םיסעס םדױען, דענ׳ס, פ*ן
אוז ררײ«י;נ נרײריגנ, פעטע־נס, ב־אבע: צו '•;־;עז דעד־;י;; פא־ סיוד״ ם־ס־צע' ד־

?לײדער. םענ׳ם אוז גא־םענטס פאי סא־ ד־עסעס. בוטש, קיאויס. ס־טעז
יאהר. 50 איבער נענרינרעם

עררײכם האט סקוי די
רעזולטאטעז. בעסטע סיסטעםען, נײע ׳א*דעעז :י־יע

 באירינע א סײנם סהוי י־קזײניננ כאסשעי־ ר?ד א•; ־: ר א
װײדזמעה נוטע אוז שטעייע

 עס און םרויען, און מענער פאי ״ראפעסיאן ניטע א
אויסצולערנען. זיך ^ײיט זעדיר א'ז

 א״נענער זןײער אין •־ערעז געגעבעז װעם יעכאנס 1בא*־:יעי
 שא־שטעהז אלעס זאלט איהי־ אום ״פפראר

 רײכטע. זעהר זיינען זיר אויסיעינעז םא-־־׳ז באי־יגגוננעז ױ
jn עיםםט•; רי ־ײגעז מי־ 'rrc אוז אםעריה«« איז ק»ס*אניע 
̂נס אלערי״ײ שגײרען אח םעשיאנס פאייןויםעו פ"־ ■עםק

קלאסען. אורענט און סאנ
טרײםאנ אוז פיטײאזי טאנטאג׳ א-־ענכדהראסעז,

סקוהל. אונזער אין דעםאנםםרײעגאן ע י * - פ
ענריר לופט אינטארטאציע. םרײ^ םאר מיז

ל ע ש ט י נ ט נ י נ י י ז ע ל ד ה ן ק ם
.1674 פ־טצרא־ טעצעםןון '¥־ס. נױ סםריט, טע37 ײעסש 15

)rלוD 1 זײט *ון(.
 אוגטער זײן װעט אץ4•* דאס און הויז

 װאס קאבייטע דער פון םארװאלטוננ די
 תא־ די דערםאנם. םריהער האבעץ םיר

 דער צו צװעטראטען גלײר איז םיטע
 פאר* גויטיגע אייע די צו־טאכען ארבײט

 שױן א-ז ארבײט ריזע און בעסערונגען,
 איזא, ׳װ?ט לאץ1 דאם גאננ. פולען אין

 אײ* םון אײגענטום דאם זײן גים טעהר
 װעט נאר לאסאלס, «אר א אדער נעם

 אונזעי םון לאקאלס אלע צו כאראנגען
 ־,‘םיטגי איע און אינטערנײ^אנאל,

 יאקאל װעלנעז צו ניט םאכט עס ׳דער
 גלייכע זײן דארט װעלען ׳באיא:<עז זײ

 אינטערנײעא־ די װאס דאס נײוחסים.
 ׳פיאץ דעם איכעמעגוםען האט נאל

 כײטגיירער די יטובה זײן געוױס װעט
 דעם לטובה און ױניאן גאנצע אונזעי פון

 געםאכט ראיטען דארפען עס נוםא. פיאץ
 א אױױ םארבעסערוננען, םף א װערען

 דיעס־ די און מא^םאב גרויסען גאנץ
 סא־ ניט עס װאלט אליין ױניאן טאכער

אונטערנעהמען. נען
ײא־ װי־יסס איז דרעס די ; װאס נאך

אײנצינע, די געװען םריהער זײנען כער

 א« זיף כײ װי גסיהלמ דף האכען װאס
מן די װען הײם רער  U ג^וכ^י ויי
 ••••.•*!״wni ויתר םאר חױז ױ;יטי דער

 איגטעס וונדערע די פוז םיטגדידער רי
ײ אנ ^ ̂נבעז לאקוויס ני  כי• דד ת

סט אײגגעכעטעגע וױ ׳טראכט  אח ׳̂ג
 סיטגי-יג מאנכע אוגעהאלטזון יזאט דאס
 פאר-« צו יאקאלס אנדערע די פון רע*
ר זײער פאר אקין ^ אי

 אינט^ר״ »לע ®וז מיטגלידער די ץעי־ען
 גי־״יכ• זײן דארט לאקאלס דײעאנאי
 זיז• זײן װעט חויז י׳ודטי די םױחסים.

̂ע איז ערע ̂נז זיר װעימן א  כיז וױ פיחל
 - tv מיבעז װעט דאס הײם, דער אין דך

 וױ כווזוכער טמחר אהין פוסען זאי־ען
jn זיו האט מען און איצט ניז r געגד 
 דעס אנצונרײטען אייבײט דער צו כיען

»יאץ. :ױטיגען
 איטעגין ,ױניט דער אין פיאץ דער

 צד כלויז דארז• מעז גענוג. נרױס איז
 קא״ און באננעלאס אײניגע ׳טטעיעז

^ןן טעחר סך א װעלען טעדזעעס ע  מ
 אלן, האבען טאיןע און דארט זײן האנעז

באקװעכיליכקײטען.
י'׳ א^ץ אױסזאגען ניט וױלען כײר אבער

 9 םאר יאז*ן װעלען מיר אםאל. מיט
 ח ױענען דערצעהייען צו םאי־ צװײטען

 פארבעסע• און ״איטפרואװטענטס״-* איע
^ תמאכט עױן װערען װאס רונגעז א  ד

 גווד דעם אננעהן װעט איבײט דיזע און
 עחןפן״ װידער ךער צו ביז וױנטער, צען
 ײניעי אינטעיני־ישאנאל דער פון נונג

v י1יאו פאדח, םאדעסט איז אימעניע, 'n 
t<׳ פענסירוױיגיא. םון בעיג ״בי״ױע״

! w פינישערם סלאוס
I

מיםעג מעמבער חשענעראל א
באארד עקזערןוט״װ און מענעדזשער א נאמינירען צו

1925 יאהר דעם םאר
א־כעראכט^ונ מערען אפנעהאצטען װעט

דעצעםנער (פען8 אווענפ, נעו*שםאנ8ד
.־אם־נא םט״װעסאנט אץ

עװענױ צוױיטע 140
 אץ עלעקשאן אן װערען ערױעהלט אײך ױעט מיטיג: דיזען בײ

נאםײ־ א•; קוטען מיזען פיניישערס אלע קאמיטע. אבדזשעק״טאן
פערזאנען. פאשיגסטע די ני־רען

a לאיזאל נאארד עסזעסוטױו
טשערשאן. גאלדבעדג, א םענעדזשער. הײמאן, ל.

