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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

" באלענאטים, די צ• לעטער דעי־ אי; ארתונג א־ינצושטעלעז ר־פענדיג ז
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

דעט כײר ױאבעז ו^יף יעצטע  געפע̂י
 טאנו־ די האבען ט<ןר^:טא אין דאה

 אנ־ איינגעשטיפט עגדריף םעשטשורערס
 פאי־ די פיט קאגפערירען צופאננע:
 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
 פיט זיך באנוצט ױניאן די פאנטרעאי.

 גענעראל דץר װאס געיענענהייט, דער
 אינטער־ אוניער פון באארד עקזעלוטיװ
 סער־ זײן אפ דארט האיט נײשאנאל

 װעיט דאס ;פיטינג יעהרליכעז טעל
 אגי־ און פיאפאגאנדא פאי אױסגענוצט

 דעם £אר ױניאן. דער לטובה טאציע
 א אײננערופען ױניאן די האט צװעק

 דיגכטאג סאר פיםינג פאה גרױסען
 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
:פאינט וױ זיף יצייענט

 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
םאנטרעאל. אין פיטינג יעהרריכען טעל

ם ר ע ר ע ד אי ר ב מ אן ע אל ױני אלן  ל
ט 66 כ א ט אן מ ענ מ רי ג ר א א  פ

װיי ר צ ה א ט י י צי

>oi>r 1 זײם םוו(
 אין מא-טיגס״ ״ספעיטעי די װאס איז,
 געװארען. ױניאניזירמ זיינען פאף דעם
 ״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

 טעהר ארבײט םיט באזארגען איצטער
 כײטגאידער דא דינען עס װי מענשען

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,
 אאאנשיאוס, קייטי ;אנענט ביזנעס

 סאר־ מאדיז, מאריס ;סעק. רעקארדינג
 נערבער, טאריפ ;ארדס עט דזשענט
קאםימע. בענעפיט קראנקען

באארד. עקזעק״נױווע
 אויערבאד, ראזע אנהויז, סעפ
 האאבערסהי, מאהס גרינבעדג, םאטעס

 האטאב, דזשארדזש האאפערעז, סעם
 אב. קאײן, שאוא דדשאפע, דזעײקאב

ר »ב. אעדערמח, םייער אאקאװיץ,< • 
 װײ בעאא און סםאלער דזשא נאקסקי,

דמ•

 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’ ̂ןן׳/ יי
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'
̂אוק דער כייט פערירען  מאנופעקטשױ ק

 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
יזירט.^טארא
 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

רער פון פיטיננ אעצטער ״דער

 ער״ אן געװען איז ױגיאן קאאוהטאכער
 ׳עו■ י• וןזלדערטאן װי נסכרעם פאמ.
 האכנ־אז, דז׳ט. און באסט־ען א. בערט,
 טיייר, אי] יאנע ר< ער?לעוזרט ראבען

 ראנױ רי צו פארערו:;ען די אױך וױ
 ערקיעהרט ױניאז די האט םערזטשורערס,

 1-אי סטרײה א צו.ערקרעהרען וױאיג ז*ף
 װעיען פאנופעקטשורערס היגע די פאא
 פים פארשטענדניס א צו קוטען גיט
ױניאן. דער

 אז זעהר געװען זיא פיטי:; ״דער
ענטודאתטישעי־.

 די װעט באדעגונגען סאאגענדע ״די
 פון באזיפ דער אי*פ פאדערען ױניאן

:אפפאך קאאעסטױוען דעם
v״ l ״שאפ ױניאן פון אנערקענונג 
װאך. אדבײטס שטונדען 44 )2״
 פאר סקײאס וױירזש סיניפום /3״

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״
ל סאניטארי און באארד ניטארי ע ב ײ  ל
 ה#נען ואל ױניאן די װעאכער איבער

?אנטראא. םאאשטענדיגעז
 אינשורעגס- ארבײטסאאזער 6״
 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

פענחאר סוטען דעם ץניאן מר
 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

 דזשאיגט פון באשאוס א אויט
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
 ביז־ א זײן זאי ערװעהאטע די פון װעד
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
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A  H isto ry  o f the In ternatio nal Lad ies G arm ent W orkers U nion

