
ר ע ז ד ײ ר ן ו ם םו ע ך ד ו ז ב . םי־נןן אי ר א ל א ד
באחומעז קאנען אינטערנײשאנאל אונזער פון מיטגלידער # ענגליש. אין איז בוך דער

^ םאר דאלאר. 2.50 םאר פרײז, האלבעז א םאר בוך א ע ד םך א דא זײנעז בוך דעש אין
אונ• םון אםיס אין בלויז בוך דעם באסופען פען ?אז פרײז אילוםמראציעש און בילדער

אינטערנײשאנאל. זער אונזער אין לעבען דעש ם*ן
יארה״ נװ סטדיט, טע16 װעסט 3 טעג ערשטע די פץ ױניאן,

 בוך דעס באקופען קאנען פראװינץ דער םון פיטנלידער די
לאקאל. זײער םון סעהרעטאר דורכ׳ז קאנ־ לעצםער א־נזער ביז

 די איז בוך, דעם האבעז צו זיכער זײז װילט איוזר אױב
חאפיע. א אײנשאםען זיך גאײך זאך בעסטעי

באםטאן. אץ װענשאן
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ו ס *ה v® ח r חז a n מארו DTSam
אלירט “בארא םעקרעטער ארד דעש אינםט א ם א" כ שאן אריגינעלע אן האלט זיגפאן םחןזידענ  ר א״נםטאל״

טע שענדײעאנס - ערװעהלט. יאהר נעקסטען פאר׳ן בעאכ אנכענ־מען. קאטיטע בודז׳שעט דער פץ רעקא
•y /י יידיי

 םאר איז אװענר פרײט#ג יעצטען
 דזשאינט םון אינסטאליישאן די געקופיען
 דרעספאכער און הילאוק רי פון באארר
 פאר־ זיך האט פיטינג דער און ױניאן,
 אריין. נאכט דער אין שפעט ביז צױגען

 או־ אין םארגעקופען איז כייטינג דער
 אינטערניישאנאל אונזער פון דיטארױם

סטריט. םע16 װעסט 3 בילדינג,
וױגעעםענט זיף האס ריטינג דער

 אי׳טער דער האט אםריהער געװעהגייך.
 אר״ זיין סארענדיגט באארד דזשאיגט

 געװא־ געפאבט איז נאכדעם 1או בײט,
 נייעם דעם פון ט$זיאי;סט$לײ די רען

באארד.
 םון טשערםאן דע־ נאכלין, ברודער

מ דע& געעםצגט האט באארר,  און סיטי
 דער םײנבערג, ברודער םארגעשטע^ט

 ״בױדזשעט־קאםיטע״ דער םון טשערפאן
 אויס״ האט באארד דזשאינט דער װאס

 צוריק ײאכען אײניגע פיט געוועהלט
 עס עקאנאפיע װעלכע באטראכטען צו

 ױניאן. דער אין װערעז געפאכט קאן
 לע• םארענדיגט האט פיינבערג ברודער

 רעסאפענדא־ אלע די רעפארט, רעם זען
 ״בױדזשעט־קאפיסע״ די װאס ציעס
 רעהאטענ־ פאנכע פארנעשלאגען. האט

 ארויס־ האבען קאבייטע דער פון דאציעה
 דאס און דיססוסיעס לאגגע גערוםען

 פון םיטיננען דרײ ארום פאינומען האט
 רעקאמעגדא״ אלע די באארד. דזשאינט

 םארעםענט־ נעװען שױן זײנען ציעס
 א פיט ״נערעכטיגקײט׳* רי אין ליכט
 צװײ ארער אייגע, מיט צוריק. װאף־

 רעסאמענדא־ אלע זײנען אױסנאמען,
 גע־ אנגענופען קאמיטע דער םון ציעס

װארען.
 רע־ האמיטעס דער פון פונהט אייז

ד םאר װאהלען די באצוג אין *ארט, בי

 אינ* דרעס דער אין איירזשענטס :עס
 אװענד םרײטאנ יעצטען האט רוסטריע,

 װע־ דעבאטע. יעננערע א ארױסנערופען
 ״סאדזשאריטי״ א געײעז איז דעם גען
רעפארט. ״סיגאריםי״ א און

 האט רעפארט ״מאדזשאריטי״ דער
 ,22 לאקאר וױ אזוי דאס רעקאטענרי־רט,

 פון טיױ א איז ױניאן דרעסטאכער די
 אגגעיטיאסען איז און באארד, דדטאינט

 איע רי וױ נלייך הערפער^זאםט דעל צו
ביזנעס די זאלען טו ראקאלס, אנדערע

 טעגע־ דיפטריקט און איידז׳טענטפ
 ער־ דױויזיטאן דרעס פאר׳ן דזישערס
 בא־ אלגעסײנעם אוים׳ז װערען װעהלט

 םון טיטגלידער רי הייסט, דאס לאט.
 באארד דדעאינט דער פון לאהאלס אלע

 פון באאטטע די פאר שטיײען זאלען
 ׳פטיכיען זײ וױ פונקט דרעס־דױױזשאן,

 רי־ ק״אוק אלע פון באאטטע די םאר
וױדשאנם.

גע־ האט ״כיינאריטי־רעפארט״ דער
).i«: זײט אויף (יטױס

 גענעראל פון מיטינג פערםעליערלימד
גאנג פולען אץ באארד עקזעקוםױו

 איז געישריבען װערען שורות די בעת
 מי־ יעהרליכער םערטעל דריםער דער

 עקזעהוטיװ גענעראל אונזער םון טינג
 פיטינג דער נאגנ. םולען אין באארד

 אין קענעדע, מאנטרעאל, אין פאר לוטט
ראיאל. מאוגט האטעל

םאנ־ געעפערט זיף האט טיטיגנ דעױ
 גע־ נאנצער דער און פריה דער אין טאג

 געװען איז כאארד עקזעהוכדװ נעראל
 האט באראױ סעקרעטאר אנװעזענד.

 צושרים־ װיכטיגע אייניגע םארגעלעזען
 ויגמאן פרעזידענט דאן.<האט און טען

 די ײעגען רעפארט זיין םארגעלעזען
 אין ױניאן דער םון טעטיגהײטען הויפט

םאנאטען. עטליכע לעצטע די
 םארנעהפט רעפארט דעם םון טייל א

 ;געשיכטע 17 לאסאי דער מיט זיף
 גע־ דער זינט פאסירט האט װאס אאץ

אנגעפאנגען האט 17 לאקאל װעזענער

 2 לאקאל ױניאן אפעריטארם
זואהלען ױ מיט א געהט

טעם קאמימע אבדזשעקשאן אג דעם מי ט ױניאן. דער פ״ן אפיס אץ זונ

לא־ ױניאז, אפערײטארם קלאוס די
 םארבעריײ די מיט אן געהט ,2 קאל

 לאסאל. אין װאהלען די פאר יטונגען
 לא־ דעס םון םיטיננען לעצטע די אויף
 נאמינײ־ געווארען געמאכט זײנען קאל

 און באארד עקזעסוטיװ אן םאר עאנס
 א גאר און לאקאל, םון טישערסאן א פאר
 געװא־ נ^םינירט זײנען מעםבערס סןי

 דער איז ארט צװײטען א אויח חנן.
 אן געםינען לעזער די װעלען צײטונג
 צעטעל פיט׳ן לאקאל, דעם םון אנאנסע

סאנדידאטען. נאמינױטע אלע די םון
 ער״ אויף איז מיכױנגען יענע אױןי

 און עלעקשאן אן געװארען װעהלט
 הא״ װעט װאס קאמיטע, אכדזמעקשאן

 װאהלען די אויםדכט איהר אונטער נען
 װעט קאטיטע דיזע לאקאא. דעם אין

 יאנואר, טען25 דעם זונטאנ, דעם סיטען
 אםיס אין םריה, דער אין אזײגער 10
םטריט. טע25 איסם 128 ,2 לאקאל םיז

 מוזען קאנדידאטען נאםינירטע אלע
 תאנדײ די סאםיטע. דעיר םאר ערשיינען

 דער םאר קומעז ניט װעאען װאם דאטקן
 ניט^ארויםגעשטעלט ײעלען ^ומיטע,

באלאט. אויפ׳ז וחנחנן
 זײנען 2 לאסאא פון טיטנלידער די

 םון נעםען די נאכצוזעהן יוויםגעםאדערט
 אויב און מאנדידאםען נאםינירטע רי
 גענען אױסצוזמצען עפעם האבעז ךי

ר װיםעז יןוזען עם זיי ואלען מונכע^  ת
האםיסע» אבדדפעקשאז
 יא״ כמן26 חנם אומנר, םאנמ^וג

r M 2 וועט Miwp סעקשאן חאמגז 
 ^ארשײחנגפ/קװאתאד• די אין ןמועג^ו

ײסיו ®ח *י« u ־^nr גױ נר r ^  v ,«ד

 און מיטינגען די באזוכען פיטגלידער
 עס װאס פראגען רי אין באטײליגען זיר

 דיםקוטירט פיטינגען די אױף װעלען
װערען.

ט נעקסטע ע װ אן. װע״ אנאנסירט װ
 לאקאל דעם אין װאהלען די װען רען,

םארהוםען. ײעלען

 עה־ צו געװאלד איבער קאפף, א פיהרען
 ניט לאקאל, באזונדער א אלס זיסטירען

 ב״ ע. ג. פון באיטלוס דעם אכטענריג
 אלע אײז^לאקאל איז םאראײניגעז צו

יארק. נױ גרויס פון אפערײטארס קלאוק
).9 זייט אײף (ערוס

ם י נ כ י י צ ד א ו כ ־ ט צ א ה ע א

.4 נ־מער ״גערעבטיגקײט״

̂ז. ם־מנ

ר דז־צאינט ,*;c :גימיט ‘2 זײט א־  דער סה בן
שעה:• פ. — ױגייז דדעסםאכער און קהןןול

ז ד• סיז רעזויטאט ץ, זײט ע ײ ו א  ל«יז«־־ איז װ
. ?. — ט ן א פ ײ  םעםוערםאכער רער אי; ה

אי ױניצז. ק ז. ד. ט לי בי רו
ט י י  — ײיס*! «.־סור םוז י*הרצ״ס צום .4 ז

נאםיןוען. עדױקי״עאנאל ל«אהען. 0 םאני
ט ײ ען ןלװיי .5 ז טיננ  ב«ארר, עקזעהוטיװ סוז כי

. א — י-׳צ לווקמ^ י א נ ט ר א  אםאיגאסײםער פ
ױבילעאום. י«הרינעז io םײערט

ארנאניזאןויאנכ אין טרייד .0 זייט
םי:; נעװעדקיצאםטען די םיז סי

. ז א ט ס נ ײ ם
 ■דיױאט אױשנעקוםעז ס׳איז אזױ װי .7 זייט

— ליד א םראגס אנאטא? — אײגענטוש
ר. מ. > ט פו ? ע ר ע  קא־ אינטעי*;יי״-*:אל פ

. ה. — לעגדאר ן א פ י ו ק ס
ט י י גאטי^עז. עריטאריעי־ע .8 ז
ט י י ^צי^אלע יאהר *u'fi ז "־ איגצערג כ עי

ר. — טער־נעזעצנעכוננ ז ד א פ ר ע ק. ה נ א ר פ
ט ײ ײכעל רעי .10 ז  לל«וס םון דע*ארטםע;ם י

ס — ױ:י*ז דרעסםמכער און רל א ש טי
אן ס ב א ק ײ ש ד ץ ד ג. ב. י. — סארוי אוו לוי

ט י י ײזןונזןי אוגזער םוז ע;י:ים .11 ז  אינטערנ
ײן. כ — •רעםע רער אין ט ש ק׳ ע ק  גע* םינ

 עריםםעז. ערס׳1נ*ם םוז נעראגלעז לליבענע
ט ײ  ק*םי• מוישםענריגע די םון באריכטען .1צ ז

- צצ לאקאל nb םעס ץ. י. - ל א ה הנ ע  אין ^
ר - ריזען םוז װעים א ע ר. ד ע ג די ע ב ע  ל
ט ײ  מלוסעז. •שםועםעז. קורצע .13 ז
ט ײ  *רװעדטײזםענטס. און ׳שלוסעז 1ר. אוז 14 ז
ט ײ ױני«ן. דער םוז יעכעז םון נײעס .1» ז

 מאכט ee לאקאל ױניאן עמבראױערערם
צײט יאהר 2 פאר נטאגריםע אן

ט אגרימענט ײטענדע אײיניגע ענטהאל  ארבײטש־ — פארבעםערונגען. באד
שורענס לאזען בעאםםע. זײנע עררועהלט לאקאל — אי״גגעשטעלט. איג

 געהט פאגאט דעם פון טען31 דעם
 צװישעז אגריפענט קאלעקטיװ דער אויס
 לאקאל ױניאן, עפברוידערי באנאז דעד
 אססאסי־ פאנופעקטשורעדס די און 66

 באצײטענס האט ױניאן די און אײשאן,
 אונםערהאנדלונגען םיהרען אנגעםאנגען

 טאנופעק״ דער םון םאר״שטעהער די פיט
 דער פאך. דעם אין אםס׳ן נויטורערס
 זײנען צדדים בײדע דאס איז, רעזולטאט

 אײנםארשטענחד אן צו געקומען שוין
 אגריפענט אלטער דער אײדער נאף ניס,
 קאנפערענ־ די אויף אויסגענאנגען. איז
 באטײליגט זיף הויפטזעכליר האבען צען

 לא־ פוז פענעדזשער עסענבעלר, מאקס
 פ־עזירענט פרירפאן, ז. א. ; 66 האל
 פרע״ גראהפאן, מורײ ; 66 לאקאל פון

 פאנופעקטשורערם דער פון זידענט
 סעקרעטאר זאהן, אלעקסאנדער ;אסס׳ן

םון פענערזשער האלפערין, װיליאם און

אסס׳ז. דער
 געםאנט װערט אגריפענט נײער דער

 צײט. יאהר צוױי פון פעריאד א פאר
 באדײ־ נאנץ איינינע, ענטהאלט ער און

 ארבײטער די אױסבעסערונגען. טענדע
 אויפנעהפען זיכער װעהען םאר דעם םון

עגםוזיאזם. פיט אגרימענט נײעם דעם
 דער װאס וױכטיג, איז באזונדערס

 ארבײטסלאזען אן עטאבלירט אנריפענט
 בא־ זעלבען אױפ׳ן פאנד, אינטורענס

 ױניאן דעי טרײד. קלאוק אין װי זיס
 אײנגע־ שױן איז לײבעל סאניטארי

 און פריהער, םון פאף דעם איז שטעלט
 יוני• עפברוידערערס די אז פיינט, דאכ

 די אגריפענט אין האבען איצט װעט אן
 קלאוס דעם פון פונקטען פונדעפענטאלע

אנריפענט.
 אגריפענט דעם אין נײעס א נאך

).16 זײם אויף (•שלוס

געםעטעלט יארק נױ אץ םיטואציע דדעם
שטענדניס א צו קומט ױניאן ט פאר ארס די מי אקט טר אנ שאבערס אדן ק שאנס דז אםאםיאײ

ט אנ עבר ארג שיפ דער פאר דוערען ם באשטיםען. צו מעםבער
װעלען אגדימעגםפ די

 זײנען װײםען, למזער אונזערע װי
 אננעגאננען צײט לענגערע א זײט שױן

 סון טרײד דרעם דער אין ?ןאנםערענצען
 אגרײ רעם באנײען װעגען יארק, נױ

 דעצעם״ אויסנעגאננען איז װאס םענט,
.1924 ׳טען31 דעם בער

 אינגאנצען ניט עס איז אײגענטליף
 קאנםע־ די אז זאגט, םען װען ריכטיג,
 באנײען צו אנגעגאננען זײגען רענצען

ס׳װאלט װען טרײד־אנרימענט: דעם
 אל־ דעם באנײען צו בלויז האנדלען זיך
 א עס װאלט םרײר, אין אגריטענט טען
 ניט מען װאלט צוגעגאננען, אײכמער סןי

 די מיט דינגען זיך לאנג אזױ דארםען
 לאנג שוין װאלט ?אן די און בתים מגאי

נעסעטעלט. בעוחגז צוריס
 האט ױניאן די דאס איז אםת דעו

 פונדאמענטאלע אײניגע נעפאךערט
^jror|איגשורענם אז שםיעער א וױ ״ 

םאניטארי א ארבײםםלאזע, פאר פאנד

 מיניפוח גאראנטירטע ױניאךלײבעל,
 אנדערע נאך און װײדזש־סקײצס

 טרײד־• פריהערדיגער דער װאס םונקטען,
 דעריבער געהאט. ניט האט אנרימענט

געדונגען. לאנג אזוי זיך מען האט
 געסע־ סכסוף דער ׳שױן איז איצט

 פע־ דער הארװיטץ, ברודער װי טעלט.
 םון דיװיזשאן דרעס פון נעדזשער
 איז איבער אונז גיט באארד, דזעאינט

 םאר־ א צו געקופען שױן ױניאן די
 םון םארשםעהער די מיט שטענדניס

 טרײד, דרעם אין אסאסיאיישאנס בײדע
 דזשא־ די און אסס׳ן קאנטראחטארס די

 אין אגריפענט דער און אסם׳ן בערס
 אנ״ דערײײלעד ״טענטאטיװ״, איז טרײד

 פארשטעהער די םון געװארען גענופען
* צדדים. דרײ אלע די םון

 אינדוסטריע דער אין םכסוף 1אײ
 די צװישען איז דאס םאראן. נאןי איז

זײ דזשאבערס. די און סאנםראסטאדס

 צרױשען שטרייט געוױסען א נאף האבען
 אויס־ אויך פסתפא װעט דאס און זיך

 איבער בלײבט דאן װערען. געגליכען
סעטעלפעגט. דעם ראטיפיצירען צו

 פארגעבראכט דארףי אגריפענט דער
 אלע פון פעפבערשיפ דער פאר ווערען

 הײסען, צו נוט קערפערשאםטען דרײ
סעט^פענט. דעם צוריקצוװײזען אדער

אינגי־ װעט ױניאן דרעספאכער די
 און פיטינגען פעפבער אײנרופען כען

 דער װערען פארנעלעגט װעט דארטען
 אויח אינדוסטריע. דער אין סעטלעפענט

 טיטינג פעמבער םריוזעררינעז א
 פיטגלי־ די האבען האל װעבםטער אין

 םא־ ,f גוטגעהײסען ױניאן דער םון דער
 ארויסגע־• האט ױניאן די װאם דערונגען

 די אויף און בתים בעלי די צו שטעלט
 די וועלען מיטינגען מעםבער נעסםטע
ם$םלםענט. דעם װעגען שטיםען דארםען
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 &ון.דער כ^רד נט חשאי פוז מיםינג
ץנ״אן דרעםמאכער אה קלאוק

y א r v f*‘ דז׳שאינט דעפ פין דיטי;ג 
 דיט־ נעױא־ען אפגעדאיט•;; א*ז ב#איד

 •1925 יאניאל, טע;14 דעכ װאך,
 באליבט דעם pc 4טײי איבעײגע- דער

*־־,ד װערט לןאנליטע בודדצעט דע־ סון • ײ«י ר<
גוטנעלױיכען. א־ן קוטייט
 א־;א* דלעב דעכ א:באיאג;ט װאט

 רעלאדעגדײט איטסע;ט8דע ניזי״טאן
 פפ;־ א דאכ יאנ־יטע דאיא-יטעט די
 ז•יא-;א: י**ן ױע״בעי־ דאי, עי־ע־ צ

 טיט•:־ 3אל-ןגבילי לױ א־ב״ט. די:;ט
ט זא״ .v ז. א :ען א!;^צטעי

• י זז דא'£עז
I

• ft• ttt«• > > ׳־ #
ט א  :יט זאי• ׳ך אין

pc קױאטא דעש
 א או; דיסהלטיי־ט װעלט פ־אגע די
 מ״' יע־ טיט זיינען דעי*ע;אטי;; צאדי־

 פא־' יאי*פ־;ז עס ־ױ אןוי דאכ ;ן;;
 איי■ ביזנעס יא־ ױאדױיען לרביען

 ״א־ײ ,’’א ;יט ?י• ןע־דלן דדצעגטכ,
 דעפאיטדעגט דעמ פא־ סע־זאן דער
 :א־ די;ש אלי,* ;עלן ;יט אױך זא״

יאט
ויי נאכדעב

אײכלנע־־עלט,
רעקאכיעגיאצי•;

ט ױעיט פ־אגע די  :י״
דאיא־יטעט די װערט

;;.,צולייזנע-וױז
 דעראדעגדילט וױיגבער; ברודער

א- די פון טענעדדצע־ס די אז אױך  פ
־ע; דעגא־טכצנטס יטידעגע  ;;יד.א: ̂ז

װאל־עז. די אין באי־אט סעיעיאטען א
אי ,דעי פון ברעסלאו ב־ודעי  ',דנ

 יױ אזלי דאט ערחלעלט קאכליטע טעס
 ;•;* דיסלדטילט :ים איז פלאכע ךי

 קאבײטע, בודזיטעט דעל פין ןואלען
 פײ:־ בלולע־ װארוס אײן ניט עי זעהט
 רעיארענדאצ-ע ד• טאכען זאל בעלנ
באארד. דזישאינט צופ

? וחדיס םלאלע די '*v T T v rv זול 
באםלאבטעז. צו יזאכדםע דע•

פאלקוכיע; זאי:ע; עס װען פלאגע די
 אײל^ענטפ, ביזגעס פא־ זואחלען די

 םײ:״ בלודעל איז אױפנענוכיעז װעדם
פאמענדע: דאש רזךןאכמנדילט בעלג
 א־ײננעבע; זאלען סעסבעלס )1

 א:פא;;ע:ױ*; אפליקײיזגאגס זײ^לע
 דעש :יז יאגוא־■ טען17 דעם שבח,

יאגואר. םע;24
ײער־ יאסיטע עקזאמיניײצאז די )2
 pc פעפבערס די pc בא״טטעהט כע
 ראקאימ די דידעקטארס, אװ באאלד די

 אס־סעלס דדצענעלאר די כיענעדז״צעלס,
 י1’ד און באאיד אי;ם8דד דעם פון

 דער סיז סעקלעטאל און ■רעזידעגט
 בייטעז א:פא;;ען זאי ׳4»אנא'’:טערנצזא

יאנואל. טעז26 דעם םאגטאג,
 אײ־ ביזנעפ פאל װאהיען )3

 טען10 דעט פאלקופען זאאען דזשענטס
םעבדואר.

 בא־ אלנעטײנעם אז בנוגע• פלא:ע די
 דא:עי יזי־אזק און דרעס די פאל אאס

דיסרומייט. ײערט
 א זעל־ איז פלאנע די וױ אזױ

 בלודע־ *טראגמ דאלומ האפנריצילטע,
 אי- זאא פלאנע די דאס פאל לאגגעל

 בדדדצעט דעי צו װערען בעומעגעבען
 לעיזאדע:• א אלײנצובלײגגען קאפיטע

באאיד. דדצאיגט דעם צו דאציע
נוטנעהײכעז. װערט פאר״שלא: לעי־

 באא־ד דדצאיגט דעפ פון פיטיננ א
 פרײטאנ, געװא^ן א»;עהאאטען איז
16 cyiיאנואל. טען

צועריפםעז
 דעפ אינפאלפידט 22 ^אקאא

 ;וט־ האנען זײ דאס :אאו־ד דז׳טאינט
 דעב pc פיאטאקארעז די געהײסעז
 ד׳;־ טען26 דעם פון נאא-ד דדפאינט
 יאנואד ^טעז און טעז2 דעם צעפבער,

 ד־־ אײ נאאיד די פון באליבט דעם און
יא:וא-. םען7 דעם pc רעקטאדס
 ז״ דאס אי:פ$*־כײרט, Zi ראקאא

 ־אטאיאל1® דעם ען5;וסגעה" דיאבעז
 ד<פ פון נאא־ד דדצאינט דעם פון
.1925 יאנ־א־ טען9

 דעם רױכען יאזט 35 ראלאי
 ד• גוטגעלײסען י-אבעז ז״ דאס באאלד

 נאאיד ;טיאrדז דעמ pc *לאטאקאאעז
pd אױ־ יאגלאי, טען9 און טעז2 דעם 

 דעל pc בא*יבמ פאיאליםעם דעם סעד
לאדיטע. עטrבודז

לא־ זי• לאס אינפא־כדלט 40 אאקוןא
 pc ®יאטאהא^ז די גיםגעזזײסעז בעז

 םען2 דעש םיז באאיד דזשאינט דעם
 פאיא־ דעם אױסעד יאגואי מעז9 און

 הא־ נודז״צעט דעל פון נאליבם ריטעמ
פימע.

 דעפ ;יט הײכט אחא^4* זעאבער דעל *י
ײאנג  בלױ טענעדדצעל. זײעד פוץ סא

 א״טאאיעגי״שזןד אז דאס נינפא, דער
מ זאא ױלק6?* קאמ»לײ;מ  אנגע^םעי

 לעאלנאגיזיל• cנייע דעם איז ווערעז
לעיאלםסאנם. תי*אוק םעז

 ךײ דאס אמפאלםײם 89 אאקאא
 *יאסאקאא דעם נוסנירײמז דיאמן

ר סעז9 דעם פון א בא• דע□ או; ^ו

 דידעקטארס אלו *באאיר די פון *י:ט
. יאנואד. טען7 דעכ פ*ז

בארינט קאסיטע פיגאנץ
 האט זי לאס באריכטעט קאטיטע די

 יצטיצע פאל ״פאײאגנעז פנענורען או
פאאגענדע: ׳אס לעיואדענדילט ז• אלן

 זאל ,174 ״,יאייא יוניאן, ביטיצעדס ד•
דא"אר. 15 נליט װעלען ט*צט;׳;״.־

;״,לומניעז^ר לוארקעלס ״גלעיט לי
לא״אי״ 10 י-ט ילע״צן ;•;*צטיצט ?אי

 פי־ דער פיז ^עיאטענלאציעפ די
נוט;עריײסעז. • לועדג יאבי-טע •אדז

•<n »»•••««• ײי; *אײיר״ אי י *f t  /ilk ‘ ׳VI ״ X *״“
• דאפ נאליבטעט ;‘:בע,יפ ב-לדע-

אכיאל :אך לאט לאטיטצ בלדז׳צעט ל*
א קאבעז פון פ־אגי; רי | PtM אײפיןײ

האנדידאטען ־ פא באיאט • •Y• MW י\P > «באזו
װא־ קוסענדע י ד• אי; כלענעדו״פצלס פאי

*.'l ,א׳ציאסעז: r תאכייטע די אין 1* י * •
פא־יצײדע־ רי י■ v מ •ײייײיי סענעדז דזיצאינט דעש-אב איז איטמע;טכ9;יד סעפאיאטעזא< ״- *« *י  בען4הא זאייען :אא־ל

נאיאט.
 אויך י־עחאדענדירט פיעבעי; בײלעד

 דאס קאטיטע, טאיאליט׳לט לעי פא־*
 י־אקא־ אי־ע פאי זײן זאי* באי־אט אי•;
 דעם אן אנגע״שיאסעי זייבעז ױעלבע יען

או באארד דז־צאינם
 באטלעפענלע לי
צל ־עכט א ,*,י

לאקאי־עז
 פין טעטבערס לי

י־יא־ זא^עז
 יעדען פאל לואלטע; ״.

 װעט ללעי־צעל אפ־סעי פא־ קאגדידאט
באי־אט. אױפ׳ץ עי־יצײגעז

 לעקאטע:־ קאטיטע מיגאליטעט די
 בא־ באזלנדערער א זיי; זאל עס דילמ
 די פון קאנדידאטעז די פא־ יץט

 פיעבי״ :א'־ אה nrK?xs דיזסב^ללי
 2̂ יאקאאען דדעסמאכעל די פיז בעיס

 לואו־ צו דעכם א האבעז זאאען 89 און
 קראויו די פין טעטבעלה .,זי פאל ;;,ט

 פאר װאלטעז זאי־ע• יאקאאען דאכעי־
 ̂א־ קי־אלקכיאצער די pc קאנדידאמען

קאלען.
 פאדט״דינענדיג סײנבעדג, ־,ברודע

 מאיאליםעט דער פון לעל.אטע:דאציע די
 רע־ די איט דאס באלליפטעט לאט־מע,

 לוא־ טעאריטעט דע״ pc לאכיענדאציע
 אאקארע זײן וואחאעץ די וועלען דיטע

 די באאלד, דזישאינט דעם pc :יט און
 בא־ אבער האט העינעל״צאפט יעצטע

 ברודער ױאהלען. אאקאלע געגען יפיאסען
 די דאס וױיטער ערלאערט פײנבעלנ

 פאיטרע־ .זײנעז באאטטע ע-װעדזאטע
 אלן באארד דדצאינם דעם pc טער

 באויז פא.יא:טלוארטליך דעייבעל זײ:ען
דא־ װאלט עס ע^עאפט:8העל ער

אוועקצונעהטען ריבטיג געװען ניט

 איז ל>וס קאסיטע, נאנצער דער םאר
 חרר װערען אגיםירט װעט ־עס םאל

 אויטסײדגער דער דולך אדעד איפאעסס
 א Pc ערװעהאונג דער פאר פרעסע

 גרווע א אדער קאנדידאט געוױסען
 װע־ באטלעפענדע די און קאנדידאטען

 פאר^אננ דעם אויף אגטזאגען זיך לען
 געבען צו באארד דדטאינט דעש םלן
 זײ דאס פרעשע דער אין ערמלערוגנ אן

 װעאכע די מיט טאן צו ניט גאר האבען
 זיו אנטזאגעז און זײ םאר אגיטירען

 נעמען זײערע זאאען ׳טטיצע, זייער פון
 בא־ דעם םון װערען ארונטערגענומען

 יצוין װעט באלאט דער אױב אלן י׳אט.
 קאנדידאטען די און נעפרינטעט זיין

 באטרעםענדע די און ערװעהאט, זא;אר
 דעש טאנען צו אנטזאנען זיך ײעלען

 פרע* דער אין סטײטמענט דעדטאנטען
 צורײןנע־ אטאטאם״צ זײ זאי־ען ׳סע

 לעם פון באאכיסע איס װערען צליגען
ב^ןאיד. דדצאיגט

 גוטגעהײ־ װעלט לעקאכלענדאציע לי
כעז.

 די פון קרעדעניטאאס פאמענדע
 פאר־ װערען דעיענאסען ;ײ־ערװעדזרטע

געלעזען:
וױיג־ דזיט, טיאער, דז. — 2 י־אקאי״

ולױצט איצטיײ אלן ;אנליןיז י̂ג
סאבעל.

 פארטרעטען ורערעז דעי״עגאטען די
 ביו באאיד דדטאיגט בײם י:$קאל יײער

 פאי לואהיעז זײערע האבען װעלען זײ
 אפי־ באאלד דז׳עאינט ארן לאאאקאיע

סערס
 צוגעאאזען. װערעז דעלענאטען איע

קלרץ, מ. יצװאלץ, ד. — 3 ל^קאל
 ע. אלז דרײפוס ה. װערטדױימער, מ.

קײיוייט.
 צונעלאזען. ײעלעז דעלעגאמעז די

אב, פאיצא, איװא — ’9 ל^קאל
יז

 ז צל
לום
 :עײיסע פון טעכיבעלס פון יעכם די

 אנגעישלאסען זײנען לועלכע י#קאי*ען
 ערװעהלעץ צו באאיד דדטאינט *\ם

פאלטיעטעל. זײעדע
 נע׳ אױך האבען זין זעלבען דעש אין
 דער pc םעטבערס אנדעיע די -עדט

 צ^הל א אליר 1אי יןאיריטע טאיאי־יטעט
באארד. *דזיצאינט דעב pc דעיענאטעז

 אלן דובינסקי ברעכ^או, בלידעל לי
 קאטיטע כיינאריטעם דער pc ;•;פא,

 קאטפלײנטס וױ אזױ דאט עלקיעלען
 יצעפעל דרעס די אין ארנײטער פון

 אײ־ ביזנעס pc אטענדעט ות-עז
 דע&ארטטענה, דלעס דעש פלז דזזצענטה
 קיאוה דעם pc אפנעטײלט איז לועלכעד

 דרעס־ די לוי אזוי און רעפאלטכיענט,
 ניט ע;ע:ל'יט£געי קײז לאבען דאצע־־

 כליט באלירונג :אהעגטעד זיא ללנלעז צו
 קלאוק די פון אײדזיצענטס ביזנעס די

 די אז לאנײצ :יט איז דעפאיטטענטס,
̂עז דלעסדאכעד  בעאטטע עדדועהרען זא־

 זייערע צו אטענדען ;יט װעלען :*׳!,ללעי
 די נייט איז זזןאבע דאס קאמאײנטס,
 אינ־ קיין ;יט לאבען זײ האאולטאכעד.

 נא־ עלװעקלעז אלז ײאוטען צו טעלעס
 צו אטענדעז :יט לועלען לועייצע אטטע
קאטפ^ינמס. טעכליכע ז״ילע

 ורע־ לעקאטענדאציעס די לױ ;אצדעש
vm\ דעד לוערט ליסקוטײט ;יינד^יך 

 יעקאמענ־ לואס באייכט םינאליטעט
 דרעס פאר בא^אט באזונחןרען א דיט

;וםנעהײסען. אשיסעדס,
אױך ־עסאדענדירט פ״נבעלג בלודעל

 א הערמאן, פ. קופער, ׳ב ;אלדבערנ,
ראבינבאך. ג.

 אױסנאפע די סיט דעלעגאטען איוע
 אבדדעעק־ איז װעלבע ׳«א׳פא אױוא פון

צוגעלאזען. װערען געװארע;, םעט
 פי־ זאסלאװםהי, ה. — 10 ראקאל

 פאי־ע*, ל. כטאייער, טאלס אכיצעל, ליפ
פעניןין. ל. און

צוגעלאזען. װערען דעיענאטען אלע
גןאל  דז*». אין ׳»יאדט ל. — 21 ̂ל

יעסער.
צלגעלאזען. װערען דעלענאטען די

 ײ. ׳האל#ערן פערל — 22 לאקאל
 ללפין אב. ׳נאי:אס פע;י הימעלפארב,

לאקס. עד. און
צוגעלאזע^ לוערעץ דעלעגאטעז אלע

 װײנ־ ם. קאנהקי, מ. — 23 לאקאל
 םרוכימיציק, ם. לאנדסבעינ, נזש. יצטײן,

נ#לדבערנ. בי און
צוגעלאזען. װערען״ דעלענאטען די

 בערע:* ה. ייאגנעל, ל. — 35 לאקאל
 מ. און לעװין פ. װײםםאז, ד. *צטײז,

יצעכטער.
אויסנא־ דער מיט דעייעגאמעז אלע

 װעלכער בערענ^טײן, ברודער פוץ מע
 צוגעיא־ װערען אבדדט/מטעט, װערט

זעז
̂ט 45 ל^קאל  ברידער די ארײן ׳ציי

םאסס. און פארעם
 'אבדדצעק־ װערען דעלענאטעז בײדע

טעט.
 װיטא טאליסאני, עד. — 48 לאקאל
 און אבראסיני ק. ינא,8ס האסאניא,

'ואלארא. דזיצ.
 אױסנא- דער כײט עגאטעז6דעי אלע *

 אב־ װערט װעלכער טאליסאני, םון מע
צוגעלאזען װערען דזיטעקםעט,

 י. ראזענװאסער, ה. — 04 לאקאל
 און דײװיסאן צ.יט ״צװארץ, י. *ציפכלאז,

בעיניאן דזיט
̂ע  אבדזיצעק״ לוערען דעלענאטען אי

טעט.
 פעם בערנ״צמײן, ט*צ. — 82 לאיואל

 סעמסאן רא׳צינסיױ, סעם יעלוין,
סטײן. ל. און

 בערניצטײן, אױסער דעלענאטען, אלע
 צונע־ װערעז אבלועזענד, איז װעלכעד

לאזעז•
 טאר־ בא^ערנא, דזיצ. — 89 י־אקאי״

 דדט. באי־אני, א. ביאדטיא, די נארעט
טייאזא. ס. און ע:יטא
אויפנא־ דער מיט דע^ענאטעז אלע

 צר װערעז טאדזיציא, די נייס פון טע
;עלאזען

 קאלך װ. — ברענטיע רוש״פױלייטער
נאײראצקי. װ. און טי״ט
צונעלאזען װערען דע־״עגאטען די

prm vmnuton ךי
tim נלײד אפוינםעס m irm אנ״ די

vn\n o invpm i רי 
vo חנילונאסאן r\ ff®an«3 vi pm 

m• ,19*0 - רעוולסאםען:
4ז«1י או| *עכם*ר סקי,

 אדסנן• o^fi jto’omp 1ד םוױ גאכדע
 TtM pm oiMrwrrrraM איע די הערם

JiroMH וױ pc סארםיידעוע^ די r̂v 
 טאיאײטמט א 03Micyjj,nM װערט

כאריכט. מיגאריטעט און
 טאי^רי״ דעל imc #אגסעל ברודעל

m די דאס רעקאםענדירט טעט, f'V i• 
^pjmo בעלניטםײז, טען: mo די MO• 

j זאייען עדטא, און רזיציא f ir tr v 
 •IV מר באאלד. דז^איגט צום װערען
 נאטרעסענת ,ד דאס וױיטער ?לערט
 ^1im ועװאלען אכדזיצעקטעט זײגען

̂וס דעס טלאץ דאס גרונד דעם  m לו
 ?יי״ דעיעגאסקן לדMנא דדצאיגט זײנען

 אין 9ב**מס באצאהלטמ אויך זײ גען
 1P3MH ײ9 וױ אבעל אזױ יודאן. דעל

̂י״עז זײ אז עיגןלעלט  %:• גים טעדר װ
 ,1WV4'9 באצאלי״טע זײערע לאיטען

 דדצאינם דין צל באיענטיגט זײ זײגען
דעי־ענאטע[. באארד

אקא״‘1 די פון דעי־ענאטעז די ב:לגע
 במדער לעלאטענדילט VA pk 45 י־ען

 וחן״ צלנעיאזען זאי־ען זײ ראכ 6אג״צע־
 די־עלטאלס אלו באאלד די און רען
 לועל• אױו״ פיאנע די אױסנעדען זא«ל
 •y: אבדדצעיזטמס ז-ינען זײ ;רוד בען

װארען.
 אױך למ,>גדyאפlרyר 6אנ׳צעי בדודער

 ;ים זאל ואשא אײזא יצװעסטער דאס
ױעט די :יז דועלען צלגע-אזען

 אלנטמי־זוכונג yלyכ,דלr;י א כיאבען
 pr;y; אבדז״צעל״צאן דעם באצינ אין

״ איהר.
 טינאליםאט רvד פאר רy>כיײ ברודע•

 וױ אזױ דאס רעחאט^נדילט קאמיטע
 סאכען 64 און 45 יאקאלען די
 או די צו בי״צטײעױגגען :ע

 זי באארד, דזיצאינט דעם פון
o ניט דעליצעד r o s n c זװ 

 כ צו האבען לואס פיאגען אין
 רyאב זאלען זײ ע;סעס,8עי.ס
 ‘פראםארנאי dsk זyלyװ זעז

טען.
 ט״: .דקר פאר לו»ין ברודער
̂כליטע,  ן וױ אזױ דאס דע:קט *

jMrpycrn גמלואר געסאבם איז 
 אי שוואסטאר װאס נדונר דעם
 געײאר צורײןגעוױסנז איז יצא

 לאנווענ^אן, צום דע*ענאט
 צו באלאגנט יזאט זי װאס

 אבדזשאלט* דער וױ אזױ און
 ז איז דאס צי רyכ,ז גיט אלײז

 זאל זי דאס רy רעלאמענדירט
 ציפ נאטyfi•yד אלס װערען זעז

באארד.
DJinoyns ערללעךט זינםאן 

 ד^אינפ דער דאס דעי*עגאטעז
םyר קײן האט  אכד צז נים נ

 לאלא^ען די פון דעיעגאטען די
 ו רyגyבyנyאננ דער פאר 04
 נעדאלםט האבאן יאיואלען די

 אי• □in ווענען װעלען םייט
v די ארײננ^טיקט האבען i 

 ני< אבער איז דאס וױ אזױ
 סןלענאם די דארםעז געװאלעז,

 דדצאיננ דער און װעלען לאזעז
 ד אױ&צונעםען כםyר א האט

דעם. ײענען בא״צליסעז און
 װ; באריכט מאיאריטעט דער

 זpגאטyדעל די און געהײסען
 די און 64 איז 45 יאקאלען

 די םאליסאני, כארענמסײז,
צונעלאז^. װעחנן עניטא אלן

ער״ דעל װערט דעם כייט
גדעלאסען. יצאן
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אן צ ײ׳ אל ט ס אינ
 איבער• נאכליז, ברודער ט״צעלסאן,

 סעיך נענעדאי צו טיטער דעם געבענדיג
 באדאזי, ברודעל רyורrטאר־טרעזyר

 אדיע״ דעם pc אינסטאלילוננ דער פאד
 □rH םאר באארד דזיצאינט קוטענדען

 דעלענאטעז די באדאנ?ט ,1925 יאהר
 געגע- איהם איז װאס עללע דער פאר
'M אייס נעײארעז בעז po D:rrTyia 

 זאתען דארױ װעלכע קערפעריצאפט
 }ic לעבענס yiiprio צעהנדייגע סאר

 ער םאכייליעס, זײערע אוז ארבײםער
 זײאנ־ דאס זyטMלעגyד די פארזיצערט

 pM שםענדינ ער האס טש^״אן דיג
 די pc אינםעיעסען די נעהאם זינען

 אױג pm פארסראטען האט iv וועפען
 וחד צונעם^לט וױיםער איהס וועט עס
 ®וז ידעזידעגם זײז צו viv די רעז

םרײ• ער וועט באארד, דזשאינט דעם
im איז אומיארטײא^ זײז צי ען r 

דעלענאם. יעדען צו און םראגע
הל א i װ » b ט ג אי ש רד ח א א ע. ב ם ם א א ב

 נאממײ״ אױן• נעםט באראוי ברודער
 _ בוטוכיםמ פאר װאהאען איז *שאנס

irum סאאגענחנ די .1925 יאהר דעם
.ן* עדוועחיט:

 וחנרט נמעלסאן אלס
2 ניכייז, ביודער ׳^ערוחןהלט

rm Dilri 4 ייים.«

M3BEB!
ISWP ffl DM ד   MtKKllJl

ipcryi ' װאס iifrjfj v *  oy 1ניױ 
yJyc pmדyrfר n  i f n  , * W W 

p \m« דט טן, w u t
Dir, דט )o n "?  * M W ד פ*ר 

f f  w  oy iyii <|tr«iiiii f j L 
Sלyסי-ט *•<♦«•/ r f  m  lf»lpyx V

vt* m וױ -ga nrijttoy* ipuim 
 twgn Mf»4»ryj n» 6000 סלן טעלט»

ifjfr בלעגען 1300 illf |«f r o ד1י 
ל  יןיץ רם דאט pm |injy»roi» לי מ

to ױאוט. ^יעכטעל  |jr»«n ו  דאס דן
ל  WPP מעסכערס «דן ן־אצמגט ת

pm ivopm ;y^t ן9נאטײיינ TI יין 
o o n ^ y c n, וײנמן m׳m iy  i ױס 

yoro.• ,נאטירלױ oy \yv וו^יט *yt
ooin( נאך ;אפען jgg  iprnjfjyo «t 

ר ואלטען ה r ס^סנורס מ t ײ טי  נו
 די כלױז ivoippj זײג^ אזױ ̂עט,

יבע1  יסססל, צוס ojyrrnj ipnyor ̂ו
pm זיו נאטײ^גען pm רבײט חנל• PM 
 WJJ1M" לסזסל דער װאס וןיעס אין

(מרנ״ט.
 oigpyi ipo האט מיענודדצער פאל
 הונד^רט pm גימן, אל; ראפיל וצטיםען

 טיססryj ןyהא: ©נעלסyo עטי״יכע סיט
 דט, to ן90כסחױו ;אטירליך נןגען.