̂סססססי יססססס

סקזױשםאכעו
!אױפמערקזאם ,23 לאר־ןאל פון

• 1025 יאהר פאר׳ן קאגדידאטען א̂ס אננעגיכיעז ־אבעז פאלנענדע
פינקאײסקי. ל. — מענעדזשער פאר

װאנדעד. און וױיניטטײן יטײגשעלד, — טראסטיס ,פאר
:קאמיטע רעליף פאר

קאנםקי• און עפיטטײן פ״וניט״טיק, לאנדפבעיג, דיטייקאבסא;, פדיכועט, בר^טפילר,
:מעםבערם באאײ עקזעקרםױר פאר

 נאלרבערג, פריער, בוס^טײן, ׳ריס ר. וױינשטײן, פױטטשיס, ׳קא:סי,י אלטםאז׳
 *טטראום, קעלעד, כיא^אםוד, כיילער, סאדאווםקי כ״יינדעא, לאהז, לאנדסבער:,
בלומעננארטען, באומא, רינגלעי, פײער, רובענטיעײ;, הײנס, ראבינ^װיץ,

באום. און שוגעיכיאן,
,נוטען דעם שבת. מיטען װעט קאט״טע אבחשעקשאן די

 איםט 231 ׳אפ*ם אונזע־ אץ בײימאג. אוהד ו2 דעצעמבער׳
r םטױמ. וטע 4

 אבדזשעסשאן דער בעפאר ערשיינעץ צו אױפנעפאדע״ט זיינען קאנדידאטען אלע
̂עז עי״שײנען נ״טט ײע^עז װעלבע די ׳טע קאמ װערען אמיםגעשטעלם נײטט יייע

באלאט. אױם׳ן
 איו האנדידאט װעאכמן אירנענד נענען מאכען צו אבדזשעקשאן א; האט עס װעי*

* צײט. אין קאסיטע דער בעםאר פומען צו נעבעמען
 דעצעםבער, טטו20 שבת. שטאטפינדען װעלען וואהלען

מ אפים, אונזער אץ  \ םטױמ. וטע4 איםט ו
23 לאיןאל באא,יד עקזעקוטיװ

ivm קאגסקי, ם. סענערזשער. נקאווםקי, s ל. yro•

jge;
 ״דאס נומער רעצעמכער
עדשינען. שױן װא־ט״

-ftvvvi רער f»rmv *'( שע; די
 זשור■ ראניוטציכען רעם םון ניםער נ«ר

 ועד>וק• װערט װ*ס מארט״, ״דאס אלנ
 ס^וינענ־ מ־ט זע«ער, ,v ש■ םון סירט

:א־נהאיט דען
 זרר. םון ״׳עמאר/ און נײן״’״

rnr הצוי צכי אריח נן איידק 
v y. יזעצער
 רבי — תםלה כעל א מיט כןעשח א
בראסלעװער. גחסן

ע״עצינסחי.6’ ש. םון ׳פראנס אנאטאל
אס כאראגאװ ר. ^ עקר צ, •:/ ״־ (נ

v?1 דאס i 'v v העכרעא״טען) (םון
פײערבערגי ?. פ,

צ. ״ט. - (נעיזר^א;) שײנקין ר.
- נאסיצען טוזיחאלישע  ד -

 אנאנסען. רעדאקציע, אין ביכע־
גראדוױי, איסט 175 װארט״, ״דאס

יאהר. א דאייאר 1 נאר קאםט יאיס, נױ

פא״ירדה״
׳ W I •יידגען

*וערעו
עדנסט

אי*עי אונםער ר«וכען4 םאריןױזצימעז
 irKCVJ א>ן אי*ר ׳עטעצע! »ון נעזונד

 טי־ קראנקה״טע;. נעסעהרציכע פון
 *•ן סרײ זיר דאצטען כיענאועז ייאנעו

 אנדערע און נרי« די פעריןיהצוננען,
געירױכעצ רידך קל-אןיןחייטען וױנטער
קוױנץ נראפאיד קאסקארא הילי׳ס

םאר טהוט היאל׳ט װאס טאכלעטס.
ײו. פאר טהאן אויף עס w< אנדעדזו *‘
האס װאס באקס רױםע די םאדערס

אונטער־ און 'פארטרעט6הילל׳ מר.
דדאג אלע איז סענט 30 שריפט.
•HILL CO.. YIRTKOIT. MICH.J-2A81םטאדס.  P ■ «

w איה̂ר וױיםט ־:•
ב4י םיקס ״  «ער4ל1אי באריחסטזנר דער ׳רם»ן0י

ער ^נסמלער, ד  געוופדען ערװעחל■ זויויזוי
 ••?ידע־ קוגםמ בערלינער *ון ■רעזידעגפ יילס

ן י י ז עדוועחלוגג ז  ;זטגעחײסיןן »י
מ, «רײסי«ער עײ1 •ון געװארען רו  רלגי

ץ  ^יז ק^נסטיםוייע די דו>ס «»ר,ם דעם טין
 איין װי מעחר נים עי־לויבט אקאדעםיע דער

א «רעזידע:ם. **ר םערסין ײ  ד#ס איחר, װ
ניןן װ«ס סמוקערס,  רוינזן• אין *איכעגיגעז זו

 געװעחנליך גיבען ם#ב#ק טערקי׳אע גוםע רען
 אנדעיע אירגענד איבער םיוראד צו פאיצוג

? סיגארעטען

 צו קאנצערטען קלאםישע
פדייזען. רעדוצירטע

 *ייג״ בארעכטיגעז װאם תארדם,
ע עי קעטס צו םעטבערם ז  12 צו טי

 האצכע » יואנצערטען פ־־־הארםאניק
מז פרי־זען, ען םען י ס קו א ג; אין נ  או

אל זער ש^נ ײ ק ט, עדיו  «» דעפארטטעג
ע16 װעסט ט. ם ס

 איי געגענעז װערען האנצערטעז די
עד ל- איז איז האל קאדנ א פ א ר ט ע  מ

זזויז. אפערא טאן
 בא־ זיד מיטנלידער אונזערע זאלען

 הע־ צו נעלענענחײט דער כייט ניצעז
 צו האנצערטען פילהארמאניק די דען

פרייזעז• רעדוצידטע

אויסשליסליר קויפט

môאלאטכיא
wo צװעםאםשני

סהעע דל ,זדדס
 אגריקולטוד אידישע די

םאכדיעם־ הירש) (באךאן
»ײס* םים פא־םזרס *ויזינפטינפ איע

v װי און םאיכ-ערײ י-שנעז t אזיב־
 קױפפ איהר ייעז ׳״יויגדרערס, פיז «וד.יס*;ז

פארם. אײער
ס1  בא־אט איהר אײדע,• דעפאזיטס j?••;• ;י

אינז. ם*ם זיו
תי1  ®רײ. אבמיוט א•? מאם און יאס »ו;