ע די ט כ שי ע ר םון ג ע ל ד א אנ ש ע דנ ע ט נ ם אי די ײ ט ל נ ע מ ר א ם ג ר ע ק ר אי אן װ ױני

געבונדען עעהן און פארםעט גרויםער זײטען, ה־נדערט 6 איבער פץ ב־ך א

[ic געשריבען דר.
̂-פאשער nפראנןרײך אין ״כינדיקאליזם פון פ

לעוױן לואי
פראגען. עקאנאמישע און לע פאצי איבער װערק אנדערע נאד און

ר ע ײז ד ר ם פון פ ע ך ד ר. םינןש איז בו א ל א ד
ב»?וםען קאנען אינטערנײ־טאנאצ אונזער פון מיטנאירער

 — נך־

ענגליש. אץ א*ז בוך דער
דעם םאר דאאאר. 2.50 םאר פדײז, האילבען א םאר בוך א םך 8 דא זײנען בוך דעפ אין

אונ־ םון #םיס אין ביצויז בוך דעם באקופעז טעז קאן פרײז אילוםםראציעס אדן בילדער
איגטערנײשאנאיצ. זער אונזער אין לעבען דעם פדן

יארל״ נױ סטריט, טע16 װעסט 3  םעג ער׳טםע די םלן ױגיאן,
 בוך דעס באלומען האנען פראװיגץ דער םון מיטגאירער דיקאג־ לעצטער א־נזער ביז

• יצאקאא. זײער םון סעקרעטאר ןידורכ
די איז בוך, דעם ״ן»בעז צי זיכער זיין װיצט איהר אויב כאשטאן. אין װענשאן

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

 עקזזזכױמ• דועס װאס באארד, דזשאינט
 אויס־ װעאען װאס קאנדידאטעז ארע רען

 אגפאנגען װעט אפריקײשאנס, פאנען
 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
 וחד ארבײט, איהר סיט װערען פארטיג

 אראנזש־ איע װערען געפאכט גאײף אען
װאהאען. די פאר מענטס

«»*44
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 (1• ארבייטער
 ‘פ»ראײ אענרעו,

ה נ-גש  די יוון »'י
 ןײן װעט װעצט

י 1ערע »י

 החז?,תי נצדיותי
אד»ה. ויא
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ױניאן וואהןעוס גארםענס לײױס אינםערנעשאנאל וער פיז ארגאו אפיציעלער
PRICE 3 CENTSNew York, Friday, Jan. 30, 1925 1925 ,1£ .״. Vol. VII. N5יאנואר ״ט«ג,

a n  n s  r o w  j m ן מ י ת מ פ ו ע s םיטימ פ g» ״
װ מנשדאל אונזער ה2 טי סו ע קז " כאארד ע ׳ ™ ״ י '

 יעהראיכער םערטעא טער,3 דער
 עסזעקוטיװ גענעראא אונזער םרן מיטינג
 אינטערעשאנ״ זעהר א געװען איז באא^ד

 כייטינ; דער הינדכטען. אאע אין מעי
דזא־ ראיאי כיאנט אץ פארגעקוטען איז

סרייד דעם מניזירען $ױ צו נעסער וױ רען דיסהוטי• טאכער ורעפ
 יאגױ טען29 דעם דאנערשטא:, דעם

 א םארחומען װעט אבעגד, 7̂::0 אום אר,
 ױיי דחגסניאבעד דעי• פץ מע״בעי״״יטינ:

 בא־ ײעיען עס װאו ,22 לאקאי ניאן,
 אזוי װי פיענער, געוױכע ו,־ערען טראכט

 װע• ארגאנידרט כיעסער זאא טרײד דער
 ביזי סוטענדען דעם םון פארלױף אי; ךען

 אין םאריןומען װעט ריטינג דע־ סיזאן.
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