י גיט רyגגy; יןײן iy^ סיל אז  יא- 1י
 דכורה^ס ס״ט iy;yo מיל גאל קןא,

מ די pc yטאג: אז ןאגען, י  ן9האנ װו
 V)yנווקס צלו^טער רyר אין געיצטיטט

iy:«n געטאן עס yי ל• jryo, ט װ״ל  ד
vio האנ רעטנעלסyן M׳iytyrynya 
 jyo נתן אז ׳;nyty; אלן נאי־אט דעם

 זאגען כייר געגעל. רyאד פאר ^וטיכען
 הוגלעלט רyיבM די חױו א וױיל עס,

 ״גע• סך א געױען זײג^ ;עגען כאלאטס
 באל^טס דא iy:Mi׳o בא״אטס. סואילטע״
m\1< *' אין דסטיי, ,M מכלאײזטצ tor 

 -ynnc ןyגצM*גגM לאב^ אגלעיע און
פאת׳סענעדדע^• •צטימ^ צו סמן

 או 39חס9אגנ אפיי״ו זאל ביען װען
 חא׳ בעגען געיטטיסט לאבען לל;י*:ע אלע
iy2 נאױאוסטזינ״ג, ;עטאן עש נעז 9 n 
y צו װאס ;יט זינע־ סיל ^ 'r; /אז זץ 
 אוג- pc צוטרױען דעם גיט לאב איך
 [VO'"* y^yiM אין טעשנע־יציפ. זע־
 אגטpyג האב איך אז הײגטיגע, װי

 װעי״כער ,9 לאיואל אין טענעלדצעל זיין
 אזױ מרכגממכט צײט דעל פא- האט
 •אסירוד ׳צטולפדיגע אזעלכע אין םיל,
 חוג״ כלױו געחלאנעז האבען אלן גען,

W געגען, טטיס^י עט^יכע דיט דערט i

. א ע י צ ו ר א ז ע ך ן ל נ א ד
 כיענר לMלyנyג שyד כיי (אננעגײלען

תי• ררעססאכאר לyד סון טיטינ; בער י
 יאנואל, lyטl4 םyד ,22 יאחא־• אן,

TJ25 קאסינא). הטיױועסעגט אין
 די אז כאטראכט, אין נעטענליג

:T װאלי^ן לעצטע  עלעק- רyד םון iy״
jn דורכנעפיהלט קאכייטע ס$\\4 g ry i; 

עגyכyגyיכעלגM און ןyערילינ אן אוױ•  נ
 -אוומקגע האט yקאמיט די אז און, אופן

 דורכ״ אץ צײט תyת-לyמ דרײ געכען
 די ^ninryTM און ױאהלען די םיהוען
jy צל;ײ אעער o 'o r  ojyf'io ״ װאס ז

v ניאל דעש גמן ivw h h) .נעװארען
:y i:vvv ד או באטראכם, אין, 

v ̂נלעקישאן o 'w איהר נמטאן האט 
 םארזיכטע איז דורכגעטראכט. ווובייט

כ אין נ^לאי־ט^ •און תונ  איבער׳ די אד
ב^ װאס מיטגלידער, טױזעגט *װײ א ה

ײלעט יאהר דעם ,דף .  דעם אין באט
 באארד עקזעקוטױו אז סלן אױסװאלל

טאד.yסעיול און
 n אז כאטראכט, איז נעטעגדיג און -

 אזא אויף דודכג^אנגען זײגזנז װאהיע;
 מיט״ די סאר ^שטארץ א איז ודאס אופן

ױניאן. רyד פאר און ^ידעל
נע• רי כאטראכט אין נעכלענדיג און

 oiv2^vo די םון אױסדױז*• • און לזלד
ט^ עהעקשאן דעל םח םי הא־ ווע׳לכע הא

• m יאהד דעש ottivi אזױ סאל צוױי 
יאח• סדיהערדינע די אין װי ארכ״ט םיל

y צוליב י*ז, ׳ i□ כמסבער יעדער װאס 
 אונטערשרײכעז םוזטyג האט נאזונדעל

 געקראגען האט • ער אײדער נאטען דין
 האט אונטעױטריפט זײן און באלאט •

ם׳ן ותרען פארגליכען נ»דאלפט  רע• סי
^ םיז ק$רד פי א

 ׳באסדאכט אין אלץ דאס נעסענדיג ׳ .
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 וסטער״8• בר, דועאמען צו טע־ינעלסו^
 דאמטוײ און ק־־אגיז איו װעימד פי;ע;

 פאלי^זען no ער w x*'״ 1PW יייס
 •אסירט האט oy אז איצט יאײק. דו

 סױ to און ןyט׳yכ ריט איטכליא ״yל
opop jyt מ סיט א״רגי די םא״ טאז 

jp ײעיען יתוגזים : oo to א״ן ;r׳vo 
j f lo w w jm

t o דy?גyאיז אז ן  צו yipz'H ס׳
ו iv איערירען ״ p•) זאלט איהר אז י i 

iy:MO jyc א םאר אוגטר^עהסוננ די 
cyopio. װיכטיג וױ אלײן וױיסט אילזר 

jpopr t און איז עס o, ט איהר אז  װו
 טי• jyoyj אלײן און פליכט mP"0 טאז

 טי־ וױפיל טארהױםון אײך אלן קעטס
איז קעטס  אײעלע צו סעגאיף נאל ס׳

באיןאג^ע. אין פל״גל

3 זניאן.לאקאל מאכער סעספעל דער אץ
yHJ iy i• כמעט *טוין איז סיזאן 

 דלײ אדעל צוױי, װאר א ןיא דא- װי
 מואען אין זײן וחנט חנר אח

 װעט op דאס ׳חאפען אאסיר «>0(
ipou •  |Mf .האב^ איצט כיז סיואן 

y$i to װאס עג״חנר^ חיכ^ע א 
P3gfl| ארבײטס־ די ארנײט. מײן דט 

d אין יאקאל רyfוגM אין pi 
ipj^ m ט - קאײן. דט איז סאמג  פ
y m  t<\ אר• אהן יאננ סאנאט^ אדום 

 y:*סלי po צײט א y3JM0 און נ^ס,
3P2g11 ^ א  איז סיזאז לyסאריג רyזײ כ

מטער. א jyiw דט ײײד
to ^דאס דעם, דאס דעיסאג 

iy די i " W, האכען װאס M.y«yr און 
yדאז די אין סיזאן י9ד r םא;גס יטעיעל 

 ?זגײ־ ,ד דאס סיל |y?pi ס\, נאיד ױך
חאב^ to דאש |yp;yiyj .ואיען רyד
0 p im 'W און וןדנײטסראזע צאחי 

ipo אלנײט. ס־ט פארזאמ^ ױ* דײזי
 אלג־ אין אדכײטסיאזע סון ל9̂ ,י

pm tupp  W ־4 יאהר דעסnyoy אזיך 
 ״טעיעל מגײדעד ya:Mo װאס דערפאמ

pvv\ סון אלדס op:vz, אל• די און 
v נ״טער wן po קײן נאך אן דאז 
.lyoipga אלנייט
 די וױ יצנעל, אזױ דאס װיל^, סיי
 רyדyי זאל אן, זיד פאמט אדנײט

M pc inoiyipoונזyלy צ̂ ענ״דעויyByל
Tf ^און אםיס איגזער סיט פאדנינד

jnji אז pnyp ov ipv אמיטנעגוכמנז 
iv"ז אין iyoM3iM דיע *pv  viP, זא,* 

 צו ^אגע א איז ז״ז לאחאל אומעד
h  iprgHMB א*y, נימ האבען װאס 

 םליככ די ױין op זאל אדנײט. ?״ן
Mê pny< pcטיצ'»yלמMדאס זעהן, צו ן 

 אר־ ארױ.־י קוסט אדב״טער דyײJ א װען
2”MtO קײז ניט האט װאס דער, זאא 

tv קײן און וןרנײט i jyoiPM□ ,•Mir 
 װאס אלבײסער, םyד דy♦בM ®אדצוג

o^yowi צװיײ א אויף ׳עא• 1ז״ נאר 
 מיט דאס ;',־uynyomMc ניט jmw טען
im האנדלוגג yטyרט yזסויסט נאר, ד? 
 ײארטען אלז ארבײט זוכעז װאס ♦,ד א•

 די, ניט און ׳לאננ סאגאסען דארױוי
 לא• זײעל ״סארנמסעי״ען״ צו ווכען װאס

Mr lyo’Pit M PM yj.■ ארבײטס• דעד 
 ״ילעפע״ דעם ;yo□•?׳• דארןי אאזער
 װאס ׳דעי ניט און lyo^^n צו רמגס״

 ♦ynyijy צו נאר זוכט און ארכײט חאט
שאו. צוױיטען א אין ארב״ס דין

 פון סליכט די זיץ אױך דאחי קס
^iMOimrwir pny א םאליאננען צו 

 אלבײטעל ^y’ pc מארד װארמימ
 דעל צל צונעלאזען וועיט iv איחתד

 או:ז ײעט נדיג,yאו^יט דאס ארנײט.
 ה׳זנם״ צי גמאמנאנהײט די נעבען אויך

 זאלען ארבײטסלאזע די דאס ראליחה,
 די איידער ארבײט, די jyointa פדיהעד

 8לצא איץ סאדלאזעז נאר װיאען װאס
צוױיםען. א אץ נמחעז אוז

 אג״ די דאס אױך, ערװארטעז סיד
 te,yiyr דאזינע די איז ארב״טער חנרע

מאי״טשעד״ דעם זycלyרױסהM וחנימן

 זײעי חעאשען און ■לט דעם אין סאן
 םיטנל*• איהר אלע ;y;^cyi‘׳Ma יאיאל

 אונזע• ןyרטאגyד אױך וױל איך דער.
 װײסט איהר im דאס *צנײדעד, yר

 שנײ האבען דארוי מען װאו א פון
r v i אד יזוסטyוױסען םליהער לאזט ד 
ר איז ^ X אפיס א P i IVJyp אײדער 

 װאש r׳yT^r צוױיט^ א נעהסט איהל
 און עטװאס סאלדינט אוו •Mr א האט

MOגכyװאס ׳דער װי כ^נהי, פיל מאל ס 
 לאננע ארבײם אחן א־לש זיך *דרעהט

oאנMטy.ז
טיטנ^׳ yלyו:זK פון כאטײליגוגג די

 •yjyo םאר אןrקyעל אוגזעד אין וער
 באארד ipoipytpy דזמאר-מקחנסער,

 גע״ איז קאסיט^ לעליןי און דעלעגאטען
jyp ערװאר• אונזער םאל איבערטראפען 

 כױטגלידער הונרערט ם*ר קגאיע טינג.
 םאר שטיסען זײערע אפנעגעבען ראבען

 פאי אםטען. דע-מאנטע אויבען די
 גע• עדװעהלט ז״גען עקזעקוטױוע דעל

:פאלגענד* די ולארען
 װערטהײניער, קורנה, רyכלבבי;ד
 דרײפוס, ?אייכלאן, בירריג, כל-יז^צאן,

 גאטליב, *צמעטעלער, ״עװאדץ, נאוטי^
 בליקס״ און קאלייצ יפװאגעל, :;,,4קאנלער

מײן.
 עהזעקוטיװ דעד םל; טעערסאן פא־

 ̂ שװא, ברודער נעלואדען ע׳־־װעהלט איז
 אלן יזורץ בלודעל ײײס־טיצערראן, פאד
 ‘*צכיע בר. סעלז־עטע־־, רעהארדי;; פאי•

מעיעי.
 צו עללועהי־ט זײנען םא^גענדע די

 דער צו 4לאקאי אלנזער פא־טרעטען
באאי־ד: רדצאינט
דרײ״ עײאױן, וועדטהײסער, הוױו,

 רעל̂י דער ׳סאר קאלײצ. און םוס,
לי־ט זײנען קאנייטע  די געווארען עלל̂ו

 אלן טאונ לאזאיאוױטש, :םאלנעגדע
בעטיגגער.

 קא״ אנחגלע די שאד ערלועהלוננ די
ט  א פאר i< •>*..*. איגעלײגט איז סyד

מיט״ננ. עהזעיזוטױו צױײטען
ארײגהוטע:* די דאס דזאפען, לאפיד

 מאיא־ װעכיעגס עקזעקוטיוױבאארד, י־ע
 װאש נײע, בלױז פון באיפטעהט ריטעט
 עקזעקוםיװ קײן געילעז ניט נאך. זײנען

 ,4לאקאיי אונזער אין כייטגלידער כאארד
 םיהרע• פון אלבייט רי נעהכיעז ולעלעז

 װאױל דעש סאר זאלגען פון לאקאל, »
 פאד םמילא אלן יאקאל םיז ivvovo און

 ערנסט טיםען א םים כייטגלידער, איהרע
 שטא׳ דעם צו יאקאל יעם־ בלעננקן און

וױ״ אלע נױד װעלבען , עיפאלג פין פעא
• יען.

 ״צטעהט ארבײט *צױערע און פילע
 יאהך קוכלענדען דעש סאר םאר אלנז
 :יא אלן האדכיאניע אײנינקײט, נאר און

 צו װארט פון זין םילסטעז אין •יאליטעט
 ארג״ צו אין בבליל ײגיאן אונזער

 העלפען אלנז ײעט בםיט, לאקאל זעי־
 ויאש *צלועריגהײטען, אלע כײצלסוטען

װענ. אין עמעלען אונז זיך װעט עס
סעקרעטעי. רובין, ד.

וױרטהינם קלוגע
ר האלפוען םע ז אין אי כאקש * הוי
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גליסאן mפוז יאהרצ״ם צום
pc קאהן מ. פאניא

 א געװאלען איז דעצעכיבער טען31 דעם
 ארטור געשםארבען איז עס זינט יאהר

 האס־ א אין גע״טטארבען איז ער נליסאץ.
 pc ע^טער אץ װאיצינגטאז, אין פיםאר

 ״שמעלצ־ זעהר איז עס און יאהר. 45
 פאײארעז, איהם האבען כייר װאס ריך
ױנענט• זײן אין גאר נאך

 טאלאנטםולע כיאננע דא זיינען עס
ױיניג נעהכיען װאס טענ׳טען ט װאס ו  די

 זיי װאס א^״ז *צטארבען. זיי. װעז זיך
 אין איבער, זיי לאזעז פאײכיאגט ראבען

 סקוליםור־ אין פײגטינגס, אין ״טליפט,
 אנרער אן אירגעגד אין אדער ארבײםען,

 אױך אבער זי־ינעז עס הונסט. פון פארם
 איז נרױסקײט זייער װאס אזעלנע, דא

 רא־ זיי און גופא זײ אין פארקערפערט
 אי* יאזען אדער איבער, גיט נאר זען

 איז װאם דאס און וױינינ. נאנץ בער
קטי4איבערכעבי זיי נאך ץ בעךדרי \  מ*ל י
שר אױס נים  זײער ■ערזעגאיכק״ט, זי

n: און הארץ o r. אײנ־ בלױז ב^ײבען זיי 
מ, זייעדע םון זכרון אין :עסליצט  נאהעננ
 ווערען וױיטער אבעי םריינל, אינטיכיע

סארגעסען. זײ
אי־ געװעז איז פערזאן אזא אט און

 װאס ,r: איז אײנציגע דאס גליסאן. טור
מע נעלאזעז האט ער  און פרײנד אינטי
 נעדזןבעניט זײן אויםהאלטמז װעלזןן ךײ

f װע^ען זיי װאס דעם דורך y m r פון 
 פערזענ־ ״טעהנע סאריטטארבענעם׳ס דעס

איכקײט•
 װאס באדױערען צו איז באזונדערס

 װען צײט, א איז געשםאלבען איז ער
 נעפרעדעט, האט על װאס אידמען זײנע

 טלײל־ױניאנס, לי אין ארבײטער־בילדונג
 פאל״ מזןהל אלץ װערען גענומען האבען

 באווענונג אלבייטער לי ווען וױלקליכטך
 אנ־ סעהר און מעהר אלץ גענוסעז האם

 עד װאס איז, oy וױכטיג װי עלהענען,
געפרעדיגט. האם

 זײן אין נעשריבעז האט ער װאס אט
ט דער װעגען בראשור ױי  אר־ םון גױטעי
ז בילדונג בייטעל ױניאנס: די *י

דמבאטירעז, צו נױטינ נים איז עם
 קאנםרא• קאז אלבייטער־בילדונג אױב
ע סיז ווערען לירם תןי  אלבײ- חוץ א אנ
 װערען קאגטראלירט ניט קאן דאס טער.

 אוניװערזי־ פיז באאסטע. שטאדט םון
 מי־ דער פון םענשעז פון אדער טעםעז

א, ײען טעל״קלאס. דעםאלט עס װאלם '

 דערװאקכעגע פאר בי^דוננ געװעז אפישר
jyr:yo, קײז געװעז :ים ײאלם עס אבער 

 בילדוא ־י ארבײטער בילדוננ. ־ ארבייטעי
 בא ארביי־טער דער אױסער דין ניט קאז

ניט קען דאס וױ מט אזױ *ונהט װעגוגג,
טרײד־ײגיאן. א זײן

פוץ נעפיהדט װערט ױגיאן א װען
yanjyonnn ט טיבות, בעלי  ״א py װעי

y, :»*BVP־iv,j r“, װערט cy ״וױול־ א 
ב/ פער א לדו:: ךי ךוען קל  אר־ די פון :י

 אנדע־ פין קא:טראל*רט װעדט רyט,ב'
c y ^ ^ T '^ r ^  yn, ט אח  אר־ דער pc :י

 דאס זיך קאן גופא, איגאניזאצײ; בײטער
 דעיװאקסע־ פאר בי^דוגג אגרופמז אפ**.*ר

:pס אבער איז עס ׳ ײטעי־ קײן :י ב  אי
עז וחןרט דאס וױ בילדו::, אנ ט ^ א  איז פ

cyi װארט״*. דאס פון זץ
ב־ארלאנג, ׳שטארהען א ד^האט האט עי
 באישאםען אליין זץייען איבײםער די דאס

 yלyעקטו^אי:טו און ;,גייכטי: זײערע
װערטען.

 DnycnypnKE :עװאיעז איז איהם אין
ת דער אי טרויכמןר, דילי אי  סט.£יא־1אי
 טרײב־ די כאט״ט דאס באנריפען, האט עד

 איז ר־באװענו:גyארבײט דער םון קראפט
 אבער דאס jyo iyp ^,אידעאליסטייע א ׳

 דזצאליסטייע^ א אויױ נור דערגרייכעז
איפן.
 אלע באנײפטערט ראל y^x האט ער

v%: װאס די z\ טעטיגקײט בײט אפ זיך 
 עס און באײעגונג. איבײטער דער אין
 ארבייטער־ארנא־ װאס ,inyr זעהי איז

 ״נליסאן איצט לל"־עזיעטאב ניזאציעט
 קא־ ברוקװאוד דעם איז סקאאער״שיפס״

^rrny. פאראײבײ אכיבעסטעץ װעט דאס 
:v} אנדענהען. ײייץ

 פון זyהא: עס פייינוננ א םאר װאס
 געהו* ז*י:ען װאס פריינד, .זײנע איהם

ט כיען  בארירונג ^אהענטער אין איר-ם סי
י וױ cy-f פון זעהן טעז קאז ז ײנ  פון א

 איהפ האט װאש אײנער פרײנט, זיינע
 צו נע״״^ריבעז האט :יליזאנט, גוט זעהר
 גע״פמאר״ איז :ליטאן ארטור ײען כייר,
•שרײבט: ער בען.

c ^דורך jn פרײנס אזא זיפ פאילוסט 
 ר.yאיעכי זײז ליאל איצטער מיר ײעלעז

ov אב איזyצו אונפעגליר ר%ט פאר ר 
 אלע כײר רייבער וײםיל \,1ב*שנז'בץ

 אוגז האט ער װאס דעם םון זײנעז,
V2v:]n,] אסת׳- גוטסיוײט, זײז דורך
מזצ׳פיםy:nyײזזדיגהײט

טעטיג״ עדיוקײשאנאל אונזער  
אױם זיר ברײט רךט •

אויס־ לעצטזצנס זיך האט  oy אזױ װי  
־ אגאל ג ^ ט r ײ Pױ ״y nyr:iK Bד n:y: 

קאן קײט jyo זעהן lyooycox פון  
ך/ ^ א ױויז או:־ ד  |^r:yoDpy ״ אוגזער  

ט װערען ר ^ ב ציי א ב yרטy װ די ר yט 
ײע װאס ?ורסעז און לע?נזש(רס • yאל 

איז חומ א cyn ארבײטעד  jyay:y: fyn 
סענ־ ױגיטי רי ארן אונױוערזיכ^צט

onyo.
 אונ־ איז ׳צײט יאר.ר y:^"H םאר

x :^ r ''p i 'n y  nyr^ טyטינpט  געײעז ײ
• צװײ די׳ אויף ?אנצענטרירט י ^ נ י  א

דטעט ^רבײסער nyn טוציעס, ^י ױו  אונ
םי די און ^ מיר .cnyo:yD ױני ב א  ה

 אױסצױשפךייט^ געישטרעבט ״שטענדיג
ם, אונזער ^י םינ  יארק נױ איז דא טע

ד און ר. ynjn:x אין איי ^ ע ל •
טyסטוד םעהרסםע די אונ־ אץ זyנ

 די און אונױוערזיטעט ארבײטער ךער
טי  אינ־ oyn פון זײנעז סענםערס, ױני

:jny| ישטענדיג סיר און ״דור
 מיט־ די זyרגרי'כyד צו אזױ וױ נעזוכם,
 איז דורי עלטערעז דעם םון גלידער

 אינםערע״ נעוױס וחנם לעזער אתזערע
 ־yלy 2אל אין דאס וױסען, צו סירען
װ ארבײטער אין חוץ א צער,  רזײyאוני
פ ע טyס ױגיסי די און ט  ?וםען רם^yנ

iny צונױף זיך u w ײע־ םיטגלידער 
דrםאר די איז כענטליד״  ?וראר• yנyײ

 iyo װאו נרױס״נױיארס, םון מאלעז
טyרyל סאציאלע די ישטודירט tyo און נ

 I טרייד־ ארבײמער־פראביעסעז, יפדא:ע
 I דא און וױיטער. אזוי איז ױניאניזש

 איגנ^יער דער צונױף יצוין זיך קוםט
 הופיען דארט ׳דור י עיםע־עץ כײט׳ז דור

 פאר״שײד^עם פייז ט*ט:ריד^ר yרyאונז
עלםער.

y^pyrx ס און הלאסעז ױ־ ט ^״  װערען י
:iy2y:y עי אין  בילדיננ, אײגעגע אוגז

 אץ אמ סטריט; טע16 רועסט J אי*ן
 ypyrrx פון טאנכיע פון בילדינגס די

 די זײנעז :אך אזױ ײגיאנס. לא?אל
 פאר־ ױגיאן אונזער פון בילדינגס אפיס

 עדױקײ׳פאנאל אין ײארעזy; װאגדעלט
 גרוי־ אונזער pc נוצען פארין סעגטעדם

. פער פ י ^ ב ט ע  טוי־ יוימען נאך אזוי ט
ר ע ט ^ ט נארירונג אין כיעמבערם ז  מי

 דורך ױניאז, דער פון רס1העד?וראדז די
־prny nyrrx פון טמטיג?ײטען די ״

נט.yארטםsyד ♦צאנאל ,
:־y*jx װאס טיטגלידער די עזrצוױ

 pc קורסעז און לע?טיפורס די אט יען
^י  געפי־ דױױדשאן״ ixr:yoopyw אונז

 אוג־ אין טעטיגםטע yoxo די זיך גען
nyr ^ אצי אניז  עקזעהוטיװ װי ארנ

ד  און ישאפ־טי״^ערלײט םזןסבעדס, באאי
3^pc yoc איז עס און לא־אלס. די 

 זײ װאס בילדוננ די דאס האםע;, צי
 אין אױסגוצעז זײ ןyלyװ באקומעז

ײי זייך װעלען און ױגיאז, דער  ץעט
 די כייט וױסעז אנגעהליבענעס מיט׳ז

 ױניאז, דער pc כײםנלידער ;יא:ד^ד
ט היכיע; וחןלבע  די פוין רױינע צו :י

roל p yכייד וזאס ?ורסעז איז ורס 
ז• בע

ני־

ern יז לעהםשויפ יז הורםעו
טיילע פאר־שידעגע אץ דעפארטםענם עדיוקיישאנאל אונזער פרן אראנזשירט

pc זםאדם?
ן

בראנקס. די אץ
,1925 יאנואר, טעז23 דעם םרײטאנ,

 י?לאב-רוכיס ד אין אווענם, איז אוהר 8
 עױעניו, ווא״שיננטאז 1581 ,2 לאמאל םון

 איבער לעתם״טורעז ישולטאז םר. וועם
 נלאסװאיר־ און ײעבער ״די הויפםםאנם

סםרײף״. סים

 זעל־ אין װעט פײה אוהר 11 ?ונטאג
y2; אײ לעװיז ײאהם לעקנדטויעז פלאץ 

 pc אנםוױקלוגג אינדוסטריעליפ ״די בער
nyn נעזזןלימםט. מאדערנער

הארלעכג אץ
 1629 סענטער, קלאי?מאכער איז

yם103 ?ארנעד עדמגױ, עקסיגגטאן4*

 האפמאן) ב. (דר. צבױ> װעם םסריט
 אין 10.30 זונםאג, ריזעז לעדטמורען

vv יאהר 25״ איבער םריח דער n w 
אסעריקא״. איז ארבײט^־״באװ^נג

 א■־ yיכטליכcיyג א איז d־hp רער
 ■ראבלעמען, #צילעז די איבער האנדלוננ
tyn^oyo אי־ רער סוץ אויפטואונגען און 

j;i:yv«.3 ארבײטער דייעער

ב^לדגיג. 9 לאקאל א״ן
 ־ycx pi^sp םיז אוידיטארײם אין

 ג•rסpyל 67 ,9 ^קאל4* ױניאן, רייטארס
 יא־ זyט24 דעם שבח רעם ׳r:yry טאז

 ־yל טאקס װעט בייטאג אוהר 1 ׳נואר
דיסקוסי־ און קורס זיין פאיטזעצען װין

.yטאדyכי
 רעזyװ פארטנעזעצט װעט ?ורס רער

 און פי־אץ זעלבען cyn אין טבתי יעדעז
צייט. זעלבער דער זיא

םאץ. דאץ
סע־ די ןyצyפארטז וױ;ט רא:א,ה הלל

 האל, ןyטהאװyב איז סyקציyל ריע
 ׳סי רום אין סטריט, טע5 איסט 210

־,nyox אין צױויליזאציאן ״די איבער

o 23 םרײטאנ, #תא״ n8 יינואר, טען
אװענד. אוהר

• נאלעדענד. העכסט אי? קורס דער
 רוסיש. אץ לעקטשור א

ם אװעגט, אין אוהר 8 םרײמאג,  ת
 םע10 איסט 315 אץ יאנואד, טען23

 יעחיןוורען קאריאוױטיע כי. װעט סטריט,
v* רוסי׳פ אין y* נעשיכטע״. ״װעלט

 ם«ד אראנז׳עידט איז •לעקטיי;ור די
 רוסי׳ע־יויל^ען oyn פון רyכיט;ליד די

onyp^pii^p iv פון בר. i .ױניאן 
כראגזרױל. אין

 זועט םינספחענדלעד אאעקסאנדעד
 און ״יסינאלאגיע איבער קורס א געבען

י־״שטאנ, באוועגונד ארבײטער די  דא̂נ
29 oynאװעננ^ איז אוהר 8 יאניאר, טען 
סאןpyפ 219 לײסעאום, לײבאר אין

.301 רום ׳סטריט
טיטגלידעף צו םריי איז אײגטריט

אינםערנײ^אנאל. רyד פון
סאיד, יי פאר און אױסקינפטע פאר

 אגאנ־ װערט ?ורס nyn וועלכע אױף
 אפים איז וױלנדעז זיך מען קען סירט,

pc .ליי• לײבאר בראגזוױל באאדד, דדש 
 דע^ארט״ ^ו?ײ^אנאל צום אוז סעאוש
D:yoװ. 3 ׳ yol6 .סטריט

א נ א ש ע נ ר ע ט נ י ע לא ס ײ ג ר ס רא ע ט י ז ר ע װ י נ ו א

אן ט ג נ שי א מ װ ד ת ד . א ר ו ק ס ״ ד ו
יאר?. v: סטריט, טע16 און פלײס ־אוירוױנג

ם ,1.30 ״טבת, ץ24 דע ר ט; א אנו שע ״די — י לי ץ עגג ר א ע אנ ק עי ר ע ם ך א םן  לי
ר. י. ב. — ראט־ר״ אלפע ט ס

ay אין זיך װעל^ װאס די i באקוכי וױ^לען קורסyא ז
^i?' עננלי^־אפעריקאגער nyi פון באנריף קלאוען n y D־,.

ת ב ױד ־־־ םא?טיקס". און פאליסיס ױניאז ״טרײד — .2:30 ׳ש »0סאפא י. דײו
אג, ט ה דער אין 10.30 זונ םען5 דעם ׳פרי ר צ א אנו ע — י ױני ל א נ סי פ מץ ״
ם. א. ה. דר. — קאנקורעג״ן׳׳ רי מ ס ר װע א

ט די װערען זyבאװיז װעם קורס דעם איז ױכטי;?יי פםיכאי׳א־ א פון ו
,anyn זyלyװ oy יטטודױם. גישען  yנyײדrםאר די װערען באטראכט ,

ארבײטעי־באוועגמג. דער אח אדן נלזלליפאפם דלר איז האנםלײימעז
אג, ט ע ״די — 11.30 זונ על רי ט ס דו ג ױקלוגג אי ך דער םון אנטד ע ת ע ד א ם

ט׳/ פ א עז על עז קארםאן. י. ה. — ג
ױם א איז דאס זyאינדוסטריעל uvi פזץ אנטװי?לונג nyn פוז עטוד

ױדאפ. איז PK אײזןרי?א איז לעבעז

ען ס ץ קרד ל די א א נ א ש ע נ ר ע ט נ י . א נ ג י ד ל בי
יארק. נױ סםר-ם, םע16 װעסם 3

 אהיי די א־ן ״פסינאלאױע — יאנדאר טען28 דעש ,6.30 אװןנט, םייםױאך
פיםשהאנדלער. אלעקסאנדער — בײטער־באװעגדנג״.

 זyכnטr םונדא^נטאלע די װעז^ן באטראכט װעלען סורם nvi איז
 אזוי האנדלעז iyr:yo די ?*בע[ װאס כאראקם^ iyD^r:yo אין
 בײ־ אינטיער^נםע זyרyװ אנגעװיזען ותגלען oy אנדעריט. נים און
rפילyאין •טאפ, אין לעבעז, מעגליכעז איז פאסירונמח די פון ז nyi 

:עז^שאםט. אין איז הײם
די אדן ״עקאנאםיקפ — יא:-אד. טען29 דעם ,6^0 אדועגם, דאנערשםאג

קאפאלד.. סילװגא — ארבײםער־באװעגונ:״.
 אינדוסט־ y:'D:*'«n די אזוי וױ jynyi: באטחמכט װעט קורס cyn אין
ŷ n צונויפג^טטעלט איז ?י װי ארגאניזירט, איז «p איתר װי cyo-« 

Drny:yoy.; איצט װערט אינדוסטריע די װי אויך ארבײט. ניזם

י ל ו א נ א ש ע נ ר ע ט נ י י א ט י נ ם ױ ר ה ם נ ע ~ ם

ם ק נ א ר י נ ט י נ ד ע ע ט נ ע ם
איסם. פארק קראטאנא ,01 פ:,ול פאבליק

.ױאלפם^ן. טערעזא — א״גשםיםוציעם עקאנאפישע די אװענט, דינכטאג
ט ם ד אי ײ טי ם ר. ױני ע ט ענ ^

 םאנהעםעז. עורענױ, ;ירשמע לעבען םטרים, םע4 — 03 פקול פאבליק
שע אץ סאציאלע ״די — .8.45 אװענט,• מיםװאך אין כוחות עזאנאטי

װילבערם. ל. א. — געזזיבטע״ אמעריקאנער דער
 אינדוסטרי^ גרויסע די ורערען באטראכט וחןלמן ?ורס דעם אץ

nyosi::x oyoyi: ,oy^*x:'coxp::: צוד;־ האבעז אנטוױ?לונג און
:yzv\ ־ דאסny:Kp'nyox לyבעז .DP^D^yDP8nx3 yiyn:irxc 

אך- און אעמערמ״דיאײם אנפעגגער, פאר געלערענט װערט ענגליש
גליײך. זיך רעדזשיסטרירמ דוענסד.

ן מ נ ע פ ס ק ן ע א ש ח ו י ד

\

 אין רײדען װעט *צולטאן וױליאם — יאנואר. םען23 דעם אװענבז, פרײםאג
 ;םממא דער איבשר בראנקס, עװעגױ, װאישינגטאז 1581 ,2 לא?אל פון ?לאב״רומס די

סטרײף׳/ גלאסװאירטהי׳ס איז ^vzvv ״הויפטמאנ׳ם
 דעם בײ דוסייט, איז לעתטמי״וי א — יאגדאר. םעץ23 דעם אווענט, פרײםאג

 וועמ נארלאװסיױ אנאטאל דר. סטריט. טע10 איסט 315 ברעגטיפ, רוםי״ט־יױליעע!
״.D:iry: זײז און ארבײםער nyn״ : רyא'ב רעדעז

אידימ!, איז לע?טשורעז װעט לעוױן מאקס — יאנוארײ. מעץ24 דעם שבת,
 ןײ עווענמ. לעק^ננםאז 67 ,9 לאקאל ױניאז, onyr’j’D pלאוp די פיז אפיס א*ז

>nropy- 1>*: דך װעט ry3'in אrײגyצײט. מיטאג ר
 די איז לע^שורען וױלט װיזyל טא?ס — יאדאר. טען25 דעם זונםעג.

 ײן• וועם לעקס^ור די בראנ?ס. עותניו, וואישינגטאן 1581 ,2 לא?אל פין רוטס
10.30 ty::xD אין nyn .םריה ny אנםוױ^ אינדוםםריעלמ ״די :איבער רײדעז ומגט 

ג^ישאםט." nyjny^o nyn פון לוננ
 לע?ט^ר^וי| » — פרײה. דער אץ 10:30 יאנואר, םען25 דעש זונמאג,

 (צבױן) האפמאז ב. דר. עװעניו. לעיוסינ׳יטאז 1629 #רyסענט ?אאויראפערײטארס
אכיעריאא*. אין באװעגוננ רyארב'יט יאהר 25״ :איבער אידייש אין iyn'»n װעט

 וײידעז װעם מיכסהאנדלער אלע^שאנתןר—יאגואר. םען29 דעם דאנערשמאג,
 ״•םי^אלא^ :איבער אוױפ:ט 7.30 אום .301 רום לייסעאום, לײבאר בראנזוױל איז
px באװעגוגג״׳. *רבײטער די

עז וועט ראגאןי ה. — יאגואר. םען30 דעם אװענם, פרייםאג ר ^ו ע  אי| ל
צױױליזאצת*• ״אטעריקאגאר : םעטא סטרים. טצ5 איםס 210 האל, בעטרזאייעז

x *עז,23 יאנוייר פרײטאנ, m י
t n 't

||1 0*1

 נאארד עקזעקזטיןן פח מיטינגען צודי
22 לאקאל יזניאן דרעסטאכער דעה פזן
 עקזעקוטױו פון דצוגנ ̂עyס#עצי א

 ױניאן, רyסטאכyדר ־yn פון נאארר
 געײארען ןyהאיטyגBא איז ,22 ל^האל

 יאנואר, iyo3 דעם נאבכױטאג, שכת
 16 ױגיאה nyn םון אפיס אין ,1925
 םארזיץ רעם אונטער סט., טע21 װעסט

לופין. אב. ברודער םון
vrr.z- ט,הyבאריכט האט לםארבyט 

אנס־קאטיט^ דער םא• אצי  צו ארגאניז
ycyn; האט באארד עקזעקוטײו רער 

 אויס־ ןyגyװ ywno די איבע-גע-ױדלן
 אדײנ״ אזוי וױ אײנצעלהייטען, ארנײטען
ס די צועגלטען ר ע ^נ אי םין כי ק א  25 י

^ אונזער אין צי א אניז  *ny האט ny א־ג
 ״y: זיך האט yקאטיט די אז קלערט,

ט זיגטאן, ברוױער מיט זעהן ^זידענ  פו
 איהם פון און א-נטערנעיטיאגאל, דע־ פון

 פון טארטעדיט nvi בײטען םארראנגט
 דיעסיעס. און װײסטס אויוי 22 1לאהאי

ס דע־ האט ז-נטאן כרורער  קאטיטע׳
 אז ,r־i:y־iny!’pny ענטזאגט, פארלאנג

 ראקאי פאױואס אירזאך, גע אײנצ די
ט ציזאדעגכעיטטאי״צען װעיט 25  לא־ מי
22 sxp אינדוסט־ וױיסט די װײר איז 
^ גע־זס ריע ט נ ו  איצט זײנעז עס א

ױיניג זעהד פארא; y װײסס ױניאן ז r־ 
ט ורעיען די א־ן *ער,  אזוי צייט דער טי

y דרעס ורע־־ען אױך אנדע־ע, ײ װי r- 
פער.

ײני:: זיגניאג^ס בױרדע־ ;ע־ איז ט
ױיפט ,ר פאר אין אז ׳װע; ע ו פט־י  אינדו
 די װעט װע־ען, או־טנעי-עבט ױירע־־ זא̂י

 4י־אקאי א ארגאגיזירען א:אר1איגטער:ע״
 א־גאניזירילן צו קאטפײן א אגפיהרען און
 יאיגאל פאר וױיר װײפט־אינדוסכריע, די
 צו א זײז אױפגאבע דאז*נע די װעט 22

____ ̂עװעי־ע.
ד̂א ה^ט באא־ד עדזעהוטיװ דעי

 די װאפ באיצלוס, דעם גוטיעהײהען בער
 א*ן האט אדמינ־סטראצייע םדיהעיר״גע

 דאפ |.yo*,:y::x אננעי*עגענהײט ד^־
 cnycoyo 25 יאקאל אי*ע אז וזייסט,

“אונז^ אין וױליעז י::ענוגיעןיאי
גאקאל.

̂ן פוגדעפטײענען  ,*vopyrpy די זײני
 מײ• nyn םיט ןyגעװ מיםנרידער כ^ארד

 נהײטyנyרyג nycr*iy דעי ניי אז נוננ,
 פאריאנג nyn־ix באנײען סיר זאיען
 דרע־ פון טיצארט^* Dyi בײטען בנוגע
.Dyoy-n און ױײסטס אויף סעס

 די געװאיעז iyo',:y:c,',x איז עפ
 טיר װאס פאדערונגען, ײ פדאגעיװעגעז

 px כאטים,yבאי די צו ארױס עטעלען
 -y::K באריכות האט האראװיץ ברודעד

 רי אט jynyornc עס װאס איז װיזען
 קט*שױyא:ום,כ די צו ly::inynxc נײע

 ^טע־ מיר װײל ,yM: ז»*גען מיר ר^יס.
 -y: װאס ̂ןyרונגyפאד ארויס אויך אען

 איצםיגען nyr:iK ןיא יפוין זיד םינעז
 :אר ׳רyטסגעב,ארבי די מיט נטyאגריט

 זײער איז iy:^r פאדעמנגעז דידאדגע
 אג־ פארטע או^סגעבעסערטע איצטיגע

 אין דא יטוין זײנעז װאס די, װי דעריט
 האם האראוױץ nynn2 אנריפענט. דעם

 ״ny באארד עפזע?וסױו פאר׳ן דאריבער
 |ynMrnyD:i» זײ װאס כױט ?לעהרט

פריהערדיג^ די םוץ !יך
 סעכד באארד עקזע^״טיװ y>K ;טיכט
 ־y: זײנען װאס באאמםע, די און כערס

 באטײליגט זיך האבעז ״ם'םיננ בײם ווען
 האט [,:y nyn װאס ריסקוסי^ רער אין

ii'Dipytpy y>y'D .iyDny:D'nn בא־ 
 רי אויסגעד^י?ט האבען onynoyo ארד

 זײ״ םאחגרונטמ y:'txn די אז מײנונג,
 nyt:w זyלyשט צו געגרב *טטארס ניט נען
:̂ <v ^ n״*y א אויןי :lyo^ty אץ ן1באת 

 ארבײטער. רי פון לאנע רי םארבעפערען
 כײינוננ, iyn םיט נעװען דינען אנריעדע

 אוכדטטענדען נyאיצטי די רyאונם אז
 ניט פאדי^רונג^ yny*UK הײן קאנען

רען.yװ דורכגעפיהרט
 איינגע־ אלע זyהאב פונחגסטיועג^

 זיך האם סיזאן nyn וױ אזױ אז *זטיםם,
 הײן ר*ריב<[ר |y:yp אנגעהױבען, עוין
 פא״ די אין ןyרונגyנרy וױכטינמ זמהר

jynyp טאכטyנ ניט דעױניעל

 םון באאדר וטיװpyזpy םיז זיצוגנ א
 איז ,22 לאסאל ױניאן, דיעסמאכער דער

 אװענט, דינסטאנ געװארען אינעהאיטען
 םון אםים אין ,1926 יאנראר, |yo6 דעם
 אונ־ סט., טע21 װעסט 16 ײניאן, דער

cyn אופין. אב. בר. פון םארויץ
״סא־ די םארטרעטענדינ ?אםיטע, א
 אויםגע־ איז סטעלטאן, פון ס?ול״ דערן

 און באארד, עהזעהוטמו פאר׳ן ןyגוראט
 טי־ מויםען זאילעז םיר אז םארלאנגט,

 װאם אונטערגעהםונג, דער פאר קעטס
 עס םמוי. דער םאר אײן iy:yn^ זײ
 פארלאננ זײער נעווארען באישלאסען איז

n םיגאנץ דער צו איסנרציאװײתן p 
סיטע.

 פח םענארזשער פײנבערנ. ניייער -
ט#באארר, דזשאינט א  אימדנעגצבען, ה

*t j* גזד זײנמז פאדזנרדנמן סאלנצנדע 
 בײם דזמאמדס די צו מוואראן ^טעלט

 כױט האט ױניאן די וואס מגפערענץ,
^יןצהאט:

 איג״צװעגס אונערפלאיטענט אן .1
װעיכען צו װעיען, נריגדעטyג זאי םאנד

 צוױי ניילעטײערעו זײילען דדצ^עערס די
 אר• די װאס יצכירות. H םון נטyפראצ

 זאלע; נטy§ראצ איץ און קריגעז כײטעד
כײטראגען. ארכײטער די

גאראגטי• זאיען דז״עאנערס רי .2
 זאל װאס ״סקעדממ״-נדײו, oyn רען

 יױ דער צוױ״צמן װערען אויסנעארב״ט
 אסאסי- טאגופעתט״עורערס די און :יאן

 װעט דזיעאנער א פאר אץ אי״טאן.
ן ע ^ מ ד א  נאיצטיט״ דעם רעכענען צו ס

 אר״ דער אויף 1■ריי ״סקעדוער״ טעז
 ?אנטראקטאר, צופ גיט ny װאס בײט,

 פרײזען די א*ן אונטעריעײד דער זאר
טyאײ:ג א:  רדצאבער דעם פון װערען ט

 ארביי- רי צו |ynyn אױסנעצאהרט און
 האנט־אק* באטדעפ^דען דעם pc טעד

טאר.
‘יײנע־ ילניאן פאגיטא״י דעי .3

 ױאס דדעס, nyny’אױף [V'/lv: זיר זאל
.jycMP װעי־עז רז־צאבעיס די

r. נא*צעפ״ גיט טאר ידצאב^• קײז 
 קאנט־אקטארכ, :יט־ױג-אן קײן טיגעז

,ny nyn און ,K ארױסצוגעבען אן הױבט 
 זאל ?א:טרא?טאר, oyo: א צו ארב״ט

ny רועגעז cyn ױניאל. דער וױסען ^אזעז
ט דדצאבער א װען .5 ערע־ cyn ;י

 נינרױגיאן א צו ארב״ט ארױס ניאל טען
 באצאהלען פ״וזעז עי זאי־ קאנטראקטאר,

 צוױ־ קאסטען די אין אינטעליעײד דעם
 ױניאן די און א־בײט :*ט־ױניאן די *צען

 כא־ אויך ער זא^ דעב אחוץ ארבײט.
עטראף. א זyצאהי  דדצאנעד א װעז ,Hxc דעכ אין .6

ס גיט סי ט א כיי אןי:יט־ א צי אי  ׳צאפ, ו:י
ײך ארב״ט ד• ־y כיוז  !.jpsnyip'i^ גי
 iv וערט1 ניט, עט טוט עי אזיב אח

 דער פון אויסגעיצלאסען אױטאמאטי״ט
אסאסיאײעאן.

 אײ טרעס רyאבrדז א פאל א*ן .7
cy כער i טאל, צוױיכמנז א אנרימזגנט 
ש ny זאל רט אויטאמאטי ספ^די  װע־ סו
ײ רyד פון רyמבyמ א א״ס רען אי  אפאםי

 כטyר א האבעז ^זא ױניאן די און ׳צאז
 װי |y^i:Kn אדער סטרײק א זyרום צו
 סכסוך דער ביז נױטיג, רפא געפינט זי

 דז״״טאבעד דעם און ױניאן nyi צוױ״שעז
. אױסגעגליכעז װעט ן ^ װ

אי nycKrn א .8  אױטא״ אויך ז
 רyד םון ררערעז אױסגעמיאסען כיאטייט

 כױט זיך באנוצט ער װעז אסאסיאײשאן,
ביכער. oy□ זyלטy8דא א

 םון אויד םאריאנגט ױניאן די .9
 פאך״ זײן זאיעז זײ אז דזשאב^^ס, די

D* אנטװארטליך ivvD y:'"\m םאר 
 ?אנ־ װאו סאר איז *טבירות װאכען צװײ

ט לעזyװ טדאהטארפ  די באצאהיען ני
הוםט. זײ װאס רyארבײט
 באריכם םײנבערלס ברודער נאך

ט ?לאר וואגדער ברודער האט כ ^  -y: נ
 דערכיאנ־ די בנרגע אײנצעיהײטעז וױסע

פאדערונגען. yט
 ד^־נאר איז דיסקוס״ע y:nycy^ א

ט ר ה ^ נ נ  די װעלכער אין געװארען, א
 רסyמכyם באארד ע?זעהוטױו yהרסטyפ

אב^ yבאאפט yאנװעזעגד די און  זיך ה
 ־yג אויסגעדריהט איז עס באטײליגט.

 וטיװpזעpy די פון אי כױינונג, די װארען
 באאפטע, די םון אי רס.yמעםב ^אארד

 פון זײנעז םאדערונג^ דאזיגע די אז
 און ױניאן, דער םאר וױכטיגקײט גרױס

 אױםנעםא־ זאל קאמיטע נץyאנפערP די
 םא־ אלע די הריגען זעהן צו ורערעז דמדט

v a n v i] פון זײנעז זײ װי אזוי yn•> יױ 
געװארען. פארמולירט ניאן
טp א מי  הארט׳ס pH לײזערסאן םון yא
 בא־ עסזעתוטיװ םאר׳ן ערמינען איז שא■
 yדאזיג די אז אימנרנז^נבען, און ארד

ט זיך האבען באלעבאטים  צײט א מי
 םירםע אנדער אן םיט פארבונדען צורי?

 אל־ רי ארױפצונעהםען ענטזאגט זיך און
yo .דעמאלט האם ױניאן די ארבײטער 

y* סטרײג. אין lycnya 8שא דעם i r 
«גן זיך זײ ןyהאב ר־צוyט  םון איגער'
 גע־ וױחןר און פירםע רyרמאנטyד רyד
yםyט  הא־ וײ אלײן. זיך םאר שאפ א נ

 צו געווענדעט זיר רעם נאך גלײך בען
ט טלעןyס געװאלט און ױניאן דער  מי
 זײ זאל װניאן די אז באדיננוגג, דער

 םרײ רי םון 19 ןyלײבpאויסצו ןyערלויב
v y ^ v n ,וױלען די װעםען אפרײטארס 

ארבײמ. דער צו ארויפנעהמען
 פירמע די אזוי וױ אופן רעם םיט אם

 די איז וױל, זי װעםען אויססלײבען װיל
ט סאםיטע  האט וי און צופרידען, ני

 באאדד ממועסוטיװ דער אז פארלאננט,
חעיפען. חןם איז איהר זאל

 א נעװארעז אויסנצסליכען איז עט
װחננסטיץ. שוועסטער די סין סאסיטע  אי
ח ע אלי  וועי־ חיםעלםארב, ברוחנר און ח

טץ צו^אכמז ואל כע  אוים״ סעסרעטער מי
 וי אױב און םאחלאנג, w נעחםען

 האט אםיס1 רמר או אױםנעםינען, ווצם
n אין r r ט אננשלצממחײם  גע״ ריכםמ ט

* הימ־עלט, םאד םארברײנגמן •דאס ױ א
וײרעסטאדס. איו באארד חנם

סעס. ,-------- ^

מיז  itk m  W a o iw
יזנילעאום עהריגעןי

 pc באארד עחזעחוטיװ ;ענערא״ דע-
 כאיצלאסען האט :עט״טעד4אטא דעד

 יעהרליכען פערטעל לעצטען דץ אױוי
 טא• הײנטיגען דעם אין אז טיטי;;,

 דעי װערען נעפײצדט זאל יאנואד גאט
1 tr,yyאײ דער פון ױבילעאום אהריגער 

 ג*• װערט ^ונייעאום דער גאגיזאצי^
 קאנ־ א!| .טאס״כיטיגגען דורך פײעלט
 :•h: j׳iy2*K יאיק, דו אין צע-טען

.yny:yp אין אױך און יא;ד צען
 אד־ אסיציעלער ״פאדטיצריט׳/ רyד
 עפ מאנט אמאמעטײטער, די פון גאן

 טען1̂ םון אויס:אבע זײן אין כאחאנט
 *y: דאיט װערט דפרנײ און יאנוא־,

זא;ט:
 ט-יע־, צאהר די ;yry: א*ז p^p״

 צוריק יאל,ר צעלן כ״יט לאבען ;,װער:
;yאי:ט װא:טy:־צוyלי לטעז yr?n אי־ 

 א״גאגיזא־ ״:־גײלער א .בױ^ פין ב״ט
*yv.r און ny;:xs א ציע.  איז װעג ^
 גלויסע ס;עש»ד״ט.יאו jyvy; די פאר

 זי/ פאר jy:xery: זײנע; אױפגאבע;
 םלײגט, 4צאהי לי jyiiy: א-ז קיײן און
 יצוגאים, צאהר לי בעװען א־ז :רויס און

 ארורגעריג• געװען א-ז כ*ען װעלכע מיט
 ל^־ ;עװען אויך איז גדױס אבע• געיט.