־ «ע-זע:ריי. יזוטם אדער ש־ייכט
 j ביז u פוו — יעבח אויצער טלויד ני

אוחי־• 1 ביז — ןויכא;
JL1TWH ACRICULTLRAL SOGI1TT, fit 

\M  *. Utk 9U. Hew T«ft

___ױניאן, to רײנקאוט
I אויפמעדלזאס י״ װ. ג. ל. י״

מם־סע *ון«נהשמהש»ו מלעלמו ®ון םיסינג
װעיען אוגעתילפען װע•

 אפ*ם אץ סריה אדיגעד 12 דעצעמנעד, טען13 דעם שכת,
סטױט, טע25 איסט סנו ױדאן, דעד פון
:געװא^ען נאריני״ט זײנען כייט^ידער סא^גענדע די

שער פאר :רענעדז
פאי׳ינכי,• טאיר דגגאײי דוד

וױיגגארט אנרהם

rM'HD DVD
פיקוס הײראן

יואפ־י־אן ד.

 קי־ײן א.
 םעגק דדט.

J םריעדטאן 
 זאיאטא^אוי י.
 טאבאיניק ל.

 ואפטעמאק דזש.
קארי• ד.

̂ MOMVf* *י A »»•»כע;יםריראן טעם םײגכע-ג י. סעקר;יטער-טרעזשורער פאר • - ז״ - 
שערכאן פאר ^?אי »ון ט ל

 חײנסטאו איעיכאנדעי רוכידצטײז דז״עעה
:כ־טיעערמאן

 וױיזעינע-נ ב. רינינשטײן דזש.
אירע״כיאן כ.

..I I M
י־עיױט ג.

פא־טאן
:ב^^ודד ;י?זע?״טײ•

l i e ׳  S  
• *טע .0 י־עוױט %

•  4

ע:׳י1 ס. איפיע־ע׳א; r.  I . בײ־יזעיױט׳־; ס.
גאי א ייײיזעלבע- •%

.  « 4 העסיעױ •». יז
ײוױ ט. סייאחער • י י וױינבאום, ד.
ס*יד .0 יא£ס-,י « 9. f אײב־אדס י »

4*

לא£ .,נ ייאי־אס ס. ץ הא־אװ ה.
״נידניא־ A ד.

י יא ־עק׳יאן עי דע־ ןאר  • »•ן י
* 0\ עי«י רוזעז גי יד;

I W  M

אב־זשעק־דאן
 די כטייט. טע2י'. איהג• l Hi ^פיכ, אונזעי אין פריה דעי־ אין אזייגעי 1l׳ ׳נטת, קאמיכע
 לאנזיטע אבײ׳יעלש^ן אין עיעק׳•אן דעי *he עישײנען ניט װעיעז װעינע יעניגע,
 *יי חיונען װע*כע יעגײ״ע די אזיך נא״אט אויפ׳ן װעיען אױיוגעשפעלמ ניט חעלעז

 זײעיע ארײנבידנגען מוזען ־אנדידאטען אויננעדעיסאנטע די געגען אבדז׳יעק׳י^נס
 אוז ע־עקשאן דע* צו אזײגער 1J דעצענזבעי, טען1י׳: דעס י»בת, אבדזייק׳י^נס

קאמיטע. אן9אבדז#עק׳
װײגגארט, אברדט______מעגעדזשער. פאלינסר,; מאיר

פרעסערס
ן ו ס פ ק ו א ל ק

ברעט״ װײער די דאס װיסען זייט
 נע״ און װעלװעט ״עסען6 צו ייאך

 איצט ביז האכען מיר װאס לױױע.
 יײ״ צמעפעכטע די טיט געטאכט

 האלץ אױף צמעשלאגען אדער װעגד
 אוד פין געװארען ערקלערט דיגען

 אוט״ פאר קטארי-דאקטארvc זער
 פון גערוך דער דען יוזען, יצ געוונד

 ציפא״ די און סעך צ-אװאריסטע די
̂ץ רעטע  קאג״ ,צ, כרעגגען קאן ־,א

כאטפשאן.
 פעטענט נײעם אונזער ;אר ױזט ־

 װעלכע ל״װענד, קוןערנע י־י נ״ט
 די פון געװארען אגע-ק^ט איז

 װאשינד איז עקספערטען גרעכטע
װײ׳ סאניטארישע העכסט א־־ס טאן
ניעטלאך. ער

די בײ באקוסען צו פלאש אמעריסאן סאםפאני באארד פרעס־ װערוועט און
 נײ׳״ארק עװענװ פינפטע 123

2220 אשלאנד טעלעםאז
לײםעש• די אויך ®אר?ויפען מיד
 טיט סםיס טלוקענע סםימערס. כטײל

גאראנפיע א
u ד 1ח^נ? מיר י י  מין*י:מ ■ינקיגג י

מ^רקעט. אין בעסטע די
'jcssst

\

 אינטערנעשאנאל
כאנק ױניאז

סטייט הטע אוז עווענױ פינפטע

m אזנזער 2
אננעלענענדדיטןױ. באנק אלע םאד איינריכטוננען אלע האט

 איהרע מיט פראםיטען די טײלט און אינטערעסט פראצענט 4 צאהלט
דעפאזיטארש. .

םדײזען. ביליגסטע די צו ױראם נאר געלט אייער שיקט •

 או־נזער יעצט באשטעהט עקדסטענץ אונזער םח צײט קורצער דער םאר
פון םארמעגען

המ־ םיריאן האלכ א םים דױי
 םאר־• צאהל די און איצט, ביז דעפאדטארם 4ססס, ארום האבען מיר

טאג. יעדען זיך גדעסערט

 אײער ברעננט אקאונט, אײער טרענסםערירען צו צײט די איז יעצט
םראצענט. צאהלען אײך אנםאנגען גלײך װעלען מיר און ביכעל באנק
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̂ן»נ s מ«כען גענגסטערס מערדערדכ
פערלזטטײ ס. וױיס-פרעזידענט אח» פאל