 ענדיגען דך זאי םיטינג דער אז מאבען
 דארםעז ניט זאא מען דאס צייט, אין

 נאכט דער אין שפעט ביז ארײנזיצעז
 זאי עואם דעם פון העאפט א אז ארײן,

 װערט מיטינג דער אײרער צוגעהן, זיך
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
 יארק, נױ פון אינדוסטייע האארז דער
 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
 װאס פיאגען די באצוג אין שײדונגען

ז׳.). זײם י1ארי (שױס

m מאכער דרעס און ■ קלאוק דער אז װאהלעז r פעכרואר «&»ועם
 פעברואד, טעז12 דעם דאנרעשטאג,

 דיסט־ פאר װאהאען די פארקוכיעז װעאען
 אײד־ ביזנעס און מענעדזשערס ריקט

 דרעס־ און און קלאוק רעם פאר זשענטס
מניאז. טאנעד

 האט סאא, אאע װי מעהר טאי, ראס
 אויסנעמאכט מיטגאידער צאהי גרויסע א

 ביזנעס םון אםט דעם םאר אפאיקײשאנס
 דער װעט שיינט, עס װי און, אײדזשענט

 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
 ריכטיגע, די זײץ ניט װעיעז ענטפערס רע

»). זייט אויף (*ציוכ

®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
 פאר״ צו אכידור, טאקס װײש־יחנדדענט

v אום אמאניזאציע, די שטארקען i ײין 
 פאס־רונגעז, טעגליכע אאע פאר גרײט
 זארען פאך דעם פון באאעבאטים די אויב
 אץ שװערינקײטעז מכעז זױ גענײמז זײן
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.
 נעכיען צו אנטײי םיאאדעאםיא אין ציעא

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 
 ױניאן, דחנסםאמר חנר םון גליזשי
יןרײ• זײ נ¥ד האמז וחמכע

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
).6 זייט אױ,־י (שלוס

ם
ם כני ײ צ ר א פ ם־ ל א ה אינ

h נוםער ,גערעבטיגלץיט״ס

 די אין ארגאניואצי*ונס־סאםיײן דער
 לײדים דער םון םרײדם םיסמלענמם

 יארה נױ אין אינדוםמריע גארםענט
 אלץ און םארמגעזעצט, ענעתיש ווערם
 ת אתאניוירען צו בעםער געםאן װערם

 צױ מטעלען װאס ױניאגם לאקאא
 נװ םון קאונםיצ דיסםריקם דעם גזיןי

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,

 םארקוםען װצט ארבײט, דער נאד גלײו
A וײם או̂י W9r( •״ t •

שעהנהאלץ. י. — 2י.* יא־זאר פוז קאםיטעם ב*שטע;דינע די שוז באריכטעז .2 זײט
.1 ו״ט פוז שיוסען אישפיז. י. — א2 יאהאל ױ:י«ז, בושיערס אוז עקזאםינער זײט  נאטיצעז. עדױקײשאנ«ר a זייט
 י־ן• ׳ױ:י*ן עםברוירערי בןוגאז דער אין <״.. זײט

ארנאגי• עסענפעלד. מ. טאקס — os ק*י
— נא;נ םויעז 1אי ווילאדערםיא אץים«כער דרעס• אוז וױיסט רי םוז יאםיײז זאציאנס רייזבערג. ה.

 רי מיטנײדער די ניס באזיכעז װארום ». זײט
 סייװאק. דר. - עגנסער אז ברעסלאװ. דזש. — y םימיננעז לאיאל

 מריס —!הוטאדעסיע) הױז אוז סםר־ם .7 זײט
“(■ערים» ס«נ םח העיד דער קאראײןןװ ארבײטער אידישע די צו װהילער. ?. —

 נאטיצעז. עדיםאריעלע .8 ?ײט מיכאלעוױטש ב. — אםערילא _איז
̂• און לעבען חדשים דרײ ». ?ײט  יאנאװםקי. ש. — אינםערנײעאנאל רער םון קאם
י1שאר אוז קורז עם. על — סאסהעס 40 זײם
 — באארד טיייעל םאר׳ז םשיםים די 41 זייט

— זאנעד םוסר צום ־2
עריפםעז. גאמאערס׳ םיז נעדאנקען נעקליבעגע .0 ל. C — עםאםעז םאראײנינטע די איז ביידונ^ םרויעז 42זײט״
 קא• אינטזןרנײשאנאר JPDPWV קורצע 43 זײט