 לעל געװען איז גדעניצלאז ענטוזיאזם,
 pc גע^בטיגקײט לyל א-ן :רױבען

 סען אלכײט. לy:yרגע:ומyאו:ט יyל
ט כעוועז איז ^י נ  אנט־ לער כײט אנ

 לאס, אונטערצוגעטען שלאסענהײט
 או:* אן זײז צו אויסנעקוקט האט װאס

 ניט איז אױסװאהל קײן כיעגליכקײט.
:jyiiy, זײגען אוסעיטרעכליך װ״י :y־ 

 לי װעלכע אונטער ז,yבאלינגו:: לי ורען
 pit לזאפ <עארבײט. ריאבען ^ײדעד

 סװעט חצל ;ycny^'r-K האט צארן
 ׳ציולא* לעכטיאזע לי באפלײען ׳טאפ.

 ראט װאס ציל, דyל געייען א*ז פען
yoy^n; ,אן אויפבױען באגײסטעלט 
 פאל * איז שנײחנל פון ױניאן אטת׳ע

r־יל»:y׳איז ר jyiiya װאס אויפגאבע לי 
yocŷ לי ג^שטאלקט האט iP; און :*y 

upyy .לאם:ו:ג
 v::h• איז צוליק יאר.ל jnyy ״מיט

 װעל־ פון ,p:id דזגל כעווארען זyצו:ל
ov \vz םאנא:ל זיך האטy:לyכלyנט 

ײד, גרױסער םyל  םאלניכ־ האט װ*ס פ
 לי אױוי אין יג־אפ׳ סװעט םyל טyט

 נטy;אלמ ױגײטמל לי םון חולבות
 שנײדעל לי װעלכער אין װאילהעדס,

jyr.y: \v:"i ל אזוי פונ?טyאון נטלאז 
r שגײדעל לי אין װי שוצלאז v syr 

 *yאפאל: לי געװאלען אױפנעבױט איז
ײאילסעלס. ?לאלהיגג סײטעל

 צעהנללעע פן rnirts ליזי־ע ״א
̂ט לyכױטגליל רyנלyטױז  צױ איצט י*צט;ג

 :*nyy פון א־נאניזאצי^ אונזמל זאס^
 צוזאכענ״ איז ןŷטrנאציא:אלים רyלליג

 װי אלע — yיליtםאכ לyאונז ג^טטעלט
 באגײסטעל^נ מ״ט םילטyא:נ רyאײג
 אד־ או:ז^־ פון זyאויפטואונג לי פאל

 לעם כיס ןyדלונגyדולכג נאגיזאצי^
 :־ycyr.y^K און טלײהײט פון גײסט
 צו און אמאלגעכיײטעד דעי צו הײט
 באוועגונג. ארכײםער אלגעםײנער לעל

 שטונ־ אלבײטס yלאנג לי הלyמ גיטא
jin לי באלינגונגען. שלעכטע לי און 

 אלבײטס לי ראט אםאלגעסײטעד
 די װאף. א 44 ביז פארהירצט שטוגלען

 שכילות, איצט םאללי:^ ארבײטער
 ־yל זyליכr:yמ א זײ םארזיבערמ װאס
o:y3 .װעל זײ שטאגלyבאחאט^לם ז 

 האט ױניאן די pא ,iyr:yo םלײע װי
 לי פון באלגיטימונג דעל pK r>vi א

 איהרע וועלכע nyo:m כאלינגונגען,
 די איז אלבײטען לארפ^ טיטנלידעל

עע«עה
 מ״יזן פרן פעריאל קולצען cyi אין׳׳

 אויסנ^ לyסײטyאמאל; לי איז יאהל
jyc^ii אײנ איןyלי םון ר :yony-i 

 האט צײט ?ור^ר רyד פאר און ניאנס,
 iy::n^:y אזעלכע ארײנגעבלאכם זי

 אויף זי האט זי אינמםטליע, רyל אין
 צױויליזילט, ,D5yr:yoy:o^' םיל אזוי

 איז זי װאס םyל מיט פארגלי'ך אין אז
:yv,y| מיט pyy; זי איז צוריק יאהר 

 ־yאםאלג די ן.yענpנלn צו ניט איצט
^ל ײ  Iyנאלטיגyאיע אן פאינעםט מ

 באװע־ א-בײטער רyריג רyל אין ארט
 אוים־ האט זי װאס דעם םיט אוז נונג.

 די פאל םיטגליו^ר איהלע םאד נעטאן
 םא.- ניט דך ?אנען צײט יאהר צעהן
'^:jyc גלע־ און עלטערע איהר םיט 

ױניאנם. סעלע
 סא־ האט אסאלגעמײטעל די ,״וחנן

 וײנען ־ פאז איהר נאנדערנעװיהעאט
 שא־ געװ^ן שטעדט אײנציגע אין בלויז
 םעחר־ די אין ארנאניזאציעס. םח טענס
 אר״ אײן קײז גאר איז שםעלם סמע

 שיין איז יעצט <עוחנן. ניט נאגיזאציע
 קלצ׳ אדער נלאסערער ־אײן קי^ גיםא

 פאר״ די איז סאו־שעם שלײמר געחנר
 זיר ואל זואו^עם שטאאטען, אײנמטע

חןר םון דאר םיצען ױפ
--Ssfe

 L';y:v* א-גערא: און אטאלגענ״יטעה
ראכט. חדיא טיט רך טעז

 האנען װע: fjnjniar אח לאנגען ״א
 iflnf די א»ן דולנגעטאױעירט מיר

ט יאהד.  iy«ipy^:3 ריר |y)^f גאר ד
*vr^yyn  y w y ס,או איןyרלy r 

 אױך ־ייואנ^ טי־ר שונאיס;
 ן,yכ4fnp y״yנדוסטױ>א yoo-yrr דל

ט אננעפ״ד^ט און טע האפממ. רי  אין מו
״3 ^DiyDD אר וױy ,פא ראלjy^yii 

ך מיר ^אױוי ד :yiyn y^ ט i טי jn -ועי 
iy r3 צו אגטיעלאסענהײט 

yרDל צו ,5̂אyנ4ר:ריyנאך ן y-yoyv 
ןyטאס לי פא• ג^ױגסען

 אױפ״ אונוערע דװף ל.וחט רען ״װעז
 אוי^ אום זיך י,ותט jyo װען טואו;;עז,

 טיר, \yytV( רוע:. דורנגעטאכט^ לעש
 ״עטאי*־ צו» װאס טיט האכען טיר אז

fynŷ צו װאס כייט צילעז, D אץ זיך 
פײעױען, צי װאס

 יא״ טאגאט״ לyטי־יטyג^״אטא ״לע־
 my״ איז װערען געפײ^-ט װעט גואל
 Dy װאו ̂לyלטyטr און ׳צטאלט דעל

 װעט איכעדאל שנײחנד, זיד געפיגען
 -אלאל iyoin( רyר וועחנן לטyײcyג
:yמײטyל flv ל ׳ט\כyיאלריגע- צעהן ר 

אמאגיזאצי^ אוגזעל םון ױבילעאום
 :עװא״ סאלכעױײםעט זײבען אינעלאל

 ן״yלטyאנצp טאסעדמארזאטלוגג^, רען
ע ^נ שי אד  נא^ גיט אוגטעלהאלטוגג^ ם

 סא• אױך נאר מיטנלילע־, לי פאד
^ ז׳ײעלע ל ?ינ
 פאי״כערײטעט וועדען יאד? r: ״אין

 -rp לי פאל טועעך>להאיyאוגט ריימ א
^ אונזעדע פזץ דעד ^ ] ט י  אױך און ט

 דער פון ®לאגלאם לy:לyנצyגל א
 װעט לאטום לvד מײעדונג״

װעלען. אגאנסילט ׳עיעטעל
הא־ טיך װאס נאליכטען לי ״ױיט

 ׳דטyטr צאהל א פון jy^ipy; בען
 וומ-ען ^y^eyi ױבילמאום לעל װעט

םאלגט: וױ
יאנוא• טען10 לעס מילװאסי,

יאגוא- זyט14 םyל ?ליװלענל,
יא:וא־. ןyט16 חגם לאטשעסטער,

יאגואד. ;yol8 ®יטסבורג,
יאגואר. טען24 ^ײקאגא,

יאגואל. טען29 םילאמגלפיא,
יאדאר. טען31 און טעז30 באסטאז,

יאנואל. םען30 ׳פאול כט.
םענלואל. [yv 1 ,>איyסאנטל

 אלכײטער סקין שי■ און אוועראל
םעכלוא-. טען1 יאל?, נױ לאלאל,

פעכלואל. טען3 טאלאנטא,
 י^זילעגט נאאםטע. נעגעלאל ״לי
שלאסבעמ, סע?לעםער און הילמאן

^ת הױיט לי װעלען״זײן די אױזי לyו
 שםעדט. וױכטינע די אץ ןyםארזאמלונ:

oy אז באיעלאסען, שױן איז v im* 
 ראטשעסםןןר אין לײלעז װעט הילטאן

 וועט שלאסבעת בלולעל שי?אגא, און
 אץ םאלזאלזלונכען לי אױוי לייחגז

- און באסטאז ?ליװלענל, טסבולנ,יפ  ס
יאלעלפיא.

r*' ״אין  y y yטyהוי«ט די װעלען לט 
 פאלזאט־ ױבילעאום לי אויף לנעלyל

 גע״ דעם פון מיטגלילעל די זײן לונגעז
באאלל״. עקזע?וםױו ‘נעי־אי־

ען דג פ ע ד ת ד כ ר ׳ש ע ם ד מ י ס  ח
ל א ן ב ם פו ע ־ ד ע רנ ע ט נ  אי

ל א אנ ר. ש א כ

 אינטערנײ־ לyל םון ^םבערס yאל
 באל חסילים צום דין װעלען יטאנאל

 א•;״ םyל בײ געגעכען װעלט ײעלכעך
כאהל. טעלנײשאגאל

כלאנז״ דעם אין םאלקוט^ וומט עס
סט. סעסמאן 219 לײסעאום, לײבאל וױל

— חי םאל 3 בלויז ק*סט טיסעט א
54 yo^  לאסאלען זײ אין באסוםען צו :

 בראנזװיל דעם אין זיך iprcya װעלכע
אםיס. בא?ם אץ אדעל לײסעאום אײבאל

ע די ש די ד אי טו ל קו רי  אנ
אן ר א ב ש) ( ר םי הי ע ײ ם א ס

 •qmm סיס סאימרס ײסונםםיגזנ »יע חעלגום
5eT« »ימר ײיו ״ײמיתר^ םה צודױםעז

e* 1 ײנז. סיס ייל ג»י■* *vth יײיײ דעמזיסס שײנע נים
״0 »כס»יוס r« mb iw Bin »מז«י . 

ײי ע*ײבפ ײ ײ«י « ל5מ. ״ ?
*ivt ינח אויםיי םזדליל - t  m . * י 3 ווויור. 1 ביי - ות«נ
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פראגעז אוגאחאציאנס און םרײו
vvvvvvv\ V\ \ \ \  \ v

ד ױל ע ג אן ו נ רו ע ר ץ ענ ר א ע  ד
־ ש יז רו א ש ם ס ע.8ױ ג א ך

— :רעדא?טאר װערטער
 P# vפי** שטיקעא א מיר עריױבט

 אױפצודריקען ״נערעכטיג?״ט״ אונזער
 י״אגע געדרילטע דער װענן רייגוננ סײן
טרײד. קלאו? אין

 פאר־ אגדע־ע y״»c און איך וױ
 אז׳י װאכ צלה, הױפט די איז שטעהען,

 *לױס געלען כיאגופעקטיעירערס םיא
 ײע-עו אדעי ביזגעס פון איגנאגצען

 צו איבער נאייבט איצט דזשאבע־ב.
 אפצוה#ײ טאן ױגיאן די קען װאס ?עהן
 אח ניזנעכ, pc ארױסגעד; pc די טען

 דזשאבערס די אינחארעדזשען צו אױך
פעסטאויעכ. עפענען צו

Mlא איבערצונעבען דא דיר עראױבט

i

Sf-,1 n וו־ו id!

 איז דייר טאכעז ריר װאס אינצידעגט
 ר)1ס*ב־ה*נט־*חטי to ,bus•: אונזער

 ביי־ :ין איך צו זעד,ן אירזר װעט דא;
 דעל ללענען רייגונ; נליק צו רעבטינט

טעד מאנ ענדעי ױנ צרה״ א
 ״עקסלןאוכױר אדבײט באס כײן

״ שאי איז װען דזשאבער, אײן פאר י  ז
 אפערײטאיס 8 ביז 7 םון געװען נען

 א געדאכט איז עס וױ גאןי כען האט
 דויב׳ן איצט אבער אעבען, שטיקעא
 אין 12 כייד זייגעז סםאפעדזש, יועצםען

װ אה צאהי ח ז ;אך ח מ א  א ע״ד־ ט
 :יטא איז עס װאס אדבייט, איין גוטע
 פאלשטעאען דך אילר הענט םך. קײן

 וױ אזוי פיאנט. פען אענען א םאר װאס
p איז װײסט, איהר ’p קיי־ ־צו דזשאבס 

 אנגעםאנגען טיר האבען ניטא, איצט גען
 זאל זי אדער פירכלע דער םון םאראאנגען
 אדער *ושאבער. א נאך םאד ארבייטען

 פלן *דכייט כיערזר ?ריגען זעהן זאא זי
דזשאבעד. דעם

 םיל אונז ראט ױדאן די געװעהנאיך,
 פאי־אאנגמז. אװזערע אין מיםגעהאאםען

 אבער בעסט אידזר נעטאן האט םירםע די
 איז א־נײט יזײן עס? העילםט װאס

 ;יט ;אר װײטער העז כיעז און ניםא,
הוגנעיעץ. צו איבער אונז בילײבט טאן,

 מײניגנ רײז נאד ױאס :אןי, דערצו
 :באס דער יפרייט ׳אלעס װי ערגער איז

 לײטע^ אזױפילי האבעז איף דארף ״װאס
 ,1א:דער״ ערגעץ ניט איהר נעהט װארום

ט געפעהרט אײף אז  דאס דא?״ :י
ענײדט  םאאבה בעא אניעםענדיגעז יעדעז ׳

 אױף וױא איף .םעסערס מיט װי אזוי
 פוירסט זיצען אינז בײ אז באמינרקעז

 האבען װאס ל"מע, ארכײםער. ?אעס
 די אין געארכײט יאהיעז זײערע אאע

*אעצעד« בעסטע און גרעסטע
 דאט ױניאז די ז:ז ׳איז סײנונג םײן

 דעם פון אפטרעטען אביסעא געדארפט
 מאנוםעקםעו־ די םון פאראאנג הויפט

 ״ד־יסטישארדמ;״ די איז דאס און חןר
 אינגאנ־ זאגעז צו ניט םײן איך םראנע.

 טין אזא אױוי נאד הפקד, אאזען צען
 זאא םאנופעקם^ורער א אז שטײגער,

 אדער דאא אײז םעט זײן בײטען סענעז
 בע־ טאגאט דעם יאהר, איז מאא צוױי
סעזאן. ביזי דעם פאר

 דעש דער׳םירדע נענעבען װאאט דאס
 זײער צל ארבײטער םיטען צו ם״טענס

«r זייז צו מאאכה בעא דעם און לײן si. 
 ״ריאד־ רעס איועהנענוטעז װאאם דא&

״ ײעאן אניז  נממדײ דעם און פראברעם ג
די ״טײעט זײנען הענם זײערע אז או  ד

 דעם האט ע- װעז םאאכה, בעא דעם און
ן קרינעז צו ״כדטענס״  אדבײט אײז די

 קען דאן ׳דעם צו געױזט איז ער װאס
 נ*ט װעם םע; און ■רײז, זײן יןרינען ער

װערען. •טור איהם םון װעאעז
 א ארבײס ׳איצט איז עם װי אזוי

 אי־בײט ביאינע ביי םאאכה כעא נוטער
עי• ניט װעיט גוטסהײט זיין און  ״אפדי

 און r,c א איהם םון װיא םען אײטעם״.
ט ער איז דעם צו נעװאױנט. ני

 א םלן מאז א ארבײט םארסעהדט,
ײ ארבײט אײז ביאינע  ער גוטער. א נ
 צר דאש דארן• פען אבעד סף א מאכם

טרעגען...
 צופיידענ־ נעװען װאאט דאם אױב

 נע• װאאט עס אז איף גאויב עטעאענד,
מרייען. צו ראטזאם װען

 כיען װאאם םלאנה בעא גוטעז דעם
 און באצאהאם, נוט און נעזוכם איסער

 נײ איסער סען ״קען אי אי אי :יט דעם
ר  װאס םעקטארי, גרױסע א אין ױזען מ
 א בײ גים ,tא װײנינ זיד זעהט ער

 אר־ די צעהאט עי װאס קאנםראהםאר
 םינגער. די אויוי בײםאר

o געגעז • n זײן .אר קזמעז n וואס

 קאגטראקםס׳/ ״ט״ם אױ(י אינײטען
 ״גוטע נעצעחאטע יץר די פון די אדעד

 קאײ־ ןעהר א ז״יגען די אנצר ״עפער/
•יאצענם. נע־

 און דף טאטערען ראדזמאריטי די
 םאחעיםעאטען יעצםען זײער אױוי עסען

 און יאחרען, םריהערדיגע רי פון ראאאר
 אײן גאר — אויסנצחן, זועט דאס װען
!טרײבען װעט דאס װאס צו װ״ס גאט

 אויס זיך רעדט ?יאיקמאכער ברידער
 װערעז געטאן טוז עפעס מימוגג, אײצד

׳שפעט. צו איז עס כעפאר דעם צו
גרוס, ברידעראיכען מיט

ס ק א , מ ר ע ר ײ ) { ?
.5316 אעדזיטער ,2 אאקאי כיעטבער

 נאך האט ױניאן די דענקט ער
 ױכטיגע דאס געפונען ניט

מ-טעל.
 ״נערענטינ״ פון רעדאקטאר לוערטעי

— :יױיט״
 איצ־ די אנבאטראבט אין געטענדיג

 קוכיט ק^אוקכיאכער, די פון יאנע טיגע
 נאנצע די אז איבערצייגונג, דער צו טען
 די װאס דערםון, געגוטען זיך האט צדדז

 אויםגעגעבען האבען ראנופעקטישורערס
 גע־ זײנעץ און ׳טעןער אינסײד זײערע
 קאגטראק די און דדעאבערס, װאדען
 סאב״מאנופעיד נעודאיעז זײנלז סאדס

 אפיאו האט ױניאן אוגזער םיצורערס.
 די pc האנדאונג אזא אז *ײגטוזעהן,

 די רואינירען װעט דאנלפעקטיעןרערס
 אנגענופען דויוא האט *און איגדוסםריע

 אבער דערצו. דעדאא;ען צו ניט פיטאעז
 זי האט ארויס, איצט זיף צײ;ט עס לױ

סיטאען. ריכטיגע די אמענוניען :יט
 די װאאט נאןי כיײנונג סײז נאך
 אז ׳מכה דער צו נעװעז רפואח ריבטיגע

 זײן אויף גיט פאנופעקטשורער א ײעז
 און דדטאבער, א װערם און פעקטא־ייע

 און דז״פאבס אהן באײבען ארבײםער די
 װאאט טאן, צו אהין װאו ניט זיך האבען

 ארבײ־ די אז זעוזן, באדארםט ױניאז די
 םעפטאריע. די אימןרגעהמען זאאעז טעי־

 םעיוטארי אנדער א דיננען זאיען אדער
 יזא־ א אױזי ארבײטעז פארביײבעז איז

 ױ דער אונטער סיסטעם, אפעראטיװען
 אז דעראאזעץ, ניט pn קאנטראא, ניאנס

 נרײ־ איבער צױפפרײטען זיןי זאי*ען זײ
 םענשען 5־4 יערע און ׳יארק נױ טער

 אײנ־ ״טבת זיף םאר כלאבען זאיען
 ״קא־ אדער יפאפ׳/ ;לאפען אז םיקפענדינ

 ניט דען װאאט יעאפלזע. אפערײיטאן״
 טאנ צו הײנט בעסער סך א געװעזעז

 ״&ע־ די םון או־ויסנעםאאענע אאע די זוען
 יארק נױ איז געפינעז זיןי זאלען פער

 ניט און קאנטראא, ױניאנם דער אוגטעד
 ל&טעדט־ ארומיגע די אין צרעפרײט זײן

 םון באנדאאר די אויפפאכען אוז ^אך
 די אויב ^עפער? ױניאן יארסער גױ

 די צונעטראםען ניצ£ דאן האט ױייאן
 נאף איז מכה, דער צו רםואה ליכמינע

 אזױ «פוין דארף עס אז געדרוננעז, :יט
 וואאט מען אז רעכען איף פארבאײבען.

 מיטעא דעם טרייען נעמעגט איצם#:אןי
 פארגעשלאגען האם ראװינסקי בר. װאס

נעגען רםואה נייע ״א אעםער זײז איז

• a

 םען באנרעאס״. פון םאר׳פװינדען דער
 קאאפעראטירת גרויסע איעםיתסען זאא

 דצר פון קאנטראא דזנר אונטער מעפער
 די פאר דיחגקט ארבײטען און ױגיאן

 עע־ אזעאכע װאאםען אפ^ר דז^אבערס,
 אנטאאםע* די פון סף א צוגעצױגען פער

 תאאפערײיעאן און ־״/urayr ״אפצן נע
^עפער.

 טאנוםעק־ רי אפיטר װאאטען אױך
 סארבאיבען, נאך זײגען װאס מיצוחןרס,

 װערען םון ר,ש? דעם אנגעװאױרען
 איז עס אז אײנזעהענדיג דז׳טאבערס,

 םון רועיען צו פטור תרופ־ יזאײנע א
 װאאט ױניאז די װײא ארבײםער זײערע

 כיאנופעקט^ורער דער אז געזעהן, יטױן
עריטםע די זאא דז^אבער א װערט װאס

 קאאפע־ דעם אין אדײננעבעז ארבײם
 אר־ געװעזענע זײנע pc ?גאפ ראםױיעז
בײםער.
 אײנגענעבען זיך װאאט עס װען און

 א געװעזען װאאטעז יטעפער אזעיכע און
 -yr אאע צײט דער כדט װאאטען סוקסעס,

 אזעא־ אין נעװארען םארװאנדעאט פער
 עס און יצעפער, קאאפעראטױוע כע

דזיטאבעיס, :םאדבייבען באויז װאאט
 ין• דער און כלאנופעקט׳צורערס אינסײד

יצעפער. קאאפעראטיװע ניאנס
אע־ דיזען װעט איהר אז האםענדיג

 ״גערעבטיגקײט׳/ דער אין דרוקעז טער
 גרוס, פריײדאיכעז טים איך םארבאײט

,א ר י א.פ & ט ע נ ר א ב
טעי אעדדטער .3703 נו
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 ארנאנײ אידי׳שע די צו אםיא אונזער
 אינסטײ נעזעא׳טאםםאיכע און זאציעס
 א ארױםוױיזמן זאאעז זײ• אז טוציעס.

 יײ־ ױניאן דעם צו אינטערעס גרעסערען
 ^ריפטזעצער אידי׳טער דער םרן בעא

 אפ״ װאריםעז א נעםונען האט ױניאן
 םיטגאײ ברײטער דער צװישען קאאנג

 דער אינסטיטוציעס. דיזע םון דערשאםט
 אויף אײנעא ױניאן םאר׳ן םארלאנג

 גרעסער, געװארען איז דרוק־ארבײטען
 י1ארוי שטעאעז ררוקערײען םיאע אבער

 ״אײבעאס״ אומאעזבארע םארשםירטע,
 א װי מעהר ניט באםת זײנעז װעאכע

איםיםאציע. שאעכםע
 באויז אז דערום, דערסאערען םיר

 םיט״ באשעפטיגען וועאכע דרוחערײעז
 הא־ ױניאן שריםטזעצער דער םון נאידער

 ױניאן א ארױםצושםעאען רמכט א בען
דרוק־ארבײטען. אויף לײבעא
 לעד איז לײבעל ױניאן אםת׳ער »ז

 רעדזשיס־ א זײט דער בײ האט און באר
רײשאךנומער.

 ײניאן שריםטזעצער אידישע די
 װעלכע״ אדער סעקרעםארען אז ׳האםט

 דאס װעלען באאמםע אנדערע ניט־איז
 באשטע־ װעלעז זײ װעז אכט איז נעמען

אנשטאלטען. זײערע םאר דרוק־ארבײט ילעז
ט  אכטוננ, און דאנק טי
א. דױברױאם. פ אן טי מ. #מני SS נו
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מיטינג א
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 םאיכט די איז עש און װעיעז, אויפנענידע; ײעלען םראנעז טרײד וױכטינע
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נ»רינט. אםיציעלער

 פיו- ,ר 1םו נױםמג אעצםער דער
 rn גמוחנרקשאפטען אידישע אײגינמע

 ^ווענד,־ מאנםאג געװארען איגעחאלטען
o אונטער יאנמר, טון5 דעם n םאדזיץ 
 א״דון יו[ טמצרסין *בראםסין, פ. פון

 דער איז טיפערםאז. וױיס #שא«ירא
 ת״ ערלועחלט דעען קאםיטע אויםסײד

, ח. |yog)jr>n די װארעז ן מ י  ױי• ד
כיארסצלשטיץ. און בער

 פון קאמיטע א צװעלאזען װערט עס
 גײס• פאר ארגאניזאציע ;אציאנאלע די

 קיג״ פון ענםװמןלונג םיזישע אוז טעע
 פאיטרע״ן איהד י״כער, נענאסע רער;
 די א״כער ארומגערעדם ברייט האט טער,

 ארגאגיזא• דיזע םון ארבײט װיכטיגע
 הדיט mi/i דאס ערקלעהרט ער ציע.

 קיד ארבײםס די ערציהען צו איז צװעק
 אינ־ ארבײםעי פון גײסט דעם אין דער

 B ,ד אין הינדער די װעהרעגד טערעסען.
 סארשידענמ די און סקו^ס פאבריק

פאדפרעמד און פארמעםפט ״סקאוטס׳'
 דער צו קינדעד די פון באצײ־׳וגגען די

 אױםגא• זײער איז באװעגוגג ארבײטער
 אר־• די צו נאהענםע זײ האיטען צו בע

 זײערע צו און איגאגיזאציעס בײטער
 און פראנען עקאנאמישע און סאציאייע
קעביפפע.

געווערקשאפ־• די אז םארלאננט עד
 g אדגאניזא״ די אינדארסירען זאיען טען
 צו דעלענאטעז דרײ ערװעהיעז און ציע

 שטאםםיג״ װעט װאס ?אנפעיענץ זײער
 אק סצסען, דעם יאנדאר מיםװאך דען

 | נארמענס יײדיס אינטערנײשאנאי
1.00 טע16 װעסט 3 בילדיננ, װאירקערס

 I אוז באוױייגם וחןרט סאילאננ דער
 םײד ר. איז װאגדער ה. אבראמכאן, מ.

ערװעהלס. ײעחןן סטאיז
 פון קאטיטע א צװעראזען װערט עס

 ־] בעםען איז ליג קאנםראל בוירטה די
 ארגאניזאצי^ זײער פאר אינדארסמענט

 דער צו איבערגענעבעז װערט פראגע די
פארהאנדלען. צו באארד עקזעקוטיװע

 צושריפם א םארגעלעזען װערט עס
 נעזעלשאסס מוזעאום אידישע די פון
ל די אײז לאדעם מעז װעלכע אין  נ

 עס קאנםעיענץ. א צו .וערקשאפםען
 עקזעקר דעי צו איבערגענעבעז װעיט

באארד. טױו
] ױני• בעקערס די םון דעלענאםען די

 ׳ ?ײער דאס באריכטען 100 יאקאל אן
 fin װאך דער אױ^ איצם שםעהם ידניאז

 אגיטאציאן די שעיער. די פארשטארקט
 העםםינ װערם לײבעל ױניאן דעם םאר

 דעלענאמצן די כעט און פארטגעזעצט
 אין מאכעז באקאנט דאס זאלען זײ אז

 דאנק א אױס דריקט ער ױניאנס. זײערע
 הילןי די סאר געװערקשאפטען די צו

 On איז געקראגעז האט ױניאן זײז װאס
 מיס געהאט האבען זײ װאס קאטפ̂ו

 םירםע דיזע שלעזינגער. בעהער דעם
 | גונ״ צו געװאיען נעסעטעלט איצט איז

ױניאן. דער סטען
ועלעגא• דרײװערס םארניטשור די

 חד איז ױניאן זײער אז באריכטעז, טען
 אמ עס דאס און געװארעז ארנאניזירם

v צו נעלוננעז די w\ םארשטעגד־ א צו 
 םעםלצן און בתים בעאי זײערע כייט נים
 אךי די און ױניאן די תאלמקםיװ זײ טיט

 גצײאוגל. דערבײ םיל האנעז בײטער
 0 נאכגענעבען האבעז cnyrp סטאר די

 רענולירס רוײדזשעס, די אױןי העכערונג
 V געמאכט אה אדבײטס־שטונדען די

 אױס דריקען זײ שא•. ױניאן סטריקטלי
 אמד און געװערקשאםטען די צו דאנק א

 םק װאס הילף דער םאר םארטרעמער רע
 םעד אױך האבעז זײ געגעבען. זײ האט

 אמ אםיס רn ־און פאבליסיטי לאננט
 0דא קריגעז צו נעװארעץ אינכטרואירט

זײ. םאר
 קאר־ סטײדזש די םון דעלעגאטען די

 באריכםעו, 4 לאקאל ױניאז, פענטערס
 אסםיאז דעם םון מענעדזשערם די אז

 דױױזסצן און בעדפארד םון טעאטער.
 םאר• צו זיןי ענטזאנען ברוסלין, סטריט,

 1א ױניאנס, טעאםער די מיט האנדלען
 טצור יענעם איז אננעשײעלםע די

 או| יײט, ױניאץ הײז ניט זיינמז טער
̂ןם  K יזיך באריהסען באלעבאםיס די ד

 םעא( יענעם םיז *אטי״אנײזערם די
 po אוז ארבײממר הײן ניט זײנעז

 בעסעז. זײ יװיאנס. םיז מײזערס
 •ובליסיטי קרינעז זײ םאר זאל מעז
 װענען װיםען •ובליהום דאס זאל

באדיהכמנרײ.
 דאס אז ײכ*ד, איז ױניאז די
 צו ױניאן דאר העאסען װעט ליקום

 נואר טעטסער אמםיאן דעם כען
 » סמתרעםאר חנר יתיאדמעאםער.

םאן• צו אזױ אינסםרואירס

■ ו
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פרװאטיאייגנטןפ אױפגעקומען ס׳איז אזױ ור
•יגנוױג̂ר״). ״ ^ רי <ח א״גזאי .דער צוןי on םה

Hm * —
p*h ,סדיח• חארכסטיגען » אין מאל
^ חײליגער דער װען סארגען,  האט לyמ
 שיאצירט כואאק מאנאך פיט׳ן צוזאטען
 באגע• עד האט קלאנזשע״טחאל, איבערין

 אויפגע• ׳בײזע יינגוױנצר, גרופעס געגד
 אין חענט. די אץ שטיינער ט*ט רענטע

 אלע םון זיך האבען׳ צײט ?עלביגער דער
r{און יללות געהעיט זײטעז n p v\ -װעל 

 הײ אין טאל םון געריסען דך ראבען כע
איײן. טעל

:כואאלן צו געזאנט האט ער און
זוה,/ מײן װעהסאג, גרויס ריט —

 אײנ״ די ציים אז אנערקענען, א-ך מוז
 זײנען איגזעל דאדגען דעם פון װאױנער

 הא״' מענשען אין געװארען םארװאנרעלט
 פריהערדיגען וײער םארלארען די בען

 זיײ זײ ײען דעסאלסט, רו. אלן שנר
 קרײ זיד זײ פלעכען מויגאען. געװען נען
 הערט איצט זי. א צוליב בלױז גען
 רײ־ זײ אױף. ניט מחלוסת די די בײ
 װינטער. סײ זוםער, סײ כסרר, זיך םען
 שםאלצער זײער אהיננעחומעז איז װאו
 םאר־ א עהנליך געסאכם האט װאס ׳רוה

 סון סענאט א צו ויננוױנער םון זאכללרננ
רעוובליק? הױכער א םון ױצוננ א

 דער אין אהין, זוהן. איין, זיך יזוק
 דאדנען דעם אין םװרעל. םון זײט

 צוזאסעגםעקלי־ זיך האבען טאל שטילען
 און ■יננוױגער. צװעיף כיאן א בען

 זײערע מיט זיר שלאגען זײ וױ זעה,
 װי זעוז, גראבאײזעגס. און לאפעטעס

 נאך ארויס זיך װײזען פרויען ?ײערע
 כיענמר; די וױ אנזרױת״דיגצר מעהר

 !גימ׳צר .די די רייסע! :ע;על די סיט
 זוהן פארוראס. ׳שוגאים. זײע־ע פין

 אנדע־ די א״נע אזױ זיי כידית׳ן נדײנער,
רע׳י

םאטער, #ניט זיך מםית׳ן זײ —
 איגסטינהט זײער בלױז אנטפלעקען זײ
 prn זײער און געזעלשאםטליכ?ײט פון
צוקונםט. דיער פארזיבערען צל

 צו נענױנט בטכע איז סע:ש רער
 בא־ װיל ער און געזלשאםטליכקײט

 שפע־ װאס דאס, פאראויסזעהן צײםעיס
 נא־ זײץ שויז איז אזוי זײן. װעט טער
 זײן םארשםעאען ניט זיך קען ער טיר.

 און אײגענס. אן אהן פעיזאן אײגענע
זעהט איהר וועיכע פיננװינער, די ׳אט

םאר ערד ויי דאס דך שאפען איצט,
■,,tז \ •

 גע־ גיט דאס זײ װאלט דען צי —
 האט — ? רוהיגןר אביסעל מאכען האנט

jnשלא־ זײ װי זער., — געםרעגט. זקן ־־ 
 אנ• די אײנע דראען און זירלען זיך, גען

 ׳אשון זײער ניט םארשבתה איד דערע
 ׳איך םארשטעה טאן, דעם אויט אבער

אױםגערענט. שטארס זײנען זיי או
אנדע־ די אײנע באשולדיגעז זײ —

 םיעמדעס, פארבאפען אין נ:בה, אין רע
 ובוחים, זייעיע פון עצם דער איז דאס
געענטםערט. בואאס דאט

 דער האם סינוט דאזיגער דער אין
 די םארבראכען פאוצאונג כאעא רייאינער

 זיך האט . זיםץ טיםצר א און דענט
ברוםט. זײן פון אדויםנעריםעז

א ער האט — זוהן םיח ׳זעה —
יענער האט אט זעה, — נעטאן נעשרײ

 בײ גאז א אפגעביסעז םענש םשונענער
 מנצח שוין האט ער װעאכען שונא, זײן

 א מיט צוױיטער א האט אט און נמווען.
 םון ?אפ א געשפאאטען שטײן נמיסען

פרױ. א
געענט־ בואא? האט ׳זעה איך ־—
 •דינצייען די זײ שאםעז דאס — פערם.

 ?וא־ אײגענטוט״ שאםען זײ דמכט. םון
 נעזעא־ דער םון םונדאםענט דעם ׳טור

מאוכה־אעבען. םון יסודות די און שאפט
אן פאר װאס אוױי אזױ, װי —

נעםרעגט. זקן דער האט — אוםן?
 נרענעצען די איין שטעאען זײ —

 אנ״ דמר איז דאס םעאדער. זײעתג פון
 ■יגנװײ אײערא אאאי&ױ?. םון םאנג
 הײאיגס־ די אױס טיחחנן אעהרער, נער,
 ארבײט זײער פליכםען. פאוכה טע

 געזעצ־ די םצד װערען געהײאיגט וועט
 און דודות הוכמננרינע די םון נעבער

 םון שוץ אונטערן וחנחנן גענוכזען וועט
טאוכה־סאכט. דער

 דער וױ צײט, זעאבער דער איז און
 האס גערעדם. אווי האט בואא? טאנאד

ם .״טאא אין אראפגעלאוען זיך אן פי
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tr אױלן גדס אינצחאקטין t " )i א 
 חדט וױיסאן א סיס •ימוױגצר גרױסער

 צתע• איז צר חאר- געיע יון ?אאיר
 ױאס •♦מװינוד, עײנאם צוס גאנגען

 האט און וון פון איגמנחמס גצװמן ייו
:געטאן ״W( א אי־רום צו

סיר. צו מהעתו פעלד דײן —
ױ חאט ער וױ און  ארױסתנראכט יו

 האט ווערטער, כאפעלמרישע דאד;ע רי
HP fr ?יאץ זײן אראיגעאאוען ער i l l• 
 יענער און •ינגוױנער קאײנעם סון
 #ערד דעי אוי«י טױטער א גמפאלען איז

 דיגע סיט נאארכײט האט עי װעאכע
העגט. איעמנע
 דאס חאט סאעא הײליגע דער װען

 אױםגעציטערטער אן ער איז חנרסנהן,
 םאגאנחנמע- דך האט און נעװאיען

טרערמן. כיטמרע מיט װײנט
 םון חול םארשטי?טמז א מיט און

 געװענרעט דך עד חאט אימח, און צער
:תפיאה א;א טיט היםעא צום

 װעאמנר ׳דו ׳עולם של רכוגו —
 ױנ• פון ?רכן דעם צוגענוטען חאסט

 םארשאא״ האםט װעאכצר דו, הכרן, גע[
 דעם םאר נו?ם דך זײ קילען, טעו

 װאס פינגוױגעו/ אומשולדיגען דאזיגען
 דין אױוי געװארמן דער׳זזרג׳עט איו

 סער״ דעם כאשטראזי און םעאד, אײגען
 םארשטע• גאר זיך מען קען צי דער.
^  נידעיטרעכ־ סעהר א גאט, גרויסער ל

 כאלײ• גרעסערע א םארברעכען, טינען
 און כיארד דאזיגער דער אט וױ דינונג
נזאה•

 האט — פאטער ׳א« זיך האאט —
ס3אינערופע וױיך בולא? זיך א ד  װאס ׳~

נזאזז, און פארדי אן רופט איחד
 היי״ די — :צחון און סאחמה גאר סען

 ?עגינרײכען אאע םון יסודווז איגסטע
 מענש־ נאנצער דער םון ?װאלען רי און

 גרױםסוטיגקײט אין גרױססײט ליכער
 גרויסען דמם םאראורטײלט איהר כעת —

 דעם D'0-in איהר באפאאט ■ינגוױנער.
 קען איך אײגענטום. םון גרונד־פרינצי•

m שוועריג?ײט שום אהן אײר n3״W 
 א און ערד באארבײטעז איז זאך אײן אז

 םען ערד. באזיצען — זאך צװײטע
 מיט׳ן איינס צונויםמישען ניט טאר

 אײגענ־ םון םראנע דער אין צוױיטען.
־ טום  ווער דע̂נ םון רעכט דאס איז ־
 דעם פארנוטען ערשטער דער האט עס

־ ארט  דאגעגען ־באגרינדעט. שװאד -
־ אבער  פאדכא״ pc רעכט דאס איז -

 און זיכער. און ?לאר םואקאם — פער
 אונ־ םארדינט רעכט ראזיגע דאס באױז
 רעכט nn:n ישום ?יץ װײא אכטונג, זער
 אז צװיגנען, צו נעווען מסוגא ניט איז
 אכטען. און אנער?ענען עס זאא כיען

 אײנציגער דער איו דאס — מאכט
 אײגענטום איעענטום. סון םאטער
 באויז און געבוירען מאכט דורך װערט

 רעם איז און אפגעהיט. מאכט מיט
 אונטערגעבען און הײאיג. עס איז זיז

 שטארקעדער א נאך באױז עם זיך קען
̂גן םארװאס אט זיך. םאר מאכט  סען כ

 אײגענטיפער יעדעד אז זאבע?. דרײסט
 יע־ אם אײדעאםאן. און יחסז א איז
 האט װאס מענש, געאער גרויסער :ער

 כדי ערד־ארבײטער, דעם דער׳הת׳עט
 האט םעאד, זייז איהם בײ צוצונעהמען

 באריפטען א באשאפען אאײן דערםיט
 איהם וועא אץ־ וועאט. דער אויף דור

ברכה• מײן געבען דערםאר
 אװעס איז בואאס דער״םאנאר און

נע־ איז װאס פינגװינער, גרויסען צום

.S.VVS \ \ \ 'V
 שטעקע; דין אויף אגגעשפאר^ ״עטאגען

םעאד. פארני״וטיגטמן נײס
 ער האט ערד, דער ביז נידעדג,

 און בעי״־נצחין, דעם םאר מנױצמן דד
 פין אזא פיט איהם צו געװעגדעט ױך

,״. * ׳ רעיע:
גע״ .־y האט — כלעגש גדויסער —

 פארנױ• זיך ;yo>py; כין איו — ואגט
 גרי;דער oyT סאר װי ׳ריד םאל גען
pc הי• דעם און פאכט געועצאיכער דער 

 םוךאײ• רrכ,ײכםVnrו1, סוךדי טער
 פון שארבען• באגראכענער דער דור. ער

 װעא־ פיננוױנעד, געמײנעם דאדגען דעם
 אױף וחנס דער׳הרלעט, האט איהר כען

 רע:ט הײאיגע ד• פארפעסטיגען אײכיג
 ?ניד. דאזינע די אױוי דוד אײער םון
 ערד די שױן געהע׳־ט אן היינט פון
עס גאיקאיד װי דור. א צו

 פרן זיהן די אין זיהן אײערע זײ; װעאען
דהן. אי׳יערע

 אומגעקערט זיר ער האט דערנאד
V האס און זקן ח״ליגען צום 2 ''^ v i\ 
. : שטים דין

 — געזאגט, ער האט — ׳םאטער —
 קוכיט טאכט יעםװידע וױיא איה̂ט בענםש

גאט. םון
געשוױגען. און געשטאנען איז םאעא

 נעyהויבyאויםג מיט רyרטyארטרויD א
 געטיאכם ny דיאט היכלעא. צום אױגען

 באגרײםע! צו אזוי װי נעװאוסט גיט און
מאנאך. פון רײד די

 נ?ך די רײד, עDצyא די גראד רyאב
 ארויס האס מאנאך רyד ײעלכע דאנקען,
 און געװארען אנגעגוכיען זײגען געזאנט,

 די אין םארפעסטיגט יצטאר? ױך האכען
ע קולםור. הויכער פת צײטען p ס x 
 רעכעגיען בוראלו כלאנאך דעם רארום

 כטyפלוכה־ר פון גרינדער oyi פאר
פיגנוױגיע•. אy:זיא ן’אױפ

ל א נ א ש ע נ ר ע ט נ י ־ א א ד נ ע ל א ה

םקולםאן. ח. פרן

?‘צ*ר יאהר 12 םיט ױאך הײנטיגע

א־ ריםײא-, אנו  א־ז .1013 שטע;. דעם י
y«.־ c s•» ײזיק יןוהק «  א־״ננע־ הודײיםש א

 nc םשיף*ק־*רײי איס אםט זייז אי.ז םר«טעז
אוי, דעי  ײ:י*ז. רישע׳־ניאכעי* אוז סיוויי־ט קי

 רע־ םון נפטעז דעש א*ז םאסט׳׳, ״גייע די
צזי אג .,מעדכערש ג א אײפ איהם דדיקט !

 דעש איהם װינשט אוז װירל«םעז חעיןוריכעז
 םאד״ איז ׳שװזןדע זײז א*ז ערשא'נ בעםםען

ט אנטװא־ם״יכע ״ ב א־

אײינע־ io יאנואר, רוםזןז דעש םיטױאך.
 נעװא־־עז פראתיאדירם איז פייה, דע־ איז

ל ‘דזשענעיא דעי ״ טי  װײסט־ ריידים די פי; ס
 בעלײ טויזענד 25 פוז :אוזענט םאכער.
 רע־ םיז דוף דעם נעענםפערט האבען םיאכות

שעפער. רי פארלאזעז האבעז' איז ױניאז
A

א םון פינאנס־בא־יכט דעם 1אי א-  35 ‘י
 א*ז נאװעכיבער אפטאבעי, ס*:אםעז די פאר

 ד>ס רעיא״טעם, ױע־ם ,1013 דע^עטבער,
 אייכד 420,506.56 נעװעז איז אײננאהםע זײער
עי #15,000.21 נאבען ײ  בא־ איז םארמענעז ז

.4n7.fiR8 פוז שטאנעז i l. ,פיײ־ קיםבעראײפחי 
 נעײעז זײנעז א:ץ“פארע אוז ’איציגסי רער,
 יאנינש?*, ה. אוז פי:א:ס*לאדיםע דער איז

סעק-עםער.