*V•* • J

 האט ע־ ױאפ ױאלגרען .<
 ע־ג־ צי ק״ן ראבען נ*ט *עז

 א־צט אבע־ ג^ך א־ז ע־ .
איז ער צישטאנד. ע־נהטעל

)1 6זײ ם־ז (ע־ייס
דאט#יטא? #•»עלס אין דד־א-ע; ״

 גוטעי און שנעי־ע• דע- :־אגל א א*ן
 דאקטוירים די שין אי״&טע־הזאטק״ט

 װעזד ;,זיי: אײגצױטטירען ־עי־יגנע; א-ן
צײט׳ א*; פא־כאפען צו אײך א*ן כאנעז

י״יי • ־■*“ץy ך y• ך• ז
א:;ז  לא נעהי

 נא״גע; הטע
 א• א־; אױך

 אי־ע יא נלוט, שיי־ אד־ כייט אפנע^אשען
 נע־ די־־ב;עלױייט זײנע• ק״״דע־ זײ;ע

 האבעז דאקטליריט די דעם, נייט װאיען
ע־ :א־ ויאיײ אז עייי־עיט,  יד פין א״נ

 א־אפנע״אזע; ־א־טע־ עפעס שי*עגע~
 װאיט פײפ, איײע־־גע־ רע־ ט״ט הא:ט רי

 ערי**טטײן8 א*ן ״טא־בען דעט ט8צײדא עס
 א*ט אױפ׳ן ע־ניא־דעט ;עװען װאיט
 פערלשטײנ׳עז הינטער ט־יט פאר א

 פײנ־ י. וױיס־פיעזידעגט ;עגאננען איי
 בויא־ די האבען שײנט עס װי א,יז בערנ,

 עד אםאקירען. געװאיט אילם אױך נעס
 קיאוקמא־ גרופע א און *עררשטײן און

 גענעראל דעם פון נענאננען זיינען כער
 איז *ואס ,2 יאקאל םון מעכיבזןר״פיטיננ

 נײטאג נאך ישבת געװארען אפגעראי־טען
 איז פײנבערג לײםעאום. פאנדעטען אי;

ײטונג אין נענאעען פרוי זיין פון באגי

 האבעז ױעלכע היגדער, צוױי זײנע און
 בויא־ די און ארוםגערינגערט גלײך אירם

 א:צױ איהט געװאגט נישט האבען געס
גרײפען.
 לײסעאום כיאנרעטען אי; כ־טינג דע־

טיננ שעהנסטער רע״ געידען גראדע איז  םי
 זיא עס געהאט. װען ז־אט 2 4י־איאי װאס

טע זעהר א םארכעײטען  אינטעיעטאנ
 ארגאניןא־ און טרײד איבעד דיסקוביע

 -א^^ איז דיפהוסיע די םראכען. ציאנס
 פעדײ און םייגבערג פון געװא-ען געיײט
ד ys<s יצטײן. ר די ט  בא־ דך ראבען ביי

 עױט דער און דיסקוסיע דעי אין
 און צופרידעז, גאגץ הא̂י פון א־ױס איז

עי־האט ײנ ט גא״ ק  םארדעכ־ ;עקאנט :י
מ איז װאס טיגען  יצפע־ טינוט פא־ א טי
 צוױיטער דער אױף םאיגעקוכלען טער

עװעגױ.
 נעגאנגען איז פעריליצטײג׳ען פיט
 ױניאן־ באקאנטער א װאגנער, ברודער

 ׳און ,1 יאיוא< געװעזענעם פון טעטבער
 געײען זײנעז װערנע אנדערע, אין ער װי

 איבערפאל דעד א*ז ערק^ערען, דערביי
 ספע־ א נעגוי־אויסגערעבענטער, א געװען
 עס האט װער טו אראנזשירטער. ציע<

 אויסגע־ עט האט װער אראנזשירט^
ט4םי דורכגעפיהרט? דאס האס װער און ׳אנ

קײן ניס דא האט פער^מטײן ברודעי

 ®מרזענייכע
 אויך יאהר עט^ימ יעצםע די #יארק נױ

 װאס פון גמפיחרט, ניט סטרייקס קײן
 זא^ען באסעס אז דריננען, סענעין זאיל מעז
 ילעצ־ רעם צײט אראנזיטירט. האבען עס
 עקזעט־ דז״מענעראר רער םון םיםינג טען
 אינטערנע׳טאנ^ דער םון באאדד טױו
 םאינומען הויפטזעכיױ •עמ׳עטײן איז
עןזטטינצו,אי ארבײט דער פיט  דעם ̂;

 ײא*ק א״ע םין U יאקאיל םאראײניגטען
אפערײטארס.

 נאב־עי וזאכען דעטעיזטיװפ די װי
 גע־ גענגםטערם די האבען איבעינעגעבען,

 אטאזע פא־ר דע־ םא־ קריגען דארפט
 סיפע גרײסע א פעײ׳צטיילען אלין־י
 א*, י־־;* ׳ געדי:;עז זײ האט איזא, װער

 אפע•“אפצ' פא־אעטע־עכי־ט געװען
׳׳. ײע; פ*; םערל״עטײג׳ען

 איו ונאלtwin*'{** אונזער
ױיםצתנ״ םאר»ינסעח»ירם זעחד און

̂ס און שויריגע רי םינען ב̂א ז**ען זײ ד
 עס שטראזי. פארדינטע זײער קיםעז
 נעחײמיס די גנארבײם טיכטיג וחגרט

 װען אז ׳זײן קאן עס און ענטרעקען, צו
 די זאיל װערען, געיעזען װעיען שורות די

 די אויפגעדעקט. זײן שוין ;עקײטנים
 דער״ פערישטיע׳קן, גענען םאױטװערונג

 בא״ ױניאן א דורך םיהרט ע־ װאס פא־
 פארשװע״ א ארס באטראכט װערט יטילוס,

 גע• װעט אי*ץ און ױגיאז דער געגען רו:ג
פארשװע♦ די אױפצוחמען װעיען טאן
 H ארבײטען ״קײס״ דעי־ או*ףױ:ג.

 דעפארט* פאריס פון דעטעיטױוס בעסטע
 פא־זיכעיט; האבען ז*י וױ ׳אוז טענט,
ריבטיגען אויפ׳ן יפק'טעןי“א זיי *ערען

1C'

פאוי פאדעדוננען די אױס או־נײפ נאארד וזש. פרײו דרעם דעפ
).1 זײט םוז <׳»״ום

 איג־ קיקי*א דער א*ן װי באדט, כען
דרסטייע.