4 זײם םוז שלום סקרלמאן. ה. — לענראר .14 זײם װיסעז. «ו נום זאמז ___4« יט
— מאנומעיזסשורער ררעס און קיאית םיםדי האנפערירם נאארד דושאינש שיקאגא .1• זײט אנשמאיםעז. לאגםראיישע םי• םון ■ןרערײשיז דער םוז נײעס 45 ?ײמ • ױניאז. njn ne ניי«ס ביאלים. ם.
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22 ק«מיטעםפת_ל«קאל דיגע נאעמנ מרשיתנע ױ פזן נאױכטען
אדנױניסטראציע. נייער דער מרן מימינג #•גהמוןלימואן צ*ם געגעבען•9

nc .זעהנחאלץ. י?

ג״ײיי®)
 צזם י־איןאל דע- צאליט דעם חח *ן
 י9דאי,ט אייע פ*ל בענטעל הצ*ט ױדאן

 סאוי נאלאגדיונגעז און איגטערזובלנגען
 צו צ״ט pc דאיט יזריגען סעכלבעיס

צ״ט.
 זיײ פאיוטעז אױנענדעוני^לגטע די

 אבער קודצעז׳ אין איבעמעגענען נען
 *ױסגעאדבייט איז אנגעגוניען איז עס

 װערנעד טיט יןאגסטיטוצ־ע א געװאדען
 זיד װעט באאוד עק^וטײו נייע- דעד

 גע״ איהם װעט דאס p» נאנוצען יזאנען
 באקעגען צו דך טעגייכהײט א בען

איבײט• סאנד דעל אזױ לױ אופן סיט׳ן
 װערט באדינט דער װען איצט, ניז

 :•עביבעיפ קלאגלע 88 האבען געיעלינעז,
 א*; בענעפיט ס*ק :אך געױענדעט דך

 אױס־ ״*ױ; איז צייט יןודצעי־ דער פאי
-121.00 ;עװארען נעצאײט  ייייא־ ,

נענעפיט. א-פ
 נע״ א״;י;ע לזאבען :׳דט דעט סון
 ׳’׳״ צ צו פילע וואך, אײ; צו קו־אכען

 ;פיט.זב־;; װאבען שיגו״ און פיר דרי/
 אויכ־ איז צוזא-דען אלץ אז הייכ־ט דאס

הלגדעלמ דרײ פאר געװאדען ;עצאדזלט
בענעפיט. ױאנען יײ ד־ דיט

אז , באכלעלהעז צו װעיט דא איז עס
ייאײײ• איז פאראײדנוננע די ׳ —* < * (’ יװען אקא̂י6' פין דיעסניאנער די !״;עז

צו טדאנכפערירט זיך לאבען װע״־:ע
:עיס דעב•: ;עװען *טױן י־אקאל או;זןער
רויט איז פאגד. בענעפיט׳ שיק דעם םין
;ע־ אײנגע״דטיכלט דעניאלט איז עס וױ

ארציא:עלע2־א2 א איז װאלעז
fie סר» w w a w m
יאיא״ pc פאנד בענעפיט סײז דעם פון

 סוכלע די לאקאל. אונזער צו אריבער
 דעפ םון דאלאר 8,000.00 נעװע; איז
 *טעדס אין געװען דאיאר 5,000.00 איז
 באגק ױניאן אינטערנײיצאנאי דעד פון
 פון הױז דער אין דאיאד 3,000.00 און

סע;טער. העלט ױניאז דעם
״צעהגהאאץ, כרודער האט דעם צו

 באריכט א אפגענעבען סעקיעטאי, דער
 םון פאדזזאנדלונגעז פעאנציעלע די ב:ו.:ע
 וױפיל אױך און היינס ביז פאנד דעם

איצט. פארכיאגט פאנד דער גע^ט
 דער זינט צייט גאנצעד דער פאר

 איז כעװאיען געגרינדעט איז פאנד
 פון ארײנגעקוכיען דאלאר 13,775.15

 3,710.00 און סטעטפס, בענעפיט זסיי
 הא־ װאס אפריקאנטעז נײע פון דאי־אר

 אונ־ דאהטאר פאר ^ײגגעצאהיט בעז
 די ׳ 6באטרעפ צוזאמען טעדזוכוננען.