--  —---
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פערעלם־טער. ם. פון *1 י

 געװאדט האב איך װאם אויף דאם
 צו, אלץ נעהענטער קוםט

 נאכט די נ$ך אײדער אץ
 פאלען. לאזען װעם םוך שווערען איר
ץ. פרעםדער א איך ודעל  ד

 װערטער אױפנעפזצםע און רײד קלוגע אלע די
 זײן אבלים די װעלען

 ;װאנען טיץ נאך פראצעםיע דער אין
 אנגעקל״ד זיך האט דא־זיין טײן װאם אץ אלץ, און

צעפאלען... איי־שמלעבץ אן וױ ודעט

.1923 אונדסם,

ס « ש ז ו ד פ י ן ז ־ ן א ם פ י נ ? ע

־:׳ עגיפטען ;,א ידי אזוי *ן  ז*ך י
 גלויסע א פזן;אגדעיצופיאהע*ען צט א

 -yp:* יצ ;ענױער •,f :ראי א־ז ׳שרפ*
אגע צע-“ט“ט'ם^<יי,ױריר דער פל*ט גען  י
p,c פון צוזאכל^טעי* טים׳ז און ^א:ד 

באםעי*קערונג. איהר
 ;עפונען £טע;י;>כ זיו לאט 1022 ביז
 עקט*־אט.י־*ט6 ע;;לי״צען דעם אונטער

;,פ־י־זא געשאג״ ע:;רא:ד הןוט 1022 ;
 ״אום^ופהעגדגקײט״. די עניפסען קען

 רכתחיאת שױן אבער זיך זי האס דערבײ
ט זאר דאס אז בפװארענט,  כלעהר, זײן ;י

אופאפהעגגיקײט. פון פיקציע א װי
 אין אז אױסכענוכי^, זיך ד האט אזױ
 עגגאיישער דע* בלײבען ‘,זא עגיפטע;
 זיך זאל הועץ־קאגאא דער ;גא־גיזאן
 אױסשליסליכען דעם “yאונט נעםינען

 און נדערyאויסר א^ע ;יענכי־אנד םון יעוץ
ע די ג טי ysn: אי ^ ^ n פינדעיהי־יטען 

ד אונטעי געפינען אױך זץ־ זאאעז  ע:
דפ אנ ה pn #שוץ י ײ ד  שעיע;נא אז — עג

 הא״ םריהער, װי אזױ זאיע;,' ״ױעצים״״
״־,;y די אין סײ זאכען צו הyד א בען

 אין סײ ׳ע:י;ים :א:ציעי*עיפ טישע
ם. איהדע ^גיני כ רי ע נ

 ס׳א-ז װי רפיט,yד גאײכצײטע
 אומאפהעגגײ די געװאיען פדא?אאטירט

y די האט עגיפטען, םון קייט r ^ jy רע־ 
 נרױסע איע וױסעז צו \V2VW3 גירונכ

 אאס באטראכםען ײעט זי אז כלאוכות,
 יעדען אקט *זיפיי;דאיכ ענגיאנד אן

 אין ארייגמישוננ סרעםדער א םון פרואװ
 עגיפ- עגי:י£ yטישEעגי אינעראיכע די

 רעכט הײן נישט דעם חוץ א האט טען
 אן איז נישט װעכלען םיט שייסען צו

 גענען געװענדעט זײן זאא ײאס אפמאך,
 דעדפאר עננאאנד. םון אינטערעסצז די

 פאר- ,סרײװייי;״ עגנאאנד זיך האט
;B';y שיצען צו טyפאיכט  א:־ געגען ^
אױסען. פוז גריםען

 אײס־ ט צ י א ז י ב שוץ האס אזוי
״אונאפל־וענגיקײט״. ׳עגיפטישע די געזעהן

 — פראגע די צו נאך קוםט דע-י״צו
 צי װיכטיג זעהר איז ענגאאנד םאר סודאן.

 דא־ און יהע:ט איהרע אין סודאן האאטען
 ארויסאאזען ניט טאקי סודאן זי וױא רום
הענט. איהרע םון

 עגיפמען פון באםעאס^ײ:; די
 די פון גענליש א פא־ זיך מיט שטעיט

טע  ארייגגע־ שפעטער די און כיצדים א̂י
 נאציאנאאע די איאבער. װאגרעיטע

 — איז פאיית עניפםישען פון שפיאד
 אן אױך עגיפםען אין פאראן אראביש
 גערו- אזוי די גרופע, קײסטאיכע ארטעע

y:yc ,הכר סך אויס םאכט זי אבער האפטז 
 דאס באםעאקערונג. דער פון ידאצעגם 8

 פע־ די זי״גען בטפעאקערוגנ רער פרן רוב
 פין באפעאקערו:; די איז דאס אאנען,
 צאהא געוױסע א אױך פאיאן דאיױ.
בעדואינען. — איאבער אבית׳ע

 נאך א*ז ילעבען פאאיטישע דאס
 פטען.יע: אין אנטװיקעאט שװאך זעהר
 פאאנענדיגע אנכיע^ען כיען קעז דאר

ריכטוננען. פאליטישע
ריכטו:: פאאיטישע שטאיקסטע די

ױ םון אנהענגעי די — איז אי\  פאשא, ז
 :אסען כייטין אנגערופען װערט װעאכער

 א'הם הינטער פאלק״. פון ״פאטעד —
ט ביז נאך שטעחעז  ברײטסטע די הײנ

 האמ עי פאיזס. עניפטישען פון זyדאס
 גאנצען דעס כםעט זיך הינסער אײך

 פרע־ הײגטיגער דער אויך פארראכיענט.
 גע־ האט ױאס זװואר־פאשא, — םיער

 זאנאוי־ וױ נאכרעם רעגירוננ א ביאדעמ
 »•־דצפ ןיא ;vzvw*:: זיד האט פאשא

־ איז סיע,  עד הנם ״זאגאואיסט׳/ א -
זאגלר^ען. פאד מעסיגער ביסעא א איז

 רי שטעהען אינהס אױו* וױיטער
yr'DB^y .זײערע פון אקטױױסטען 

 װאס דע• ארויםנצגאנגען איז רײען
טעען דעם האט ײנ  אן געםאכט זוטער ה

 די צו פאשא. זאגאול אויױ אטענטאט
 װאפ ר; אײד געהעדען אקסױױסטעז

 :.v: ענגלישי^ן דעם ןyדער*שטאכ האבען
 אוייך, זײנען אקטיוױסטען די סטעק.

*d«t p נאציאנאליס״ איגדישע די וױ 
 די אנבי באיקאט א פון אנהעננער ז,yט

 אינדוס־ ענגלישעד יyד פרן פדאדרקטען
טרי•

 א עניפטען אין פאראן איז וױיסער
/ ״נאציאנאאע ײ׳ ט אי  האאט ײעאכע פ

 און yאריענטאצי םערחישער דעד אן זיך
 *yאיבw סעםעע א פאראן איז ענדאיך

 ײאס פארטי/ ראא־קאנסטיטוציאנעלע״
 צוױשען אױסשאיסאיך אנהעינער האט

 עניפטען םון ?רײזען םארטעגאינע רי
 עגגאאנדס א:ערקענען צו נרײט איז און

 צוױי יעצםצ די עגיפטען. אױ^ רעבם
 אנהע:;ער װענינ זעיזד האבען פארםײען

̂י־ איז
 אנטשטאנען איז צוריס צײט א כייט

 פארטײ, ?אםוגיסטישע א עגיפטען אין
שען איז אבער  מצז חעיט ^צבען פאייטי
נישמ. איהר ױעגען

W•hUaHIu «tw ;3 .V »  i « i-i M « Ilf 4 t ?w* 5 *-ti :l *♦ .
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י«רס אין:ױ נ»וד דזמונפ דדעס־מײהעד און קמוק־ דעם פון אינספןדמו־טיסענ דעם אױף
 נעקאנט האט יעדער װאס לעסאז, דער

 -־ י״ יעצםע. דעם פון רערגען געמוזט און
אן ^ אלי ט טינג ס  דדטאינט דעם פון מי

 דרעסכיאכער און סיאוק דער פון בא*רד
< גיו אין ױניאן ר א  פאר די פון אױך וױ י

אן אנדעיע ^ רי א ט ס  װאס םיטיננען, אינ
 נאנ־ די אז אי?, בײנעװאוינט, האבען כייר
yv או:* אין םא״טין « װעגען פיאיילערײ 

 חיט־ אזא מיט ארבײט װאס ױניאן, זער
 כיען אז סיסטעכיאטייטקײט, און רעקײט

 װערען צו פטור האםען אסאל trip קען
 ניט אויב אומזין, פ׳טוט איז איד,ר, סין

 סארלויכר ביױזע ערנערעס, עםװאס נאך
אן. אױןי דו;ג עריוגי אונז

V
 די סון באארד דדטאינס דעם אין
 פארנעקומען איז דרעסמאכער און קלאוק

 יעטילע נא;ץ כאטיט װאהרהאפטיגע, א
 רעװאיױ דאזיגער דער אין רעװאיוציע.

 ״אינטערע־ געהייליגטע פילע זײנען ציע
 אױםגעאפ־ אומ׳ברחפגומ׳דיג נאנץ סען״
 הא־ ענדערונג דער דורך נעװארען. םערם

 האבען װעלכע םענ׳טען, פי^ע נעליטען בען
אנג יאהרען  ראליע וױכטיגע א געיטפילט י

 זא־צױ פארנומען, האבען ױניאץ, דער איז
o זאגען, n .דקסםװעגען, סון אױבאךאז 

i: איז עס אז r r p y ענדע־ םאד צייט די 
 דעם און צוזאמעדטטער דעם אין רובגען
 דאס איז באאדד, דז״טאיגט דעם פון נעבוי

 גרוי- צו אהן נאר געװא-ען אויםנעםיהרט
 אפא־ נעכטיגע די אניטטרענגונגעז. סע

 אוסםארמײד־ די אײנזעהענדינ :ענטען,
ט האבעז ענדערוננעז, די פון ליכקייט א ה  מ

 זײער אױםצוגעבען םאריטטאנד נוטען דעם
 גע־ איז רעװאיוציע רי און נעגנער׳עאפט,

 עס םרידליכע. א בלוטלאזע, באײת א װען
 עס וױ בולט, אזױ ארויסנעװיזען, זיך האט

yp| די זיינען איעמען נאך אז זיין, נאר 
 װעל־ אויף דעמאקראטיע, םון פרינציפעז

 די פארט נעבױט, איז ױניאן אװזער כע
 די װען ׳דאס און נעזינדסטע. די בעסטע,

 און באנריפען גוט נאר װערעז פרינציפען
 גע־ קנאפע א דא איז אננעװענדט, ריכטיג
 ״כיא־ א פון אנסװיהלוננ דער פאר פאהר
העריטאםט דער פאר דער אין יעין״

 זאל װעיכע דעספאםי׳£עדי׳ע^»כט, א פון
ת יעדע אונטערדריהען ױ אט צי  סײ איני

 אויך סײ און ױניאז, אײנצעינער דער םון
.,מעםבעו־ אײנצעינעם דעם פון

V
 דעד אין װיכטיגער נ$ך איז װאס
 ניט איז זי דאס איז, ענדערוננ, דאזיגער

 אוי־ װעלכען אירגענד פון רעזויטאם דער
 פארקערט, אײנםלוס, פרעמדעז סערליכעז,

 נעװארען פארזוכט איז עס וױפיה אױו*
 אײנ־ אז קריגען צו זײט געוױסער א םון

 פיל אזױ אױױ ױנ*אז, אונזער אויף פלוס
ז י ר א ע ס ד ע ר נ א ד ן פ י  א

ר ע ז נ ו ן א א י נ ו ט י ר ע ס ט י ע  ג
ן ו ז א ע ט ל א ה ר א - ם א ו ו ע  ג

 אין כוחות סאנסערװאטיװע די .ז ע ר
 אוים־ אפט צו אםט, האבען ױניאן אונזער
 אויט־ םון ארײגמי׳עונג דאזיגע ךנ גענוצט

ט אום סײד,  נויםיגע די רעוײא׳זעז צו :י
 ענדע־ געמאכםע די נײן, ענדערוגגען.

 םון רעזולטאט דער נעװען זײנען רונגעז
 האבען װאס געדאנהעז, און געפיהלעז די

 פיהרענדע די אין סײ ענםװיקעילט זיך
 דער אין סיי און ױניאז, דער םון קרײזעז

 דעם געגען און מעמבערעיפ. אלגעמײנער
 םארעיטער־ םריהעריגע אילע זײנען דרוק

 קארטעך װי צופאילעז אײנםיהרוננען םע
הײזלאך.

v
 די, צו קרעדיט נעבען כיוזען מיר און
ט גאר נאך ביז זײנען װעלכע  גע־ לאננ ני

 ^טאנדפונקמ, אנדער אז אויח ^מטאנעז
 אלס אױסגעהאלטענקייט, זײער פאר

 װי װארים, ױניאךלײט. עכטע אמת׳ע,
ט גאר םיר ד׳ינען איז, אםת דער  דכעד, ני

 געענ־ גאכם איבער וױרקייך האבעז זײ אז
 מײגו;־ און איבערצייגונגעז זײערע דערט

 אנצױ אוטמענליך כמעט איז דאט נען.
 זײ זײנעז װאהרשײנליך העבסט נעמעז.

 ;םײנוננען זעיבע די בײ איצט נאך
 נאך זײ דעגקען װאהריעײנאיך זזמכסט
 אי ױינעז עגדערונגעז נײע די אז איצט,

ט ױטינ ני  דער םאד געזונט נים אי און נ
 האבען יוני*ך<לײט, אלס אבער, ױניאן.

 םײ־ זײערע מיט זײ, אז אייננעזעהן, זײ
מז, ײנ  מינא־ קנאפער א איז גאר זײנעז נ
י און ריםעט,  אונםערגעגע־ זיד האבען ד

 גע־ זײגען םראגען די וױ ילאננ, אזוי בען.
 דיססוסיע, םיז שםאדױם דעם אין װען

געקעםפם. נאטײיליך, גאנץ זײ, האבען

 גע־ דיסקוסיע די ױך האט אבער אײנכיאי
 אויס״ איז עגטיעײדוגג די און ענדיגט,

ײ, נעגען געםארען  טיר וױ זײ, האבען ו
 אמת׳ע וױ נעהאנדעיט, נעזאנט, האבמן

 הא״ זײ האנדלען. דאיםען *וגיאדמעניעען
 די און מ״נונג די אז אײגנעזעהן, בען

 טוזען ױניאןי דער פון כאײדאטריטעט
 §ערזענל*כע זײערע וױ העכער יטטעהן

 #ער- זײעיע װי העכער, ׳יע טײנונגען.
אינטעױעסען. זענריכע

V
 פרעדדעגט :זאט געדאנק דאזיגען דעם

 זעהר זײן אין אויסנעדריקט זיגטאז
 געהאיל״ האט ער װאס רעדע, ריחרענדער

 אי;• דער םון גערעגענהייט דעד צו טען
 ארײנקוטענדען דעם פון סטאלירו:;

 אנגעװיזען האט ער באארד. דזיעאינט
 סיהרער׳עאפט דער םיז ביי׳טפייל דעם אױף

 אמא< געװען איז װאס ילאקאיל, דעט םון
אקאי  איהר דורך האט, זי וױ און ,17 י

 עק*ענות, וױידער איהר דורך נארײטסײט,
 טעסיגע ניט־ױניאז העכסט איהר דורך

 אימעד פאר זיך אפנעיטניטען האנדלוננ,
 באװענוננ. ארבײטער גאנצער דער םון

 װארנוננ א זײן דארוי סוןי שלעכטער איהר
 גמרס ױגיאדטזער אגדערצ אלע אג*ע, פאר
 םון טעסבער׳שיפ גאנצעד דער פאר און

ט וױ ככלל, ױניאז דער י  האנדלען, צו נ
 טאן, צו װאנען ניט הײגטאא טאר זי װאס
ט װיא זי װען  און םאראכטעט װערעז ני

 אמ־ םון מצורעים, וױ ארױסנעשטויסען,
באװעגוננ. ארבײטער זער

V
װײטער, ביסעא א ;עהען מיד אבער

 זין געוױסען א אין דאש זאנען, מיר און
 די פון ״רעװאלט״ זאנענאנטער דער האט

 אא־ אטאאיגען דעם פון םיהרער עטליכע
 נעהאל־ נראד *נעוױסען א צו ביז ,17 קאי
 רע־ גויטינע די םון דורכםיהרונג דער פען

 אין געװארען געטאכט זײנען װאס פארטען
 אפיטרעקענ־ דער װען באאי־ד. דז^אינט

 טדידה דאזינער דער פון בײיטפיא דער
 זײן, קען פרײט, אזוי געװען ניט װאיט

 ריק^״טעהענדען אונזער םון קאמו־י דער אז
vבי א געװען װאיט עיעסענט cיעטאר־ ל 

 גאנץ װעיכע צו זעהענדיג אבער, ?ער;
 װי־ די פאר קאנזעקװענצעז• טרויערמע

 זײער געפיהרט האט עס דעריטפעניגע
 ױניאן, נאנצעי דער ;עגען זיך יטטעיען

 פיי איז עס אז םאריעטאנעז, זײ האבען
 גוטען, טיט :אכצתעבעז ‘פארניגפטינער

 אויב דערצו. געצװאו;;ען זײן אײדער
 בײ א הוטט דיכטינ, איז ה״טערה אוגזער

 זײ־ רעװאאטירער. דאזינע די קרעדיט סעא
 זײן װעט און געװעז איז סוף מיאוס׳ער ער
 זײנען װעאכע אנדערע, די םאר װארנונג א

 זיך אריעצואאזען גענײנט אם^ןר, נעײעז,
 פיהרט װאס אװאנטױרעס, אזעאכע אין

 אין וױיס, טײםעא דער ױניאךטאן, דעם
 ספארטא, אאטער דער אין זוםפעץ. װעאכע

 טוגענד רי טעניטען די אערנען y אום
 אעגענ־ די געהט אזוי — ניכטערקײט פרן
 און שקאאף א נעמען טען ^עגט — רע

 אן זײן זאא ער אום אנ׳^יכור׳ז, איהם
 װעאכע די, פאי ביייטפיא אפשרעקענדער

 יטיכרות. צו נײנו:ג טיגדעסטע די האבען
/ ערציהוננס אזא איז צײט אונזער איז  מי

 ניט יןינדער גיויסע אונזערע פאר טעא
 זיך ט^יכורr אײנער װעז נאי׳ םענאיך.

 באאזעץ, א זיר םיז טאכט און אז אאײז
 ער האאט װיאענדינ, ניט וױאענדינ, איז,
 אנ־ טעהר די דענקענדע, מעהר די אפ

 רעספעקס האבען ײעאכע די, יטטענדינע,
 פון מיטטעניטעץ, זייערע פאר און זיך םאר

זעאבע. דאס טאן צו
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 באא-ד דדטאינט איצטינען n]6 איז
 טעניטעז, מענשעז. נײע פיאע דא זייגען

ט איצט ביז זײנען װעאכע  צוגעאאזען :י
 םאראנטײארטאיכע קײנע צו געװארען

 אוס־ נרױס טיט נאטיראיך, קאסיטעס.
 גענע־ דארױ ױניאן א אין װארים רעכט.

 יע־ איז יעדעז טעגאיכקײט א װערען בען
 ארױסצוגע־ און ניצאיך זיך טאכען צו דעד
 אין דא איז װאס בעסטע, דאס זיך םון בעז

 אין וױ מעהר, איהר. אין אדער איהם
 טאר אינסטיטוציע אגדער אז אירגענד

ט ױניאז א איז  מאנאפאא פײז העישען ני
 די האבען דאדןי יעדער אטט. אז אויף

 העכסטען דעם םארנעםעז צו אטביציע
 בא־ פעהינסײטען זײגע װעאמנז צו אסט,

 זעהן ראיוי יעדער און איהם, רעכםיגען
באםרידיגען םיז םעגאיכקײם די זיך םאר

 קאגען אוםז אזא אױף נאר אמניציע. דין
 םון אנטוױמאוגג דער אױןי חאפען טיר
 יודאן, דער אין כוחות נײע טעחר אאץ

אי ױדאן די אז א?וי,  לןאגעז^ביײבען ז
ײניג ײניג ױנג, א  דער- אײכיג ענערד׳ט, א

 אױםנאבען. גרױסע איהרע םאר װאיןסען
 באארדס דז׳עאינט פדיחערעע די אוינ און

 חינ״ דער אין געוינדיגט ניסעא א האנען
 אויס דריקען טיר און טיר, האםען דכט,

עי או װאונ״ע, הײסעסטען אונזער ײ ד  ני
 ?אא באאאדד דדטאינט ארײגגעקומענער

די״ װעאכע די, זאאען אזוי. האנדאען נ*ט

ו נען m איצט גי m 
W «n J ארױסג^׳צטױסענ^ m f i m) 

iw י י ו w fj  Tf m w, ח |1י\
i 11 עס גערעכט n i i i m  B t m n n m  v n

tm ,<1 ואיען און ױ«I חר וח
n נעסעד, דכט m r w w

t םארנעגעג^ר. דיערע a p ♦ •  W W 
ט סון •אאיטילו דאדגע די אז  HfiW ד

מ דעס נעגענעד, דעם מ נ ^ ס מ ו ע י  מ
 |11 1 צדצטאנ א צו םיהרט טעטיגהײט,

עה פון קריגערײ, ײנ ט  צו׳צטאגו * צו אינ
י ®אר ׳צעדאיר הענסט איז װאס

נ»רד דזשןינפ פון םעסרעםער JmtPTi נעוועזמנער מננעד, לואיפ
ענדעױנגען, םאיגעהוטענע די דורך

 סעקרעטער רעקארדינג פון אטט דער איז
 אפכעיצאפט באארד דזיטאינט דעם אין

 סעקרעטעי־טרעדטורער דער נעװארעז.
 רע־ א פיז פאיכט די ערםילען אויך װעט

 נאטיראיך, איז, סעקרעטאר. קאידינג
 *טט דעם םון אפיטאפונג דעד טיט אז

 תןר, ארויסםאיעז נעטוזט אױך האט
 דאס און אטט. דעם םארנוטען האט װאס
 ברו״ באקאנט, איעמען איז עס וױ איז,
 פארנומעז האט ער אאנגער. אואיס דער
 נ*י| גאנצע סעקרעטאר פון אטט דעם

 אויסזע־ קען אימיצער װאס און יאהר.
 סעקרעטער געװעזענעם דעם געגען צען
 םאקט, דער אבער הינזיכטעז, אנדערע אין

 פאר־ יאהר 9 גאנצע םאר האט ער דאס
 טיר װי װײט, א*וי אין אטט׳ דעם נוטען

ײ װעאכער אירנענד אהן װײסען,  באדי
 יטטארק זעהר רעדט אפאזיציע, טענדער

 סעקרע* אאס םעהיג^־יטעז, זײנע פאר
דער צו נעטרײ*טאםט זײן פאד און טאר,

ױגיאן״
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אאנ־ א. ברודער דאס איז, פאקט דער
 פאפואער :אנץ געטאכט ?יך האט נער
 טעכײ אדנזעד פיז קרײזלז בדײסזן די אק

 זײט, אנדערער דער פון אבער, בער^יפ;
 פון טערטין אאנגער :א:ץ זײז האט

 גע־ באארד דזשאינט דעם טיט ׳טטעהז
 יטעדאיך גראד געוױסען א ביז װירקט

 אפישר, אונבאװאופט, נאנץ איהם. אויױ
 םעהר, םיהיעז אגגעהױבעז זייך עד האט
 דדטאינט־ דעם פון הבית בעא דער איס

 דאס אנגעשטעאטער. זײן װי -באארד,
 נאטיראיך. וױ טעהי, ניט אפיאו, איז,

 נ^טור. טענישאי:ע די יטױן איז אזעאכע
 .איהרע רעפובאיק, דער םון פאטערס ד*

 גא־ דארום האבען פרעזידענטען, עייטטע
 עמ־ זײערע פארנעטען צו ניט *טאאסען

 אדער איין פאר װי טעהר, םאר סער
 גע־ טורא ה׳אבעז זײ טערמינען. צװײ
 אײגענער זײער פאר איײן, זיך פאר האמ

 זײ חאיאה, זיך, זאא עס אז *טװאכלדיט,
 זיד, פראקיאטירען צו פארנאוסטעז ניט

 אונזער אין צארען. אוץ טאנארכעז אלס
 אײנםיה־ דאזיגע די איז ױניאז־רעםובאילו

 עד־ אײנער װי אאנ:, אזוי ניטא. ױנג
 װארום טו פריבסען, זײנע נעטרײ פיאט
 גאנצע די דאך אבער ? בײטען איהם
 אטט נעוױסען א פאינעטען םון צייט
האט דאס און פיהאעץ, יטטארק זיך אאזט

 גרטד געו^יסען א צו בי? יאסירט אויך
 חנד אין א*ננעד. כדודער אונזער מיט

,IlfOjfrBD אפט ער האט צײט אעצטער
ט איז ער אז  דער וי1 מעהר ני

 ״רדאנא דו׳עאינט םון דינג־סעי,רעטער
ױ אױםגעםיהרט, זיך אפט האט ער  וױ •ו
 דז׳צ^ינט .סונצער ר1דז נעװעז װאאט ער

ײט דין האט דעם דורך און באארד,  *רנ
 ארידנעאעו^ איהר אין םאראארען םיא םיא,

נוצאיכק״ט.
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תד או זאנען, אבער מוזען מיר  ברו
ד יער ניט וױיט וױיט, איז אאנגער ״ י  ז
 אין געםונען ער װאאט יעואדיגער. ציגער

 קרעס״ גענוג באארד דזיטאינט דעם
 אג׳י איהם םענ׳שען *טטארקע און טיגע

 •jfoe׳ א״געגטאיכער זײז אויף צואוױיזען
 ז״גמם פארזוך ער׳עטען בײם גאײך ת

 גרעגע״ איהדע איבעד אריבערצוטרעטען
 דעען געקענט יאגגער ברודער װאאט צעז,
 םיאע, נאך באארד דדפאינט דעם

 רעקארדינג״סעק- אאס ניט אױב יאהר,
 ״jror אנדער אן אירגענד איז איז רעטער,

 אױס, וױיזט עס וױ אײדער, אבעי, אע.
 אינטr^ דעם איז געםעהאט האבען
 דינען דכער מענ׳פען. אזעאכע באארד

עז זײ  ■W3P זײז אתטמד אדונסעמזןפאי
 געסיחרט האט דאס און ; אײנםאוס קען

 אגערקענען אאע כאט׳ט אז דערצו,
 אאנגעל ברודער פון םארדינסטען גרויסע

ת זץ־ פיהאען דאר ױניאךטוער, אאס  א
 ta מיטא, ׳פװערער א פון באםרײט װי

 טמ עס לײר. וױרקאיך אונז טוט דאס
ײד או:ז  M אאנגער, ברודער םאר סײ י
 אכעה ױניאן. גאנצער אונזער םאר םײ
 ■ערזענאיםן די נ*ט איז עס געזאגט, וױ

איג״ איז עס אאנגער. ברודעא םיז ^ואד

 געםיח< גענענזײטיגעד דער הער׳טען ניט
 דאנקבאר* פון נאר *טפטרני׳/ ״ברוך פון

ט דעד פון קייט  םטר ױניאן דער םון זיי
 געטאן. איהר פאר האט עד װאס אלץ,

 גע• די זײן באדארםט ראבען אזעאכע
 און ױניאן דער פון געפיהאעץ גענזײטיגע

 דאס אז האםעז, טיר באאכיטע. איהרע
 דורכד •האט ױניאז אװזער װאס אאעס,

 װעט צײט, אעצטער דער אין נעכיאכט ן
 אידעאצ דאזינער דער אז דערצו, פיהרעז י
 אונזער אין װירקאיכקײט א װערעז זאא ו

אא־ איהרע אאע אין איגטעדנײ״צאגאא,
קאיען. ן

 אעצ־ איז װאס באשאוס, דעם אויט
 דזיצאינט פיז געװאיען אננענוײען טענס

 אויסער־ צוקונפט דער אין װעאען באארד,
 םון מעכיבעריציפ דער 1םו ווערען װעהאט

 די באויז ניט אאקאאס פאר״טײדענע די
 פאר־ די אויך נאר אײדדטענטס, ביזנעס

 דאס דיסטריקם־מענעדדעערס. שײדענע
 אויסיטפרײטונג װײטערע א נאך מײנט

 אין דעטאקראטיע פון פריגציפ דעם םון
 זײנען :אטיראיך, און, ױניאן. אונזער

 בא״צאוס. דעם מיט צופרידען העכסט מיר
 מעג־ די אויף אנװײזען אבעד מוזעז מיד

 רעזוא־ דער זײן קען װאס געפאהר, איכע
 איז עס האנדאוננ.' מין אזא פוז טאט

 איז כעמבער״טיס אונזער װעז דאס זיכער,
 װאם אאץ, אין פאראינטערעסירט באמת
 דער־ איז ױניאז׳ איהר אין פאר קוכיט
 אאץ, װעגעז װיסען מוז או; זי, װײס פאד
 באדארף זי װאס און איז, ױניאז די װאס
 ניט נאר ניט האנדאונג אזא איז זײז,

 באגריסונגס־ העכסט נאר געפעהראיך,
 דער ניט איז דאם װען אבער, װערט.

 גאנץ איז טעמבערשיפ די װען םאא,
 דער פון אינםערעסעז די צו ;אײכניאטינ

 קנא־ נאדו א האט זי וועז און ;ױניאז
 ױגיאן א װאס דעם, װעגען באגריח פען
 דעם פון אויסברײטוננ אזא קען דאן א*ז,

 אםאא װערען פרינצים דעמאקראטײעען
 אויסער״ קענען עס העכסט־נעסעהראיך.

 םאראגםװארם־ זעהר אױו» װערעז װעהאט
 זיינען װעאכע מעניט^־, יטטעיען איכע

 און זײ, פארנעטעז צו אונפאסיג העבסט
 יטא־ ״טטארק דעם דורך אפם נאנץ חענען

ױניאן. דער דען

 נע־ *טוין האט עם אז אםת, איז עס
װע&כע באאטטע, די אריך דאם טראפעז,

 דעם םון געווארען אפ?דנטעט זײנעז
 ארויסגע״ זיך האבען באארד, דזשאינט

ט װיזען  װארים פאסינע, גאנץ זײן צו ני
 דאן אבער מאכעז, יעדער \vס טעות א

 םארריכט געקענט אײכט טעות דער האט
ױ ניט ווערען.  דעף אבער עס איז אז

ט פאא  אויסעד* װעיעז װעאנע די, מי
 בון• א םאר מעמבעחטי■ דער פון װעהאט

ט מען קען זײ טערטיז. יטטימטען  ני
 ^זטעאען. זײערע פון אראפזעצען אײכם

 גאנצע!* דער םון כיאנדאט א האבען זײ
 1זיכע זיך פיהאענריג און מעםבעריטיפ,

 ז*י אויב זײ, קענעז יטטעאעז, זייערע מיט
 זײערע םאר אונפאסיג װירקאיך זײנען

שאדען. פיא ברענגעז עכיטעי,
V

 \ םון געהערט מיר האבען טעג רי
 אויסער איז װאס ביזנעס־אײדז?זענט,

 מעםבעד דער פון געװארעז װעהאט
פ  I אין יאקאא געװיסעז א פיז עי

 נענצאין איז ײעאכער יטטאדט, געוױסער
 I זײן זיך מעג ער כאטש אונפעהיג,

 \ איז דאס ארבײטער. עהראיכער גאנץ
 ני< נאמען זײן אםילו קעז ײאס סעניט,

 I שפראך, קײן אויוי אונטעריטרייבעז
 װערטעו פאר א קוים קעז װאס מענש,

 םיהחנ םון רעדט, וחןר אויסרײדעז,
 אודא דאס באס, א מיט פארהאגדלונגען

 Vi אויסערװעהלט אבער איז ער ניט.
 םאר איז עס אוז ױניאז, זײז םון ײאי־עז
 1בי דעם נים באיטואדיגען מיר פאאען.

 קיי זיכער האט ער נעס־אײדדשענט.
 ביזנעס א װאס דעם, םוז ניט באגריוי

ת דאם אבער טאז. מוז אײדזיטענט  ע
 טעמבער׳ןױו גאנצע די דאס איז, םטע

 װײ< אױס, וױיזם עס װי ױניאן, דער נניז
1 ױיגעז עס ואס1 ידעם פזן וועניג זעהר

ארבייטס• אינטעדנא*דאנאלע יאחד *ינף
r r m  w im -»

m in רן in§ ח h §  u fa o 'm  i n
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v\ t m 11א* * " !§>*y *  « vh /4m 
v w  im טדף -l i  in iy m  s n 

M f r m  • n« w h /hns -א* 
i  iifiju n ar y n n1 ו •nu p n •פא

ײ^ i צי n  m  «fng  in** ig v iy in
f i ד w m w vfi‘0»"sif

in □in i n n  a^u g n g 9  m ד אי
wיgאג,Ygטעמ i i  ogi ^Jgi® y

i n  fit iw iw iig: rg  Dvunjgs ug
gggmMi-t>yn,» װעאנע fiMg t^g״ 

י גענױט דו  ivoj^g |g |ig• יסוחת n י
iv ig jg ^g j ד בײ^ יז

pg y^giyggNP g אס1 איז סאג טינס
ט ס ig ivogjjgo r םון די i » o n r g  n| 

dy די i’OJgra y?gj,v g ry o j ,g רצד 
yip^o^gg^igro^iij yrrgi n גרױ 

^ דינען §עס נ v פון א im v ײנט  געי
 װעג, םyד אױוי ״צטמדוגגען נעװארען

 jy^gjg’ygnyDJ'g אן צו ט1פיח װאס
o :y i-o o ’^iN אלס lyo’o צו g i*״Dk’- 

כע סען ײטאי pg iw ^יגח viyriviagB 
y^g צױױלידרטע •i n i y 4,

' פאד ײ סון 1יאח םינז״ י  עקויס• אי
 נײטס•1י ylgjg^gj h האט טענץ,

jn איגאדזאציע i^ o ^ n g דער םון 
 טאוכוח אײנצעמע םון יןאמפעטעדו

 דעכולײ צו רעכט רי *צטיק נאד *צטיק
 יון ^רנײט צוױ׳צען כאציחוגגען n דען

 אײ זײגען דעכט דאדגע די א.g«יטgק
 א םון men אין געװארען כעמעגעבען

 קעריער- ny^Njg’Vgnyoj’N גחיסער
fo tw ארבײםס־ אינטערנאציאנאלע די 

 נאך אםילו איז עס אױכ לןאנפערענ״ו.
 ז״צע־ רער פון מהלר נױיסער גאנ״ן א

 א צו ביו ארכײטס-קאנפערעגץ נעװער
 סיט פארנאגד איבער־׳צטאאטליכען טין

 אדמידס־ און געזעצגעבערייעע נדײטע
jm^gio ,וױ פאלכיאכטען oy א האט 
 אין נאװערגמעגם םעדעדאל א מטײגער

 מען כיוז אמעריקא, ארער *צוױי״ז רער
 חערנער- דאדגע n אז צוגעבען, דאך

 גאניז א פאר זיך כייט שטעאט *צאפט
 פאציאל״ וױדקזטמע און פעהינע אעבענס

אײנריכטוגנ. פאאיטי״פע
 וועאט דעם םאר םון צײט דער אין

 נעקענט גארניט זיך מען װאלט לןרינ
 ארגא:יזאצ*ע,'װאס אן אז פאחטטעאען,

 בא־ םון דורך און דורך נ*ט נא״טטעהט
 םאר״פמעהער, ־ רענירוננס פואסעכטיגטע

 סיט געזעצען אייויפגעבעז חענען זאק
 סאיײ די יןראפט• אינטערנאציאנאלער אן
 איםאבען אינסערנאציאנאלע 5צא גע

גערױ אזוי די ארבײטפ־פדאגעז, װעגען

 דאם ביזנעס־אײדדצענט. א םון םליכטען
 איז דאס ׳טלעכמ. זעהר גאטיראיך, איז,

װאס דעם םון זײט צװײטע די
דעכיאקראטיע. דוםט כיען

V
געפעהרליר, אזוי ניט עס איז געוױס

 וױיזט אייז־ז״טענט ביזגעס א בלויז װעז
 םע־ זײן אונפעהיג. זײן צו ארויס זץ־

 ער און באגרענעצטע, א איז טיגקײט
 אויםזיכט דער אינטער אימער יעטעהט

 װעאען װעאנע באאטטע, העכערע פון
 דאס, מאכעץ צו גוט בעסט זײער טאז

 טאכט אײדז׳עענט ביזנעס דער װאס
 געפעהר־ וןערט זאך די אבער ׳טלעכט.

 װערס עס װען ױניאן, די םאר איכער
 דיסטדיקט־מענעדזיטער, אזא ערװעהאט

 םאר פאםענד אזוי •מתט איז װעאכער
 אײדז״צענט, נ*זנעס דעד װי אטט/ זײן

 םאר גערעדט, האנען סיר װעאכען װעגעז
זײ;עס.

***  א״ואנען ̂ טאן צו איז װאס־ז^״ע
 דעםא־ םון פרינציפמן אונזערע םון זיך

 מיר אבער נ*ט. געװיס דאם קראטיע?
 אויםמערקזאם חוב אונזער םאר האאטען

 מעמבעריטיפ, גרויסע אונזער מאכען צו
 איהרע םון אױסברײטונג דער סןיט אז

 א איהר םאר קומען אויך מוז רעכט/ג
 פליכ־ איהרע םון באװאוסטזײו נרעסערער

 םוזען באאמטע פאר װאהלען ־די טען.
 איז Tf *פפילעז א באױז זײן אױפהערען
 זעהר א װערען מוזען זײ נאר פאליטיקס,

 גאנצער אונזער פאר םאיכט ערנסטע
 פיה־ מוז כיעכיבעױשיפ די י .,מעםבעריטיא

 פאראנטװארטליכקײט גרויםע די לען
 אויס־ דעם אין ױניאן דער םאר איהרע
באאכיטע. איהרע פון וואהא

 אױסבריײ די אז האםען, װיאען כייר
 מעמבער־ אונזער םוז רעכסע די םון טונג
 די אז דערצו, ה^םעז םיא װעט *טיפ

 אראפװארםען זיך פון זאל םעמבעחטיפ
 נעםען זאא זי אז ;גאײכגילטינרןײט איהר
 אלץ, אין אינטערעס שטארקסטען דעם
 נאר או| דאז, ױניאן. די נ׳וגע איז ײאס
 הא* צו מורא יזאס ניטא גאר איז דאז,
 גרעסערע איץ נרעסערע אלץ די םאר בען

יװיווז. דעד אין דעמאסראמיע

געזעצגעבונג
p ׳ jm i p n y n  m  in,

iyjy4i  m n 
n y n  g^ngyjoMg< אדוי w<nm 

fn  i m m m w ,^ א מו א י י  n אױף די
-n  iyjgi lyyjnygjgp y j^g i 

y»gtgl» ניט n  * M V 
|g •^yiiMin^g n g  lyoi^rga 
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 nviycjgp n דט. טegיןר כינחננדע
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i f i j r v m  n  P8 viw m m m  n g i. 
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ט זײן איצט, איו  א וױ מעחר, ד
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די אכער |,y:g^gi מעכטינע די םון
i n  p ir  ?,g y’ygf^N ng-oD ^^N -אג

ד• אװ r\ אסת׳ער אן םון יכ1ה / די ס  נ
ך lyoip 1םעאקצ ,ד װאו  «דם אױוי ד

ס אל ך כטעזgטרgכ און פני  נענעגזיײ ד
נלײכע. אלס ^יג

 -1א-אדכײטס נאציאנאלער דער צו
 דעף pb 1לצנדע 57 נעהערען גאניזאציע

yp 65 צאל אלגעמײנער jjy iigo ig 
 pg װעאם. גאנצער דער אױוי עטאאטען

 1צ זײנען 1923 יאדזר פון םארלוקי
ל/ דער אי  ךער צו אױך םאאגליך און ״

gרבײטס-ארגgניזאציjn ipypv  ,y נאך 
i״N דער :לענדער צװײ y m םריײ

 אפריקאנייצע קל״נע ד* אין שטאאט
 חוץ א (אביםיניעז). ^עםיאפיא״ מלוכה

א, געהערעז, רוםלאנד און אמעריקא  איז
i צױױאיזירטע .אלע n i y l אינ״ דער צו 

ארבײטם־אמאניז^ציע. טערנאציאגאלער
 יעהרעער פינוי איהר פון כישך אין

 yאינטערנאציאגאל די האט עקייסטענץ,
 אנגעהאיםען ארגאניזאציע ־ ארבײטס

 ורא־ אין :חאנװעדצאנס זע?ס םא/גענדע
 םיר און )1920( גצנוא ),1919( שינגטאז

 םון יאהר יעדער ׳טװימ, זמענעװא, אין
 5 עריעטע די אױוי .1924 ביז 1921

 1919 םון הייםט דאס קאנװענ׳צאנס,
 20 געװאדען אנגענומען זײנען ,1923 כיז

 זײ bרופ מעז װי אדער, פאר״טלאגען
 דארםעז װעאכע ״דראםט־קאנװענשאנם״,

 רענירונגען, די דורך ווערען ראטיםיצירט
 נעזעצ• זײער אין ארײנצוטרעטעז כדי

 םון אנהױב צום ביז ^gip ליכער
 דז׳שון אין קאנװענשאן, זעקסטער דער

Dgnyi im 57 יטוין האבען ,1924 w 
 אין ;ראטיםיקײשאנס 96 דורכגעםיהרט

 רע• פארלאמענטעז די האבעז םאלען 47
 אין pN ראטיםיקײ״עאז די האמענדירט

 נ•yסט״קאנװgדר די זײנען םאלען 135
 די אין געװארען ארײנגעטראגעז שאנס

ם פארלאמענטעז ל ^ א ה א i צי ב n n. 
 װײניגער נים אז מיר, זעהען הכא בםך

 אנגע• ?ײנען םאבריק־געזעצעז 143 װי
 פארלאמענטען די דורך נעווארעז נומען

jib אונטער דידעקם לענדער םארשײדענע 
 אינטערנאציאנא־ דער םון וױרקוננ דער
 דןן- כי• ארבײםס־ארנאניזאציע. אער

 דירעק־ דער האט קאנװענשאן זעקסטער
n אינםערנאציאנאלער רn פון טאר g 

 םאצײ םדאנצױזי׳עער דער בױרא, בײטס
ן נעקענם טאמא, אלבערט אאיסט, ^ ע  מ

 ״,ראטים וױיטערדיגע דרײסינ ען5װע
קײשאנס.

 פאב־ פון םארישאאגעז װיכםיגסםע די
 געװאדעז אנגענוסען זײגען נעזעצעז ריק

 קאנװענשאז װאשינגטאנער רער אױז•
ארכײטס־ אכט*יצםונדיגער : 1919 אין

n און שװעבעלאד n i g .(בײ טרײדס 
 אינ• nn איז עאטער םיניםום מאג,

 ארכײם iwgi םון םארבאט דוססריע,
m אוז םרויעז םאר r p אוז n r נעגעו

i וױי- n i  iy g 3 1 •g |1• HtlMPJIg״*
nuonpg  iy i .

• ען נ י י ע ו מ א  • j g r j y i u g n
pb ynDDiipg iy i .ig lgfji |y• 

ynjgn n ד n i g
lyigiiyi i n n ט וױנטיגע iyj«jf|ii ד

11 j r n f w r a  pg o ^ 3 ig ^ 3 g j neי
בעיןער-ארני*טער-יװי• n אדערען6 דאפ
u4yn iyy;gj iy אין אגס i,

ir e  youny n לעכעז א*ן יאי,ר po 
H iy iיגטyרנאציאגאאyאדבײטס-אמא• ר 

i v  w jy;;ucgn you fy n  y’VNî j 
fyongiYi באדי*טענד גאנ״ו אyםון צעז1נ ן 

o^prDyo lyim. איהר yo^u

h  viu  iyiMf •gn  ,oy«Yguy*gpyi
y3<4g*grgiMiiJg4 31 ״gײטyר pg 

pig lyggiggw• די lyB’n o ln J g i, װי
N |g fit W i n  g t ig״iyrto"M 

y4g pg !(♦YiyiOPg-y^sgB לyגדy,ר
o;giyj iynn• pir v g •y v

g^3 ig  jy igvy i ט  אינטונר• די o’lg ד
og<43ig y^gjg^ygJ דא1י3 ״ i’^ y i4N 

ט כאלד jyoyio װעיכע dyyyiyj yJfדי
y3y4 pg png.| אױם iy i קאנםטי״ 

y'VNT’:gi;g-ODM3ig  i n  fit |gnu
o jg r44u y o g ^  4i  \v m אר־ די |1ם 

443®m m  DrnyngB* |yvjyiyB Jgre
 פאר״ די םאד צ״ט 1אח4 א פון ל^ך3

lygjycg4 י פוןyדyדי יאגד. ר ny 
n  pB ungfl יאהר םיגז״ םארגאנגענע 

r ײינז ױיוט1 v w װירקאיכקײט די אז 
r i43gtlgfi די םיט װ״דג נאר yo ̂

W 'W פון nyi •ארכ״טס
1 iy i .y’Ygujgrgױכטrפטyסאב״ ר 

rvm  Pn — אן םון אײנםיוזרונ; די 
DO” 3ig  |yj4U i»trt3g ,ביז איז טאנ 

igny; |yoi;y«g 1924 »03iy i־y| כאױז 
T ’W )  iyijy^ •ipb pg, -ט״ןןעכא

pn n 1סיאי t f i v w  ,V4i pn ,y*PN רױ 
yi’j^g pg .(|y4Jy3 אyנדyסראנק־ ר) 

i 3g1rg Mi  ,T טינא),yרגg בר*ױל, ,41  נ
4i  |y3gn 1וgאgםyגטyר ןyקאסyגדירט 

n דgטיp<’Bיg nא ̂ןy3די ר WU'iVivi 
i ניט גאך ov |y3חא n ^ y ; m i^ אםילו 

אומאך אן p® קײ*שאן46ראטי א ײ3
tiyii בא־ ניט אלײן ?יד מון אי״ז גיר 

iy ’*j p ’P |yBgr, ליב כמנהרyראלy׳ר 
n  .rjffyrpnsgBא*נט דyרנאצ*אנאלyר 
a n y  no ig^«g םאדװאנדyװ לטyרyז 

upg w r tm v i  N PN, מײנט, דאס 
y3nryiP4ig n« iy| װyרyז □yn pn 

iib i i 3Ty?yi אנשטאט לאגד Dyi םרי״ 
y |y3lyn tfvw  ivvnvאפ. *טאסט ר 

yroN■ tin |yp oy,| אאנד א אז
Tf »jgf בא צו אוrט^pyיגyדראפט די ז 

-N:g*VN3nyp:*N iv i  pb igrjyiugp 
*g iyט4רכ rי oאנםyרyאן נעהמט ז*ח דז 

o אנשטאס n אן oyjyi^N נyזy״דsרא־ 
 םארטגעיצרײ כלגהר נאך איז װאס יעסמ,

yp| די װי DJNr'Hjyogpyi פון nyi 
^ צי א אניז רג א ^ ט ײ ב ר  אק־ אכעyאז א

yiyn |yp| ארבייטס אכט״שטיגדיגעז אן 
f*3 jy טאג r ’f געװא־ אנגענוכיע; איצט 
jyi אין ry^^yn, ,א נ טי ^ מ  באלי־ א

jym, ,עננ־ דײט״צלאגד, דענטא־ל, טשילי 
 *טװעיען, זיר־סאאוױעז, |,y*;N«r לאנד,

iy4;ym gj און jynNP*N.
 ראטײ .די צו pnyi לאננזאק, הרyז

gn*P4D| יעג־ ניט־אײראפעאײטע די אין 
iy i. ט v ,ד גאר ני p^ p ע אין ײנ  װ

 און םענטראל פון רyנדyל אנטוױקעלםע
Tf״Npnypg, סאלװא־ קאםטאריקא, וױ 

n פאדאגװאי, דאר, y i ,.פון האבעז וכד 
 כײם העיען געלאזט נארניט נאך זיך

פ- םון עניז אין אדכײטס״כױרא טי א  ר
 און גרויסע די אױך גאר ?ײשאנם,

Dארםגyיעריטyנy ^דאםיניאנס בריטי״ט— 
 קענעדע, און זיד־אםריקא אױסטראלי^

אן האב^  אוים־ ניט זאך קיין כמעט נ
iNpyi אויןי cy i כייר געביט. דאזיגען 
yoip| אינטער־ די אז כאשלום, צום 

:layivyryi נאציאנאלע  יטטאר־ דאדף :
iyp װ ■רא*אגא;דירטyניײ דער אין רעז 
iy ,ט ^ i איז וױ װ n ,צו כדי אלטער 

yimi| ,אן — זײן דארף זי װאס דאס 
iy34ND?im^N .ארבײטס־רעכט

 ראטיםיהײשאנס פון לאמזאמיוײט די
iy3N p>yor די אפ גים v»:iyp:'N^ * 

 איהר פון y'VgnjNng ארכײטם נאלע
fy r i jy p r נאנג •o p iy ing. דער אויױ 

 ,1924 דזיטון אין ,jNriynigp רyטvyא
ivignyi jypiiyjig f’N װיכטיגער א 

 םון באהאנדלונג נאײכע lyiyn סארשלאנ
y ךײ r ’o^n שע און ױסא^־י  ארבײ־ א

iyp בײ Djyppngn i n .קאמפענםײיט^ז 
un ביי jyo ip  iy i ,װאס ?אגוועניטאן 

pyn םארpומyדעם ן :lypopy ,זומער 
ly״N זyאyװ u y i y^yv j ארײנטראנען 

Dpiyoiiyog זײע- לויט דראפט, צום 
y ; : r ^ y  yr'pPNiB yi,| דאן און 

y o i p ^  pyn| די yi'p^ ':p:y אפיטסי־ 
ly סוננ. i 'fg i iy i די בארירט נעזעץ 

 מיליאנען םון lycyiypj'N ־ בענסyא
ײ םאראארען האבעז וועאכע ארבײםער,  זי

yiy ן מ ײ  שטיקעא א זוכען pyiiN און ה
iy אין <רױט i .ביז נאך פרעמד 

 עטאיכע זיך ןyםינyג טאג היינטיגס
fypNNPtr װאס סטײטס, ױנײטעד די אין 

ס װיאען  קאכד yפוא דאס jpiypiyi* ני
ם כ ^ א פ ײ״ ס ענ  װעא• ארבײטער, די םון פ

קר ?ײז ניט זײנעז כע סאנ מרי  ביר־ א
iy i, זײ הגם jyiniND אומ־ אן דורך 
p^ i ״?iy דעם אדער ארבײטס־קראםט 

y3y1| אלס jyDN^pr דעם םון ly^N־ ' 
oyiNP .קאפיטאליזם

lypopyi iy אויף i איז ?אנוחןנשאז 
 םאריט^א: א ג^וארען אנןענוםמז »ױך

םארבאט דעם וועג&ן אפמאך אז פון

ל ע ט ר ע ד • # ע כ י ל ד ה ע ג י נ י ט י  מ
r e ל א ד ע נ ע . ג ז ק ד ע ד א א ב

)1 זייט םוו ו״מלוס
p ׳טויז, ;עדוט דעם א*ן iy p n g c זיך 

iy i png ,5 אדוי אינדז׳טאנלדטאזyn* 
 לאקאל oyjyfyny; pc באאדטע די כען

uaytm u» Pijyioigc |y3gn ,דארארס 
 זא•lyigipy, 1: אילם |y3gn זײ ווען און
p אידזם די בעז ir עדארםט, גיט; — 
p זײ ir  |y3gi דyיט םאלט: pgiyi 

lyi^iD 'P p n דעם אױפצוהאאטען 
לאקאל.
 אויך װערט רעפארט דעם אין
 ןyראיכyרדyט דעם jy;yn נערעדט
 piyi'tyiB * וױיס אױוי אנגריױ

, ײן ט ט ^ iy פ ^y n םארנומען ז*ך האט 
iy סיט i פון ארכײט Dארrטyאצyדי ז 

לאהאלם. איעדײטאר
באטראכ־ y^i:y: נאנ-ז א קוכיט דאן

iy םון טוגנ i איצטיגער ̂y:N אין 
 די װענען יארק. נױ םון טדײד ?אאוק

 סםיטה׳ס נאותרנאר פון אויפטואונג
^ רyלyציyם■ םי אפי iy ק i |y;yn •אונ 
 PDNoyi איצט וחןרט װאס רזוכונגyט

ynpw אין irN  iy i, װאס און oy 
iy םאר נאך שטעהט i צו קאמיסיע 

 pyi אױוי אפ אויך זיך אםy*טט iy טאן.
n ארבײט םy וױ g  iy i״iy ^ D P אינ־ 

iy און פאנד יטורענס i איי״ סאניטארי 
בעא.