 סא־ א װע*ען אײננעפיהדט 4זאי עס
ילײבעי. ױניאן ‘גיטאי־

 א װערען אײנגעשטעיט זא" עס
וױידזשעס. אװ סקײל םיניטוט

 מאנוםזןקטשורער און דזשאבערס די ׳
 די פאר פאראנטװארטייך זײן זאאען

 װע־ װאס ארבײטער, די םון וױידז״שעס
י באשעפטיגט רען י  קאנטראק• זײערע \

סאב־םאנופעקםשורעדס. און טאיס
 און קאגטיאהטארס אװ ^סיטײשאן

 שרײ־ םיר פאדערו;;עז. אנדערע נאך
 םינוט, יעצטע די אין ישורות די בען

 מיר און ׳פרעס רי צו געהען כליר אײדער
 פא־ברײםען. נ*ט םעהר דך דא קאנען

קוםענדע די דעם װענען נענויערעס
וי*ד•
 דעד אץ קאנפעדעגצען דיע

איגדוסטריע קלאוק
 וױיםען, מיטכיידער אונזערע וױ
 דער אין םעטלמענט לעצטען אין דיגען
 גע־ יארק נױ פון אינדוסטריע קאאוק

 זײנען װאס פונקטען, אײנינע בליבען
םםעציע־ די געװאדען. נעסעטעלם נ״ט

 22 לאהא״ אין װאהלען
דאנערשאנ דעם

.)1 וײם (1• («לוה
 דער .פון הוליגאנעס די געזיגדעל, העך

 עדױקײשא״ ױניאן ״טרײד זאגענאנטער
 באהאיצ־ װאס יצײט חבתז די ליג״. גאל

 ״ערױהײשאנאל״ אונטער׳ן זיר ען6
 שםוצינען א ^ונגעפיהרט האבען שילד

 דיסקרע־ צו אבזיכט דער םיט קאםפײז,
 קאנ־ יעניגע די באשםוצען אין דיטירעז

 באםת זײ איז ױניאן די װאס דידאטען
 א« ניט זיך ניבען און טײער און ^יכ
 לינ־ דער אט ביזנעס. יצינקצ קײנע םיט
 אױף נישט האט װאס נעזינדעל, קער
ו י  וואס פאראנטװארטליכקײט, שום ײײז ז
 ױניאן די םארײאגדלען צו אױסען איז
 פאלײ א אין היײזעל, פאליםישןנן א אין

 חאבען די אט — קלוב דעבאטיר טישען
 בא־ דעם אנבאטראכס אין גענומען נים

 ארוים־ האבען און װניאך דער פון שיצוס
 ®אםק־ באעטיאך, פארשײדענע נעאאזען
 א עפעס םון אונטערגעשריבען װיאען,

 •ראגרעסױוע פון ״קאםיטע כאוםרשטע
 װײ־ אזוי און ליגס םון דרעססאכער״,

 שעהנד־ אויפ׳ן -איז עס װעאכע א*ן ׳טעי
 געגען נעװארען געהעצט אופן ליכסטעז

 לאקאל דעם םון באארד עהזעקוםיװ דעם
 שעוזנ־ י. ברודער נענען ספעציעל און

האלץ.
 די דאס האפען, זין וױיצט עס

 א װי םארשטעהען װאס דרעסםאכער
 ײעלען װערען, געפיהדם דארף ױניאן

 באטײלי־ זיך מאסען גרויסע זײערע אין
 שטיםמן יחנמז איז וואה^עז די אץ נען

 לײט, ױניאז םאראנםווארםליכע די םאר
 וועגכע םאד יענע, םאר ״ גים און
 האבען אװאגםוריסטען •אליטישע ;די

 ציײ דרעסםאכער די זאילען אגימ^רט.
 םאר פריהער דאס װעלט, דאר םאר נען

r>v אײ זײ זאלען און ױגיאז די אוםט 
n  i n m p ר דער םון םארװא<םונג  י

r »  ura חענמ• ״סאךןוגםװארםלימ

 איז סט*ט גאװערגאר םון קאסיסיע לע
 רי ביז ׳אכיט אין וױיםער םארבליבען

 ווערען. געסעטעלט װעיען פונקטען אלע
 אונ־ א געםאכט אויך װעיט דעם װעגען

 פון אינדוסטריע דער אין טערזוכונג
 די װאס איגװעסטעײטארס, עי*עיספעצ

אנגעשטעיט. האט קאמיסיע
 גײע אז זיר םאעען אאא, ױאך, די

 אר־ די םארענדיגען צו קאגפערעגצען
 די םארקומען וועט מיטװאך דעם בײם.

 ױניאן די צוױשען ?אנפערענץ ערשטע
 און אסאסיאײשאן, דזשאבערס דער און

 ?אגפערענ־ םארקומען װעלען נאכדעם
 םון אסאסיאײשאנס אנדערע די מיט צען
אינדוסםריע. דעד

 םארטראטען זײז וועט ױניאן די
 פרעזידענם דורך קאנםערעדז דעם אויף

 װײס די און באראח סעקרעםער זינםאן,
װאנדער. ה. און םײגבערג פרעזידענטען

 פרעזידענט װעט װאך קומענדע די
 אין אטעגדעזײזאפםערענצען אויך זיגםאן

 קאגפע־ יענע ׳ שיסאנא. און קליװלאנד
 װע־ אטענדעט געזאלט האבען רענצען

 פערל־ םאיר װײס־פרעזידענט פון רען
 מארד־איכערםאל דער אבער שטײן.

 אין נעשטעים איוזם האמ איהם אויח
 לײדער, זיה געפינט ער ארבײט. דער
 אין צושטאנד ערנסטען גאנץ א אין

 עס לאננ װי װײס װער און האספיטאל,
זין. צו ?ומעז וועט ער ביז נעמען װעט

 זיגמאן פרעזידענס װעט שבת דעם
 װענען מעהר םילאדעלפיא. איז זײז
 k אויף געםײגען לעזער די װעלען דעם

צײטוננ. דער אין ארט צװײטען

אפוײטאוס קלאק
2 לאד,אל פון מעמבערס

םיז»ן עדױס״מגאל דעם פדן ■ערעפשנונכ ױ
שטאטפיגדען װעט

דעצעמבער טען20 דעם אווענט, שבת
רך--- ----א דו

קאנצעדט פראכטפולען
א. פא־ק קראטאנא און םט. שאדלאט ,61 םקול פאבל״ר, א*ן

 1ראוד באשטאן און סטריט מײ172(
:נעפיען אנטײי װערען קי־עםטעז באױיהטטע םאיגענדע די

װײאריױקינסםלער דעי סאוראנא באװאוסםע די
דזשײקאבם םpמא סאלאה מאדאם

 פון פ־יאגיאב רייבען א פא־נאיײטעט ,האט אפ“א&ע באריהםטע פון *ריעס זינגען װעט <
ײעי־ק. מ-זיקאיי*? בעסטע די פאלקס־לידער. אײך און

גאטעםםעלד ה.
 א״ייבעי חומאײסםיאעי באװאוםפוער דער
̂עזעי און ̂עזען װעט פאר הוםאריס* פאר

̂ןע פיײ• א;ד»רע און זיינע פון זאבען פי
װערק. בער׳ס

אווענט• אזײגער אכט פונהט אנפאננעז _____________ .
̂ע ן פאטיליען. זײערע מיט אײנגעלאדען זײגען בי־אנקס די אין װאועען וואס מעםבערס אי

זין װעס קאנצערט דער

ױױאן־ב״כעל! דעם מיט בדענגט m !פרײ א״עטריט 2
 אזײגער 11 ױנקם יעצעמנעי, פען14 דעם זונטאכ, קוםענדען דעם ױעם לעװין מאקס