דאילאר• 17.49L15 הבגסה גאגצע
 צ״ט דעד פאױ איז נעײט דעם פון

 דא^אד. 7,511.18 געװארעז אויסגענעבען
 אײם ארײ^נערעבענט װערט דעם א'ז

 אױסנע־ איז װאס ^-4דאי 2,700.00
 *טװינד• און קראנקצ צו געװארען צאחיט

 3,500.00 אריבער מגםבערס, זיכטיגע
 פאר פעגטער העאט ױגיאן• צום ראלאר

 נײע פיז אונטערזוכונגען מעדיצינייעע
 אוז עיןזאכיינידעז פאר און כיעכיבערס

 ״איגעא טעטבערס, איטע באהאגדאען
 אנדעיע און פריגטינג סוירוױסעס״,

 פאךבונדע; זײנען װאס אױסגאבען
פאנד. טיט׳ן

 דאלאד 7,511.18 איױנטעדנעדכיעדי;
 9,979.97 באײבט ןאאאר 17,491.15 פון

 צי־ בא:ק. איז זיך נעפינט װאס דאלאר
 דא^אר 8,000.00 די דעם צו רעכענעגדינ

 יאקאי פיז נעקדאנעז האבעז כייר װאס
 קוביט װאפ דאייא• 1,320^0 יד און 23

 דער באטרעפט ,22 5יאקא פיז נאך
 19,300.77 פא;ד דעם פון פארטעגען

״ דאלאר.
מ.  טיטערטאז• בלדסםײן. ׳

םאמאליס. מיצאס.
איםס. א.

.בושקין. א.
האטץ. ד•

 איז קאטיטע דער םון באריכט דער
 מעסבערס די איז ;עװאדעז מטגעוזײכעז

 זײער פאר געװארען באדאנקט זײנעז
ארבײט.

 סעיר פיגאנץ ״עעהנהאאץ, ״. ברודעד
 האט אאלאא םון טדעז^ורער און רעטאר

 טייאעז. צוױי ?,א באריכט א אפנעגעבען
 אאגעמײנער אן איז טײא ער׳צטע• דער

 אונ־ םיז ארבייט דער איב;:״ איבערבאיק
 אדױסגעהענ־ דער װאס און לאהאא זער

 אײפנע• האט באארד עסזעתוטײו ד״ינער
 אויד אגסה^אט טײא דאזעקר דער מאן.

 נעהטמ װאס נאריכט פיגאגציעאעז א
 דעב פוז צײמ: יאהוי א כטעט אדום

 ױני טען30 דעם ביז יאנואד ערשטעז
 דזזם ביז ױאי עדפטעז דעם םיז אוז
 דעם וױיזעידינ .1934 דעצעס^ר טעז26

 פון צרשטאגד פינאנציעיעז אאגעמײנמם
אתאגיזאןױע. *ונמנר

 םעהד געוועז איז טייא *וײיטצר דער
 כא- •עיזענאיכעז א םון וועױכער אדער

w n מ• רר האס ער וועאכען את

 און באארד עחזעיןוטיוו טיט׳ן זענעגט
 ריטנאימנחמאםט. אאגעדייגעד דער טיט
 גע• געװען איז געזונט ?ײ דאזינער דער

״געיעכטעקײט״. דער איז דרוקט
 אי־ איז עעהגלואמ ברודער אײדער

 עײ ער האט ציפערען צו נער;ע:אנ;ען
 באטלאכט אין נערזרענדיג אז יזרערזדט,

 עקזעשוטױױ :ײער דעך דאס פאיןט דעם
 ױעאכע םיאע, פון באיעטעהט !אאדד
 םארכונדע־ ;עװען ניט פריהעד דיגען