Piin'iyiB אז אויף וױיזט זיגםאן 
 םון ארבײט דער אױף DiNeyi דין אין

iy אין טיטעדמאז אינזפאר׳טעל דעם i 
 אױף אן וױיזט iy אינדוסטריע. קאאוק

 און ,“קײסעס כאארד ..םײיעא אי^נינע
oy |y וועאכע i:n '’rp :y זייבעז oDgoyi 

םא.נ»ם?ןן. פאר ypvŷ די אין נעדוארעז
oy די הוםט דאו n ,די סיטואציע 

 אין באםיםyבאא די מיט פארהאנדלונגען
 םאחאפמגל־ די ;אינדופטריע דרעס דער
 «ון 25 יאסאל טיט 22 לאקאל פון צונג
iy םון jyp^i;yiy^y:iN אנרערע נאך i 

אינדוסטױי^ דדעס און װײםט
 רעפארט דעם אין פלאץ *טעהנעם א •

 ארגאניזאציאנס־ אלע די פארנערביען
 םון אנגעפיהרט װערען װאס קאדפײנס

 םאריטידענע די אין ייני^יז אונזער
 באסטאז, איז יארי׳ נױ איז *טטעדנ^

 מאנ־ אין *טיקאגא, איז םילארעלםיע, איז
או און טאראנטא אין טרעאל  אנ־ איץ נ

יטטעדטלאך. אין ׳טטעדט דערע
 אויןי באייכטעט זיגטאן פרעזידעגט

 lypnyoN דער פון האנװעניטאן דער פון
 פאזא, עא איז אײבאר אװ טאןיפעדערײ

 װאס איינדרוס דעם יטיאדערם iy און
 ק^װעניטאן, דער 1אוי געםאכט האט
 פרעזענ־ האט y'VN:y^yi אונזער װעז

 דער םיט גאטפערס פדעזידענט טירט
סטאטוע. ניארמארנע

 אנטײא דעם װענעז אויף רעדט ער
 ־i:yj האט ארגאניזאציע אוגזער װאס
 װהילער און לאפאלעט דעם אײ טעז

 אין עטאבלירען העלפעז צו קאםפײז,
 פא־ פראגדעסיװע, פאר פארטײ א לאגד

אקציאן. ליטײטע
 *v: די אױױ אפ אויף זיף יטטערט ער
Jg״iiyDj'K אונזער פון יטיכטע ig r 
 םון ארויס װאס נאר איז װאס ױניאז,
 iypoiKiiNn דעם פון טריבעןיyג דרוק,

 iy לעװין. יואי ךר. דטורנאליסט
ץי1א אויך װײזט או  ny גרויסען דעס .
 יױ אינטערנײשאנאל אונזער פון פאלנ
 סון יאהר עריטטען דעם אין באנק, ניאז

 פרעזי־ ױארט, אײן מיט לעבען. איהר
 jyiy’ אן רירט רעפארט זיגטאנס דענט

 ארגאניזא־ גרױסע אונזער פיז װינקעא
 און ױעיט׳ט אוכיעדום װי װײזט, און ציע

 mi'ovv נוצליכער און לעבען מים קאכט
 רע־ דעם אין ררערען סוו* צום און קײט.
 פארשלא־ אײניגע געמאכט אויף פארט

 םאר׳ז װערען' נעםאז דאיף עס װאס געז,
ײניאן. אונזער פון פראנדעס װײטערען

 -yiy:i^ האט באראף סעקרעטאר
p א זען ^ e y i jyiyi:iiN3. סעקרעטאר 

 הויפט־ זיך באציהט רעפארט באראם׳ם
 דזשענזד םרץ איבײט דער אויח זעכליןי

 oyi אויף אן װײזט ער גוםא. א׳פים ראל
 אינטער־ דעד פיז •טטאנד פינאנציעלען

 lyoiNiny י־אן טעז װאס אין ניײטאנאל
 נאהענטער דער אין הינזיכט דער אין

צוקונפט.
 גע־ אויך האבען מיטיננ דעם צו

 װײס־פרעזי־ אונזערע רעפארטס בראכט
 טע״ זײנעז װאם די באזונדערס דענטעז,

 די פיהרעץ און ארגאנײזער אלם טיג
 אמאניזאציאנס־קאמפײנס, פאריטײדענע

 זידענטyרB אין 6דערכיאנ װערט װאס
 אלץ דעם װענען רעםארט. זינידאלס

n װעט y p װערען באךיבטעם פינקטליך 
 ־ryiyi״ די פון נוײעתגן קודענדע אין

r פון טינקײט״,  nNPPNiyi. ,יאנאװסחי 
 iy«iv'f רי בײ אנוועזענד איז װעלכער

באארד. דעם פון



 דע&אוט־ אינשװענס אח ליבעל רער
יוניאן אוודומסאמו קלאןק פוז מענט

*עגעדדשער• דזשײקאבםאן, ם״טארלס פוז
 דאס־ העגר• דר. האט וזא־ רעצטע

 דעפארט־ רייבער פון דירעקטאר קאוױץ,
 בא־ אײ בץ,ארד דזשאיגט דעפ pc טע:ס

ײ אז ארױםגע*טיד.ט יזאנטיאי*, ניטארי  א
 טאגו־ סראוק יעדען צו ב־יעף געפײגעם

 און סאב־מאנוסעיזטשורער פעקטשורעי,
 אגדיטעגטס האבען װאס קאנסראיזטאר, ,

 זײ אײםפארערענדינ א;,יױ; דער טיט
 אגבא- ײאס פונקטען, ד• נאכצויזוםען

לײבער. האניטארי דעם י׳אנגס
דאס־זא־ דר. ציהט י*עטער דעם אין

 בא־י די פון אויפניעיקזאםהײט ד• וױץ
דע צי יעבאט*ס : פונקטעז פאמענ

עי טארי סא: דער אז עישטענס, ב ײ  י
 יערען אױף װערען אננענעהט טוז

 זײע־ אין נעםאכט ווערט װאס נארמעגט,
־ סאםפעי״ס, זיין עס מענ ״שעיער, רע  דוי

סטאת. ארעי לייץיטס
יע־ אױוי רייבעל דער אז צוױיטעגס,

ף נאיכיענט דען אי  ײעיען אנגענעהט ד
 װערט גארםענט דער װאו ישאפ, דעם אין

ט און געײאבט  אײך אנדערש. עיגעץ :י
ט ״צאפ קײן אין טאר  װערעז אגנענעהם ני
ס הײן עי ב ײ ײ װאס גארםענטס, אױף י  זי
 אנדער אן אין געװארעז :עטאכט נען

״טאם

ט א*ז פירםע קיין אז דריטעגס,  :י
 ?"* צו לײבעלס ארױסצונעבען ערױיבט

 אדער קאנטדאקטארס אײזרע פון נעם
 פיד־ יעדער נאר סאב־פאנופעקטשורערס,

 מאנוםעקטשורערם, — באזונרעי טע
 קאנסראק־ און סאב־סאגספעיזטשורערס

 זייער ילױס לײבעלם, קױפען מוזען טארס
 ליײ דעם פון דירעקט נעברױך, איעעכעם

דעפאדטפעגט. בעכ
 אױך װארעגט בריעױ זעיבען דעם אין

 כייט אז באלעבאטים, די מאסקאוױץ דר.
 סיזאן נײעם דעם פון אנסוםעז דעם

רואנ־ שטרײנגעי א אײנגעפיהרט יוערט
 און לײבעי, סאניםארי דעם איבער םראל •

 נאכקױ ניט װעט װאס באייעבאס, יעדער
 װעט אדע־ פארםליכטוננען, זײנע םען

ט האנדלעז אננ אין :י סי ט אנ  בא־ די מי
 צו ײערעז נעכראכט װעט רורס, ישטיםטע

 םאדאנטװארטריכ־ ״טםרענגסטער דער
ס. ײ ק

ז אז זעהן, צו איז בריעו* דעם םוז  ני
ע ניט ראבע; יעצט  ער־ בא^עבאטים א̂י
 ברױבען װענען פארםייכםוננ זייער פירט
 טאנכע אז אין יײבעל, סאגיטארי דעם

ײ־ דעם םיסברויכט יזאבען באיעבאט*פ  י
 די־ איז יעטאנדפינקט דיזען פוז בעל.
ע א ב~יעו* זעי־  פ־אקסייצע און צײטינ

װארנונג.
 דער פאר אז האפעז, װייעז כ״יר

 דיעזע ײעט באי״עבאטים צאהי גרעסטעי
 עס ײעייעז זײ אוץ נענונ זײן װארנוננ
 צוױיפרען כייר אכט. אין גוט נעהמען

 בא־ צאהי״ געװיסעד א צו אז ניט, אבער
אנײענדעז כײזעז סעז ײעט לעבאטים

 די צוױנגען צו אום ׳טי*עןי,כ *עפרענגעדע
 םארפריכטוגגען. זײע*ע נאכציקוטען

 באי^ע־ קראס יעכעפ טײנען כױר
 ניט יעצט ביז נ^וך האבען ײאס באטים,
סט גענוכיען קט דעם עינ  דעם װענען ןונ
 זיי װעט עס אז דענהען, ךײ און יײבער

 ײי פונקט צוקונפם, רער אין ;עי*ינגען
ך סיזאן, יעצטען  פון ארױסצודרערען ד

 סארט דיזען פאר פאראנטװארםליכהײט.
 וױסעז, צו יטאדען נ*ט װעט בארעבאטים

ײ־ דער װאס קאנטראל, רע□ אחיץ אז  י
 דדצאיגט דעם פון דעפארממעגט בעי*

 םיהרט יזאנםראי ,1סאניטאל אװ באא^ד
 דעכ פאר גע״טאסעז ױניאן די האט אײז,

 מאישיגערי אײגענע איהר צװעה זע^בעז
 םא״צי־ װניאן רידנע נאנצע די אז אוז

ט װערען אנגעװענדעט װעט נערי  מי
 צװינגעז צו אום קיאפט, פורהטער אירר
 לײ־ דעם ברױכען צו ױניאן־טאפ יעדען

 אנקלאננ אין נארמענט, ןז-ערע; אױ בזד
 װאס רעגורײ״שאנס, און רויס רי טיט

 יײבעל פון געװאיען באיטטיםט זײנען
דעפארטמענט.

 אנ־ •טויז האט *,מא-״^ינע,־ ױניאן די
 יע־ אין ארן פונקציאנירען, צו נעפאנגעז

 אננע־ יעצט ב-ז איז זי װאו ׳פאל דען
 עררײכט כױר האבעז געװארען, ײעגדעט

 איז דאס רעזויםאטען. נעװינעםע די
 טימ אנפאננ. אן בי^ויז נעװען אבער

 א אן כייר סאנגען סיזאז קוטענדעז דעם
 פראצענטיגען ד!.-יךערט א פאר דרײװ

אי, טי  ער־ הינזיבט דיזען איץ און קאנ
 פון 5דיטהיי״ו די קרינען צו םיר װארטעז

 אי־ אין יטעפער די אין ארבײטער אייע
♦צאפ־טיטעראײט. די בעדהויפט

ס יעדען דארוכ איז עה ײטער׳  ^דב
 יעדעז אױף אז אױפצופאסען, פי^יכט
אי סאכעז, ז־י װאס ארבײט, יטטיק  אנ־ ז

 ,‘לייבעי סאניטארי דער ווערען נענעהט
 ױניאז דער פון אםיס אין טעי׳דעז צו און

 פונקט דיזער װאו ׳פאי יעדען ווענעז
 4זאי דאפ אים אפגעדױט. :יט װערט

 כדוזען געהעריג, וױ ווערעז, דורכגעפיהרט
 םאלגענדע אייו» אויספאסעז א־בײטער יד

:פונל־טעז
ס,  אנ־ זאר רײבער דע* אז עיטטענ

 סאכיפעל, יערען אוין״ ורערעז נעגעהט
סטאה־נארפיענט. אדעי

 אנ־ זאי! ‘ײיבעי דער אז צוױיטעגס,
 :פלעצער פאי*נענרע איץ װערעז נענעהט

 אין פאקעטס״ האבען ײאס האוטס, איז
 װאס קאוטס. אױף פאקעט. רעכטען דעם

ײניננ, דעם פאקעט״א-ן א בלויז האבעז  י
 1א' װערען אנגענעהט לײבעל דעי ‘זאי

 תאבעז װאס קאוטס. אויר פאהעט. דיזען
 יײבעל דער זאל ׳:ים פאהעסס קײז נא״

נ אר*פ׳ז װעיעז אנגענעהס נ ני  בײם לי
 זאל קאוטפ א*ט;עיײ:טע אױף קאמער.

א־נטער װערען אננענעהט דער
אונטער — סהױיםס אדו* יאול. דעפ

שארף און קורץ
ג. ב. י. פון
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א־ זיד אםעריקא דאט ױמבין גוים׳ן  ו־אם ;ימ נ
ת אנדערע גענעז םאיזראגע; צו דינו  >«רע םדז ס

 דער װי איז, רייכםים איהר רייכםטע. רי זי איז
 '*הר רעש אין נעװעז •טאצם, ןוענזוס־בױיא

 ײ-«ע־ יאהר צוױי איז ׳איצם ־יאז.“ב «מ: בא<ד
 א :אד םים רײכער אידאי אםעריגא איז םןןך״
 יאהר״ צעהן רי םוז ט׳צר דעם אין כירי*ן §«ר
m סון w כ*ז 2 x i, א-־םנע־ רײכטום א*הר איז 

״ םעהר אױוי װאקסען  םח ר«צע:ט.1 ל2 אויף ו
עי םאינעםט אשעריסא איז ישםאםען ארע  אונז
t v^ ײ אן. דעם יאדה נ ײבעד  רייכטום דער א
ױ םח  א־הר :אך ביריאז, 37 איז סמ־יט יןןרס נ

ע מוםם װייני ײ ענס אי בירי«ז, 2r םים ! ײנ  םיש א־
ם אהײא כי<'*ז. 22 אז, נ8 סי  ײ• •זיי אוז בייי

 אי׳ טעהי װ«ס אז באםערהנז, נעיױס װעס איהר
m א »יז ביימער jr.» רײכטום׳ זי*ז גרעסקי ארץ 

א ®וז רײכאים ‘ימ j* םדינס, ר»ס - - ע ם  ישטאםש א
 דאי׳ א*: ארבי-מקז ייאם רי םון ח<י§«זעכ'יד

 רי א-ז חפבעז אריין א־כײגןער רי װאס ת<ק, ד#ם
קרײכער סא־דאסט א איז ביריוא^ז

ס אוניער רי  V איז עגרײט קאםיאאונער ••
ם ®ונא i איא מאר אוז א-רע^נז. סי v r : m איז 

 פח ,?־.ײא'4 ־־,אמת׳ע אז װעלם *,m איבער רײזצו
! א םאכם ׳ז«ח« ער 'יאס «אר. יערע חכםה א ־  ט

ײו איהם, אױז• אײנררוש  איבער עם תאכם םרח ז
ײ נ*בארעז ױע־עו op אין באיר.  נײע אײזם נ

מו ױ  נעהוסע ײא- די ar-.p איז עי- ויידעינז. נר
 אכתי־ילי^ זיד איז רײזע כואגאטי־יכע־ ציײי א םיז
ד אױ ם ג«מוכתז ן ע׳ נײער א םי עי אידי

ענאם איז שא־יוידקריכ• •אםינא• חאס כ גו ע  א־יי
r ־r;p' *י« ך»רם ;r c ־־•®r r - ir ;*» ד*.י
ד א האם דע^r *יז <י«י*, ר א מ ^ אי זי*י פ*ם *
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ע אין ב־יד ע ס. םיגנע־ זי ט  קארדס רי און ײינ
 נ*ט לײם, פײנע רי צו א־ױסנענעבז ד*קא ױעדעז

 די, אז בםירא, אײש ישוין ?וםט םאיב־עכעי. צו
ען לאדדס, די ;יט האנעז װערכע ײנ  פאיב־עכער. ז

א״ר אלא  םירױ״ אדע־ טאז כרענשעז, יעיען שאר י
ה״ם םאים א א*ז םי םי  פאװע• הא־ודשעיע םאר םעי

עז ;*ס ויעט װעי סא דעניע, עי  אזא האכעז ״
כ,טיrpנ א־יגעי ח'*ר־ וועים א*ז > קאי־ד  ם‘יpוי

 די װערט פא-ברעכעז, א אירנענד באנעהמ אוז
ד אי ע א צונעגוםעז גרײד אײזם םיז י  אי־ םײעי
t גים׳ םעורר זעהם. איהר ײי דעעל k שטא-ק ה«ב 

עז ווערעז ױאס עישםע, סאםע די אז םירא, ײנ  י
 נאר אונזערע ײיז דויא עס ױעיעז קאידס. די

סע ײ  זעהר זיך םאי־׳פםזתהז ויע״כע כארכיעכעי, ני
 םעז ײאס זאכעז, םאן צו יױ לוגםם. ד׳ןר אויןי נוט

ײעז די איס גײטעז צר ריוד אוז ס.י: סא־  םון ײ
עי נעזעיאזאפט אונז

א־  נימ ער ײעם ראם אל פא־טםעהם״ o^-op נ
 jpo אז אבער״ אויספיה־?ז. האנעז ר״כט אזוי

jn., איע ־עדזישיםפרידעו דארף o m c,■זיא דאס ״ 
אי ה*; ײ*ס אזעיכעם. עםװאס איהפ םאי  נים נ
 א״:* •אריס אוגלער א-ז ניט, אויב .r־vjn*: זײן
מי. ם־?םדע p*־־ נענעז םאכםראז םאײ ע *רבי־ • 
 װי ,trpvK גרויםע ם*ם ‘פו תאםיפ^נצר. אזא און

ײפ, א  א א־“דא 7ססד., איננאגצעז ארינם םירנר
^ יאהר. מנו א חראה. א כנ

ס טםי״ט כתהרסנת רי איז ד ^ו רי ם טי דז ע •  סזן '
ע די פ ע א״נ ר א ם ׳פםאכדעז פ ר  ס־יד םאנאש דעם ^

 קינדק־־־איכײט, 1יתנא אטעגדסזמט מנר קוסירס
ס מ א י אוננ איז ״*גורירתנ י ^נ אנ  איבע׳- זאיעז ב

Mnw, ikm w j קאגגרזס צים עטאטען די פוז
* /• t v i. t

דרעסעס אנסאסבעל מנלט; דעם
 העם. דעם אױף—סוטס) פ-עס דרײ (די
״ רעם אגנעהען דארסען ארבײטעי די  ‘י
:sy י־ענעז גיט א-חם זאי* טען אז ׳אזוי 

. ן ע מ ה ע נ פ א י א
 װאס גארכרענטס, אי־ע אז דריסענס,

r אױטסײד אין געטאכט װערען w v 
לײבעל. דעם זין אױוי האבען זאאען

 זאיעז לייבעיס קײן אז פערסענס,
 גאױטענטס, אויף אנגענעהט װערען ניט

 גע־ ט כ א מ ע ג ן ע נ י י ז װאס
י אױטסײד. װאיען
 זעהר םון זײנען פונקטען 4 די
 װעיען די װען און וױבטיגקײט, גדױס

 מא־ עס וועט וועדעז, אפגעהיט טטרענג
 כראנופעיר ײניאן פאר אוײםעגליך כען

 א״ױסצױעימען דדעאבע־ס און ט״עורעיס
 יטעפער, ניט״ױניאן א־־ן ארבײט זייער
 צי יײכט זעהר דין דאן װעס עס וױיל

 וואס גארכיענט, א םון אונטעד״שיידען
 יעאפ ױניאן א אין נעװארען נעםאכס איז
 געװארעז געםאכט איז װאס איינעם, ביז
 עס איז דארום ^אפ. ניט־ױניאן א אין
 העײ צו ארבײטער. יעדען פון פליכט די

 אויפצופאםען, שאפ־ם״שעדםאן דעם םען
 אפגע־ שמרעגג זאיען פונקטעז דיזע אז

 טאפ־טשערםאן’ יעדער און װערען, היט
i צו פארפליכטעט איז n syo דער אין 

 פוניזטען דיזע פון אײנע־ װען ױניאן,
אפגעהיט. נים װערט
 דעם איינפיהרען פרן װיכטיגיןײט די

 א אײגצו׳שטעיען און יײבער סאניטארי
 איז איהם איבער האטראל פאליןאמגנעם

 בא״טנראכעז או;ז םרן םאל אייניגע שוין
 ׳איז עס און האיוסס, דמע אין געװארען

 צו מנהד דעם װענען איבעריג זיך, דונט
 פאר־ װעלכער — טאקע און ;רײדען

 עס םאריטסעהט איבײטער נינפטיגער
 באיטיצער זײן איז לײבעי דער אז ׳ניט
 אײנענע זײנע צו געוױדמעט איז און

 אבער זיך געפינען עס > אעטערעסען
 וױיעז װעיכע ארבײטער, געװיסזן לײדער

 צי אניטטאט ארן םאחשטעחן, ניט דאס
 זײ מאנען ערגסט, לײבעל דעם נעדיסען

 יטטעדעז זײ און ׳איהפ םון חוז? נאד
 צו פארזלך זײן זיא ^נאפ־טיטערםאז דעם

 בא־ זײ לײבעל. דעם האנטראלירען
 וואס ׳זאך א אלס לײבעל דעם טראכטעז

גיט. ״טײכות דירעקםעז קײן זײ כריט האט
 אר־ אזױגע זײנען גליפליכעדװיײזע

 ױניאו, איז.אוגזער דא פיעל :*ט בײטער
 1א* װעלען נדיר, האפעז ריזע, אױך און

 זײ אז באװאועטזיין, צים הוטען ניכען
 אינסע־ אײנענע זיייערע גע:ען האנדלעץ

 בא־ זײער ענדערעז װעלען און רעםען
 יעניגע די אנבאי^אנגט װאס :עהכיונג.

 ענדערעז :*ט װעלען װעלכע ארבײמער,
 אננעילעגענהײמ, דער אין טאקםיה דיער
 זײ טיט האנדלעז םוזעז ױניאז די װעט

 יעדעז, םיט געױײנליך האנדעלט טען װי
 געכעז פאדברענעז א באגעהט װעי־כעד

ױניאז. “דע
 דעם װענען װעדטער פאד א איצט

 וױ־ צו אום לײבעל. דעם פון געברױך
 גע־ װעדט י״בער דער אזױ וױ םע;,

 אז גויטינ, איז •ײאפ יעדען איץ ברױנט
 זאל יטאפ יעדעז פון שאפ־טיטערטאן דע־

 װאך, יעדע ױנ-אן דער איז באריבטעז
נע־ ה^ט פירכיע די לײבעלס וױפיעל

S3 * פ־ ירק*;נ וזי דער א־ן ־שטא־י ניט ויב נל איד
ס ד; תז יז ע ג א :;,ט־י:, :ע עפענטר־כ ,ר ודעז זעץ,

קי;* ג;נ;ז עץ נ;ז דעי אז ניט, דערום ױב גל א־ך
־םי;* שא דע־ א*ו העי־שען םיל װעט דער־ארבײם
גלױב ♦•יך י יױ♦ וו :אד ״ם. לינדעראדב םון מנ עי ד

 גוי־ ד• ה*בען לאי* געזעץ פעדעראר א אל א־ד,
 קי:* שון אפיטאשוננ דעד אןיף ױידקזאםיזײט טינ־!

 נרײכגילטינ באטת רע־ום ב*ן אי־ דעי־א־בײם.
 רעכםע זי^ע־־ע איבעינעבען װעלען טטאטעז די צ•

 היגדע־־א־בײט פיז ם־אנע דער אין האגני־עס צום
 ױי לא:נ, אזז• אי זיכער, זיא זאך אײן :ים. צי
cp זיך ױע-עז װע־־־כע ע״יטע־־עז, נענונ זײז ײמייעז 

 פ*ז פאידינסטעז סע;ט עט־יכע די אין ;ויםינעז
 ױעיעז עס וױ <לא:נ, אזוי אין ;היגדער זייעיע

 װעםעז א־-בײםם־נעכער״ נעװיםגעלאזע נ־ענונ זײז
ט עס ר אייס ־שםידעז ?ײ װעדעז םיז נים אי ע ״  ז

 די םיז קגאבענס רא־םע די פיו צי רייכסיט,
 זײער? שוז בײגרעיאד וױיכע רי שון צי טאםעס,

 אדע־* נעזעץ ;,י לי־דעד־א־בײם, די ויעט ,“רי;דע•
 א איז טרויעדיגעד א ב^ײבעז איץ נעזעץ, נימ

ױדעיריכע־  װידק״ העשיי״כע־ אוגיע־ פיז םאלם ט
ליכיי-ם.

po דער אין באייכט א פוז in t, ײס  א־ד דעיי
 טותשים־אד־ זייגע און דאי־א י*ארע:ס אי זיך״

ע־ אוז םאיטײריגט האבעו װעלכע ו״טלאםעז,  נזי
 םיליןונעד?ז*םעדדער צוױי די פוז לעבעגס די טעט
p ׳יע*«*רר איז יאעב שייאנ*. א'ן ^ n? נע־ 

ײעי אי־׳ס קדאנעז.  טויזענט ס»:נ פיז סיטע די יויז, ז
א־.  צושי־ל איז דאס צי ןיניט, אי וײים איי ראי

 ז־־«ר פא־ באצאהלט װײגינ צי ארעי באצ*ה'ט
עםוננ דעי פא■־־ ײאלם ײ’א א־־בײט  אזעל־ שיז י

.r>n :יט ס*:ם ק-ין רעב?:ס כע ן ן .א ״<אב ג . . 
 קע; ײאס ם־ידיעל. אדינזער אן אז לרןן.־, א*ז זאך
p ד*:נ?ז ג*ם ^ p tt ,באכעחט ע־ װעז לווי?־ס 
פ האס ®ארברעבע?, אזא  א*ן מאד מײ־םטע רי ;י

האורםס. ־ע:איגזע

ם*ט אל אין נייויכם ;p© ײאה שא״
ע דעד צי א ע ײ ע *:יזיפת;• דעי םים אוו ױה« שין י

^ קױפט, פי  #»רנמינ«» «ייגע? עס װי
ױפי׳וי און 'נןװארען פ ו עי ײנ jrn 0« י r* 

ך »<לען  pjni« דיואז *ו װ*ף. ענרע bm ד
 ר׳ןד פון 1עאפ־ט׳»ערני» יעדער קריגט
 ׳נר װ׳נרנען *יז נינערע, ת?י•( א ױדא<
 װ׳ןגען רמנענוגג װענענסרינען א פ־הרט

 *nprB רער קדינט אױך יי־נער. רעם
 רעפארט^ארדפ סמט עשסטיא אן טא;
ט עגוועי^פס נעדייהטע א־ן  אר״ דעם רי

 •אפט״דז־פ• און ױניאן דער פון רעם
ם. ד און רעפארט־קארדס די םטערו  ע
«ט ווןרען װעיאפס *נו  ׳»*•* רעם סון נ

כע *ע*הען *ו אױף טיעערטאן טיי ענ  װענ
* רער פון אפ־ם אץ באריכטע!:  .1ױני

ט כאריכט גאנצער רער ע״ ט ? א  1פי נ
 קאן ראס און *־פעריןן, אנם אויספירען

ט׳ זעףר טאן ״ט?!עדנ*א|1א1״ •יעדעד כ ״  י
ך װיר ער או־נ  נױח. די נעהמען נאר ד
ך ר-זע א י י י ט ציזאטען י ט־ די מי  רעפאי

ט זײנען קא־דס ט״י ע סנ  *ו נעווארען אוי
ײטע י ט^ערי י  ׳}וא•* דיםטריקט רײע א נ

טיננען, ט-טערדאן  אינינ־ זײגען װאם מי
 די םול םארילױוי 1א' נעװארען האיטעז
י או; װאכען, ;* יעצטע י  נאף װערען ן

 זיי׳ אי*ט כיז םארטנעועצט. אױן־ א־צט
 םי! ני־טיננען נעװארן( אפנעהאיטען נען
 קאנםראי־רט װןרען װאס יטעפער, ר•

־ א־ן נ׳ונעם־אײדזיטענטס ארע סון  ח
ם •כ־נ׳ס  ד־םט• •טוסטער׳ם או; סיוצלי׳

 1ז*'נ« שעפער ר\זע סון פיעיע ױהטען.
ט  װאם רערפאר, םארטראטען נעװען ני
 דער דורך נעארנ״־ם דארטינ־ט ראט טע;

 נערוםען זײנען ט׳ט־גנען די ווען צ־יט,
טע ד■ נעװארען. ^ערר״ אפ־ ט • pc דיזע 

ע  צו אויפנעפאדערט דארום דינען ער1ע
ט דעם םון יס1א אין ז-ך זוענדעז אינ  ת׳ןן
 װאו פלאי, זעמסטען רעם אױוי כאארד

ך די ק־־נען װעי־ע• ן>י א כי ע כײט ני  אי
ע ט־נ א־נסטװיוצ־עס. נ״

 ײאש ד־סטר־רםע;, ד־ קיכיעז נעהסם
 *עײמוםע־, םין קאגטראי־־־ט װע-ע;

 די אויך יעוױן. און קעםטין יטעבטע־,
 א־ל וועיען ;ערוםעז װעאען ריםטר־יזטען

ײאכעז. פ^ר נעחסטע רי פין פאײ״ר

ס א ד / ״ ׳ ט ר א ד װ א ו נ א ^ י ר ע מ ו  נ

ן ױ . ש ז ע נ ײ ש ר ע

 יאגואר דעי עריצינען איז טענ רי
 זיצורגאל כיאנאטי־יכען רעם פון נודעד
 רעדאפטירט װערט װאס װא־ט׳/ ״דאס

 א*:* פארגענדען כייט זעצער, צ. ״ע. פון
:האלמ

מ׳ ר, ה. ; זוהר םון — ״הבדלזז״ א  נ
 םרן יובייעאום ־יעהריגען25 (צום בע־נ

 א ;לעיצטישעססי ״ט. יטאפען) זײן
 נחםן רבי תפילה בע^ טיט דעיצה

אפעסא־ ;כראסלאוער  נײמארפ דור פי
 סעמױעל ;ז. צ. .r — (געקי־אי־אנ)

 ;ז. צ. ש. —. (נעהױאלא;) נאפפערס
 :רובין י. — בעאײתשובה און ת״צובה

 נאנ־ דעד אין ארבײםעד אידישע די צ,י
ױ דעד פון ק. צ. םון ■— װעלט צע־  צי

ײ ניסםיש״סאציאליסט־שער ט  אין סאי
 א. לדר "t: כינתב ;ראטען־רוםלאנד

 אכיעריקא יהודי הסתדרוו( — ליפסקי
ץ י א ל. ב א ר ש י

י ע ר״ ד ה ן ״זו צ. אי ״ ד ־ א

עי  סעקרעס*ר, ססייט ;•י-;ש ד<ש פוז טפ־ציה דיג
¥נ׳ר ם־. ײא ויעם ע'  שםע• איהר ענרערעו אםער

 רוסלאגר״ סון אנע־קענוננ דעד צו באצונ א*ז יו;נ
 זײ גלויבעז פא־שמי^הז. צו *:־;־s’ זעהי איז

ר, שיר םיל״י איז קזד*ג אז װירקליך, ביגן רוי טנ  ל״כ
ס ױלז אז און ? יוהז ווי ת  םעןdpi 4 אײעה ו

־ ױעט מאי־םדז. ז ; ;  דוויוטענםען, ארע םיטנעדעז י
עז װע^כע הי צן ע אםת׳ער דעד ײענעז דעי אנ  אין י

p ■*' רוס־יאנר v rלוצלי;* דעם פארשםעוזז צי ־• 
ם נעז םיז טי תר אינזע־ע פוז •• אסלו  nptnpn ם
עי רע־ צו באצונ א־ז אזיג ײס, ר ה מנןנ  צו א:ג;י

י ע p א־צטינ?ן cpד שוז אנע־־שענדננ י i  ijrr'On•  
 רמני• אטעריקאנער דעי שלן זײט ד־ע־ שוז ז־צ־ם
 אין דאס, איז גלױבען םיר אז אגדעדט, :יט רו:כ.
ר װאס נלויבען. צו װאוגט שטאיקעז א האב;ז רי

ד עס זאר ב; אויםטײכדאמז, :ים לעזעד רער א
n אנערקזנוננ די אז דעש, נענעז ביז איד אז t 

אי רענירוננ רוסישע־ דער  קוסעז ניכןר ױאס ז
 איף רענירונג. אםעױילאגער רעי םון זײם רעי םון

;i דעש ניט זעה ' o־ipdd די װאיום נדוגד״ ©»p* 
 םאר׳עקמנ׳מ. אזוי ביײבעז זאר רענידוננ ריקאנעי

 דער דורזי בראכעז מטמא :יט חרילה, זיך, ויעש זי
 המכםט נאד נעװעז דאד זי א-ז א:ערק;:ו:נ.

ך איז רענירתנ צאריש?־ דער ס*ט פרײנדליד מ  ר
 באלשעיגיםםיטע די איז טנים, כר על אוז ראנדי.

 ה*גחנל, אככאםיעשס ײאס אײר, עיגעי־. ם*ל ניט
;p רוס^יאגר דאד יןןן מ cp״  זיך ורעם צווינמנו. ני

עי לײנ?ז אנ עייי ם אל א ט איי  op:t^ מאכזז «ו י
ד1י םיט א: ױב ט«?. אודאי dp עי װעט ׳ס' ם, א  ני
ם. ניאכעז אנדערש ל«ז עי װאו זעדזז״ עד װעט ^  נ
ר די איו בלײכט, י*אס א־ינצינע, דאס צי ײי ס  וינ

^ אננד אי ר*pכpל ניט וײדקליר עס איז אבעי ®י
ר זיזי ט־עפט אםזןי־יהא ipn ייד,  אזא מ

ױעװ װי נא;ד•^ אז זי;«ו ^ip י ' d: •  rp ? בין 
ט נ*ר װידקליך א־ך ד אל ,opn נ?נען ני סנ סי  רו
«י ipz* רד^י־עז. D:pr-p:w ענדליזי ‘זא  נלויב ר

י זי נים׳ א*ד p י rim יזי&או ז«ל זןנעיהענוננ 
ow דעי ניוי• אזיי n ,יז* to t K tnpov w n 
ט נאד ן ני ן נ י װ ן חי נ ר דו ip דטזינ«ר ת i9 

צי איז ד«ס אוז ק?;יננ, ר ד א מ ש ר מ D’n מג rrn t.
ג*■-*. ״׳4 '׳ U.J AC9׳ V־ 3 4•*?
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אינטעתעשאנאל
ײן ר פון מ ל׳י ע מ פינ

m ע ו ו » ק י » ד צ
j f n w די ,r a w*אױס^ניטען ״ס״ 

ד נגוגע *"אונסון #אד^ײחננע םון  ױ
א ®ון נאחוטען סיר װ^ס וער

װאו ד< מיד י^נען ״יןלינימ
האט חאס א״ז גאשוסען

 איז דאס פאמויוגדערט? ב>סעל א אוגז
דעס פון דערצ^חלט װ#ס א

 קל^וק״ דער פון טמטינקײט און •לעבען
מ סאכער ד  ^•װמוטיי- r* ױ

 אךס- אדער -״jrrJp, יעדען צו
צוגע• vn נאקוסען טיר װאס שנימ

 פון ׳אן וױיזט װאס צעטעלע א קלעפט
קור^ אזיסיצגיט דער צײטו;ג װעלכער

 ׳דעם מיט זיך נאנוצט םען װען כד/
 צײ- רער יזרעדיט געכען קאנען מען זאל

 געגודען איו דאס וועיכער םון טונג,
 װעגען אױסשגיט דעם צו געװארען.

 צו- געװעז איז דא ר״דען ריר װעלכען
 סון צעטעלע: םאלגענדע דאס געסלעפט

 עדי״ קלױולאנד ׳שיקא;א ״פאויװערטש״,
״.1925 ׳טען12 דעם יאצואר שאן,

כאקױ מיר ואך! טשיקאװע י אבער
 סיר ״פארװערטס׳/ שײןאגא דעם רען

 דורכגענלע״ םארדכטיג גאנין האנען
 יאגױ סען12 םון אױסגאבע זײן טערט

 געםונען ניט דארט האכען כייר און אר,
 קלמולאנד דער װעגען נאשרײבוגג די

 ״קליפינג ,ד װאס ױגיאן מאנער יןלאויז
 אבער צוגעישײןט. אוגז האט כמרא״

 ■אדטי־ זיך אױף ׳האט *קלייינד רער
 אױסגע• דאך איז עס אז באוױיזען װע

 שטױסען ״םארװערטס״. א םון שדטען
 פאר־ שײןאגא דער דאס #אן זיך פױר

 קי**װ- באזונדע• א אודאי וזאט װערטס״
איז זאך די אט און אויסגאכע, לאנד

^  •  ft*m t  m t  *a ■1 I M A i M A i l C  I M U M l M M t Mיצנעד אץ בלויז געווארעז אופגעדרדקס 
אױסנאבע.

 םיר םוזען ׳פאל דער vא דאס אױב
 שיקאגא םון רעדאקציע די דאס #זאנען

 םארזעהן. א געסאכט האט ״סארװערטס״
 קלאוקביאכער דער םון באשרײכוננ די

 א נראדע איז קלױולאנד אין ױדאז
 ער״ זעהר א און איגטערעסאנטע, זעהר

 סך א אפשר איז עס און םוטיגעגדע,
 דאס אז נוצליכער, סך א און וױבטיגער

 םון לעזער די םון װערען געלעזען זאל
 שטעדט, אגדערע אין ״סארװערטס״

 רעדט װער היינט קליװלאנד. אויסער
 אינ• אוגזער םון מיטנלידעד די םון נאר

 :אד עס איז זײ םאר טערנעשאנאל!
 אפילו און אינםערעסאנט, באזתדערס
 נע״ ניט זיו זאיעז זײ װאו ערםרײענד,

 סיצא־ ׳יארס נױ שיקאנא, אין פינען,
 ײײטער. אזוי און באססאן דע^פיא,

 נלויז דעם מיט זײן םזכה װארום הײנט
קליװלאנד? סון לעזער די

 אוים־ דעם איבער דא דרוקען מיר
 מיט נעהט, אח שטעהם ער װי שנים

 עג״ מיר סאב־קעיעל, און קעפעל זײז
 זא;ט און וואיט, איין קײן ניט דערען
 אינ- אזוי פונחם ניט דאס איז צו אליין

 אונ־ אלע פאו״ וױסעז צו טערעסאנט
 קלױױ די םאר װי מיטגלידער, זערע

̂ין דאך עס וױיסעז ײעלכע לאנדער, :• 
םריוזער. םיז טסילא

לעזט: #אדרבא
 װױאן כןלאוקםאנער קלװויענדער

 אירגענד דױ שטארקער יעצט אײז
 פארגננענהײיט דער אין װען

 פא־ נילע םילע עראבעדם האט ױניאן די
 יאהר. פארגאנגענעם דעם אי-ן זיציעם

 עטלי־ אױך האבען אלטע די חמ —
 אנ־ געסײנט מאנופעסטשורערס נײע כע

 באאמטע — ױניאן. דער מיט רימענםס
 ערװײלט שױן יאהר קוםענדען !,פאר

לאקאלען. אלע אין
 קדיזים אלנעמײנעס דעס אוי,יי לוהענדינ גיט

 םים ארכײטסל*זיגקײס, נאניײםענדע זײן איז
 טיױערינ אזוי זיו דאם WH יאהר דןוס װאס

 סוז איברעז ס«עציע־־ע די ארז אױסנעצײכעגט,
 לענעז יײדעם, אינױססויע יזיאזשס די װעיכע

 **וקביאכער’? יןי־יװלאנדער די םונדעסםװענמן זיד
יאה־. םארנאננענעם ד?ם אויף ביללווגעז ניט

 ױניאז דער סון נאטירייך, ׳ד* רײדען םיר •
 לי*ויד vxpvv*' םיז נישס און ?*יעקטױו, אלם

pdi»o.איבעריג נים נעײעז ױיגעו סיז«נס די ,־ 
 איז וױ נום אזוי קליװלאנד, איז נוםפ קײז

 נעליטעז האם רען ל»;ד. םון שםעדם אגדער?
 אױף קולענדינ ניט *בער ארכײםסלאזינחײם. שוז

 סים פארשםארלטע א' *רויס ױני*ז די איז דעם,
 ניזד א סים ■אײציעם, עדןובערטע נײע םיל

 םרעז״גד רײכערער א םים און םעםבערטי■ pרpס
ןוײט דער אין י*הר יעצםען װי רי

 *זיױ: די אז םארנעסעז, נים אויןי דארף פעז
 עװערינ־ לעpציpio ̂אםpנ יאחר הײנסמס האם

 פײ:ד די םוז א;נרים?ז דײ איצו׳שלאנעז ל״םעז
p̂ ם?ר”ארב דער סיז pn נים חאבעז

 דעי אטאקירעז it נחײטpנpלpנ ?ײז דורכנעלאזעז
 אינטרינײעז אוז ,o״ro»?o;p®P ד?ר איז ױני*ז

 א••:* דעם שאפעז דורו םאנופעממורער^ די
 ביזגעס זײערע רואמירם ̂וגיאז די אז דרךק,

 קלױד ילמםײז. א״ז אינדיסםדיע יזיאומ די אוז
 דעם ננוזיס נאזי tiriptw קײױאמזכןר י»נד?ר
ימי 8אוי אםאימ vnnsrm סר. Mm טימל

| .•«ו•ט,ר׳pי^רt די ו p *וגי•! ר?ר ו t) פ װי  ון
ציר^ מסטי ט ׳ ם סי ו m •ית®/ י u ו« $v מ  ד

מyנ ואר ו fPiי ו ו ײ ײ צ י ו י♦ י ׳ י  נ#ר •טוולו®, י
ftriiP צו אויו J נ»ין •ep’tMg אג ד«ר ל  9גי

n s יאהר m i אv ר ס יי ס iדג p v םאר
ז1 י י נ o וױ ו t  m ר אין איז ײט דן  •ארניונווגמ

0*0
p די v n *קסמורןר®7ראנו jp2*n אונעסאכט
עוננ, ?ײער fp איו ױגי»« די אז סי o iw צו 

*« איו op או אוז ®ארנלײנעו, ^י i נ t יהרען• 
ד א רpטיוײ א סז. ד?ר נעגען י1י  זיי־נ^ «ײ ױגי

i תחיפעו t עי נ ד ט נאםירל*,*, JונJMרצpאי  ד
ו .ipn’ooo אירעאליסטי׳•-^ אײס ט מ ײ װןי  נ

ײו יעצט זײ » •יאלז געיענס א ד  jnt סוו1י!1א
ס, אנ?ר זיר דסנעז ױי ױניסו. א נ ״ צ ר נן י  אז י

 װילען זײ אוינ חיוס. א װי סעהי ניט איז דאכ
p אוו םעקם׳*ורערס1רא; יײז j’DBpryaארנ ז,*♦ 

עי׳  דער ריט רענצנעו ipn9 זיף וי• װעיעז כ
 נטער1א כעסטע ד*ס נעססו זיי הסכעו יו:י*ז.