יטזעצען פי־יח, דער אין אנשװיקלונג אינדוסטריעלע ״די :קיים דעט ̂פ
̂אב די אין—געזעלשאפם״ מאדרנעי עװ. ײאשינגםאן 1561 ,2 לאקאד פון רומס ק

 חאפםאן) ב. (דר. צבױן װעט 7.30 פונקט דעצעםבע*, מען12 דעם אװענם׳ פרײטאג
̂אבע עייןזטע ״די איבעי: לעקנףןורען  אין טײיד־ױניאכיזם *מעריקאנער פדן פ

̂נסטמטײגדיגען א אין  אין פייקוכלען ײײט לעקציע די קאם־*". יןליםיזזען זעי
עװ. װאשינגטאן 1381 ,2 לאקאי• פון רומס קיאב די

3E

 ב. (יר. צבױז װעט פריה, דער אין אזײגעי n דעצעמבער, טעז21 דעם זונטאג׳ ;
g א־־בײ־ אידי״ע יאחר 2״ס איבע*: לעקציעס 0 פון קירס א אנפאנכען האפםאןו

*אזען, םארעײדעגע די איבער משודױם גע׳שינטליבע א — באױעגונג״ טעי
 באױעגונע ארבײטער אםעײקאנער אידישער דער פון אויםטואונגען און צילעו

̂שעי. חארלעם אין פארקוטען װעם לקציע די סט. טע016 א. 62 סענטער, עדױק. ס
 געגעבעו פלאץ זעלבען אין װעט ,7.30 דעצעביבער, טעז19 דעם אװענט׳ םרײטאנ

בע עישטע ״די :איבער "עקגיע א װערען  טרײד־מניאניזם אםערירןאנעי■ פון פ̂י
m ב. (דר. צבױן ®ין *׳/,קאם; אליטישעז3 זעלבםםשםענדיגען א אין w.(:

!אינטערנעשאנאל פון מעמבערם אלע צו פרײ אײנטריט

!D1SD"TB8
• ז

 מאיר ברודעד או̂י איבערםאל מערדערליכען דעם צוליב
 ה״נע ווערען אפנעהאלטען ניט וואך די װעלען פערעלשטײן,

.2לאהאל׳ םון מיטינגען
 צוױיטעו א וואך די האבען צו געװארען געפלאנט איז עם

 עם װאו קלאוק־אפערײטארס, די םון מיטיננ גענעראל־מעמבער
 דעבא־ אינטערעםאנטע די װערען פארטגעזעצט געזאלט האט
 האט װאם קלאוק־אינדוםמריע, דער אץ לאגע דער װענען טע
 שבת לעצטען 2 לאקאל םון מיטנינ דעם או̂י אננעהױבען דך
 פאסירונג שױדערליכע די צוליב לײםעאום. טאנהעטען אין
פארקומען. ניט װאך די מיטיננ דער ל,אן

 מעדרערלײ דעם טאט, שרעקליכע די זעהר באדױערען מיר
םערעלשטיץ. ברודעד אויןש אננריח כען

2 לאקאל באארד עקז.
יוױאן. ווארקערם נארםענט לײױם אינט.

r t l l M  T'lV
*

GERECl-rnGKFJT—(JUSTICE)'׳Vv

החזקתי כצדקתי
אד»ח, וייא
)6 :״ז, ־:, (אי

געיענטיג* 19 5»ײן
ויך י#יך יע חיי לײ«

װעל און ׳י««יק
«וי**יען. » גי יויחי

ױניאך װאדסשרס כארמענם לײויס אינסערנעשאנאל וער פװ ארגאו אפיציעלער
P R IC E  3 CENTS\<׳w York, Friday,)»(■<■. if, if24 1 ,1• ,ד טע[19 פר״טויןג .־>Vol. VI. No, ,1ד

םעמױעל פדעזידענט
 אר־םגער־נ/ ארב״ט דער ב־■ — געיעכט האט ער װי גע־צטארבען איז

 או דער פאר געלע:ט האט — ל״כאר. אװ פעדעריישאן אםעריקאן
אםע־יקאנער די ״זאלען — *טעט־צלג. לעצטען זײן ביז װען

טױדט ׳־ם

ן

 דער פ*ן קאלגםיד ״זע?וט*
;ע• טעט•; א»ז אץ •• • *d ו *י״מ.

ju םיט געסער ױערען .כט־טוצ־עפ
ץ געװען א»ז — טאגו״ יעדען געלעכט ־אט ;•ר •־• שעהן א־ן נראױ אזוי איז;ע׳טטארכען—ױא־נש. לעצטער ד

 פ.ץ אװעקגערױנט האט ט־ידט דער גאםפערס! סעםױעל טעהר נ־טא
 אײ־ ;צ״ט א־נזער פון מענשען גרעפטע און כעםטע די פון אײנעם אונז
 פאר- אץ אונטערדריקטע די פאר נעקלאפט שטענדיג האט הארץ װעםעם נעם

 פץ גייסטעו פר״עפטע די פדן א״נעש ;ױעלט דער איכער םץ שקלאפטע
דור. אונזער

 ער האט שארפוין א־ן שכל זײן מיט רײד קלונע זײנע מיט
 םאר קעםפ;־ן צו ארבײםער־טאסען גרויסע די באגייםטערט שטענדע

דער אץ שא■, אץ דנשײן אץ גליק םעהר פאר רעכט, אוז פרײהײט מעהר
ארגאני• ............................... ...........— ־

איינעש ,,־
 פארקעםפער. אױפריכטינםטע און איכערגעבענםטע געטרײסטע, זייערע פוו

 שרע־■ א גרויסער, א עם איז כאװענונג ארבײטער ארגאניױרטער דער פאר
 פעחיען. װעט מיםםיהלעץ, טיפער ױין און װארט קלוג זײן פארלוםט. ליכער

געבארען. גאםפערם א װערט אפט ניט
ץ עהרע . אנדענקען! ליכטיגעז זי

i r 7 iu h lyu״jin  y ו w-y, י -ו^ייו ״יזו* k ״ן ■ײ■׳ ו י• ו - ״ י
 די האבדן נ«ט«ערם פ:ן טױדט דורב׳ן װעלט. דער איבער א,ץ הײם

םארלארען ױעלם, ד;יר איכער פון אץ אפעריקא פון ארכײטער דרםע

פערלשטי

געשטאר־ איז גאמפערס •רעזידענט
 דעם םארטאג אזײגער 4 שבת בען
אנטאני^ סאן אין דמצעטםנר טעז13