 יױ דער פון ;עיצעפטען די נ״ט דירעקט
 ראמזאם איז עס אז עד, רעכענט :יאז,

 זיך אפיצטערעז אין סארטראכטען צו זיך
 ספעציעיע *צענקעז און באריכט דעם אויף

 װיכטיגסטע די צו אױפטערקזאטקײט
 טיט פא־ביגדוננ אין פאקטען איז פ־־טיב

אגכערעגענהײםען. פי:א:ציעיע אינזערע
 צי איבערנענאנגע; ץר איז דעדגאך

 פולם פאקטען או; פ־טים דאזינע די ^ט
 2א דך יצפיגערט עס װעאבע אין :אדי:ט

 ארנאניזאציע אונזעד פון גרױפיױיט די
 די םאר אז ציפעד, די וױיזען עס װי

 קאהעיר איז ניאגאטעז צװערף י־עצטע
 פח דאי־אי %7.00,205 :עװא-ען ט־דט
 א־וגטערנעלכיע:* אריין. סטעניפס דיוס
 דער צו לאפ־טא פעד די דעלפון ײנ

 באטיאפען האט וואם אינטערנײיטאנאר,
 פאר ראקאא דעט איז דאאאד »8.250.00

 אײגקונפט ריינע א ;עבאיבען צ״ט “דע
 דאיאר. 137,317.00 איײז דױס פון

 ניא־ דורביטניטאיר רי אז הײסט דאס
 אלײן דױס פה אײננא־־־יטע כעי6:אטי
 וױ טעהר עטװאס אננעטראפעז ־ץט

 ציפער דאזיגע די דאראל. 11,443.00
ךײי ױי ט^וו ױאז לױא עלסױל ז?3י>’

11 44.3 װירחי׳יד האבע; בייר אז *וײזיזז.
 טיטגאי־ צאהיענדע דױס נוטיצטעהעגדע

 װײט איז טעטבערס צאד.ר די אט י;ר. ;
 עס ײעז האבען טיד װאס גי־עסט̂; ־*י

דערגרײנט. פריהער איז
 דעד זוכמ בא־״יבט דעם אין וײיטעד •

 אײנ־ דױס די פארבינדען צו סעקרעטע•
יניע  ער און אױסגאבען אונזערע ריט ̂:
 ענט״צײ־ אן אויןי באװי״יזע, צו האפט

 אין נערעכטפארטיגוגג די אופן דענדען
דױכ. די רעבערען
 זײנען חד־טיט 12 די פון מטך אין

 ארײננע־ טיטנאידער :ײע KX,!2( אױט
 ארגאגיזא־ אונזער אין געװאיען נוילען
 י^מ־א״ דאזינע די ויואס לןוכיע די ציע.
 אײנ־ םאר איינגעצאזזאט האבען דעי

 ,9X0^1 באטראפעז האט .נעיס ט״יטס
<)j< .דערפו• ארונטערנעלטעגדיג דאראד 

̂ס דאראד 3,000.00 ״אינײטיאײיצאד אי

 צ*תל חור אױוי באדרט איז נאארד
 ®אײ 1אי זעד1או סון מיטגלירעל

 «ון מעסגערס אימנײמ רי מיט גיײד
 -w אוטעיען וואס לאמאלצן אגדעלע די

 חײגמ נאארד. דו^איגט דעם זאמען
 כםעט לאשאל אוגועל דעהט טאנ צו
 איע פון פראצענס חאלנ א און 22

 נאארד דזיעאינט דער װאס אויסגאנען
 אונזער װערטער, אגדעחנ אין כלאנט.
 פון וױינןגער עטװאס צאהלט לאקאל

 עס אס4ו געיט דצם םון פערטעל א
דז/אינט״ דעם׳ אויפצוהאלטען קאסט

^ באארד.
 נאארר דז׳צאינט דעד װאס בייס, די
 ארײנגע״שיסט יאהל לעצטען אונז האט

 ®ח סומע רי דעמרײכט האבען
 סוכמ דער אין דאלא-. 171,358.56

 געיט דאס אר״נגערעכצגט גיט װערט
 אױזי אײנגעצאהלט האבען כדר װאס
c n סאנד. דאלאר טיריאז