 דסס fpםoyנאק צו אנ׳שטסט אור**םענדעז^ די
 ללינער נעװארען זיי זײנען אוספארדײדרינע,

 כעדאנ סיט׳ן נעװאיעז ׳עלוס יייז ש־ידער וױ
 אי לאגכ-אל א אײסאינעז דאריי ױניאז די אל

% iy i .אינדוכטריע
ײם האט אסס׳ו שעקטיצו־עיס רא; די אנ  נ

ט דעם ^ ר י י ע •״*ז אנ  עס *סװסריויױיסען. ה״נ
ױ איז  פנסוכים יד נעװעז ניט יאהר הײנטינס אםי

 םאר• יאהרעז שארצאננענמ די איז ראבעז ײעיכע
טעז אזא נוסעז עג אדינ ײ «יאץ י־  פארהאנד״ די נ
m ; r עז יוענעז ״ אג  אינ די אגדיסענט. דעם נ

 לאנם* ס*נ און סאניפעתטשורערס דעיענדענט
 א? נעהאט םדיהער ד-אנזו װעיכע יאי׳טאױס,
ײם ײוי־ןי־ אאכעז ײניאן״ דער ריט אגריםעגט אנ  נ

ט •ײעי ײדעג  רי ?וװערעקײט^. איכעריגע סהן אנ
ע עטײכע ״ ען װעיכע םעים״.'ורעדס1סא: נ ״ג  ז

 ער״ װערמו יאיןי, שון פארלױן• איז םעז1צוד;ק
M דאס זגאיסעט w »  W#* 999 ײס♦ ײאי׳ 

 קײן ײעיעז. ארנעל״נט8 וײ סאר ײעט אגײטעגט
ם טדאבעי ם עיװארםעם :•ט װעי ,ז סי ,. 1PP9 

v װעימו ײאה יעגיגע, די־ i אMנrנים אוו ^ארעז 
עז ײעיעז ס אגריםזןגטס לײו ב״ג סו, דעי סי  ױני
ו ײעיקו י ד, איכערכעטעז ז ע ט ע  ססדײסס חען מ
.ipnpn ערקלערם זיי בײ װעי?ז

ם קײנער זיכעי װיל ססדײלס  סא• ,ד ין8 ני
ײארטעם װערט בעזא^ ד?ר משעלסשירערס.  לי

״ז צו  סזןזאן א רואינירעו און נוטער, א זעדי ז
m צױיב ;rpp, ט ױי ט8ב ניט, לײנעם זי,י ו או י  נ

i קחעו סעחסמור?דכ1ס«: יי ײעז ' ir ס יא;ג ױי  א
כעזא?. מטעז א פא־

•0 0
 די אז הז,7אויסגע? עס האט אנשאנג ®וז

ט ®ױקריגקײטען דאנעז װעם ירנייז  אײנינע פי
.0? מאנוסעקס׳עדריננ לאדאק די כתים. נע*י

אר״ צאהל די שארליענערעז נעװאים י׳סט
ײטעי  נאזי לײסע. ױניאז די אווצק׳יייועז אזז כ

ײוננקן יאננע  אײ״ כיזנמם די א*ז אינםערהאנ
ס ס מנ מ  אח קדײנךלזןד טס. ײני«ז דעד סוז ר

 rood דעם סעםלען צו נסיוננען קאטאױסהי אײכ
אז די 11א אוסז שרידס;©ססי«נדען1צ א אויא  ױני

 םאישטאייןם םיל יעצם איז עא■ איז ■*זיציע
 סרא• הונדערם יעצט אױ *דא■ דעי נעװארעז.

ט צענט אניזי־  נאשעס• »5 ד• סיז נעױאיעז. ױני
 זיי• נעװאיעז, ענסיאסעז זיינעז װערכע מינכת,

עז ניט איע כסעט נען ײ ט. ױניסו ק״ז מ ״ י
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י יןא ן ת ?pp ד י נ «‘« -׳p;p‘ no י  *pi ח$ס p־
v װסיט i t  *H* JPP’ i< *׳p .iprmר V1 9$n  

/ ) ) ' ׳ *‘?a o n ז ר י «’י ד י ס פ ד י ^♦•ל•* ו
ip דצט אילס א״ן סאס־ ip ' pj י 1י 9 

ט ip-oyo ציט אי יס׳־יײ,, א  ״ ײגיאז יPי רי
p»vp? lyorsn r *  dp ip ii; 0נ 11 יסהר 

׳ |u jponitf dpi iPf שאר W24 v • ’ opi, האס 
V f ip גיט נעפאנט mpOMi,) ער oon ס  וי
״p •יעס ip אז געיאנט :*d p i fp ט סונ רי  n» א;

W, 11 די אנט1אג;־; גיט ױ*וי 'iVצ מ ו1י  10 י
 •piאג הסט אכס׳;, •pi ם־ו טערנער א א־ז ער

ט ער אז גוטןן ס  IP11 נאגײס. אגריסעגט dpt י
 ארנ״י• די 1P91PVJ 10'199009118 אנ׳יד א־ו עס

u p v iv 'ii •po פון ip i /די v וזסט *קי i .סר 
ס צייגנ ניו ז רערטסגם. •^ו ip■ י t our) ip 

ט -זענרי״ " נעסיעט ני ?1 O1WH0 ס  ■PT סי
יז א'pנ ניט האט אלז ױני  יjp'notop o. 1‘ײ

 |1א רם10ק איז ;ptnupp €»«־ךא;דע^ט איז קײכ
ptהאט דדעאדז־: ־ ro jp״IPT ז ם סר. י  סוו ניו

a‘s*o ו ״ ^ pj‘iMc־o ז • ט א ס י י י י ד fcpn ״
rpno p׳ עי is מ ױ pivnn (ייאו צעו1א
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ר, ט׳צארלס לן עד ײ  ‘וי״טיע׳Jfoprppo דער ?
o ד׳סם *וניסז, דעי pe ויצל־ער "i)p m  P i r 

^ ד?ם ע• ¥י ; ני o-.m סי pt 1עה4 יאהר דעס סאר 
tpt רעססרם iptph ipiy^pnot dph ס ײ  קד נ

ipu pd טיטיצו o rw rn  ip i no ,9911 נאארר• 
tpp או ?ן01אר?8 װעט מ ט " די \9ii סװ?נט, פי )V 
ד דער .iptpii איגסטאײרס זpלpװ pטoנע»  י

v( ײניסז די אי כאװײזט, •ארם i  o re p או»ך 
«p א u o o r it  ipon* .סינאנציעל ip iv v  r>n
י איל ידײאי־צז *יײסוזמױזיס *y( י  ?0ײ!י י

 אין נאנק מע׳שסגאל1אינט דער איז פארסאנם
ױ V0 n װי יסרט׳ נ o • יPי מ י ׳PiPP Pי ו  ס
ײו איו דסראר. נםpסויז 23 סוו ל מ א ט ס  די טי

עפ י ת «pנp איו .11יסחר O’WPJ op נרױסןד א 
o ru p i. ,^רל סטי ס באלאוס -י7ד א*ז ו  *pi ני

ipoit 19990 טון tpt ,ימאר• דויוי נאר הויס 
ס י י מ ip0"3ro 0 אח ײ 'i09י in« ,owipoopp 

ov pdipm נ*ר איו i t  v r  v h p o ,0011 נאנעהז 
po  op סי די p די no •סלי r o r o כעאססע

ע p אי rn ס אי מ «t יי ir ippot רװעהיט?
^ נײע ס מ א ע ױס ײ^רעז, pdipm נ i ל p i יןסנסקײ 

id i* n o? דער v p :i p d v מ0 א  סאינסהסעו סנ
p ip "i ם 11א יסחר, נאנץ א םאר אפיסעט  ii♦ ני

ט ♦?p איז עס ױ ױז — iprpi א ל  oppt סאר נ
tpopioo. ♦ד toompo יססאלס p i r  ipporr 

ױו סססלירס א pot«pp p. אינ " i  p i p " i
סי איז מ אוז M יאיןאיט ד♦ כײ ס ס מ fo♦♦ א r 

fpotjn tpnpi .סיםולידער די סרײססנ IP30T 
ײז נאגױ  אי? טאיאראז ipo♦♦! ipii םארנראכם, •

fp אינטגןסלירס ^ n p i קסאר״ אח ססערטאו ארס 
npopT?po אלס קא•

אי ס ס oד.אpנ חסם »7 י o o i^  D״^io r יעןד 
עז: אסםע7נ 7נײ די טבח. םען ײנ  ׳יק1ם opo ז

ס מישערכיאז: ס1דז ײ ק, י ײני אר :ipop^iyo נ
א:ה?ר םיס איז ,20 לסלאי פרײעז נײם  ער־ נא'
ס ?pi*npi לסהױצ י אי ד ײ ו ר ^  ;♦נא איז ט
ד אז7מ ד ס י איז 42 יסלאל ביים רעלרעםאי: אי

ע נ ע ב י ל ק ע ן ג ע ק נ א ד ע  ג

׳ ם ר ע פ מ א ן ג ע ט פ י ר ש

r פ. א. דעי םזן צילעז *די o .ל pc סנ״ סאםע 
ײ די באפרײעז צו tpiipi זײנקז סא;ג,  ס

 ;נדעו1ארנײםס^בט pi:*p pipnv די םיז כײטער
 זײערמ אין ארניים, זײ?ר א*ז זײ באשיצעז 1צ

i זײער pא יענענס, t  : t:h pi !?זײ?ר םארבעסער 
r מאפעריעי׳מ. r t o o, ע סי סי טז אח ט םי  ססלי

pipd צו ;יאגע pz  ipoor די סאר צושט?:דע 
 באלױנוננ א אלס ♦־אנד אונזער םח ארבײםער

.OD^^yrpj דער ניבעז זײ *ואס דאס, שאר
•**

ט האב איך  1צ געבאר?ז נליק דסס נעהאט ני
t ססײטס. נײםעד1י די אין װערעז k כיז pi* 

אהער,1ק ו ױען כעןי  13 ;נעל,זא א נעװעז ב־ין אי
ר סלם, יאהר  א םיט רכנצדרו;נעז1ד עטארח סב;

 ס ipupi בח איד נערעכטינקײס. סאר פארלאנג
 םיט סהער נעיןוסעז ביז איד מעז םעקםסרײאיננעל,

םזמענליכ? ד♦ ?יםערעז. םײנע  ז1םע;שליכ no י
ppp-.do? פאראײנינטע די איז Tpoooor הסם 
 I איר סײנדרוין. סםארלעז א מיר אזי^ נעםאכמ

ד דעם איז אז ,tnprpi הסב סנ  j IPODP3 אס קעז י
 נ;רעכטינ• פון באנרי^ רער װערעז םארװירקליכט

 נעײסרעו ביו איןי tpv. אוז סרײהייט. ?1א י%ים
 ♦,•«* אײג־גז נסזי םים איד חאב מאז ,יװנצר א

ט באלזלססעז, לײט ס ר י םן ת  *jporom יןײנע א
 נז?ר1א iid ססקעחרעז נים זיך ריר זסי־צז דעז
 סרביײ די סאר jroopp דסם דעינדײכצז צו ציי,
irip י»גמםסו1א לען ױסס םער. ii איז Tpt:iM 
^ יױיגע npoop י,י*נע דאס ;צײם ע  קײנע ביזנ
עלמ אין יסציע,1כסעל  דאלאי א•*? בלױ« נאר וז

ם נ?1א זסל ארײננעלענם, זײן זאל  ססר״סעז ני
no אוגוער V t.

A
• « ס p וי r ר דער מנ ג קײו װסלם גינ י פי ח רי •

עז דער no קסנװסנססגס די וױ פארום, י ־י דז  א
?ײכאר. no פער?רײ׳שסו

A
p סו כדי r ’Do:o?p װנ ז זסל נסװענ ״  ע.־* ז

 םון ‘ייסנפ־א ד?ם אונט?ר זײז זי no םסלנרײר,
 דער פיז טגכניל די jpnpornoc װעיכע םיהרער,

מ אח סרבײמער־כאװעמגנ,  וױכ״ די י.*ײסעז װעל
 איז cp ׳טריט. ם7איינצ?לנ iptp♦ םה םיגקיים

pp’Ptopbpp vipt o זאך po צײם jib סםרי*ק א 
ntp to ivzvi it ״ צו סרבײטער דיPDor» א 

:tpijvd tp♦ יב1א גהינום״ p 1צ וסב1 ;ים, װייס 
too הס־ סםר״קצר די מסס ס״,1.נהינ דעם םים 
ײ ip הסם ,tPonpiD’iTR כ?ן  ארײנגעטלעסם ז
c יאנע, ס איז לסג^ נ?פ?הרייכ? נס;ץ א איו o r 
tp? איז כרעננעז nonpi- כא,*.*ע;ז;ג, נסנצע די

A
ס׳ די סנ ?! ײני ס ס ^י נ  no .c א. דעד סז סנ

9\. tpnporop כםע׳ם no כייליסז םיר . מי ײ ב ר  א
 די א*ז סרגסניזירם א״יזעצכאהךארבײםער? די

^ ד רסדעדהו  ד-אי־נעז ס כסלד רעסרעז^םירעז נ
 ציםסל tp!♦♦: סיליסז הסיב ס אח 4 די סיליסז

װנ דער no ■רסצענם *)pb נ*ם ױמר  ד♦ no בסםז
 ססרנעסנ^ םעז סבער סטססםעו. םאראײניגםע

ע די אל ד םיליסו הסלנ ס סוז םיר דסזינ ס  ױני
 סז ז1א קינדער, אח ipmtb הסבעז טעםבעדס

*י מ?ן p ססםיליע, pip' ססר 5 רעכ?נקז ז n tr i* 
ס די ז?:מיר?ז סנ ײ 23 ײני  ײסס ׳נסי»ו.ת !0םי

סס  אםערייאנעד דעד סוז פערם־זזיח א יאלד איז י
כאשעליערזנג.

A
?י — װעדעז אוימענעססרם דאדף ײסס  ד

 יב1א ף לעבעז ססליםיסער סדער עתסנסטײשער
סע דסם סיז עס סנספי סי ײסס לסמ?, יין  גע־ 8ד

מ ײ «ן ,tjnim ח דוי▼ ותרסו too pi »ס דסרף ו

fO 1091099 19101191 9<vmt 999'49 M 
099101 990 h.i999amn

ii s m♦ /י^מי llltffl
v q פ נ ^ פ י י b ס n  iir fjiN
n ד׳ויאי/^׳נ ד׳ור m ״ואממדפ■״

B'J im y M M 'T  |<N,״■/ •Ml
« 1י* *מייײײד ’1 ײ

w ונ׳ור חןר r  I'M W'jv
n w n w r* 11 אירגענו•,» I'M חור 

 DIM W »רװ*ס6 פאמאמענ״״ט?"
r »׳( יוױך ג׳ודרויוט ז״ן דט «טך r<

ir*i* «1*4 ייו ,“״•#װו«רןג h r««
m u m * 91M I'M  JIM 

tn רMB ״פ^מתרסס/ פין w v  M 
 נטפטגט גיט װטתס '1 ׳*ספדטײו ױן

 1« יפז׳וי ««הי נרױפפר דןד *ו סטכפן
o״׳ o irn yoפר׳ןין• יוזט ריט טודעטזס ״ 

I vz'f

y'VM דרעס די 't'B אין v i ,יארק 
 די די;«ן וי<«ס ־נ;ען“פא*ריונײ די

 \yuMmm װטנפו עטיינפ יע»סע
ז /״ױ׳עען י  «דדים פארטיגטערעס־רטע י

 נױ פון אינדוסטריע דרעפ דער אין
 דיפס m אױכארנייטען ײענען ׳*ריו,
 ארו־סנערופפן ה*ט אנריגיענט, טרייד

 אויך איז דטס אול א׳נספי־פס, סך א
 פדפסע, דעי אין געײןו־ען 1:א־.־»ראנע

 װן;ען ארטײזפי זאנאיכער נאנץ א
«ו• יאנג :•ט איז אמעיעגענהײט

yyv ריפ iv\ ׳^יתא<* ״טארנעז אין 
 פעפ׳ןל: דער אונסער פאכא«פי, װ. פון

 ד«ס אין סטרײפ א זיין אי«לט ״ײןט
 דןם םיו יעי״בע,- דעױ טדיידד׳ דיעס

 זיך מיה ד• נענורען ייר האט ארט־קעי
 און *אנע,1 דער ר־ט נעניי נאפאנען זו
 יע• פון ילעזער די פאר ivlrvnjn *ו

 האנרעלט עס ויאש װענען *ייטיננ נער
האיט. עס װאו און זיר,

 ־ע• 1םי אױס*ונעז פאר א זיינען אט
אל: םאננט ער .,אדט־יןןי ;עס

ה די no נאנו opt ״לויט ע נ ײנ י נ די י  םי
to o ipd ips tpnpi oon ד 9910 אין  no טד״

ײ  ^״rVTfip 0 אז jpoTomp ip איז /pup* נ
191399999 OIPÔPOPO 0 •אד*POPOTOB P* 

n» POT’OPT׳Bin tPTPH OP’niTPT 0P11 D 
IP0*P1t tp>?l 1P3"0 JPJinpO’PTOB tTO ססל

ito no סטרײק א i i t  o : - r  o^objp^o,\" 
0902 118 0*11011 ip i OV PO ל tpopn to Pי

tpi;p.T op >די א t tip ;pooo'npT* פאיחאנד״ 
לתועז.״
tpo . . . . ײסם t tpi;oBps;o* פאיהאגד״ 

עב טיט לוננ?ז סי  0P3"O73*n dpt tpiyn ^פלו
t iP3pii .p’tooitpo mpi tie T ;o o n t* איכ״ 

ppoo i t  tP*0’0 tpipn tio tPP; ״,/IPOToop 
o i t??אכ tio tpnnpoppTob נ״ם toetpt מײל 
סי ׳אזױ Vn Tt אײז  צדײס p*o v*n ,tob־pt נ

v:ppip:0 tpno\ די OPT tiB o” Pi ,t:pvo, ij.
ooooio ;?איז סאדעסגנ tpoirpj tpo םיט 

•o n  ,tpwriOT עז ״:  סאי־?נם?נד• יזיס־ tpufi ז
v l, אהז tptnp, ר.ז« tt p f o g o o 'i ’T״W?t״.

 לאנע, די שילדערעגדינ ^ןױ או;
 צום ארטיקעל פון שדײבעד דער קוםט
אז: שלוס,
ט tpt״  די פח א:פא:ג גוסעז שארז ל-עדי

HB o:poipoyo־T:oT־ 'tpjj ניסי דספ לוסם i t 
צי די הי אסא• מסצםיאיססרס דר?כ דער םוז פי

M*o״to r. ♦*? עז p־p *T tpnpj ז״ג o r •ארײנ 
tיםרoנpן too o n 71יס:לכרוהסיו פי־דליכ? םאי 

 אז ;אטי־ליןי״ מאל; א*י על איז ננ?ז.1ענדעי
ט י1י1א (עלוס ״ ft:t ז

dot *?•ר אוז לענעז, עלסגסמ  npT;g ק״ז דוי
.%po*o

A
ר סטעיייןסי״ער  ס םיט באטדאכםען א־בײט;

Tpp.r איו ױסס בסישעװיזש, פ.יז לילח רי האדץ 
tp inon tp ifiT o נעײארעז r n אוז ניקכ v p u r 

tp: פ־מ׳ן אלז םסלק, רוסימען דעם אוי,יי t:o •הסר 
 opii שאייק רוב״צע ד»ס אז «•♦, דסם?ז צעז
בא־ אוז ײ*ה דאײנע די נקנקז קעכיפעז טינ10

ראגד. :־,?■'•:“,אומ; p*t איהד םיז סרײלז
*••

ir:p‘־po‘'P׳־g T;’:gn’?vcg די iiop פיהרט 
ען קדיג ק״ז נ*מ  װיל זי DC*r'p?r; די :;נ

c ’;Tgi .און געםרײ אײי א*ז זי אוכדכט;רצ;ז 
 ב•1י?« איגלער פון אידעאיעז ר♦ 1צ איבל־נעבעז

 אס^־יקא א*ז גרויע pp^p:,* א-רגע:ד וױ ליי׳
זי*ז. קעז

*0

ך v’t שי,תכיה די איז ע^לי ' t o' ;נע?נריגט 
ט איצזער פון too יסכייד ״  DgT ,4טײ אינזזױ ז
p זס״ סזןהר לgקײנמ i r ם  ט*חסח א צו ivo”' ני

r t־־t t? r♦ נסציסגעז tit ײעיט. דער
V ״

סז דער  סיר .ייסס א<־;ס, געדפט {go נינדױגי
i נארנים םדס:ט p*?g ip נעדg ׳D’ig מביפעז t, 

מ איז גים עי  נ?ראנח, א*ז ניט ,0"1 איז ניט נ
n דעמ iogr.» ר  ?יםעז 1צ אײז אירם זpרgי טי

pnp?:ig po םיר העי*עז. און ריײזעז ipp’i 
t« ,it ט ר?ים נעזעצ־ייכעז א הסם ער  סנצד ;י
מז י סכעי א־יניאדוננ, .־ptiig נעדז  ׳לײק?נ?ז םי

ntpiT זיד .־?כם מא־ארישע g הסמ ער דסם it 
ףיר זײז םים ד-סיסעז ד סאר לאדזי א איז י  נ

רלבכינהיימ
A

ge i הספנזננ די t־.t p r r ’g ן ״ ־  אינסם♦־ #
 נעססהר, ן:־ויסצד איז נקשסצ^ם ױצרם פיציעס

ip 1װע i ,ר יתנסר מ עג ס  בסדויכש ײע־ם דוד יו
tio םענייכקײם דער i t מז י ג ע  pontpi דסס ו

ס ססנ סז no סמױז proo♦♦! n אזז tt ססיי  t i t 
» ײ מד »ח מ גמזחל י

%
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 באשטענ פארשידענע ר פזז באריכטעז
22 לאיאל פון קאנדםעס דיגע

ny • • •ײ ע־ דער פ־ן ביגינג אענטאל־יעאז «■:ייי ״ אז־נױניבטראצ׳ע. :
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•א לאט לאנײט־; א£יל ךי י י ײ ו ו י < ״ ״יי
fVVV'h

;,אגעװעןאיז זי ױ$ש צײט

עי י״ײ סדןאל אינז

יעדע־
איז

רעד
•v• • י ו < <•*'״ י
צױ :יט

ט אי ר  טעטיג אילר פין נאליבט א נ
דע םאר

.con
ױט געזעצ*, די י

פוז קאגכטיטוציע דזןר לױט אין
האט איגטע־ניי׳צאנאי:,

װ.וס כיעסבעל, קלאנטע־
ש״דוגג דער מיט םדידען דע~ פון אנט

אפעי־י־ צו רענט א לאטיט♦;, גרױוענס
געריבט, העבעלען א צי ״ה״ס״ זײן רעז

אפיר די י־אלאי איגזע־ אי; איז װעיכעל
ט אי־־ז :אך איז <־ אױב קאכייטע. :י
ציב לז—אפע״ ע־ דע; צופרידען

י •« *יאין
>  W *  - א־- 

— < - < < • j 5N■ % י“ • י-«

 באארד דזשאינט
אר.יא דעל טעי:י״טא: :

 דע פון משך־ ;,א
ט צייט טעל א טע אפי^ ד• י אנ״  אײפ־ י

אפילס. 135 פארהאנדעלט אין נענוײעז
 זיינען װאס ד• פון הע^פט א כביעט

זײנען יזאכדטע אפ*^ דער פאר ער״ציגע;
 איננאנצזזז

גויױסע א
ײײיארעןl> wי«« *I *רייגגעװא

1פיצאלל
צי־־ײן;עי!לאגען כע;

î y *

:ftr-f ־

 און ו< ז<>ו <.^
הא־ אלבעדיגע

 דאס אדעי מייל א
ט, גאנצע ד  א*ז 5•טט־א,* די וױ נאכדעט י

געװארען. אלונטעדגענזביען זײ םין
ז װאס נעי־ט דאס  ציײי דע־ פאי־ א

 בא״:טראפט< צו געױארען אוטגעלעיט
א־ 1,377.50 באטרעפס פיטגרידעל  דאי

 ארײננע־ל ניט װע־ט סוטע דע* אין
 •צט־א נעי־ט צודיקגעצאהי־טע יד כענט

 הא אילי: באארד ךזשאינט דעל פין ,םען
-------------------סיטע^!
 קא־ אפיל די האט פעלען פי"ע אין

 אדעד שטראפען די פאיקיענעדט מיטע
 ניט ארוגטעדנענוםען, א-::א:צעז וײ

 אײנפאר־טטאנע,■ געװען ניט איז זי װײיל
 קא־ גדיװעגס דער פון אורטײי סיט׳ן

 יטול־ זײגען באטיעפענרע די אז ׳טעימ
 איז עןsפא געוױסע אין וױיא :אר ׳דינ
 אזערכע פאר גרױס צו יוע, גע יצטראף די

 באיצטראפטע ד• ארער םארבדעבענס,
 קי:אנען די זי:ט צ*יט דער פאר האבען
 זיך נעװארען געבראבט זײ געגען זײנען

 אדער *צאפ אץ אױפגעפיהרט כעסער
 געפױ זיך האבען באטרעפענדע די ווײ<

 אוכ״טטענ־ פיגאנציעלע *טרעכםע א*ן נען
דעז•

 גע־ קאמיטע די האט אי*געט'ין אין
 אפע־ די מיט םאי־־דבטוג זעהר האנדעים
ט האט זי לירענדע.  קײן געקארגט :י

 יעדע אונטערצוזובען נוט כיה און צײט
 איהר נעזאגט האט זי אײדער ״יןײס״׳

 הא־ ניט זא^ קײנער כדי ױארט, לעצט
 איז זי אז מענח׳ן, צו אורזאך סײן כען
ײ געװען זין איז עס וועיכען אין י ט ר א  פ

צדדיפ. די םון אײנעם צו אייט
הא־ קאכייטע דעד םון טיטגלידער רי

ן  די אז ;עהאט, זינען אין איכזער כז
 גריװענס דער נאך איז י׳אמיטע אפיל

 אונ־ פון גערינט העבסטער דעד קאםיטע
 געזעהז ״טםענדינ האט ז״ און ױניאן זצר

 װאש די אױף אײגדרוק אזא םאכען צו
עי^וינען. איהר סאר ?יינעז
ני׳ויבעג־ באריכט איהר ענדינט זי

 םליכט איהר ערפיהלט האט זי אז דינ,
ע דורכנעפיהדט עדנסט איץ הי  אויפ־ אי

כעז. גי
טשע-אײדי. פרידם»ן, םאמ

פארגאליס. ט^אס.
װײדבערג. ד.

בושקיז. א.
עטקין. ס.

 נע־ נוטגעהײסען איז באריכט איד
 באארר עקזעקוםױו דער און ייאדען

 דער צו ראנק זײן אױסנעדרילוט האט
ארבײט. גוטער איהר םאר סאםיטע
 און םינאנ״ו דער םון באריכם דער

 דער זינס צײט דער םאר קאסיםע אפיס
 איז באארר עסזעהוטיװ ארויסגעהענדער

אז׳לױטעט נעװארען איגסטאלירט  איה־ -
n נרויס פון נעוועז זײנען פליכםען 

 בא־ זײ צו זיד האם זי באדייםוננ.
ט אאגעכעז דארםס  און פינקטיליכע מי

ײם םויע אםה םמרקז  הא־ ךײ ווײל אוי
ענינים• וױכםיגע אננאריחרמ כען

 ער״ באשםאנען איז ארבײט איהר
 גוםהײסזןן און אימנרקוקעז ^יז מסענס,

 וועלכע לאיזאיל, דעם פח אדיסנאבען «לע
 סעהרע״ דעם פון זעהן צו איז עס וזי

 באטרעםעז באריכט, םינאגציעלמן םארס
 צוויײ און געלם סוםען גרויסע יעהרלײך

ס, מנ  םארהאנדלען איז אויםצונעהמעז ג
n ^םון געקוםעז ויינמז וואס צושײפםין 

שע ארגאניזאציעם, םארשײדענע  •אליטי
 שםיצע םארל«ננצנזײנ ו^ווזאטעםיגע, און

נ סאר מ מ ^י ר א .צװעקען. ם
 אױםנע• אויך זי ?זאט חנם חרץ א
 פאר־ די איבער נצחאנחנלט און דמרמ

מ םעםבערס, םין יאגניז צי  האבען וו
^ז ץיממונ  סעאמױןןלע מיעכמנ im ו

o wח מסמגחנז  סאמיםעס, מא• ®ח א
ז מ א ז אד ינײאדצסג ױך ז M‘* נ r 

אד* נײמבאדערפבדנצ םאר

*K *־

םיטפא־ביגדונגי יא יטאפפין בייטער
 דעם אז באמערקען, צו װעדס א-ז דעם

ר ^  3,070.30 געװארען צוטײרט איז •
 פון מעדבערס אײגצעמע צו דאלאר
 גע־ :׳;;,ד זײ פון כיעהרסטע ,ר װערבע

 יזט באו׳ שוכיע דאזינע די ק^אנקע. װע,
כיק־ דעם האבען צו איז <ס גױטינ וױ

ניט איד װאס פא:ד ־עריף און בעגעפיט
 אין ;עױארען אײגגעפיהרט צודיק• * v«י־

ראלא־ל. אוגזער
 הריא א*ן װײטע־ זא;ט קאטיטע די

די כאנ־ײפזח באראיף ניען אז :א־*:ט.
 צו פעניבערסבאװעגען װאב אי־זאבען

ט ערפאהרונג פון און א  י
 פעהרכטע די א-ן אז אײבנעפוגע;, זי

 געקוכיען באטרעפענד־ע די זײדגן פאי־ע;
 צו^יב יצטופה דערגיאנטער רע־ צ*

 ניעני־ דאזעע די האט װאס יןיאנקהײט,
צא־ אזא צו :עכראבט צייטוױיריג

 כיק־ דעם זיפ גדינדוגג דער כײט
 אירזאכען די אט ווארטעז פאנד בענעפיט

רעמ־ װייר אװעקפאקרען אױטאטאטיש

י י - ײ ר <׳ — 
י % ו ע ״

;!,,פאי אזערבע אי;<ן י <װ ‘״י < —
בענעפיט. ד־־אניתן

 זי ערקדעהדט ױײטעד
פאריצײרעגע

אונטעדנעהטונגע ראדיקארע אין
י * ײ > ו י

••*ייי\לוײ?! ׳\י
ן < ע

 האט זי אז
 פראגרעסױוע
אר־

 װאהרטעטיגע זאציעפ, א־נא:
א:־ איז ״טודען ארבייטעד

 פון אינסטיטוציעס פאד״טײדענע
סאציא־ :נעװען זייענן טײי א *ועייבע

אידי־ פאיאײנינטע פארטײ, :יכטײפע
 :עך,>ילאפאלעט-װה געװערלשאפטע:.

 היײץ, רויטער אנארכיסטײצער ראטפײן,
 נױרסעריס״ דעי און אסײלוטס ארפאן

 גאטשרראריזײ־ שולעז, רי;נ אדב״טער
 האלעדזש, ברוקװאוד ליג, אײד *צאן

/ אפעריקאגער ״האיאס׳/ ט׳ אי באי ״  ליי
 יטוױנד־ פא־ סאניטארױפס די דעפענס,
 קער־ אנדערע צעה:דלי;ע און דכםינע

פעריצאפטעז•
 אױם־ sאקאs אונזער האט צוזאמען

 א'ן דערםאנטע אלע די אט צו געטײלט
 היב״טע א ארגאניזאציעס דערטאנםע ניט

פוכיע.
------ פינאנציטלע ד* ץו נאצונ אין

 די איז ארגאגיזאציע אונזער ז%פ ;אבעז
 זי אז בארייטעז. צו צוםרידען לאט*טע

 אלע אונכד^רזוכט אוז איבערגעהוסט האס
 זי־ינעז זײ אז נעפונעז, און אויסנאבען

 דיבטי• דעפארטטענט פינאנץ דעם םיז
געװארעז. אױסנעצאהלט

עעידעט האט זי אײדער יא־ איהר נ
אנ־ װאש אז ערהלמהרט, זי האס דיכט

ט אנג אי ר י  יהא אםיס אי*ס ארבײט איי
ע זעחר זין רעם אין ד האט טיט< ײג  װ

 א״בײט די וױיל טאן, צל װאס געיאט
איז פין סי פי  » אוײי געװארעז געםאן א

 אונטער אוםן וױר׳חזאטען און ריכטיגען
 אינעדגענעבעגער אין פעה-ער דער

 *עעהנ״אלץ, ברודער םון פא*װארטוגג
 כױטוױר־ דעי נײט סעקרעטאר אוגזער

;: י  אגגעשטעי־טע. אפיפ h פון י
משערםאז• קאט״ן, ב.

ברוסטײן. נ/
עטקין• ס.

 דעפ האט באארד עהזעהוטױו דער
 דער דאגהענדי; גוטגעהײסען באריבט׳
 ;וטער און וױבטינער רער פאי קאטיטע
געטאן. האט זי װאס ארבײט
טע בעגעפיט פיק רי אפי  האט ג

 טע־ איהר פין באריכט א אי׳ײגלעבראפט
 פונקצי״ זי װאס צײס דע־ פאר טייהײט

רט.יא:
איבערצוגע־ :ױטיג ם,י)ל דא איז

 אוכישטענדעז די אין אורזאבען די
 עלזע־ אונזער באװאויגען ד־אבע; ױאפ

 סייר א אץנציפיהדע; באארד קיטױו
 ניט װארט עפ אבער פא:ד. בענעפיט
עטליכע אגציאװייזעז ■ײײײאײ:

<« ײי•
בעז

אז
עט׳.•^

 װעט עס
 עקזעסױ
ארבײטען

האט פא;ד דאזינע־ דער װאס :וצען ןיא

טא
 אבדכט, דעי *טינ פאתטען

א דעם
ד אי א פא-צטײ־־• צו :

ןיי ױי ײנקוכיעגדיגעןו < • * ר« ^י
| I ו < ו

,’ףייץ•
I ^ ־י^יי- 

כיעטבעדס. רי ;עפ־אכט
אזכיײגו::, יואטיטעס דע־ איז

פאגד פ־ל־בענעפיט דעפ ־יגדען
אs אוגזע־ אט ײ דודבנעפי־זרט‘אי  אי

אויפטואונגע;
ט־ט יצױן ®יטגלידעייצאפט “1י־ פא־

M ■י M י
I - ץיכטינסטע- < 

 אײנטאי־ :יט דזאט עי־ װאפ א^יין ־עפ
 די איבעדצוצײגען פאדזוך א געטאבט

 אזא איז <ס וױפטי; • ו טעטבעי־ס
צדעט^עז פא;ר ײנ איהם א*ז עפ א*ן א

S* • • י“ < *ז ז י די רי ^י י ״י י »** %
ו ־

S י  • •I Jd* *■>>•>

- ט- ו עו < < >

 iv ו־נצופיי״
 פאנד דע־ אז ׳טײ;ט קאדיטע ד•

עי־ צװעק טאפעלטען א ד*:עז װעט
 פאל א*ן טערבערפ

 איז בעגעפיט לױינען קדאנירױ״ט
 טעכד רי דורנדעם װעיען צוױיטענס,

 דע־ צו װעיעז צוגעבלגדען טעהױ בערס
ארנאגיזאציע

ארײן וױרק^ך איז פא:ד דעי ד;פ

פ*ז

1024,עי״שמעז  דעפ קראפט איז
ט בענעסיט קײן אבעי כייך האבען  :י

 דעם וױ פר־יהער צאהלען צו אנגעהױבען
 פאר־ אודזאך ד• ץי־טאבע־. ע־־שטע;

 אפגעלעגט זײ:ען צאהלונגעז די װאב
 אױ־ א*ז ניאנאטעז דרײ אויױ נעױאלעז

 נעװארען נעטאן א*ז דאס ;געניטײנליך
 עםװאפ אנצוזאבלען אבדכט ן’טיט

 געװען נױטיג צוע־־יטט איז װאס נערט,
 בענע־ קראנהעז צאהיען לאנעז צי כרי

 דאזי־ דעם טיט צוזאטענהאננ אי* םיט.
 רולס פאל;ע:רע די זײנען פאנד גע;

ט עארנ״ םנ ױ . :נעװארעז א
ע .1  צו־ כיוזען ײעטבעיס :ײע אי
 עקזאמען, דאסטאר א דורכגעיז עריצמ

םיהלען זײ אזױ .־יױ באיצטיטען צד בר•

עיפינ־

ץ ט א א ל ע ן װ ו ן פ ע ז י 3 ר s
S > סעריעטאז

ר ײ ^יי ד ױ S ד ס .iv׳J םוז

 פארזי־ דאקטאר, קאליםארניער א
אי אז טעגייף, איז עס אז אוגז, כערט  ג

 רי־ זײן םענשען אלע װעלען אינגיכען,
 הער װערםהער דער װאוקס. אין — זען

טין אזא צוגעטי־אכט האט דאקטאר
 א אי*ן זי גיט כען אז װאס פליסיגקייט,
 זי װאקסט צײט, הינשע א באשעפעניש

 האט רערװײל גדויס... אוגגעהױערער ביז
ט פראבע געטאבס ער  ערםינדונג זײן כי

 אז האפט, ער אבעד כײז, אויף בלויז
 טאן קענען אויך זעלבע דאס װעט כיען
מענשען... טיט

איך :זיך זאנ איך און איף לײען
 ןיא שכל. אױפ׳ן זיך לײגט עם נלױב,

>' ניט טאקע פארװאס
 ראקטארס רעפ װעט זיכעד

 פוז כיענשען די און ערפאלנ אן זײן דוננ
 װע־ וועלען צוקונפט נאהענםער נאר רער
ריזען. קערפעיליכע רען

 װעלען ױאס א*ז פראנע די אבער
 א פאר װאס )רערפון האבען מענשמן

 קערפער זײער ביענגען זײ װעט נוצען
 װאופס, אוסנ^הויערער זײער רידקײט,

? האגט און פום ארשין האלבער זײער
 סעהר רעריאנגען טעגיטען רען קענעז

מענליף? איז זײ וױפייצ
 אאע הען םעז װען איהי זעוזם אט
 פיט גײסט, אין ריזיג םאכען סענמעז

 דאס סליסיפײט, א אהן צו פליסיסיים א
 אז םענליד אױםטו, אן נעװען װאלט

 רערלאנגט דאן אפשר וואלםען מענשענ
 רער םיז סוד דעם ענםרעהט היכמנא. דעם

 םון סיקרעם דעם דערנרונמעװעט יצירה,
 ניט זײער םוז נעוױססיגקײט, קאײן זײער
 אײכיגקײט? דער צו דערקרימנן פענען
 צו ריזעחי הערפער *nm װער אבער

 מײנט קערפער פון גרױסקייט װאס?
 י גרע״ םאבושים. גחנסערע רוי ״נים מר%
היםעא. נרעסקרע א אדקד שיןי, סזנדע

נרעסערע א כױינס »אץ דאס *ח

:םיר זיף פארסראכם נאך אין
 װאלט ריזען, כולו פון װעאט א אין
 עס אעבען. צו אומעטיג בנלל געװען
 װא־ םין שעהנקײט די געפעהלט װאלט

ראציאן...
 באויז באשטעהן ניט טא^ וועאט א

 װעאם אזא אין כיעגיצען. סאז־ט ז%יא םיז
כ. און קאאיר געפעיזלט װאאט פאי

 י;־יא ביויז פון װעאט א אפיאו
 אגגע־ קײן גים געױען ויאאט יפטײנ׳ס

ערשײגוננ... נעהמענע
 קאראיק דעם האבען ךארף װעלט די

 װי פיטעאםעסינקײט די ריז, דעם װי
 העא־ ׳דעפ װי ם%ױאר דעם גיגאנט, דעפ

 דעם וױ טאראנטאאדהײט די פאנט...
גאון...

 פארשידע:אױטיקײט אזא דודך נאד
פנים.״ א ױעאט רי דאט

ט איז דאיפען פענשען װאס  קײן ני
 און• גאיק :אר — ^ערפערס נרעסערע

ת ת פאאך דעם סיז הענט די פון ש  דמו
האראיקצס... וױ ײזען םארפאאגט װאס

 איז ערםינדוננ, אן דאדןי פען אױב
 נרעסער הערפער אוגזעד פאכען צו ניט
 פון אידזם באשיצזגן צו נאר מאס, אין

פאנאנדערפאא...
ט און  עדםינדונג ריזעז נײער דער פי

 טרױעדיגער נאר װעיען פענשע; רי זועט
יועאמ. דער אויױ אעבען צו

 ערד דזגר איבער אוםנעהן װמאען צס
 מאך עוג נינאנטעז, עכקים, פעגשען
אי און הבשנ׳ס שט ג ט יחללעז זײ :;י  גי

 קאײנע פריערדיגע ־די וױ אויםטאן מעהר
2דוררר

 װי שםארבען אזױ פונהט רועאען זײ
קאראיסעס.. די

 םאתעהכען באױז װעאעז זײ אזן
יאהר... 120 נאך תרקע מעהר

 מד מעז ותט םרונצס גרזןסערע און
ביומורמן. זײ פאר זען

r יײיד תכריכים און w r u״ .

 וױסען ען4?א ריד bin ;עווגט *ין דף
r װען מונריען צו »»» וױ m  Ml\ 

 פון ניעפנערס א^ס װערען ארײנגעגופען
סאגד, דעם

ע .2  טעמ• שױן דיגען װאס די אי
 כארעכטענן דינען ױניאן דער םון בעדס

 דאקטאר, איו עס װעלכען אהן געװען
 נאלאמען און ארײנצויוופען עקזאפען

 •r וודוי טאקע איו עס און ׳םאנד צום
 די נעװארען איױםגעלעגט מעפבער דען

ך פוז ער אז פליכט,  אן אגשאיסען ד
פא^ר. דאזיגען דעם

 אין האבען פעפבערס די װען .3
rv געביטעז װלי פאגאט 'M ױגיאן 
 גע״ ױ' פון א״גער יעדער האט ביכי*אך

 ב^נע״ סיק .דרײ םאר באצאהי*ען פוזט
םאראױס. אין כטעפפס פיט

 דט וײנען פעפבערס קײנע .4
 סײדען בענעפיט קריגען צו באיעכטיגט

ט האכען זײ  צום םא;ד א־ן אײננעצאדז̂י
 בענעפיט סיק זעקס םאר װעניגסטענס

סטעמוס.
 ערחיערט אױך דא דארף עס .5

 װערט פעפבער נײער א װען אז װערען,
 ער איז ױניאן דער אין ארײגנענופען

 בענעפיט סיק לײן צו בארענטיגט ניט
 צום ױניאן דער צו בא^אננט עי סײרע;

 ערשט פאנאטען. זעקם װעניגסטענס
 ליאג״ נאך *וענדען דך ער קאן גאכדעם

בענעפיט. קען
 בארעב״ א-ז פעפבער יעדער .0
 בע״ װאך א דאאאר 7 קריגען צו טיגט

 וױ ־,פעל ניט םון פשן א פאר נעפיט
 ער פא^ אין יאהר א אין װאכען 10

 גיט הראנקדזײט צוי־יב קאן זי אדעי
ארבײטען.

יײ• פעפבערב װאו פאי״ע; אין .7
 פױיװילעגיע די א*ז שוױגדזוכט םון דען
 אנגע״ איז װעאכעױ פעפבער, דעם פון

 טא״ צו קראגקהײט דער פיט יצטעקט
 ״קעש א אדע־ ױניאן דער פיט כעז

 װעיט עס װאס אונטער סעטאפענט׳/
 בא״ דעס גיט ױניאן די אז פאד־שטאנען,

 ער אר4דאי הונדערט *צווײ כרעפענדע]
 ארילר יוידיחנ;, צו זערזן אאיין דך זאי*

 אין קאסטען ױניאג׳ס דעי אױף פאהרע;
 גע־ װערט ערשטע דאס סאניטארױם. א

 אײנער װאו פאאען אזעיכע אין טאז
 אר־ אנדער אן םון פעפבער א אויך איז

 ארבײ־ דער וױ אזא אפשא גאניזאציע,
 אזעאכע פאי ראט װעאכע ריננ, טער

 סאניטא־ א אױםגעבויט זײנע פעמבעיס
 די האט פאאען אנדערע די אק יױם.

 א אז אראנזשפענטס, געפאבט קאפיטע
 אײ אין זיך געפינט װאס הױז געוױסע
 געבען אכטוננ 4זאי יארק, נױ בערטי,

 ■אציענטען די אויף אויםפאסעז און
 דער שיקען. אהין וועאען פיר וואס

 עד כיז דארט פארבאײבט םעפבער
 א צוריק סאז און אױסנעהײאט װערם
 סאא יעדען אין נעזונטעי. א קומען הײם

 ניט גיעפבער סראנסער אזא איז אבער
 פעהד קאונטרי אין זײן צו בארעכטיגט

װאכען. צװאנציג וױ
װ«זי>. נעתסםע (מױס

 אן און פארדראס א איז דאס און
זאך... איבערינע

 בין שטאנדפונקט א נאד פון און
 ער״ דאזינער דער םון צופרידעז ניט איף

 שטאגד־ א״דישען א פון פשוט םינדוננ,
:פונקט

 כואו םון װעאט א װעדען ודעט עס
 װעט קײנער און ,ז ; י א י י ב גדואיש

 א אונטערװארםען זי־ ײעאעז ניט שוין
נײםט... םרעפדענ׳ס
 אאם דינען װעט אײנער יעדער

 אזוי האבען מיר און אונז. בײ ״נדול״
״גדואים״... אין איבערםאוס אן אײד

ך איך זאג נײז,  גאנצע דאס אט ״ד
 אויןי פארװענדעט טען װאס ענערניע

— קערפער, אווזזנר אױסבעסערען צו
• נוצליף... ניט איז

 נבורה קערפער ריזען, גבורים,
 פון ראםעװעז ניט װעלט די װעמ דאס

אוגטערגאנג...
 אויף אז באװײזען אײף וױא איר און
 קער־ אז ארום שוין זץי הוקען נבורים

 ןײ און גארנישט איז נבורה פעראיכע
 צוליב העלדישקײט, זײער אויו״ גיבעז

םרויען-איבע... און אידעאלען
װי• נעלאזט למאנארד בעני האט אט

םשמםייאץ. אויס װערט ער אז ׳סען
 דעמיסי דזשעק אױןי אײזם נאף אוז
אילײן.