'IT ט געװארען לןראנק *חי  סי
ג םרי^ר םעג עט^יכע די ענ  כתק־ אין זיי

הם האם מעז און סיסא, ט גענוכיעז אי  מי
אך טרײן ספעשעל א טע די ; ײניג  סארא

שטאאטען.
אג ט ײ ר ט פ כ א נ אי  גע״ עי האס פ

א־ זיך האט ער און בעסער פיהי׳ט אג  ז
ט געװיצעלט ם.י די מי  שפע־ דאקטוירי

ד אין טער ץ ער איז אבענ  שװאכער אי
 איהם האט פען געװארען. שװאכער און

שעי דער םון אראפגענומען  טרײז׳ ספע
הם האט װאס  כיעהסיקא, םון געםיהרט אי

 אין ארײננעטראגעז איהם האט טען און
א, סאן אין האטעל א אני ט  טעיוסעס. אנ
ם די ט, האבען דאקטױרי ײנ  מעז אז געט

הם גאך װעט  דא־ ראטעװען, לןענען אי
ײ כען  דאקטאד דין צו טעלעגראפירט ז
ױ אין  אין ארױסהומעז זאל ער יארק נ

א. טאז אני ט  םיהרער, ארבײטער די אנ
הם האבען װעלכע  גאנצע די באגלײט אי

ײנען םעיןסיקא, פון װעג  אויפ־ געװען ז
ז עלענט.5 אי  גאמ־ או זיכער, געװען מ׳

 אבער שפעטער לעבען. בלײבט פערס
און שװאכער װערען גענוםען ער ךאט

אינהזןלט־פארצײכנים

&1 נוטער ,נערענטיגקײט״

ט  דער םװ ב*אדר דזשפינט םוז פיטיננ 2 !יי
_ײנ ררעסםאכער אוז ליאול ן * לאננער ־ר י

ט ײ  ל»ה«ל ױ:י«ז, װאיכקערם װײטנודס די .3 |
 ריםערםאכער גרופע א סנײדער. אב. — 02

.17 ל*קאר םון םעםבערם רי צו איערירט
ײט ׳ נפםיצען. עדיולײשאנאל .4 |
ט1*  — מױם נארנערס סזגםױעל #רעזידענט .a ײ

.1 זײם םון שריס
ט1.  םדאנעז אינאניזאציןנלס אוז מרײר .0 ײ

 םאכער שוירם יןורקער נױ דער סוז זיג דעי
% יוני*ז.

ט1  עם עה — נעלוירעט טיך האט ער .7 ײ
.1 זיים םון ערוס

ט1' נאטיצען. עדימפריעלע .8 ײ
ט1 — וױיטענם רער פוז נאםפעיס םעםמעל .0 ײ יאנאװסהי. ש

ײננמנ״ס *ױז• ענםמער עס#נ«ם«ערם .to |ײט :
 אםערײ דער םוז קאנװעגשאז רער אויף .רעדע . .

J ב י. — :J 1»ו קורץ לײב«ר. *װ םעדערײ^ז• קיוז
ט ; רעאקציע אימע ענניישע די n ךי

 ער איז נאכט טיטען איז און שײאכער,
, געשטארבען.

 זײנען װעיטער לעצטע גאםפערס׳עס
י :געײען

וױיס איצט םרױ, כיי־ין נאד ̂שילןט

יצטארב״. W אז איך,
 גע• נאך עי האט שיעטער וױירע א
: װערטער פאי״גענדע די זאגט

 ארעי״תאגעי די בענשען גאט 6״ואי
 זאר ;אינ׳דטיטישאנס פ־־ײח״טר׳יכ^

 אי״ן טאג יעדען ריט ױעיעז אכיערײזא
נעסער״. אין בעסעי
ד, סעריןוױרד•; א נעװען איז עס כ̂י

״ סצענע ריהרענדע יעצטע די  גאר• נ
 דאהטױריפ די טױטעךנעט. פערס׳קס

 שטארבט, ע־ אז אמעזאגט, אייזם האכען
 געשסאדסט איץ נאר אנער ױך האט ער

 דינע אי״ע נעװען ז״נען בעט דין ארום
 םע־ אמערײןען דעי פון חברים־פײזרער

 דאנ־ דזשײטס יבאר.י,י אײ דער״שאן
 פון וױיס״ןרעז״דעגט ערשטע- דער לואן,
 אנגעדסעז איהם האט ר אװ פ. א. דער
 אױך איז עס געשושט. און דזאנד א סאר

 «חך דער ראחאנ/ וױי״יאם צונעשוסען
 און שאנדוקטארס, קאר די פון זימןנט

 ציױיטעױ חןר פאר אנגעכוטעז איהם
כיאטיײדא נױי-ס, ױץ מיזישט. ײין האגד

>5 יײט fא׳ײ יש*יפ

 נ8 פאר $3.030 גיט אינטעונעשאנאל
אנגריפער פערעלשטײךס צײגען

ו$׳ססס נאך ג*ט באארד עקזעקוטיװ 2 לאלאל

 כאלסישאד װאשינגסאו, נאזונס זיגמאן פרעז.
פילאדעלפיא און
 דגטאן •רעזידענט איז װאך יעצטע

 האט .ער װאו װאיציגגטאן, אין געװען
 דער װעגען לאנפערענץ א אטעגרעט
 פאי־ יאליטישע דריטע א פון גרינרונג

 אפגעפ?וה־ ער איז װאשינגטאן פון .,,ט
 ער האט דארט און באייטימאר, אין יעז

 דזשאינט םון סיטיננ א נײגעװאױנט
 װאס ױניאן, סלאוסטאכער די םון נאאיד

 פאר געװארען איינגערוםען סיעציעי איז
דעצעםבער. טען12 דעם אכענר, פיײטאג

באלטי־ םרן ױניאן תיאוקמאכער די
 הײן אין ניט יײדער, ׳זיך נעפינט ר#ר

 אויף אכטענדיג צושטאגד,«ניט גיעגצענדען
 גע־ װערען װאס אנשטיענגונגען, אי*ע

 דעם פאליאקאװ, ס. ברודער פון מאכט
 ױניאן די ױניאן. דער פון טענעדזשעי

 די סים באדערען דך כסדר דאיט דארוי
 דאס און שאפסעס, נאךױניאן יזלײגע

אויס. איהר טאטערט
לײ־ באיטימאר םון לןיאוספאכער די

 קלאוק־ די אין װאס דעם, םון אױך דען
 םדױען, סך א באשעפטיגט װערעז שעפער

 איז פרויען די ׳איז שטייגער דער װי און
 האי־ זײ און ארגאניזירען צו שװערער

מעגער. די װי ארגאניזאציע, דער אין טעז
דעצעםכער, טען13 דעם אװענד, שכת

 פילא־ אין געװען זיגכיאז פרעזידענט איז
 די םון מיטיגנ א אטענדעט אין דעי*פיא,

 כייטיננ דעם אויף ױגיאן. קי״איקטאכער
 פונקטען די געװארען דיסקוטירט זיינען

 װעט װאס , אני*פע:ט נײעם א פאי
 רי ײאי װערען פארגזדײגט קירצייך

כאיעבאטיט.
 געפינען פונקטען :ײע די צוױ״טען

 אגריטענט, יארקער גױ דעפ פין צװײ זיד
אן און ינײבער סאניטארי דעל :נעט״יך

.)16 זײט אויןי (*לוס

 -אם עש ררער־ דעדנערזן צ• ענטשלאשען באארד עקזעקלטױ; .ענעראל
 פארדעשע ד• כא־-טען זאלען שולדיג;• די — גענגסטערס. די דעגען