 מאטען, דער ציליב עס טוט בעני
 שלא״ זיך זאר ער אז ניט וויל װעלכע

.נען . .
 צוליב עס םוט דעמאסי דזשעק און

זעלבע דאס ניט וױל ײעלכע כלה זײן
דאקטױ״ זיצעז זײט אײן םון הכאל,

מן צו װי טראכטען און רים א  אונז פ
ריזיג. קערהערליך

 רתען נעען *וױיםער, דעד פח און
 {ריזיג״ קעראערציכער צײער אוי«י אלייז
מר זיר ניבען איז גײט  צאר• n איז אי

 ליבע: איײ־ללעל דער םיז ארעםס םע
ציבזג~ םרויעז און ליבע םוםער
 וױ מראקר־ריומן אזעאמנ אויכ און

 1םי רעזעניחנן לעאגארד און דעסיסי
 W סיםן א איז קארמנרליכידמג יײאו־

ױ דאי י ר גומלדינצר אוא ־בים איו מ
x t  V *

I

שסועסען קורצע
ען ע וי ס *ו ע  רעח«קט<ןר ד

is ר ױ און ע עז :: י

f f l
fjrfjח נײס ניס חאגןן - אכימ. נז

גוס. ד׳כטיגעו ס-נרעסטען רעס  גיט ירו6■ ̂נ
אײסנעדרא״ «יטע, <»גץ • fM» פ#ר

 סענ״ נ«#רגײסוג^. די »זױ •ונקט טערי.
 ov מבעז• אוז אסת iv* **•ור קײו ^נטימ9טי

 אוחננגך טיו װ<רע|. ירע#עגטיינט6 ניט װוט
 אין טרעפעז אונו לעגם איהר ױרמ׳ננײו. צײט

V'nrinn פלע ניס דאס איו דינער» ביו 
. י % ■•ססעל׳י־ארד. » דורזי וויסען *װז ל*זט מ
 נעזעוזן. אוז נעװעז זײנען יע, — ליס. כ

 •ער♦♦* iv אי^ט ריםיטס ניט פ«ר *נער 1ם«1$ח
 עס יתיעו טעסיס. פייע ^לינ דעם װעגעז בזןן
 אויןי די«ז װעיעז סיר *־.••עסער. *ייט » אין ט«ן

m v m דןי חטכען סיר װטרום ׳הױוט*נרינרע רי 
ז. tic *וריחנעהייטעז  פיר יענעז איצט י»רײ̂נ

םײנונג. אונזזןר ז*ג*ר זטגעז ניט אײך
 קײו גיט איז ר*ס - \.m נופער לעדזשער

 ה»ש איחר יv ניט, וױיסעו ריר אין נ«סעו."
 וותמרוויירײמו, איחס םמרגעפזנז •׳*וט
 או;ו no פוןרנוןחטיטעז ניוו * מיט וױיט איחי
 דעס אײגזזהז ניט י־תגעו מיר •נער נטסעז. אײער
 ;יט ♦ערײנט איהר דזןיץו. נרונד טעוoyסינד

 װטס no im ,T?rnr אזוי »יז װ«ס רכעס,1»?
 דעם איז דןרןועהלט *יחר נארנים. װײס קימער
 גאר פארנעסעז סלעק, 1» לודם עס װען או כריף,
 אר• אנדערע און פיניטער יפיו אפערײטארס פילע

 •v ז״נען ױי יו ללטזירטרײד, רעם אין נײטער
 ■מ«ער, אויף PW* onv) lyo n» ׳ני»ךלײט

 lyo װ»ו n» פרײז, נטערז1» ארנ״ם jyo ױ»ו
 ױנזעדמ ז1נר»כי »זײ »וז ׳צטיק׳ארנ״ס, ארנײט

 «י• נרוב. » »לײן זיף פ»ר ױגיאז״פעסנערס
 »י« ד»ס װערל, כיזי^זאז. דעם אייך חרנ׳מד;ז

n׳ האנעז סיר .oy”j הײן נים s א*י;טאל ניט 
o«r^yoc*iH אױא נעטאכט oyi. פאר• אײער 

 סא־ איהר דארפט דערצו י1סו » 11יסאכ iv יטלאנ
 אײער איז מרמז איז י»האל. ny»״ איז כען
fftv ײי vi*vt: ז״ז יתיאדכימד א^ו
 ארבײם. מניאךםעםכער nyiy’ װאו ז,1ריני1“ם«ר
 r« •«r אין ;יט קומט ארבײסער דער װען ארז,

 ל»זע עס ער דארף גאכאנאגר, גyט ר. ס^ח־צײט
 1א קײנמ רyם•ם n» ײגיאז. ד־ער איז ױימז

 ער סוז ו״ם, וואןי א פאר דזטאכ א ארנ״טער
 אונזער װעלל, ױניאז. דער p» מיכען iyr«i עס

 דורמע• נים קעז פלאז אײמר יז איז׳ סײנוננ
 ,1נעווע םעגייף עס ױאים אפער .inyii סיחרט

 איז קלייגע. נא;ץ א תז1נע ױאים ױני»ז רי מען
 מג• יזענדזג1ט *עתנדליגע tic אבער ױ;יאו א

jyr איז oy אוימוסיחרען אושסעגליד וױ כלעם 
«n נע• װאלם עס אויב נים, אםילו װײסעז םיר 

iyn ,וועז ױיניצפנסװערם Tins װאײם pisr געקאגט 
 דאס אײסצוםיחרעז. דאס ױי װע^ א זyנ’םyנ

 ם«רוױמלמז. גרױסזוז, א iv נראכט1נ* ױאים
 וױנאתנ^ ניס הרyז איז װאס ?פיאנאז^־סיסםעם,

 rin א אוז יעיאז. א איז נעפעהרליד אח װערט
 פאר־ iv טװער ז*;הר איז עס t» ײסעז,1 ז״ט רעם,

v מגארישעז פוז נאר א היגתז t; טרא• דער 
 װעלמ ארבײטער, כתהרסםע די װ*ס איז, כעל

 א*נ- זיי׳ערע 1געגע איז װאם n» אזײ, 11י,דאנד
 הױבעז זײ לוחוזיכטינ. nnyr זײגעז טילרעסעז,

 1פארדאםע זײ וױ ׳ם1ד* פון טלאכטעז iv 1א ניט
 -סאכעז iv סעגליכקייט א זעהקז זײ אלײז. זיו

 ?ז1ט נױםיג, זעהר האכעז זיי װאס סענם, פפי א
 פיל זיזי זײ im«r דערםיט װאס אי, עס. וײ

 1וױלע אוז ניט זײ טראכטעז דעם װעגען םעהר׳
 וvדyד n» ׳mv די איז דאס םראכםעז. נים
 אײנצי• דער ם»רחיטו:גם*םיםעל. קײז :ימא אי«
 י*1»;ד. זאלעז אינ״טער די אז ׳איז ײצנ ני;ר
wz למנעז זאלעז אוז דע;ק?ז טיפעד 1או קלערער 

v נעחמז פעסטער לאנטראלירעז, זיוי כעסער i 
הענד. די איו

 איחר װ«ס פראנעז, אײערע — לואמינסקי. ה.
 איהר ;נז1» םאר קלאר נאנץ נים זײנעז ישםעלט,

 ראדיקאלער און רינטתנ מעסינער א םח רעדט
 איחר װאס ״ניט, װײסעז טיר פבער ;נ,1כם’ר

 ער־ ם»ל פילע עױז האכעו טיר דערםיט. רײנם
 איז םמנלענץ איהר איז ױ;י*ן אונזער אז ?יעדם״

 אזיב וזײל, ס**יאליסם״ש, נטMנyנ סעחרססעגס
 טעהרסםע די זיעען ,mro קײז ניט סאנילז סיר

 סאראז אננעהויכט. סאציאליסטיט ארכ״טער
• קײז נים זײגעז װעלכע םילע, אכער ל דו  סו
 «ײנען אנדזןרע אנארכיסטעז, פילע פאראן סטעו,

 ד» זײגעו נלויבעז, סיר לוים ,n» קאטוגיסטעז,
i» גלאם 1זײנע o»n קלאוקסאמר, םילע r r, •י«* 

nc tyi אינםערזוטירעז װעלמ יאהר״, גאנץ א 
 פרא- סאציאלזג *אחשידענע סים װעגיג נאנץ ויוי
 »מזער »ין אכער נײסםער פיהרענדע די נעו.

 סאציאלײ םאיאריםעם ?ײער איז !ײנע? יוניאז
 סאציאלי״ דעס זײ גיבען נאםירליד, ?,1א פטען

 לזים דא^ איז ױגיא?. דער איו טאז כטילזעז
 װיײ םיר ריכטוגגז מםינע » םײנונ^ אײער

ivo א ?עחר עם »יו יתיאנס •גדערזן לע• נ'נג 
 »יז אז ינדשל, וױיסעז, טיר ריכםתנ. ראדייאלע

 אונזער מערם •רנײנתר־וחולם אטעריין»גזןר דער
 יר ר*דײזאלע » »לס נ»סו»מ^ איגכתרנעיסאגאל

 איז לעננער *ביסעלע וײז וועס »*חר nm גיימ
 !ײ־ אזנזער לייענצו וײס לעננעיע » אוו יאנד,
 עגוד »ומ«ר פארמםעחז נמםער איהר ojni טענ׳
 פרא־ צוזײסע אײזגר אננאסרעפם ײ«ס אח פער.

 דיד די סיר ח»לםעו רינג״ .איבײנמר ווענעו גמ
 װיכםינסגמ ךי tic »ײנע ®»ר ארגאגי«»*יע זינן

 שםעחם וועלכע ל*נד, אונזער איז אינסםיםואיעם
*put »*ו אונזערע צו :אהענם זעחר
 אמ• »ין נתסבערס םאוזרסםע ד• אז ויײבעז. סיי

 ארבײםער no מאמרס וימעו ױניסנם זעיע
זיײ רענ ארבײנתר פח נתסכערס ד• tut רינג״

ײ ייז י י י י י1 1י* י •ר- |
w  m w w  riff** ♦ 11 41♦ i W * iו •  fm ד

lyp •y aw*f«l rs9<er«3 r ?  1>HW •♦I M
im ^י•  w ס ײ י אגי-נ•״ j"«r9ry00 ײ

0&ATV94I1 0צ*1ל011וע'
י V'Yi nn• נ^י ט ו ל ^ א f 11 ג

w r t m ,!יעסצנטע* i«m ,ט ײ איג ט־ ױי  n ו
«P ’f n /ט ״ דז ^ מ m גי u ה י  גענס״yל אי« י

y(" א אױוי דוסט *געױנג,1«*י r o s ,זײט 
ט iv א*« דאס o ײ?לען1סנ r i ט כ ̂ yty( 1י8 די

ײגלייט ײס  n דאז אוז -®y«׳:y3 רי nrr«ny *ע
ט, *טורעי1¥י. נרויטזן ײ ל, o'v וױ אינ ציי ״׳ רי נ  

n i i v r m .פאר״ איז לסט צר ײסט יןינדער״צולעז 
m v w ■ײ י!י1» יײ ׳«ס*דט •y jy r r n o *לעלט 

 די ס»ד נעהאלטעז iy׳*yn ײאס ׳צורס״
vh m* ו אװ ײ y דסס י « » n g^ ײכטיגע1 פוז, 

 איו־ס״ דאב אױןי n» ^יט, iv u*’V no נינ^ר
no lyoyi עז ס ײנ ל,11ז״י מסנסט ס  בא• איז ooii מ

n נסגתז דעס אונטער לסנט y iw /פרייגד׳ nc דyך 
ר1? דסוינער מ  זעהן, אירד ועט1 •צײד^ײגנ י

jy׳i ױניסנס די n» ריננ ארנײטער י¥ר ר$ס r 
ס.1סח גסיענטע ׳־nyi נאר  אדנײטער ד־;ר תגי
ג w» ר׳טטyנ יינ w :  no  n אג• חיביעעז ס גסי 
י ״ ז ט י לײר־לן. אוז iyn״nc y״yfאונ יויע י

n• ,מ די ז״נ*;ן נעזסגט סג  1פי *ס1סנ־1ס־ סעהי
 iyp,״noo זײ iyn ארנ״טעד, ריננ רyט’»רני
iyn אלנ״טכ*»ז, ז״י:עז וײ iyn ױ• ז״ערע איו 

ם זיך יהלטyoono^ 6 ייײ1אי־ דא איז ניסנס ; 
 nv גײכטידלז n« nry*oyogo oyi אױןי נלייל

 סעהיסטזן די אין ריננ. אלבײטיל־ no עטאגד
ס1י די איז ז1פלאנ־ דן ורעלעו םעלזו ס;  אלי* ;י

;׳ 11;*נערד;טרס י »י  סינ״טילר nc פ־טיגנעז י
ט n» רי;נ. י  ױעם דעם no פאריזערם. סזוי ױ:
m׳ איהר e ״ז  סרטיתעי, ד־;י אז סאר״צטעחז, סי
 ״נעלעכטיני״ט״ ד׳לל איז inyiya דאט איךר װסס

די איז לינדע- די ״יעיקט :נ»פי;ז ם1ד־ י1או:ט*
ײטמר  בס• לײז געײעז ניט איז ,”w'vp רי:ג אינ

vם הי •yר ^ ס ײז ס ר נ װז ד ל א מ אז ני ע טיי  א־
oon סז גלויג׳לגדינ, פאלצפענםליכם, חסנעז פיר 

n איז ער i  nc׳ny3 ט ק״ כטינ  פסר צ־;זיג איז װי
*■.rnyaoyo »וגזי;ר

ײן. פ ט ש ק לי  א טיר ״.־ויז הסכעז פיר — ג
 ־אוגזעל•; oon ד%ס, אז עריזלסדט, צודיל צייט

 »ז פיהרעז,1יסצ1» טרײעז פ*;פנעלס איד**־.**פלופ׳;
 איז, חגטסג, נאר ׳עבת, אלנײטעז נים זאל כיעז

ש ר נסט u פי i m יכ« רז טיוי ס ס ט פ .I סי  זזײל ״
עז, זײער דאן איז דאס ט ׳ר1סב* oy איז ױוינ ױ  י

ני,ם גזעד1» ; ע י,עז װ»ס עסײסס׳ ׳נו ר1ד גי  ל
 א־ן טעפנזןרס yסoהרyס די ײעדעז. נעפיחרט

סז,1י אונזעד ע. צי ;י ײנינ  זײ סנעד גינ^ צי ני
עז ע קסניזירט נעגוג זי ״ן ווסיעו «ו ספערי  םלײ ז

oi« « p n ד אי? עס װעו :טאמ1זyער ר ײנ מס מ  ס
ט n» רװד־מא, . ;י ת  םינס״ קלײגע די םסר ^

דo פיהלם װאם ריטעט׳ wרyנ ? ^r די אונטער םעז

i איצי״ו^ r u f i f t i y ,אויינסד■ «“ל • m (י i,( 
" •nm♦ ♦n f f i פיט סיייו n m י  nrlm ו#4•י
<י^01»וי סי *  •וןרדינסט •yi iyan?J ו ו
נ g ויו ײט״ טי • סינ י  רער n« •yog »ymi ס

w t f u ע טי ס סי ט ני ר סין •צטיענמז יסס פי  רן
g iy”» ♦מ*אז ir #* ivj ־&y r jy o ,סו ױ ס־ ס  סינ׳י

̂ן yרyזjאו אל׳< iy^gf again אוו f׳סב |1»  רy»yי
 ררעפ׳ רyד n« fyoo^v'ya lMf lyvjga איו

ע, n י1 איו איגדובטו׳ «  ^ y i y r i g ’an דסס 
fyionya u ^ ’gyaong n ir, אa1זyרtg’an y* 

ס ״ ע ״ז פ פ ע ען ײ ט ײ n« ayo o n סינ m .ױסו 
no ט דעריײיל גס׳י לסנ׳לז פיר ט, ;י על ^  די ig ג

ogi* /'.y u r o n c ia g o ט הסנ־עז חד עני  די א״ננ
לסו, ya,ayo״* ט- ט ײ ,, ig סרנ ragvgo  r i  iy?gt 

ym*סיר דע־פיז. ^י*דט ניזצלס ׳ g . i y r m? 
yi3g i  iyn*־yo אױסד;פיחלט זסל yn״iy סזיןי־ 

«n ̂י די  jyv.ya cmya oy װסלט ר,yוyrTוgי
 אויל ױסלט oy n» ר,1ט*’יס*כ די פסל oia הר1זי

jי*ײו lynya ניס y i g 4 די נסבעס. רי פאר 
ײטער די ogn יפטוגדעז, ען סדנ ט ״ לנ  •עבת, אוט ס

011^ ט ט געלס;ט י ״נ ט ל ט״י ^11 צו ר  די יף1א ע
yanyygn'jyo'o .טעג omya ט  נסד oy װןי

 רyד onn'cyan’g onyn עס װעז נעױעז, רyסyנ
40*y a n :io r* ,ױסלט דסס ױסס סדנ*יסס*ײסו 

ו jynnor 8 iv אײסללסאכט ״  n« ayo r« פסר ד
ײא זיו, דאכט ׳oyn דסס אכעי־ יסר.1  לוסעז, נגי

iyn דyילינצ•■ ל nya*ayo*r» g nc סרנייםס־װסזי 
oyn ייעלעז yםgסי*,נ jn איז ל y m «  y-g •אינ 

y*.» הסט םסדעלוננ דסזינע די רובטריעז. iji 
װיסז ״ o^yorin י  ג»' ר1ד* nc ססלחער יעם נ

rD 'O grngaiyn. פסדערונג דסזינע די וזסט זי 
g ,lynnyapnivכyם דאס ר  רי ig נים, גסך סיינ

 רער nc אימזןר סאר *;טזאנט זיזי דסט ױניסן
על דסזינער  םאדערװנ די חאיט ?י גײז, :נ.1פסי

 tg ד־ױבעז, ם*ר n» װיכסינע ז׳;לר א ד*לס םאר
oy ב*ױ? »יז « e־yag םוו v״n «  ,o ♦ו oyn 

tyno ט לינ װי o װערעז. נס n די אננאטרעםם 
 איז, רבנים, »רעײק»;י;ר »ו;זעלע nc סניטאציע
n’» די אז הויפנדצײ, זײער נאםירליר, n ^ אי  ז

ה ײער1 רyנg איז •צבח. ספהיטעז קענעו  נעהם סנ
«tai ג»;ץ ig : , ayn. ,אכי• זײער אײב נ»ר 

y*vgo אי  אױס־ ny3*a װ»ס ױנ״סז די;ל העיפעז ז
a איחד שיהרעז1צ :nm «c׳ «n חיתא. סחיכא 

י י ײז, ״ז  k nc ,onya אyרטy1ס*וpיgc ד»ס ווי ז
יאזאיז...״׳

5 J2הי.1י  W פעלע םעהיערע די r» — ם
»n די  o y r i o ^ v טצנליכער דער ,]^ ל  כאםיש ■

ם  צײ- די וזײל ,iyoyayaiy3»' ריכםינ ra«a ני
ײמר tp טוננם^»ר r 't ם צױטםארפ ניט םי ם אקסג  כ

ד ,iyagnc אונזערצ ס ז קעז י v מ t ײ אײוי» 
 באםיחען »«רטערס7ס*ר3יטו:’צ די ױעז 4*ססרל»ז
nr t i מ די צו יזזכתז םלי ר ס װ ס סנ ד א  tyrayo ס

n c סו, דער מי ס די זײ nc קרינמז n» י ע ױ  נ
oy ט ר סי א ^ » דאס אסאי, אנער • סונ ײ»ס *יי

נ»װ דזמינס דחןס און קל»וה נייער אינסמררס
ליט .)1 זײ■ ן 10 סי

ר דרעספאנער די כאםש דאס לױטעד,  י
 צום אנגעשלאסען איז ,22 יאקאל ניאן,

ט גלײך באארד ׳ דזשאינט  קילאוה אילע טי
 איו -עססװעגעז, פון אבער לאלןאיס,

 באזונדער א אלץ נאך טרייד דרעס דער
 ;עװארעץ, אנגעוױזען איז עס טרײד.

 דערװײלע זײנען קלאוקכיאכער די דאס
 ביענ־ טעטי;ע די כייט באקאנט ניט :אר
 פאלנ- אין אאקאל, דדזצסמאכער פיז שעז
ט זײ וועלעז ליך  װעמען פאר וױסען ני

 פארלאנגט, װערט דעדיבער שטימען. צו
 באזונדער א האבעז זאל 22 יאקא^ דאס

 זאיען דרעסדאבער בלויז איז באלאט
באלאט. דעם שטיניען

 לעם װעגען איז עס געזאגט, שױן װי
 עס דעבאטע. לעננערע א ענטשטאנען

 חלוקי גרױס • א ארויסגערופעז האט
 זיך האבען דעבאסע דער אין דיעות.

ט: ײליג  פאסערניק אזן הײטאז ל. באט
 ,2 לאקאל פון פײנמנרג ,9 לאקאל פון

 םיז ברעסלאו איז לאנגעד בארענשטײז,
 אנטא״ ,48 לאקאל פון ניגפא ,35 לאקאל

 פון פאלטנאי איז 10 לאקאל פון :י:י
 דאם איז, רעזולטאט רעד .22 לאקאל

 :ע־ האט רעיארט ^טינאריטעט״ דער
שלאכט. וואונען  דרעספאבער די די־
באלאט. באזונדער א האבען װעאען

A
 טשער די איבער גיט טשערמאן דער

 די פאכען צו באראזי פעקרעטאר צו
 נאמי־ פאתעהכיען און אינסטאלײשאן

 דזשאינט די םאר װאהלען אוז ניישאנם
כאאמטע.

 אינסטאלירט באראן• סעקחןמאר
 קור־ א דערבײ האלט און באארד דער
 נעהמט צר רעדע. איינדרוקספולע צע

 דזשאינט די םאר נאםיגײשאנם פאר
 נע״ נלײך ווערט עס באאסטצ. באארד
 םאלגענדע ־ די און וואהלעז די מאכם

 ער־ איעשםימיג װערען ■ערזאנעז
:ותהלם

,10 לאקאל פון ,6םמ דזש. ברודער
 םאר געװארען ערוועהלם װידעד איו

 װעט ער און םרעזשורער, ־ סמלןרעטער
 װאם סעקרעםאר אײנצינער דער וי«ן
 לויט האמזן, איצט װעט דדפאינם דער

 פון רעקאמענדאציעס אננענוםענע די
תאםיטע. ״בײדזשעם״ דער

 איזראעל מענעדזשער דזשענעראצ
ת מ ײנ ער־ וױדעד איינשםעױג אח פ

 יאתאל פון :אכליז, טאריס ברודער
 פרעזי״ אלס ערורעהלם ױידעד װזזרם 2

דענט.
 ער־ וועחנן וײ^־פרעדדעגםעז אלס
 טער1 10 לאקאל פון אנסקל, װעהלט:

 פון לאנדסבערג, ;פרעזידעגט װײס
 און וױיס־פרעזידענט טער2 23 לאקאל

 טער3 אלפ 9 לאקאל pc גאלדבערג,
װײס־םרעזחיעגם.

 א:״ געדאיפט זיף האבען איצםער
 די פון רעדעס אינסםאלײשאן די הויבען

 שויץ איז עס געסט. אײנגעלאדענע
w גאנץ געױען אבער b v עם נאנט, בײ 

 געבליבען ניט צײט הײז דעם פאר איז
 די בײ פארבליבעז זײיגעז רעדעס די און

 אויס־ סאנען עס װעלען זײ רעדנער...
געלעגענתײט. צװײטער א בײ נוצעז

 פרע־ טיט געװען אױ אױסנאהם אן
 אינסטא־ זײז האט ער זיגמאז, זידענט
 וועלכער צו געהאלטעז, יא רעדע לײשאן

 אויםםערקזאם ;אנץ זיך האט עולם דער
 געווען שוין איז עס כאטש צוגעהערט,

 דאס און נאכט. דער אין שפעט אזוי
 אינסטא• אריגינעלע ;אגץ א געװען איז

 װע־ לױבען צו אגשטאט לײשאן־חגחג
 בײ געװעהנאיר דןי׳ פיהדט עס וױ סעז,

 תריטײ נאר ער האם אינסטאליישאן, אז
 אױןי געטאכם אױםםערקזאם איז קידט׳

 דער םאר שעדליך איז װאס אײניגעם
 װאס אפלאוז גרױסער דער און ױניאן.

 םאר־ האם עד װען באקומען, האט ער
 דער אז געוױזען, האט ,run זיץ ענדיגט

 אײג־ גאנץ איהם מיט געווען איז עולם
שטיםינ.
 םארענדיגט זיןי האט ביטיננ דער

 לאנגער, ל. ברודער פון run א מיט
 פון טארrסעק רעהארדינג נעװעזענער

 יאהר 9 לעצטע די םאר באארד דער
 צױ םיל אויסגעדריקט האם ער צײט.

 וױיזע און ארט דער מיט פרידענהײט
 גאנצע די איהם האט באארד דער וױ

 געדאניט האט ער און באהאנדעלנ! צײט
 װאס צוטרױען םאר׳ז קערפערשאפט די
 צײט גאנצע די דורן באזסומעז האם ער

 םון באאמטער א געײען אי? ער װאס
 דאס םארשירעבם ער ױניאן. דער
 דער אין זיין םעםינ װײטער װעט ער

 א פארבלײבט לאננער ^רודער ױניא?.
 לא־ םון תאארד, תשאינט צום דעלעגאם

 איהם האם לאקאל דער און ״85 לןא<
 דירעק־ אװ באארד צום אסײנםעט אױך

םארס.

n ו♦* יי« m ײ •  g נסר oon im י*רסל״ו,103•
f ’vgaayg ײ M י ♦if• *י ' f V ' H ♦סי*»נד«יא 

^, tvv:«3 n» 1»י ogn •״y^J ררוקט פסי
 ײניסן• די iyn 11» &»ישיי*^ט, ט»ר^r $חןר

ivayango vt iy^«i nyimg«o סיט nm .ךי 
ym«i ,די יזלינעו דאן נײעפ « c r;«a-.״*«|y 
 יױ דער iyr ד»ס »ח ײדסז״ יyײnc 1 נאוריוי

ign, רליןי,ינסט nyt•. פיל *gc-yi .?yigy- לסזמ 
vt י03 לססטעו יױ״יסז די •*rtya yoio yonoa g 
 יט0י .3צ״טינ y:ya»״ איהר ארױס דט »ח
no דסס׳ גסר דס ogn יז« ogn ^3y ױאט 

 ••!״an דעל nc fjrair̂ דעס n» פאסירט ױירלריך
e rg? ניטס no דסיט '• r״-« jrooii ’•?•y^g 

 pmv י׳אננ ניט ער?ס ו״געז סזױ קלס;נעו.
 Ufjyn cy״a ד׳** סיט lynya י1ס fyaaio״v די

W» ססר oyn*n נויעו o y  .•*jriyaoyo nytai 
ogn ־סיזקט, » הי¥י׳ » כױיז דצרוױיל איז■ 
 אין ויערעז. עטי»נט3סלוד נום על׳שט דסיף װסס

 ׳סרע?1ד;י lyiyayaiyo^g דסס n« iyaaio״v די
̂ס  סו(י אוז עמ3 כסטיע זאזי, y3»רטיc g ׳:וין ס
 םען חסם נסל נים הײיעי. דסזית די איז 1»רײ

tn י»נ»י ogn iyo נ»ל נ״עס, די נע׳צרינען r 
jyonrya .ױסם יסס »ח לײגדסרסיחלעז lie 

 im זעהר ארם iya;io״t דסזינע די ogn דעם׳
an, עס נים. צי ייכטינ, *•ז נײעס די צי g t*g 

 דורכ״ oy סעז ימו •n טו ,yv«o:yo שטיידןי•
rr •n n« ? ivw*ז ivo ניס פאיגינעו זיזי W 

jyogn נ״עס, די v iyn;« 1« in״Of ogn a;io 
̂לסאר יע?  tnyoDyo-ffai* די ניט םסלעז די

iyiyr רזד טענײג׳עד דעל םוז ײניידנײעס די• 
 ynytn« iv a;in»vga ק״ז ניט ogn ogn סע,

oag’an׳ «n« ogn n סײנדליזי אפט iv יױ דיי 
 אי•• ז*יער fyogn onyooytrig’an די ניסנס.

 ty3רyי iy:yp ז״ װעלנסד nc j:ie״v נענע
 ?,g’ai• דעי איז ngc װירקליןי י־וטט ogn סלעס״

 וױ ׳פ»;ט»ײע כיעהר איז ogn ,ognoy ;יט אח
וױרירינל״ס.

ם י נ י נ ן ע ו ר פ ע ז נ ו ׳ א ־ ע נ ר ע ט נ י  א
ל א נ א ץ ש ר א ע ן ד א י נ ױ

............I 
U.( םי,ו םוז ס1ישל

 װײל מנםלאלםס^ יי nc ipoip זסל טאז דיזעל
 כאאסילוען דעס nc •טטאלקסם̂ע אם 11ילײד וייי

 אויןי י״דזז עס טסליע.1»י;ד דעד אין צישטאנד
 ת*כ׳מר נאנ*ז » »יז 1אי איבײטער רי on פון

 ס^טלאיזססר® די דזלואבזןרס. רי אויך מסס
iy:^i מי דער אכער  »זוי ז״נעז, זײ •ונחם״ םי

iyny”c ••nv tyrmv ,iragi iv ב אמ אוז  יויי
 ד• ײן1 נעםוזט ײlyogn 1 ו״ערער ראנע ריזער
 סילםראממו םיםער זיןי־ 1דארפע ױ»ס יענינע
“V טסז iv ײסס :פדאגע דער װעגעז

 שריי• דער כיאכם פאראנראוי דעם איז
 זאגנז, ער װען טעות, שטיקעל א בער

 אסס״ן יזאנםראיזסארס ״דדעס די אז
 ארײנצדסי־אגען ערשטע די געװען איז

 קאנסטרוקטי- פריחליכע, פאר טאן דעם
ט איז דאס ענדעתנגעך*. ווע  ריכטיכ ני
n פארשםעומסי די נעװען זײנען ערשטע 

 יזאג• די האבען זײ יוניאן. דער פון
 אויסנעארכיים פראגראם סטרוהםױוע

 אלצ די פאר פארגעביאכם עס און
 הוםט עס אינדוסטריע. דער אין צדדים
 דער ןיפ פארשטעהער די הרעדיט אבער

 זײ װאס דערםאר, ןיאסס קאנטראקטארס
אגצוערתעמז, ערשטע די געווען זײנען ' 

אנס דער אז  קאנ־ זײנעז פאדעלוננעז ױני
 ^ױי״ cm פאד נוצ^יך און סטרדלןטיװע,

 די־־עס־אינ״ דער אין פראנלעס טערען
 ערש־ די געװען זיינען זײ און דוסםריע,

 אנ־ ענדעױנגעז פרן פראגראם די טע
 אבער אוםון. פרידליכעז א אױף צונעסען

ד װאס פארזעהן, יולײנער א איז דאס  פי
זיץ. כיחול לייכט שרײבער דעם טאנען
 טרײד, דדעס אין לאנע דער באצונ אין
:וױיטער שרײבער דער זאנט
 לעצטע די פאר זיף האט טרײד דרעס דערא

yo^oy אופ!, זעלבעז אויםז ענםוײתעלם י»הר 
 ra nc נידעל־סרײדס אנרערע סלע כםעם ווי

 *ya װעי־־ט ביזנעכ האייסײל הײ»ט די יסרק.
tgo וועיכע דזשאבערס, דורד iynn סעהרסםצנס 

 האל־ iv ogor»: מאמםזקנדשורערם. נעױעזענע
 אדכײם די אדויס זײ גיבמו שעפער אלײז טעז
iv .די פסנםראהטסרס n־oy ,ײעיכזן פײקערס 

 דזטסבע-־־ס די פוז ארדערס די אױוי ארנײטעו
 ״זי* קסנטראהטטרס. די נײ באשעפטינט זײנע?

 דירעקטע די איצם עס ?ײנעו ?סנטראקטסרס, די
 »םת״ע די װעיזדזגנר ארבײמער״ רי מזז נאסעם
דזשאבערס.״ די זײנעו נססעס

 די אז גלױבעץ, םולע דאם האבענדיג
 אינדו״ דרעס דער אין םארהאנדלונגען

 און ענדינעז פרידליך זיך װעלען סטריע
מן װעם םכסוך דער לי עג סג ױ  װערען א
 *ur םארענדיגט קאנםערענצעז, די אױו•
ױ פאלגעניע די מיט ארטיקעל ?ײן  ײע

מער:
* . . . lyarn פיז פאדערונד;ז די n*\ 

 די iv געװאיען נע״טמעיט וײנעז ogn מניסז.
 0ג1ר1א*נש ארבי*ססי»ז־;ז אן םאר דזשסבערס

 •jy *♦ןדערזנ tig לײבעל ױני»ו סאגיטארי סאנד,
n« iraanyi אנליםענט איצסיגעז דעם Ofn 
 נסב• ט»ו—אסאס*» דזמאנערס די וואוןרישײגליד

 1וײ «ל1» װעם ?עיכע דאס םראבער. ?ng נקבעז
tyayn םאדערװג דער no ייניאז דער iv די 

 נאלאג• tr'gi ארבײטער די »ו קאנםראהםאר^
 פאידינכטעז םיניםים באישםימסע װערעו סירט

 םי• ד*?ער כיכסזם שםיידארבײם דער אונטזןר
 אנבא• »*? tpoiayl inyii tyno oyn יכװם3

 בא״ iv ב»?ים on עםאביירעו בײם טראכם
םרײד״ נאנצמז 1םאל׳ ■יײיעז שםימעז
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I J י} •י • יי £ >» • .״' ,
־”י •ך״.יײ•;־ : ט2י <דד*: ־

א^לש ' ~y"1 ̂*״,י * **2' '»טJiאי
י־איאר נער;,

טע- * װ״ ט ױײה־פיעזידענט צ  ױעי
״8 נ ד״,1״  •.א"ר* יײ. ע״ױעדוי״ט לוידע- טי

a י־אקאי־ בער:,
װע־־ט ײײכ־מ-עלירענט די״טע*
isj׳׳i-״15 '1*לי”1 *״*״טy״״יוv ̂*י»»יי<<ײ•• * * ״ ״י• c.« ̂ מ

«)[. יאין*י•
ײע־ט :••;:•;יז״-־ע־ דךשע;ע-אר

,י ״ y ן ן “ y ^זזיו״ץןי״..

 האבעז אשטפאר דעש.
*טפיזען, װי ;דטטאבעז

 זײנע
אוז

 װערטער
פאיו פירע

האבעז

••• % -N•׳ a•« ■י״י״• » * * י J ׳ . - .ll > i
 ע-ירעוז״ט ס*ג

זיעורעי.
4 S > • y עס r'־L 1פא> » שא־ ױאריען אין 4
4 לאנײשע פיגאג׳ז i 1ן

“דט •:V ניזיזל

בא־ ר. זאשי־אײסיד, עדװעהיט:
 כ־א־ ,1י י־איאי ןױיג״יגטײן, רענישט";,

יי£־ אין יישאני :"־.1ד
 וױגיט א־״ס״ <ט ״שא־־דזישעיט אלס
 אײ:־ (:.r« י־אי־וא- ױײסביא;, ד. ברודער
ע-ױעדדט. •שטידינ

 ײיידען דעיענאטעז פאי־גזןנדע די
 די א*; יאקא-ען ײי״׳ױע פארטיעטע:

י־ואפיטעכ: שטעגרי;;
ד״דעקטארט אד באארד

װע־ 5 יאיןאי • כו״יער יאקא־
'־אי׳ואי ,,-עידא a י-ןיןקא- הײםיך,

י־אשאי ׳דאהפ : ~ איא אנישעי.
י־אהא״ יי־א::ע~ ;:5 יץ,זאי האנשק/

־אזעניואס 1 • Saי־א״אד אענ־אזי:•, י־א־־א־ ־י, : ✓ ‘״־ <* «־א״-י; sl' י*קאי*
כיאדז״ע*א

*m + j \ • % «4
»

; •י יאזא־ א:  זי יזי■ *־ א-א' י:
 lo כאיזפר כאכדבערג* a 5קאק*

r'־א פ־ l•_ אקאי•6־ ' n; *יי יאקא‘-• 
א וױיגישט•*;, ד  יא״א" ״*ע<-טעל • ׳״ י

א;. 01 א ליא קאטאג־א, 4£  ־j?*s י:יי:י
עניטא. Sa יאהאי* שטײן, H׳J קא<

ע אםי••- ט ד אנ ר
. נאי־דמגטיין, לאק. אי דרײפוש, (: י

 ־*פע״פאי־ב, ‘2S י־אה. סטאי־ע*, 10 לאיז
 *ױיט״ ;r« י־אל. י־אנדשבע.״;. 1י3אאק.
אי כיאן, אי א, is י  04 י-אקאי־ כפי:

אי שװאדץ, אי s׳ י i ,ראיזאל שעפשאן 
סאי־ערנא. 80

די; בארא.^ ברודעױ  די אי:סםארײע:
 באאפ־ און דעי־ענאטען ארײנקופענדע

 ־־,ע באא־ד, דדשא־נט דעם םון טע
 ,־זארצינעד אבער הו־־צעד א אין גי־ערט

 דעיע־ א דיז פון רױכטיגלסיט די דעך־ע
 ד• און באארד דדשאינם דעפ פין גאט

״ װערנע םאיבטען  זיך אױױ גערזטעז ז
אטט. דיזען אין ארײגיןופענדי;

 האט רעדע זײן םון םאררויױ אין
 אגנע־ אטיצטארהסטען בא־־אײ ברודעי
 װעיען דערענאטע; די דאש דײטעט
 זײ־ זײ אז האבען זיגען אין דארפען

 דדשאינט צוש געװארען עיװעהרט נען
 אײפצוגעחכיעז צװעק דעש פא^ באארד

 צו אזוי װי סראגען דיסיזוט״רען און
 אדכײטער די פון ראנע יד םארבעסע־ען

 זיך אפצוגעבעז ניט און *טעפער די אין
 איז עס װי פראגען טע%,אריט2 מיט
 כאגבע פין גערוארען געטאן איצט ביז

אטע;. מדעג
ס ברודעד ע װערט רעדע בא־אפ׳  כי

ױננ  דע־ די פון אױפגענוטען באגײסטע
לעגאטעז•

 דעפ איבער גיט באראף בדודער
 טשעדמאן גײ־ערװעהרטען צום טישער

;אכלין. ברודער
 אלס פא״ ^*מעיט נאכ^ין ברודער

 זיג־ מרעדדענט רערנער געקסטען דעס
ײפע א זעהד קריגט װערבער מאן,  װא

ע םון אױםנאדע דעלעגאטען. אי
״ פדן אײנע האלט זיגסאז ברודער י ז

קע נע רע־ עדנסטע העכסט און שטאי

מןן א אווןזז ®
 גײפ פיבעל

זיכער זײט — שנעל דיט
או:כאיױעטריכלײם. או: נעפאהר iyi;>cr #תלע ישפאיעז אײו רעני־ך װעם נעױיגם #ײ־י־ וזאם מטונרע יעדע זאפארט. קאלט א כאיעטפפט
 ױאס ו.־<: כעסט;ז דעם איז cp באז׳עדנשט
 ליטפ װאס װ*נ ד<ם אין—ױיים זויסעניגאפס

r »ור n .פאדערוכגעז
םיייא:מ:. ס*י נס םהוט עס םע;. a אין גרי• רי הםיגרעו: צ4 אין חארם א סטאפט cr היײ׳ס. איז װענ דיעזזגי

 םארבמסעחגז. *ו ד»ס ווענ א ;??,.cn ניט האם ײ©1 יא-,ד מ ד»ס פאײאכתז אזוי עס. נאדאנםידס דדאגיכם אײעי ראס זימד אזוי
* *אריױזרונג. א סים גיט ריזירידם

נעהטז. דאס איהר דארםם פאר אזא אי; אם
מ אין נתגם סה «רײז אומײקש *

CA$aRA iOUININE
̂ רי ארײס

ארויס־ ווערטער רארציגע זײ:ע
 געסט און דעיעגאטען די :ײ גע־ופען

באגײסטעױנג. אריסערגעװעהנליכע א;
 ברודער דערטאנט פארנײגעהענדיג

ט פאסירונג די זינטאן  געוועזע״ דעם מי
 װעא־ מענעדדטער זײער און 17 ^אה. נעם

yr- בילדוגג זײן געקר^וגען ראט 
 און ױגי^ז תגר פון .דדטבון ד-;ם אױף
 אי־ע אנגעװענדעם עױ וז$ט yע,:ד צום

ע. דער שאדען צו היטרען אצי אתאניז
 א זיגכיאן ברודער כיאכט יטרוס צום

 זי' דעלעגאטען די צו 7y*SK ״שטארקען
 ־yiJK צום איינער באציהען זיך זאהען

 ביידער און שװעסטער y'n^N וױ רען
 ייא־ די ה*בען זיגען אין ״צטענדיג און

:y און קלאותסאכער די װעיכער אין 
 די אױך און זיך געפינען דר-^סטאכער
 דער איז אז און טרײד אין באדיננרגגען

 אג־ די װען צוקונםט נאהענטער זעדזר
 פי־ װעט ענרינען דך װעלען ריפענטס

 א אויםצוננהםען אױססוטען י־יײט
באלעבאםים. אונזערע געגען יזאנ־ױ
 זיג־ ברודער באנריסען דעלעגאטעז די

ס ט רעחג טאן׳ אפ־ פון בײםאא א טי
ראדיכטענטען.

 אלס ם^ר *טטעיט טשערמאן דער
 יאנאװסקי גענאסע רעדנעי :יעהשט־ען

 זyדעלעגאט די װאס דעם טר$ץ און
 זyהער צו איהם :,nyj:'' זעהד נען%זי

 זיינע, ov װי אזוי ד^ס עד ערט5י<רה
yD,',* אנדערע פאדאן ŷ דורך מוזען :y־ 
 דעלענא־ די באגריפעז אורזאכען וױהע

 מיט װארםען ער װעט אורעגד ד*;ש טע*
מיט^ג. אנדער אץ אױח באנריכוגג זײן

yn דאן װערט יאנג^י ברודער *̂D־ 
 אין און רyרעד: קססערyנ אײס ״צטעלט

 ־yry; yדyר זאבליכער רyאב קורצער א
 אדן דע^עגזרםעז די טיט ױד ער ;ע;ט

 ב^ארד. דזש^ינט דעם פון אפיסערס
,y יאהר 9 גאך דאס עריןלערט עד , i־: 
 דדטאינט דעם פון סעקרעטאד רינ

 נעהאט האמ ער אבװאי; איז באאדד
 פון Dרyסבyמ די פון צוטרױעז ךי;ש
סyאפיס די פון אויך און ױניאן רעד  י
 דע־ די און באארד דזיצאינט םyד פון

 א:־ ניט בא״טלאסען רy האט לעגאכ^נן,
 םעהר צײט רyאיצםיג בײ צוגעהמען

 דעם אין אםס באצאהלטען הײן
 אבער פארזיבערט ער באארד. דדעאינט

 אױף בלײבס ער אז ;yנאטyלyך ױ
 אר־ װעט און ױניאן דער סיט רײיטער
 םyד םאר געטרײ אזױ פונקט בײמען

 ניט בעפאר, װי ױגיאן דער װאלזיץ^פון
ר.yבאאפט באצאהלטער קײן זײענדיכ

 דעלעגאטען די ער וױגשט *שלוס צומ
ארבײס. זײער אין ערפאלנ

 ברױ .אױף :עהמען דעלעגאנןען די
 ־yDD'':N2 כײט רעדע •’אננער‘' דעד

ױננ.
Dy אפוינטען צו באשלאסען װערט 

 ןyרעקאמענדיר זאל װעלכע קאכױטע א
 ברױ צו אנערלענונג פון אויסדרוס אן

לאננער. דער
 ־*yנ םיטיננ דער װערס דעם מיס

*טלאסען.
.vvd עסטינג יטעהנפעלד, מ.

מ םטיתפ ךוי רזנ ס ר ס

?לאוקם־ םוןפרעםערפ
 ברעט״ װײער די ראס װיסען זײט

 בע״ און װעלװעט פרעסען צו לאך
 איצט בױ האבען מיר װאס לױויע,

 ליײ צוגעפעכטע די פױט נעכיאכט
 האל״ז אויף צוגעשלאגען אדער װעגד
 אוג״ פין געװארען ערקלערט זײנען

אי דאקטאר:פעקטארי זער  אוט״ פ
 םון גערוך רער דען מזען, צו נעזונד

 צופא״ די און nys צואװאריםטע די
 קאנ״ ,צ. ברענגען האל״< רעטע

באספשאן.
 פעטענט נײעם אוגזער נאר ױזט

 ור;לכע לײװעגד, קופערנע די טיט
 די פון געװארען אנערקענט איז

 װאשינ;״ אין עקספעיטען גרעסטע
 װיײ סאניטארי^ע העכסט א^ס טאז
ברעםלאך. ער

די ביי באקוםעז גו

 ש8יו8 ̂םמדיקאן
 פרעפ־ װעלוועס און

קאטפאני כאארד
יארק נױ עװענױ פינםטע 123

.2220 אישלאנד טעלעםאז
 לײמעסש די אויו ®ארקויסען םיר
 םי* סםים מרוקעגע ס*יסערס. סמײל

ג»ל«ג»יע. »
 דזזייינש יינקינג אויו ח«בען םיר

ן בעססע די — י םמרקע*. י

11

ק א ל א ק ט ײ ר פ א
ס ד ע ב מ ט ל םון מ א ק א 2 ל ס ר ע ב מ ע ץ מ ם

אן ש ד, ע ש דז ב אן און א ש ר, ע ל ע ע ט י מ א ט ק ע ן װ ע ט י ם מ ע  ד
ג. ־ * א ט נ ו ז

יז
רד א א אוגזעו פ*ז ב עקזעקוטױר דער •לי

סשעו ר פא
ר. ;:אדאוױט״*> דז״ע. שיב*רונ*וױט

נ. חײנס דז*ש« ברײכיאן
ה. ־אדטטײז דז״:. ביאק

לעײעד י. בעלזער
ר. תראוױטץ װ. באאנמאן

אן ^ א ב. ק א• ביאק
אטוער .S י .,כ ר,*הען

א. האטץ ײ. <ן$העז
יןרײנםמן י. עטיױז

ס. ליי׳עענבױש א. ג*ליו£
ש ל^ט*:*וױטי ד. :*אדבאום

כ. קאנ^וױט״ש עי ײנ מ• נ
ג י־אסיזאוױט׳ש ל ו י*י««וא. ג^כראן * 1 I ״ • נודשאו

י; יעװין א. גאלרשטײז
ייש-צ״ז גא^דסאן
רענזער ב. ^y1רylך

 דד״,. טיללער
 ס. ;אכלין

 י?ער1
 ט. רובין

 ראזענכיירפ
 סטײגז^ר
 ה. זעלעזניס

̂לי  ס. ישעי
 מ. סטעדפע̂י

 כ. ישעהן
 J םטסשטײן

סיקער
 נ. סילװערםאן
 מ. שטײגכןןרג
 •m װײנשםײן
 װײסבלאט

 װעכטער
א. װײס

דעלענאפןן כאאוד עסזעקוםיװ פאר
א. ;א^י׳יפ  א. אבראטסאן

ס :ערבה ע. אבראמאװיטיש
 רטyבsא

 ס. רyאדל
 *. אבראמס

א. אנעה׳טטײן s T.K'USk
 די ;^דבאום
 א. גארדמאן

̂וס ש. גר
׳. ״•1 ץ•:יס

ה.

 ס. ׳שיאינגער דזש. לעוױטץ
ל. זעל/גזניק ש.יכ יאסחאוױטיש

 הי ׳עטאונ
ם. מטײנמװ־ג

ה. סעםגיק
א. ס^םערנראד

ה. ןעי׳עזגיק

 י. ױנענפערד
 ס. ליבערפאן

 א. יעװין
 ל. לױוײ
ה. דוסייאפ

ס. שעללי .K T ^ I ,S ג־^כפאן אהזןרפאךא.
ס. פירקין דדש. ליוױי א• :זדפאז פ. בעקער

ט. ׳טאפיר* ױט ה. יעו פ. גײבעיל דזיט. גראון
ס. סאנקין י. "ישרױן דז״ש. גא^דבעי*; י. בערנשםײז

כי. ״שגײדער ה. כיארער א., גזטפאבער י. בעלזער
ד. ישיפכמן• סיט ע דז״ש. ײ א. גארדריסט J? בעראיגער
עד מו א. כי טארקאוױט״ש ס• גאידאן א. בי׳אק

ני. סטער*על ס. פירייער דדט. גיט־פױב־אן פ. בראדסקי
•׳ןיײאגאפסקי ס. םאדריש ד. גארדבערנ ד. ברעזאק

ב. ישעהן דזש.■ טענן גרטערסאן פ. בערגער
טיאקע1סטו ש’וי ב• רyפיאר ה. ת“נארעי װ. בלאנפאן

^ ט ר ע ס דז״• ד ס. כיאסקאוױטיט ב. גאי־וב י״ בארדזישאז
ם. סאכער י. מןוסיןאװיט׳ט £. גארפיגיוער Dyn2 .פ

י. סטײגזאר ב. פעק ה. שע:אוױמ־ש—גע. דזיט. בריריאנס
ד סאאקאוױטש מ. ניארישאי, גאיידשארב /. בארר

ס. סאיאטאן י. גטאגyט,פ ד. ב. העהע" • ̂ 4 ך• ׳-( ב
נ. שגײדער n y ^ 's .דז״ט ס. הײפעירינג דדט. בלײפאן
יטלוגט*? ר. גאנריז הײ:ס .s בױרטיש
א. סענדערס .1ט״ xגעיז הי;:קאך.ס. פ. באננא

ס. סטיענליטץ א. נאנאיטינער ה. ד*אכ*^ט'יז י. ברום
שי:#סי מ• י1א?זער* ס. ׳הא; ט.ידז ב״אדסקי

ד. שפ״טער ש. אד״טאװיטש י. הערמאן פ. כעטײר
ס. פמנדערס ס. ארזיטצער ס. איננבע־י פ. נעקער

♦שליסעל ..,נ פאפאף .r אינגבער :ראװין
יטםײגהארדט ס. פײלי י. סעס הלאט

א. סטודענט ש. פראפשטײן י. קדײמער ח. שופערפאן
׳,. סעלטצער דזיש. פאיאטצשי r ,KP .ב א. :אראװ

ר סדװערבערג ס. פרינטץ א. קאנאײין פ. קופער
א. שײםער ה. פאנראװ םהי. האס״ז׳ װ״ קאהען

טאידשינסקי פיהער פ. קאטרעד נ. קאהען
טוישיטץ ה. פערלםוטער ב. קאפיאן ס. מאהע;
ג. טעפינס ב. רובין ל. ?אופראן י. קאהען
ס. טעאלעד דדש• רובין י. קעין י. קריסםאל
ט^ביאס פ. רײנער ם. *;4קאפי ס. ראנן

דדט. ־טאלער פ. רא״שװאיד ה. קאפיאן י. דײט״ט
א. טראגץ ה. רוביגשטײן ד. קראוױסץ ל. דינערשטײן
ױלפאן ל. רענזין ב. קוקעס דײװיס

װײנטרױב פ. ראכוױן ר. קעס עפיטטײךס.
א. װײס ש.. רונין נג יר,אזי:סיז עלקין

י. װײסבי׳אט ה. ראזען א. קאסץ גהים
נ. װעכטעױ .6־ ראזענאוזיט״ט פ. האנאוײטיש ל:טיאליםריד

פ. וױרס$ן . דז־ש ראזענאםסקי ר. קאפראיױטיש נ. םריעד
ד װײנשטײן ד ב. רײזנער א. קערע^ ה. פאױמאז

?. וױיסםאן א• ראדייש א. דדטקאיב פדיעדלאנדער
ר. וױי־ס ס. רעזניק קרײנדעי אסט ס. פי
י יעאין א. ריטצער פ. קוישנער פ. פײערשטײן
דזיט. יעאין ש. ראבינאװיט״ש ה. יז־ונעד . ב פײנשטיין

־זי

 א. גאלױטטײן
 ל. גאלדבערג
 ט. גינזבערג

ה. גוגאוױםיט

 ד. האבאקאף
 קאזטירסקי

 קאזאה
 ל. לעװין

ט. ליגשקי

 י. ראזענצוױיג
 ב. ר^זענטהא?
 ט. ראטעגבערג

 מ. שולמאן
ד. סאקס

ד. יערין
 דזש. יאנקאפסקי

 דזיט. זאאעסין
 ר. צוקערמאן

ס. זערדין
 ד• פץ ודעםעץ א־רנענד געגען אבדזשעקשאנם ־אבעז װאם די אלע

 אכדדםעק• דער פאר ערשיינען צו אויפנעפאדערט זײנען קאנדידאטען
מיטען וועם ודעלנע קאםיטע, שאן

פױה אוהר io יאנואר, פען25 זונםאנ, דיזעו
ץ ד א ע ז נ ם או פי ע25 אי־סט 128 ׳א ט ט י ר ט ם

 םאר ערשימען צי אױפגעפאדערט א־יך דינען קאנךידאםען אלע
קאםיםע. עקזאםינ־ישאן או; אבדזשעקשאן דער

 אררנטערגי׳ר זיכער װעט ערשײנעץ נים דדעם װעלכער יענינער דער
באראם. פרן ווערען נוםען
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 ‘*•fi דך of* דט טען י.*ן ,dv זערט

געכען.
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ט נ ע ר ע ג ל ג י נ ״ ז ע ז
ד ה ט אי ענ ען ר, דינ ד ע ץ ® מ סש פ ר 200 ב א ל א ד ד י ל ט נ ע נ ע װ

כעריהפטער דער אץ ר,ורס א געחרט

סקרהל .דעזיוגינג מיטשעל
גסרס«:טס. פסי ?״דיס1 סון יוי״דעו ?•נדעדי סון ט*ס«ס סמי«ז, נ־עלס, פין
י ר־ט••:;* ד• ד י ג (״ײדינ^ •עמעינק׳ ראנעז פו יפיגעז דעז״ניגנ פאי נ ג י י י  אוז ײי

ס^ פ*ספז ד. 9 1אי נאיגענטש פאד פ»י דיפשע®, גי ד״דן י
יאחו/ 50 אינער נענײגדצט

פרר״ינט agn ל1סי די
דעזויטיטעה נעסטע סיסטערעז^ נײע אידעעז, דיע

מי נז*ינ*ננ11 ר*ר א*ן ר,*-כ א ײינפ א ®׳•;ס ג ני
n* rv u r 9(״friv4v to

 oy *ון פרױען, יון סענער ט*ר •ר*שעסי*ן ;וטע *
ויר •VHff ו»י♦

4

fp װ®® יפניגס *:ד;*ע1נ«ן m i ״»ו •1® נזןגןר‘®* י1®י* 1יי 1װײי« ir im tw  of?$ ®4*f,
vt i ®ײ׳ז נאײננומפו יי r n w n ינט®.4 יויד «*ינפז• V 1 יר׳ו i) רIV 91״ י r די זײגען ל•- r r •  f«*d4y» ייל* 1יי!•* ®M

• ועספ-גס. ייעירײ ׳•נײיפז M® ®*־*••נס פילפײופו ד
קי*סען. *װעגט ײון ט*ג

•ר׳ייססג. אוו וי#11רים ר*נמינ, ׳••־ע;ס*ײאגפו
v • • - c סמוה^ יוונוער טין חונ#גססרי»**ן

ײו •אי 1®ו־ווגי* יז־דס riiwr*Bi.‘® •י

ל ע ש ט י ג מ נ י נ ײ ז ע ל ד ה ן ק ס
̂רק* נױ סטריט, טע37 װעסט 15 ̂ז י 1674 סיםצר^י םעילעם

LAKEWOOD RESORTS
LAKE T1SW  COTTAGE

o, קאמען, סערא סיליועױאין רעכעקמ i r i

ט 15 ס ע ר א ױ מ ענ װ ד ע או קוו ײ ש. נ. ל דז
 »סת און װ*נען עטליכע *דער טעג עסליכע םטרכרעננעז וױים *יהר *ױנ

 » קטטעדזש. וױו לעיק cwn אין חנזערוױישאן *ײער מטכט ׳ה*כעז הנאוז
הײסישע ׳רומס נאקװעמע יעײז, דקם *נטקעגעז ׳ייאץ *עעהגער פיאכטפויער,

עכען. yנוט
ע ג סי ע ס מ מ ר ױ ן ט א פ ע ל ע ד ט או װ ק ײ 689 ל

ס ר א ם ײ ר פ א
r a n ™ מ י. - ג ».<«

נ ג נ w 5 ת d® סי י
דע־ען •■געחאיטען ײעדעי

יאנואר טען26 דעם מאנטאג
ד 7.30 נ ע ג פ א ־ א ש

: דאיל »';ע;דע ד• ס*ן

א3 5ל]3ל
נױידוארד םאוט־זערי א־ן פט. טע1!:» •איאפ, סא־נט האגטס .1
ע,; א־פג• 542 סענטער, ױנ; ארנ״טער .2 ט ט_ -------צ cc ״

;or דס, נר*? סון •שט ׳י ג ׳ ׳ ד/ינ
״•■•.•״ yo3 אין •אר״די• ?לערסאנט •׳roor לאנל•* .3

ם ע ל ר א :ה
סטריט מע10י איסמ »2 כעגטער, כאשעליפט .4

ן או ט ך או :ד
 גראדװײ איסם 175 האי, ״ןארדערטכ״ 5
M ץ סטריט ט;•5 איסט 210 וזאל, ג;יסח$ןו;

m

עױענײ. מאנםדס-ז 105 ד.אי, ױיעגנא .7

ל ױ זו אנ ד :כ
סםריט בעקסאן סוע לייסעאלס, ל*יכאר «

ט *ס ױ א א־לן נ :י
-c. ־ • תי״ע ס. .it

א ר א ק ב ד א »:
;ײו. טע13 נעבעז סטריט, טע43 1373 סענטער, רינג ארבייסער .10

י ׳ נ ד קו ענ ל י :אי
עװעניר. :ױר־ 3100 כענטער, ריננ ארכ״סער .11

טאנאט. ד־זעז סון יעצסע ד*ם*נג«ן ס׳וימאז דיזע
פעלשאן לעצטע די אויף נע־וען סנײעזענר ניט ז״נעז װ«יב« ס רי
 ן9ז׳סט;!ר«1א מיטיננןן; ד*זע כ״ ז•*! סנװעזענד פסיםעאען ג*ט 1«10י 1ריט*ננ«

i-»״r יי ניביסך. גי*ן4י f
 אויס סטזוטפ יאנואר דעם האבען נ־ט װעלעז «לנ«1ו מדגערס, ס'« די

שטיאף. דאיאר א נסצאהלען רוזמו ו«י«ז1 נ־נעי יוג־סז י״על

2 לאקאל באארד. עקזעקוט־װ
ל א ^ ט ע ת ע ם ע «• װאר־ערס כארםעגט ל-דיס י ע. .

עוועגױ ט;י5 און סטרים טע21

ד ע ז נ ר או ע נ ר א ױ^ ק ע א ט פ ע יו פ ענ װ ע

pm ימיאן אינטערנעשאנאל
יארק נױ

A
ט ר ע ט • װ ל ה א צ ע  אױזס ג

ע ל ל א ע ש ע פ ס  
ט ס ע ד ע ט נ י ס. א ט אונ ל, א

ט ג ע פ ט אן ע נ ו א ל ץ א א באנק אײער
ם ר א « ר א ש א ל א ר ד א  פ

ר ע מ ע ן ס — ש ט ע ע  װ
ך ײ ײן א עו צזנ מ !קו
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קלאוק־ ױ כײ ארגאדזאציאנס־קאמפיץ גאנג פולען אין קענעדע אין מאכער .
̂ר לבביד םז^נטר^אל איז מאפכ״מיטינג גרויטדר א  א.^ז< , פ ט אנוױ^/^יי' די
ו ײ - ט׳ ^ ד ^ ^ ר ע נ ע  » ארוים שיקט האבםאן ארנאנ״זער ׳ ־אארד. נ

תונג א־ינצושטעלעז ר־פענדיג ז" באלענאטים, די צ• לעטער דעי־ אי; אר
אינדופטריע.

בױ־ פון פיררערישאפט די אונטעד
 א:גע־ װערט ראנניאן, דזשוי־ױה רעי־

 ‘ןןןינאניזא עגערגישער זעדזר א ביהרט
 אוקטא־4קי די צױיישען ציאנס־קעפפיין

 איז טאנט״־עא^ אין קעגעדא, אין כער
ט$ראנטא

 געפעי^דעט כײר ױאבעז ו^יף יעצטע
 טאנו־ די האבען ט<ןר^:טא אין דאה

פט עגדריף םעשטשורערס שטי  אנ־ איינגע
ט קאגפערירען צופאננע:  פאי־ די פי
 איינ״ װעגען ױניאז דער פו; שטעהער
 אח באציהונגען. ר,א:ט־אקט שטעי־ען
 וױיטער װערען ק$נפע־ע:צעז אזעלנע

װעיען. פארטגעזעצט
 ארגאגיזאציאנפ־

אײף געװארען
 דער איז װאף די

 קאנצענטדירט קאפפיין
ט זיך באנוצט ױניאן די פאנטרעאי.  פי

 גענעראל דץר װאס געיענענהייט, דער
 אינטער־ אוניער פון באארד עקזעלוטיװ
ט נײשאנאל  סער־ זײן אפ דארט האי

טינג יעהרליכעז טעל  װעיט דאס ;פי
אי אױסגענוצט אפאגאנדא פ  אגי־ און פי

 דעם £אר ױניאן. דער לטובה טאציע
 א אײננערופען ױניאן די האט צװעק

םינג פאה גרױסען  דיגכטאג סאר פי
 דעם פון זעלן דאס חאן פען וױ אװענט,

 ארויס־ האט ױניאן די װאס צירקוראר
 אונז האט האבכיאן ברודער אין געיאזען

 צירקויאר דעי קאפיע. א צוגעשילט
ט וױ זיף יצייענט :פאינ

 װאס פרויען און פענער איע ״צו
 איג־ פוט אה ^.אות דעד אי; .אדבייפע*
!דוסטריע
!*שיועסטער און *ברידעל
 איז קאפפײן ארגאניזאציאנס ״דער

 פארבארײ־ לעצטע די ;נאננ פולען אין
 דעם אפצױטאפען געפאכט װערען טונגען
 דער אין איצט הערשט עס װאס כאאס
אינדוסטריע. סוט און קילאול

 באשילוס דעם דורכצופיהרען ״אום
 איז: דאס קאנװענשאן, לעצטער דער םון

 בא־ ־ ארבײטס ױניאן אײנצופיהרען
 אינדוסטריע קלאוק רער אין דינגוננען

 עק־ דזשענעיאל די האט לענעדע, אין
 אינטערנײיטא־ דער פון באארד זעקוטױו

 פער־ איהר האיטען צו באיטלאסען ׳נאל
טינג יעהרריכען טעל םאנטרעאל. אין פי

צייט יאהר צװיי פאר אגרימענט אן מאכט 66 לאלןאל ױניאן עמבראידערערם
>oi>r 1 זײם םוו(

 אין מא-טיגס״ ״ספעיטעי די װאס איז,
אניזירמ זיינען פאף דעם  געװארען. ױני
 ״םפע־ דאזיגע די בײ האבען איצט ביז

 האט עס װער געארבײט פאיטיגס״ שעי
 כיא־ די בײ האבעז רוב דאס נעװאיט.

 באלעבאטים די געאיבײט גאר שינען
 פארװערט אגרימענט נײער דער אלײן.

 די בײ ארבייטען צו בארעבאםים די
 װעלען ײאס די און מא׳טינס״ ״םפעשעל

 זײן דארפען כיאשינען דיזע באטרײבעז
 אר־ מעהי געבען װעט דאס לײט. ױניאץ

 פאך דעם פוז ארבייטער די פאר בײט
 אדבײטםרא־ די פאדקרענערען װעט און
ארכײי. זע

הא״ 66 לאקאל םוץ םיטגאידעד די
 גע־ פאנאטען עטליכע יעצטע די בען

 איז עס צייט. שװערע גאנץ א האט
 איז געירעז ניט ארבײט קײן גאר כםעט

 גע־ א שטיגער־,ער האט עם םאף. דעם
 איז אבער, דערםאר סלעק. פעהראיכער

 שוין פעהלעז עס און ביזי, זע,זר איצטער
 האן ױניאן די אדבײטער. אויס באאד

ט באזארגען איצטער  טעהר ארבײט םי
ען עס װי מענשען  כײטגאידער דא דינ

יאקאא. דעם אין
 דעם פץ בעאמטע ערװעדזלמע די

לאקאל.
 נע־ 66 אאקאא האט װאף אעצטע

 די אוז באאכיטע פאר װאהאעז םאכט
:געװארען עירועהאט זיינען פאאגענדע

 מאקס ;פרעזיתגנט פר-דטאז, א. ז.
 נייטלזעז ;װײס־פדעזידענט דיועגהויז,

 עס־ ט. סאקפ ;םעה.־טרעזשורער ריזעא,
 האטאב, אעאן ;טענעדדטעי ענםעאד,

טי ;אנענט ביזנעס  אאאנשיאוס, קיי
 סאר־ מאדיז, מאריס ;סעק. רעקארדינג

 נערבער, טאריפ ;ארדס עט דזשענט
קאםימע. בענעפיט קראנקען

ױווע עק״נ רד. עקז א א ב
 אויערבאד, ראזע אנהויז, סעפ
 האאבערסהי, מאהס גרינבעדג, םאטעס

 האטאב, דזשארדזש האאפערעז, סעם
 אב. קאײן, שאוא דדשאפע, דזעײקאב

ר »ב. אעדערמח, םייער אאקאװיץ,< • 
דמ• װײ בעאא און סםאלער דזשא נאקסקי,

 עקזע־ דזשענעךאא דער פין כױטיננס די
 מאנטאג אן זיך פאגגען באארד קוטיװ

 טאונט אין ,1625 יאנוא-, טען16 דעפ
האטעא. ראיא־:

 יא־ טען20 דעם אותנד, ״דיגפטאג
 םאס־ א װערען אפגעהארטען װעט נואר

 ארטור פי־ינ״ן יגרױסען דעפ אין כ־יטיננ
 איפט. םטייט ארטור פרינץ 29 האי*,
 פון װערען אדרעסירט װעט מיטינג דער

 פרע־ דזשענעראי דגמאן, ט. ברידעד די
 סעק־ דזשענעראא באראף, א. ; זידעגט
 פוז רעדאקטאר יאנאװסהי, ש. ;רעטז|ר

 אײניגע פון אויף און ״גערעכטיגקײט״
 דזשענע־ און פרעזידענטען װײס ד• פון

 דזשואױס ברודער ארגאנײזער ־אי*
האבניאן.

 אױם־ אהן קאאוקטאכע*, ״יעדעד
 דיזען בײ זײן אנװעזעגד טוז נאכיע,

 ש'ק״י דעי װאו כיאס־נייטיננ, װיבטיגען
 װעם קאאוקטאבער קענעדער ךי פון זא"

!פריה קוכים װערען. באישטיניס
 אינטערנײ־ באארד, דדשאיגט די ״

יױ װאירקערס :איניענס אײד״ס ש^נאר’
׳/ ן ן ̂י י
דערװאר• דאם קאן טען וױ

 געװען זינעי טאס־כייטינג דער איז טעז
ערפאאג. גרױסער א

 בױדער האט צ'יט דערזעיבער אין
 אאע צו בריף א אױיסנעשיקט ה^בכיאן

 טאנטיעאי, פון טאנופעיזטשורער קיאוק
 טאראנטא אין דאס אנװײזענדיג, זײ

 <}אנ* אניעפאנגען שויך ײניאז האט־ד'
 מאנופעקטשױ ק^אוק דער כייט פערירען

 אין באדינגונגען די װעגען אסס׳ן רערס
 ניט אויף זײ פארערט ער און טױיד,

 וױיזס ער הינטערשטעאיג. באײבען צי
 צופיצעאכ װערט טרייד דער װי אן זײ
 דעם אונטער רואיגירט פאקטיש און

 ער אוז צושטאנד, כאןיטישען איצטיגען
 כיוז טױיר אין ארדנוגג אז אן, וױיזט

 פאר״ ע£אי יטובה װערעז, אײנגעשטעאט
 דעם אטובה אין צדדים אינטערעסירטע

 דע־ אינגאנצען װערט װאס גוםא, טרײר
א ר א ט.^ט ר י ז י
 טאנטרעאא פרן קאאוקמאכער די

 םטרײה, גענעראא א צו אויף זיך גרײטען
 ניט װעאען טאנופעקסישורער די אויב

 ױניאן דער מיט קוכיען צו אײגשטיטעז
 האט װאף אעצטע םארשטענדניס. א צו
 עגטוזיאכטי־ אן אפנעהאאטען ױניאז די

 ״אידישען דעם אין פיטינג. שען
 דעם פון װערט פאנטרעאא פון אדאער״
:פאאנט װי באריכטעט טיטינג

טיננ אעצטער ״דער רער פון פי

 ער״ אן געװען איז ױגיאן קאאוהטאכער
מ. א  ׳עו■ י• וןזלדערטאן װי נסכרעם פ
 האכנ־אז, דז׳ט. און באסט־ען א. בערט,
ע ר< ער?לעוזרט ראבען אנ ר, אי] י  טייי

ױ רי צו פארערו:;ען די אױך וױ  ראנ
 ערקיעהרט ױניאז די האט םערזטשורערס,

 1-אי סטרײה א צו.ערקרעהרען וױאיג ז*ף
 װעיען פאנופעקטשורערס היגע די פאא
ם פארשטענדניס א צו קוטען גיט  פי
ױניאן. דער

 אז זעהר געװען זיא פיטי:; ״דער
ענטודאתטישעי־.

 די װעט באדעגונגען סאאגענדע ״די
 פון באזיפ דער אי*פ פאדערען ױניאן

:אפפאך קאאעסטױוען דעם
 ״שאפ ױניאן פון אנערקענונג vl״
װאך. אדבײטס שטונדען 44 )2״
ם /3״  פאר סקײאס וױירזש סיניפו

פאנען. םארשידענע די
 אן א*ן נאארד ארביטרײשאן )4״

 שאיב־ צו טשערמאז אוכיפארטײאישען
 אר״ צװישען םיספארשטענדיישע די טען

בתים. ,SV2 און בײטער

- א מון אײנםיחרעז דאס )5״ •» 
 לײבעל סאניטארי און באארד ניטארי
 ה#נען ואל ױניאן די װעאכער איבער

?אנטראא. םאאשטענדיגעז
שורעגס- ארבײטסאאזער 6״  אינ
 כיאנוםעקטשורערס די װאו פאנד
 די און דריטעא צוױי בײטראגען זאאען

דריטעא. א ארבי״טער
 איצט װעיען םארבערײטונגען ״אאע
סטרײק. דעם פאר געפאכט
 אין װעאען פאנופעפטשורערס ״די
 קאנפערענץ א צו װערען גערוםען קורצען

 האכ* רזשואױס כיר. װאו ױניןןן דער םון
 נױטװענ־ די ערק^עהרען זײ װעם פאן

 ױניאן די מיט קאאפערירעז פון דיגקײט
טרײד. איז כאאס דעם אפצושאםען אום

 דער אן םיא זיך װענדעט ״עס
 א צו קאנםערענץ דער פון ארױסקום

 םי־ ניט. אדער פארקופען זאא סטרײק
 אױס־ זיף האבען טאנופעקטשורעס אע

 כײט קאנפערירען צו װיאיג אאס געדריקט
 פארשטענר־ א צו הוביען או) ױגיאן דער

ניס״.

 ניזנןןס- און פאר.מענעדזשער װאהלען
 דרעשמאי קלאןק דער אין איידזשמםם

ר פענחאר סוטען דעם ץניאן מ
 מי״ ררעם קאפיטע עקזאםינײשאן — װאך. די אנגענוםען װערען אפליקײשאנש

 פץ רום קאונסיל אץ יואנו^ר, טען26 דעם פריה, דער אין םאנטאג טען
בילדינג. אינטערנשעאנאל אדנזער

שאיגט פון באשאוס א אויט  דז
I דרעסמאיער און קאאוק דער פון באארד 

 אין װאהאען די םארהומען װעאעז ױניאן,
.1925 פעברואר, טען10 דעם ױניאן דער

װאה־ אזע^כע אין פאענען איצט ייז
 אײ־ ״ביזנעס װערען ערװעהאט יען

 פרעגט װאהאען ד• נאך אה דזשענסס״
 באשטיטען דירעקטארס אװ באארד דער
אי ערװעהאטע די פון װעד  ביז־ א זײן ז
םענעדזשער. א װער און אײדזשענט נעס

אויט די,אנדער זיין װעט איצט
 דער װאס רעהאטענדײשאנסנײע

 װעט אננעגודען, האט באארד דזשאינט
 די פאר אי שטיײען מיטגאידערשאפט די

 ריסט־ די פאר אי• אײדזשענטס, ביזנעס
 װע■ באאאמ אויפ׳ן פענעדזשערס. ריקט

 אײדזשענטס, ביזנעס די אי אויםען אען
 װעט עואם דעי און כיעגעדזשערם די אי

דירעקט. שטיטען
 אפאיהײ־ אנגענופען װערען װאף די
 צו םעהיג זיף םיהאען װאס די שאנס.

 דיסטריהט א םון אםט דעם פארגעהמען
 אפאיקײשאנס אויס טאכען טענעדזשער

 דענהען. װאס די און טענעדזשער, פאר
 גע־ איז איידזשענט ביזגעס א זײן צו אז
 אפאײזײ־ אזא אויס מאכען זײ, פאר נוג

 אױסגע־ װערעז אפאיקײשאנס די שאן.
ביא־ באארד דזשאינט רער אין מאכט

דעם בײטאנ, שבת

םיז ’ קאטיטע שאן

Garment Workers
A  History o f the International Ladies Garment W orkers Union

ױניאן װאירקערם גארמענט לײדים אינטעדנעשאנאל דער םון געשיכטע די
געבונדען עעהן און פארםעט גרויםער זײטען, ה־נדערט 6 איבער פץ ב־ך א

[ic געשריבען

דר.
nפראנןרײך אין ״כינדיקאליזם פון פ^-פאשער

ױן לואי עו ל
פראגען. עקאנאמישע און לע פאצי איבער װערק אנדערע נאד און

דאלאר. םינןש איז בוך דעם פון פרײז דער
ב»?וםען קאנען אינטערנײ־טאנאצ אונזער פון מיטנאירער

 — נך־
ץ א*ז בוך דער ש. א ענגלי

דעם םאר דאאאר. 2.50 םאר פדײז, האילבען א םאר בוך א ען בוך דעפ אין ײנ א ז םך 8 ד
אונ־ םון #םיס אין ביצויז בוך דעם באקופעז טעז קאן פרײז לדער ס אדן בי ע אצי ר ם ם לו אי

איגטערנײשאנאיצ. זער ם פדן ע ן לעבען ד ר אי ע אונז
יארל״ נױ סטריט, טע16 װעסט 3 אן, םע די םלן ױגי ט עג ער׳  ם

ער ביז ר א־נז ע ט צ ע  בוך דעס באלומען האנען פראװיגץ דער םון מיטגאירער דיקאג־ ל
• יצאקאא. זײער םון סעקרעטאר ןידורכ
די איז בוך, דעם ״ן»בעז צי זיכער זיין װיצט איהר אויב אן ש שטאן. אין װענ כא

קאפיע, א אײנ^אםען זיך גיצײד זאך' בעסטע * ♦
* • * « * * * I t tI u t * *

♦a. •***F OfA ׳  0?■

 אעקפינגטאז און סטריט טע25 ׳דיגג
 אפאי״ די פאאר. טעז6 אױפ׳ן עװענױ,

 ביז װערען אנגענופען װעאען קײשאגס
 דעם אזײגער 2

יאנואר. טען24
עהזאפי די

שאינט  עקזזזכױמ• דועס װאס באארד, דז
 אויס־ װעאען װאס קאנדידאטעז ארע רען

ען  אגפאנגען װעט אפריקײשאנס, פאנ
 דעם פריה, דער איז טאגטאג פיטען

 מײ װעט קאפיטע י׳ר יאנואר. טען26
 אינטער״ דער פויז רום •קאונסיא אין טען

סט. טע16 װעסט 3 ביאדיגג, נײשאנאא
 אויס־ האבען װאס קאנדידאטען אאע
 ערשײנען פוזען אפאיקײשאנס געפאכט

 און ?אמיטע עקזאפינײשאן דער פאר
 מען װאס פראגען די אויף ענטפערען

 װאס אפאיסאנטעז די עז.^שטע זײ װעט
 עקזאמײ דער םאד עדשײנעץ :יט װעאען
 ארויפנע־ ניט װעאעז קאפיטע נײשאן
 זאא באאאט. אויפ׳ן מערען שטעאט

 אפאיסאנטען די פון ?ײנער דעריבער
 עקזא־ דער צו הופען צו םארםעהאען ניט

?אפיטע. מינײשאן
 װעט האמיטע עקזאמינײשאן די װען
חד ארבײט, איהר סיט װערען פארטיג  ו

 אראנזש־ איע װערען געפאכט גאײף אען
װאהאען. די פאר מענטס

«»*44CERECHnCKETT-ilUSTie©
 (1• ארבייטער

 ‘פ»ראײ אענרעו,

ה נ-גש י  די יוון »'
 ןײן װעט װעצט

י י ע » ר 1ע

 החז?,תי נצדיותי
».) ׳*״ר(יייגאד»ה. ויא
ל״ז ?ו

• ״  ויו ײיד ר«ל« ?
 דעי 11*
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an ns r o w  j m ן מ י ת מ פ ו ע s םיטימ פ g» ״
ל אונזער ה2 א ד ש נ װ מ י ט ו ס ע ז ק ד ע ר א א ׳" כ ״ י™ '

 יעהראיכער םערטעא טער,3 דער
 עסזעקוטיװ גענעראא אונזער םרן מיטינג
 אינטערעשאנ״ זעהר א געװען איז באא^ד

 כייטינ; דער הינדכטען. אאע אין מעי
אי כיאנט אץ פארגעקוטען איז דזא־ ראי

 דיסהוטי• טאכער ורעפ
 $ױ צו נעסער וױ רען

סרייד דעם מניזירען
 יאגױ טען29 דעם דאנערשטא:, דעם

 א םארחומען װעט אבעגד, 7̂::0 אום אר,
טינ:  ױיי דחגסניאבעד דעי• פץ מע״בעי״״י

 בא־ ײעיען עס װאו ,22 לאקאי ניאן,
 אזוי װי פיענער, געוױכע ו,־ערען טראכט

אנידרט כיעסער זאא טרײד דער  װע• ארג
 ביזי סוטענדען דעם םון פארלױף אי; ךען

טינג דע־ סיזאן.  אין םאריןומען װעט רי
סט. טע5 איסט 210 האי, בעטהאװען

 זײנען ױניאן דער פון כױטגאידער די
 דער כדי צייט, אין הומען צו געבעטען

 בא־ דער אץ אנהויבען זיך זאא סיטינג
 אויך שוין װעט דאס צייט. שטימטער

טינג דער אז מאבען אי םי ך ז  ענדיגען ד
ט זאא מען דאס צייט, אין  דארםעז ני

 נאכט דער אין שפעט ביז ארײנזיצעז
אי עואם דעם פון העאפט א אז ארײן,  ז

טינג דער אײרער צוגעהן, זיך  װערט מי
םארענדיגט.

 מי- דעם אױוי װעיעז װעגס אײן אין
 אײגיגע װעחגן דיסקוטירט אויך טיגנ
 דארםען װעאכע םראגען, װיכטיגע גאנץ

 דער פוז טיטגאיד יעדען וועסעדעסיחנז
ױניאן.

 געדױערט און קענעדע טאנטרעאא, טעא,
װאך. גאנצע א

 אױסגע־ דינען טיטיגג רעם אויף
 םון רעםארטען וױכטיגע געװארען הערט

 באראף סעקרעטאר זיגפאן, פרעזידענט
 וױיס־נרעזידעג׳ אײניגע םון אױך און

 אונזעד אין טעטיגקײטען די ײעגען טעז,
קענעדע. אין ארך לאנד איבער׳ן ױניאן
 פארנוכיען האט צ״ט ביסעא היבש א

גארמענט אײריס דער אין פיטואציע די

 בא״ איז עס יארק. גױ פין אינדוסטריע
 ספעציע^ע די דאש נעװארען, ריכטעט

 אין געראכט װערט װאכ אונטערזוכומ
ע האארז דער סטיי  יארק, נױ פון אינדו
 איז קאמיסיע, סמיטה׳ס נאװערנאר םון

 קאן פען דאס אוז ענדע צו באייד שױן
 זאא פעברואר כיאנאט אין אז עיװאדטע;,

 ענט־ איהרע ארױסגעבען קאכייסיע די
ז׳.). זײם י1ארי (שױס װאס פיאגען די באצוג אין שײדונגען

 דרעס און ■ קלאוק דער אז װאהלעז
פעכרואר «&»ועם mr מאכער

 פעברואד, טעז12 דעם דאנרעשטאג,
 דיסט־ פאר װאהאען די פארקוכיעז װעאען
 אײד־ ביזנעס און מענעדזשערס ריקט

 דרעס־ און און קלאוק רעם פאר זשענטס
עד מניאז. טאנ

 האט סאא, אאע װי מעהר טאי, ראס
 אויסנעמאכט מיטגאידער צאהי גרויסע א

 ביזנעס םון אםט דעם םאר אפאיקײשאנס
שענט  דער װעט שיינט, עס װי און, אײדז

 לאגגער גאנץ א זײן יאהר דעם באלאט
צעטעא.

װעא־ אין קאמיטע, עקזאכיינײשאן די
 לאקאל יעדער פאדטראטען איז עס כער
 געםיטעט האט באארד, דזשאינט םון

 טעג. גאנצע צוױי דינסטאג, און סאנטאג
 אויסגע־ האבעז ײאס קאנדידאטען, אאע

 פארגעקומען זײנען אפליקײשאנס, מאכט
 געדארםט האבען און חאםיטע דער םאר

 םראגען, םארשיעדענע אויף עגטםערען
או; נעװארען, געשטעאט זײ איז װאס

 אונטעך־ פײן גאנ״ן האבען זײ פון טאנכע
 אױונטעד זײנען זײ אײדער געשװיצט,

 נע־ האבען ױי װעאכען םון בײנקעא, םין
 װארים פיאנעז. די אויוי ענטפעדן דארפט

 זײע״ אויב אז געװאוסט, גוט האבען זײ
»). זייט אויף (*ציוכ ריכטיגע, די זײץ ניט װעיעז ענטפערס רע

®ױיסןמנ פילאדעלפיא,
 ױעט זיגכאן מאריס םרעזידענט

ױץ. אנודעזעגד

 ױניאן סקױרטטאכע־ אין קי״אוק די
 די אױםגעפארעדט האט םיאאדעי*פיע פון

 אין קאנפערענץ, א צו ראנוםעיוטשודער
 ױניאן די טרײד. אין אנריטענט אן באצוג

 פארערונגען, רײהע א אױסגעארבייט האט
 םאד װערען םארגענראכט װעיען װעיכע

 צײט זעאבעד דער אין באאעבאטים. די
 א־גאניזאצי- אן אנגעפיהרט דארט װעיט

 ם,*ן אויפזיכט דער אונטער קאביפײן, א:ס
ש־יחנדדענט  פאר״ צו אכידור, טאקס װײ

ע, די שטארקען אצי  ײין vi אום אמאניז
 פאס־רונגעז, טעגליכע אאע פאר גרײט
 זארען פאך דעם פון באאעבאטים די אויב
ײן ײמז ז ז זױ גענ ע כ  אץ שװערינקײטעז מ
סיטואציע. דער

יאנואד, טעז30 דעם םרײטאג, דעם
 ?אנ־ א םארסופען פיאאדעאםיא אין װעט

 דער פון םארשטעהער צוױשעז פערענץ
 פון און ױגיאן טקוירטטאכער און ?אאױן

 אסאסיאײ־ טאנופעקטשורערס יואאוק דער
 ספע־ פאחרט זיגפאן פרעזידענט שאן.
ײי םיאאדעאםיא אין ציעא ט  נעכיען צו אנ

קאגפערענץ. דעם אין

 אן שאכיט ױניאן דרעסמאכער שיקאגא
׳ . 200 פון קאמיטע אוגאניזײשאו

 אויפנענזםען װערם זי — קאםפ־ין. לעבעדיגען א אן פיהרם פרידטאן מ«ל•
 שעפער דרעם נײ־ארגאניזירםע — דרעסםאכער. די םון ענטוזיאזם מ־ט

ױניאן. דער אץ אן זיך שליסען

ס לאקאל אובײטעו עמבראידערי סוױס זױידזשעם איז העכערונג א באקומען
• ־־־ —

דױם. די הענערען צו באשלוס א אײנשטיםיג אן נעםען מיםגלידער

 געםעארעט געװען שױן איז עס ײי
 שװעסטער איז ״נערעכטיגקײט״, די אין

 םון געװארען אנגעשטעאט פרידםאן מאאי
 העאםען צו איגטערנײשאנאא, אונזער

 שיהא־ םון דרעססאכער די אתאניזירען
 דאס הערען, צו אונז פרײט עס און גא
 םון געװארען אויםנענופעז דארט איז זי
 אז און ענטוזיאזם, מיס דרעסםאכער די
 ארנאני- דעם אין ארבײט גוטע טוט י1

 װײס־פרעזי״ װאס קאםפײן, זאציאנס
 שוין האט פערעאשטיין כיאיר דענט

 אײנ־ װערען עס אננעםאנגען. פריהער
 שאפ־מיטינ״ און כאס־םיטינגען גערופען

 מאאי װעאכע דרעסמאכער, םון געז
 אומע־ װערט זי און אדרעסירט פרידכיאן

 און ענטוזי^זם. מיט אױפנענומען דום
 שאא״ םאםען די פון דרעסםאכער ע7טי

 אין מיטצוהעאםען איהר פאר זיר גען
 ארגאניזאציאנם־ דער ארבײט. חןר

 אויןי־ געוואחנן אזױ^אך איז קאטפײז
יאגם דאם און אעצעדיג נאנ״ז ראס־נײ

 םאנוםעקמשױ דרעס די אויױ טורא א 1א
רער.

 דעם םון איינצעאחײטען איעיגע
 םיר געפינען ארנאניזאציאגס״קאםפײן

 םען14 םון ״םארווערםם״ שיקאנ^ איז
:געזאנט דארם ווערט עס יאגואר.

 די ארגאדזיחנז צו קאםיײן ״דער ־
 עיקוד םח דחנםםאכעד אונארנאניזירטע

g םימ־• מחנדצינע נאג^ םואעז איו סדז 
יןרײ• זײ נ¥ד האמז וחמכע ױניאן, דחנסםאמר חנר םון גליזשי

w יעצטעז םיז מגס r a סםר

 דזשאינט דעי פון אפיס אין נעקומען נען
 סירסואארס, גענומען האבען און באארד
 און סאםפײן ארגאניזאציאנס רעם װעגען
 אונארנאניזירטע די צו צוטײאט האבען

 דיסט־ דאוךסאון דעם םון דרעסמאכער
ריהט.

 מאאי מיסס פון אנקומען דעם ״מיט
 אינטער־ דער םון ארגאנײזער םרידמאן,
 װאירקערס, גארמענט אײדיס נײשאנאי

 טע־ אעבעדיגע א אנגעםאנגען זיך האט
ררעס־ די םון רײהען די אין טיגקײט

).13 זײט אויז• (עיוס

“אאקאי ױניאן, עמבראידערי סװיס די
 העכע- באדײטענדע א באקומען האט ,6

 םון מיטנאידער די פאר װײדזשעס אין רונג
 הע־ א טרייד. דעם אין ברענטשעס אאע

 בא־ אויך האבען װײדזשעס אין כערונג
 די פאך, דעם פון דעזײנער די קוכיען

.97 אאקאל פון מיטגלידער
 ױניאן דער צװישען אגרימענט דער

 פאך דעם פון מאנופעקטשורערס די און
 דעם ביז קראםט אין זײן נאך דארף

 אנרי־ דעם אין .1926 מערץ, טען17
 װאס פונקט, א דא אבער איו מענט

 דאס האט צד יערער אז םאר, שרײבט
 בא- איז ענדערונג אן םארלאנגען צו רעכט

 די אויב ^טונדעז, און װײדזשעס צו צוג
 האט פאדערען, עס זאלען אוכישטענדען

 פונקט דעם מיט באנוצט ױניאן די זיך
 א װעגען קאנפערענץ א פאראאנגט אזן

 זײנעץ• עס װײדזשעס. די אין העכערונג
 און יןאנפערענצען אײניגע םארגעקומען

 דעם אין ארבייטער די םון װײדזשעס די
 ערך אין געװארען געהעכערט זײנען פאך
 פרא- האאב א און זיבען ביז םינױ םוז

 אין סקײאם פריהערדיגע די איבער צענט
 ױיידזשעס אין העכערונג די פאך. דעם

 די און קראםט, אין ארײז גאײך געהט
^כעה באהומעז נאר װעלען ארבײטער ג  חפט ױניאן מײקערפ דרעם טשילדרענס

האל אולינגטאן אץ מאפםיטענ א -
 ארגאניזאציאנט־ דער — םיםינג. חום אדרעסירען װעט זיגמאן פרעזידענם

 מרײדס םיםעלענױס די אין קארנסיל דיםםריקם פון קאםפײן
פארטגעזעצמ. ענערגיש װערם ־

 םון דעצעטבעד, טען22 דעם זי;ט פײ״
 אנגעהויבען זיך האבען עס װען צײט, דער

 און ױניאן דער צװישען קאנפערענצען די
 דער װייז, כי. ברודעי באאעבאטים. די

 געװען איז ,6 אאקאא םון מענעדזשער
 אױף ױניאן דעד פאר ״ספאוהסכיען״ דער

קאנפערענצען. די
 אפנעהאאסען איז יאנואר טען12 רעם
 מיט״ די פון מעביבער־פיטיננ א געװארען

 ארבײטער די און 6 לאקאל פון גאידער
 דעם אױפנענומען ענטוזיאזם כייט האבע)

 די פון רעזולטאם דעם װעגען באריכט
באלעבאטים. די כײט קאנפערענצען

איז ױניאן דער צו אנערקענונג אלם
ס ו ל ש י ( ױ,־ ).6 זייט א אינהאלם־פארצײכניםם

ס
h נוםער ,גערעבטיגלץיט״

 די אין ארגאניואצי*ונס־סאםיײן דער
 לײדים דער םון םרײדם םיסמלענמם

ױ אין אינדוםמריע גארםענט  יארה נ
ש ווערם עתי  אלץ און םארמגעזעצט, ענ
רען צו בעםער געםאן װערם  ת אתאניוי

 צױ מטעלען װאס ױניאגם לאקאא
װ םון קאונםיצ דיסםריקם דעם גזיןי  נ

אנא<סאוױםמ, & װײם-ארעזידענט &חז.
J .-in יעחרלײ םערםצל׳ םיז זיך^צוריקסעחננדיג

 עחזעקוטױו גענעראל דעם פון מיטינג כען
 ענער״ נענומען װידער דןי האמ באארד,

 גע־ ווערט אלץ און ארבײט דער צו גיש
 ארגאניזיר־ נים די אויף װירקען צו מאן
 אנצד זיך טריידס די םון ארבײטער טע

יוגיאן. חני צו שליםען
 יאנואר, טעז29 דעם דאנערשמאנ,

• At וײם אוי̂ W9r( •״ םארקוםען װצט ארבײט, דער נאד גלײו

ט ײ  קאםיטעם ב*שטע;דינע די שוז באריכטעז .2 ז
ץ. י. — 2י.* יא־זאר פוז ל א ה הנ ע ש

ט ײ  יאהאל ױ:י«ז, בושיערס אוז עקזאםינער ז
שפיז. י. — א2 ט פוז שיוסען אי ״ .1 ו
ט י י  נאטיצעז. עדױקײשאנ«ר a ז
ט ײ *ן עםברוירערי בןוגאז דער אין <״.. ז  י־ן• ׳ױ:י

ארנאגי• עסענפעלד. מ. טאקס — os ק*י
ײז זאציאנס םי א  דרעס• אוז וױיסט רי םוז י

ץים«כער — נא;נ םויעז 1אי ווילאדערםיא א
רג. ה. ע ב רייז

ט ײ ס באזיכעז װארום ». ז  רי מיטנײדער די ני
ש. — y םימיננעז לאיאל װ. דז א ל ס ע ר  אז ב

ק. דר. - עגנסער א װ י י  ס
ט ײ ס —!הוטאדעסיע) הױז אוז סםר־ם .7 ז רי  מ

“(■ערים» ס«נ םח העיד דער קאראײןןװ
ר. ?. — ע ל הי ארבײטער אידישע די צו װ

ש ב. — אםערילא _איז ט ױ עו ל א כ  מי
ט ײ  נאטיצעז. עדיםאריעלע .8 ?
ט ײ  רער םון קאם^• און לעבען חדשים דרײ ». ?

. ש. — אינםערנײעאנאל קי ם װ א אנ  י
ם ײ י1שאר אוז קורז עם. על — סאסהעס 40 ז
ט י י שיםים די 41 ז  — באארד טיייעל םאר׳ז ם

— זאנעד םוסר צום ־2
״ ט ײ  םאראײנינטע די איז ביידונ^ םרויעז 42ז

 נעדאנקען נעקליבעגע .0 ל. C — עםאםעז
עריפםעז. גאמאערס׳ םיז

ט ײ  קא• אינטזןרנײשאנאר JPDPWV קורצע 43 ז
אן. ה. — לענראר מ קרל 4 זײם םוז שלום ס .14 זײם מז ____4« יט א װיסעז. «ו נום ז

מ ײ  םי• םון ■ןרערײשיז דער םוז נײעס 45 ?
 האנפערירם נאארד דושאינש שיקאגא .1• זײט אנשמאיםעז. לאגםראיישע

די ם — מאנומעיזסשורער ררעס און קיאית םי • ױניאז. njn ne ניי«ס ביאלים. ם.