• ב שױז פ*הלט פעד־שט־ץ - זיגמאן. פרדזידענט זאגט — שטראף,
ארב*יט. דער צ• עגערגיש נע־םען וױדער נאלד זיך װעט א־ן סער

ק*'ז  ניטא אלץ :אך איז פארלױםיג
 די געדונגען האבען װאס רי, פון שפור

 מערדערײכען רעם טאכען צו גענגסטערס
טאיר װײס־פױעזידענט אױף אנגריף

דעפארטמענט ■אריס דעי
 ניט שולדינע די דערוױיל נאך האט

 אינטערנײשאנאל אונזער אויסגעפונען.
 פאר־ דער ראס ענטשלאסען אבער איז

 אומבא׳ אפגעהן ניט זאל ברעכען
 דאך זאלען *טולריגע די דאס שטראפט,

̂ען זײ און װערעז, אויסגעםונען  ,באקו־ זאי
שטראף. פארדינטע זײער מען

 פרע־ האבען דעם כייט אײנקלא:; אין
 באראף סעקרעטער און־ זיגמאן זידענט

 אינ* רי ראס געמאכמ, באסאנט װאך די
 טױזעגר דרײ געכען װעט טערגײשאנאל

 פערזאנען, אדער פערזאן דעד צו ראלאר
 בארוײזע, אזעלכע געבען װעלען װעאכע

 םון ארעסט דעם צו פיהרעז זאיעץ װאס
 מערדער״ דעם אין פערזאנען שולדיגע רי

 זיך האגדעלט דא און אנגריעױ. ליכעז
 גענגסטערס, די װעגעז פיעל אזוי ניט

װי אנגריף, דעס געטאכט האבען װאס

 ד• האבען ױאס כויאגעס, די װעגען
 האבען װערכע ד/ ;עדונגען, גענגסטעיס

 איבער־ שױדערליכען רעש פארבארײטעד
 גע* תאבען באיא̂ו און דגטאז םאי.

 דרײ דעם װעגען סטײטמענט דעם מאכט
 צױ דעי מים אפפער, דאלאר טױזענד
עקזעקו־ גענעראל גאנצען םרן שטיטונג

)oi‘r 7 ײים *ײוי( *

 בראנזוױל אץ קאנצערט א
איװ יעדם נױ

/׳ I 1 # ׳ * “y י ״-׳y 1 די ir,,ta׳ ״י
̂*'4# “'׳׳* ׳ • •“ '“•y׳ |l y '^ l ׳ ״VI,*• “ ײ‘ I

 מיפגלידער אינטעינײעאנא^ די שיזי־ כאנץ
 אין פאיקומען *װעט דאס כדאנזװיל. ין1

 פעקכאן 210 לײשעאום, ײבאי‘־ ב^נזװיל
 ײעי*ען *ןיטיסטען ןראםינענםע סכריכ.

קאנצעיט. דעם אין באטײליגען זיך
 פון כיטג^ידעי אינטעי־נײשאנאי די

 זײנען פאמיליעס זײעיע און 4בי^נװויי
םרײ. אײנמריפ קומען. צו געיאתןן

 62 לאקאל ױניאן װאירקערם גודס וױיט
̂דן א כאלענאװם_צו די רופמ ?אנפעו

 געהט יאנוא־ טען31 קוטעגדען דעם
 רי צײישען אנריסענט טרײד דער אױס

 לאקאי ױניאן װאירקערס גודם װהייט
 סאנופעק״ ;ארםעטנס ״קאטען די און 62

 ײניאן רי און אסאסיאײשאן׳/ טשורערס
אגריכיענט דעם צוגעגרײט שױן זיך האט

אווןנס שנת דעם 2 לןויןאלפװ מנצשרם פראכספולעד
 די 2 לאקאל פייערט דעצעםכער, םש20 דעש אװענט, שבת דעם

 נענע״ וומרם געלענענהײט דער צו םיזאן. עדױקיישאנאל פדן עחזםענונג
 ,61 נ־ם. סקול ■«כליק אין קאנצערט, פראכטפולער שעהנער, א כען

בראגקם. איםם, «ארק קראטאנא און סםריט שארלאט
 פאםילען זײערע אץ אינםערגעש#נאל דער פון םיטנלידער די
׳ - ®רײ• אײנטרים קוםען. צו נעלאדען זײגען

 דער אױןף 2 לאקאל פץ אגאנםע דער אץ אײנצעלהײטען םעהר
צייטוננ• דער פון זײמ לעצטער

באנ״ע!. צו
 ארױםנע־ 1׳ו;יא די ס1#ת װאך ד•
 אסאסיאײשאן דער צו בייעף א שיקט

 ערקלעדענ־ זײ סאנוםעלוטישורערס, די אוץ
 צו גרײט שוין איז ױניאן רי אז דיג,
 װעגען קאנעפרענץ א אין זײ כױט געהן

 אין אגרימענט. דעם פון באנײאונג די
 ױ־ די ראס ערקלערט, װערט בריעף דעם
 נײע אײנינע ארױסצושטעלען האט ניאן

 .פארבעםערוננען, אײניגע פאדערונגען,
 אר־ רי פאר נויטיג העכסט דינען װאס

 איז עס דאס און פאך דעם םון בייםעד
 ײע־ געריפען זאי קאנםערענץ א דאטזאם

דעגליך. װי ניך אזוי רעז
 יױ די כיאכט צײט זעלבער תןר אין

 בײרע אױב ראס םארבערײטונגען, ניאן
 א צו קומען האנען ניט וועלען צדדים

 פאר גרײט ױין ױניאן די זאי פארניײר״
 ניט װעט מען אויב סטרײס. גענעראל א

 װעט פארגיײך, פרידליכעז א צו קוסעז
 אפענעם אן םאר גרײט ?ײן יוניאן די

 ײאמ םא^רוגגעז, די כאקוכלען צו קאמי,
אױסגעארבײט! חאם ױניאן די
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