 הױנט־ אונזער איז דאס װי אזױ
 אנא־ םארזיכטיג עס כײר טוזע; הוצאה

 םאר װאס זעדזן צוער^יט לאמיר ליזירעץ.
 װאס דױס, װעכענטליכע די פון טײי א

 געהט כי/גמבערס, פון ארײן ?ןריגען ״יר
 מאנאטיי״ אונזער באצאהי״ען צו אויל
באארד. דז״צאיגט צום ביל בען

 ביל טאגאטליכער דורכיטניטאיך דער
 ארום געװען איז יאהר לעצט^ן זזפאר

 באזיס דעם רױט דאלאר. 15,500.00
 צאהאט טיטגלידעייטאפט אונזער פון

 װאך א סענט 35 ארום אקאד‘' אונזעד
 באאדד. דדטאינט צום כיעכלבעד א םאד
 אינ־ דער צו קאפיטא פער די וױ אזוי

 א סענט 15 איצט איז טערנעיטאנאל
 לאיואל דעד דאריבער פאררירט װאך,

 װעכענט־ מעמבער יעדען י^או סענט 15
 מיר לואנען אזױ װי זיך, ־םרענט ליך.

 אוטבא־ דאזיגען דעש פון נרונד אױפ׳ן
 אױןי עקזיסטירען פא?ט *צטרײטבארעז

דױס? פון אייגסונפמ איצסיגען אונזער
- דיײק און איף ברױ רוםט -

 װעט איהר אז — אויס ׳טעיזנהאלץ דער
 זא;, איך װען איינשטימעז מיר טיט

 זא־ אויכנאבען נעװעהנליכע אונזערע אז
io טגעטאג m סליי F . _ _ »  כדי

 זער
צײ:טי

 אינטערנײיטאנאא דעד צו טעהס״
 הבנסה רי־ינע א לאלזאר זיפאר רי*ײבט

57,125X00 .דאראד
 און אפנע״טטעלט זיך ער האט דא

 עקזעגןוטיװ דעם ;עטאכט אױפטעדקזאם
 ״•װערעד און גדויסעד דער אױף באארד
 אזױ יעלרליך אדײננעריכלען פון ארבייט

 מעמ־ די אז רייגט, ער ניעמיערס. פיל
 ארבײטעז באדארױ קאפיטע בער״ציפ
 אפלי־ פיל אזױ אויפצוגעכיען םרײסינ
 יענע, רעכענענריג :יט עױן קאנטען,
 דער פאר עריטיען זײנע,־ זײ הגם װעלכע

 דעם צוליב אבעד זײ קאנען קאפיטע
 פאבען צו פארפעללט האבען זיי װאס

 גערעכענט ניט אײנצאהרונג לעצטע די
 זיײ ײאס פעפבערס די צוױיטען װערען

:iv עס ױניאן. דער איז איײננעקוטעז 
 אפיס די פאר איבייט סך א אױך כדינט

 צופיידען איז עי װעלנע, -;:•:;עיצטעיט^
 ארבײט זײער נעטאז ד-אבען זאנען, צו

אופן. ײירקזאכלען און טיבטעען א אויױ
 אױס- עד געלעגענהײט-האט דער בײ

 דאנקבארקײט און אנערקענוננ :עדריקט
 ספע־ און קאפיםעס פאר״טײדענע די צו

 קאטיטע, פעםכער״ציפ דעי צו• .ציעל
 אױף א־יבײט איהר נעטא; לאט װעיבע

יצטײנער. לױבענשײערטעז יא
 צו איבערנענא:ל?ן על איז נאבהער

 װאס צאהלונגעז, באארד דזיעאינט די
 וױב- נדױס פון י:ו;ניר זײז לויט איז

טעקײם.
אונ־ אױױ אויס קופט ײאס נעלט די
דסצ-איגט צום צאדילעז צו חלק זער

 או:* איבעריצטײנען ניט זאלען זײ
 עס אבער דױס. פון אײננאטע

 םיר װאס דעם, צולינ אז פיר,
 דעם פון בילס גרויכע אזע^כע קריגען

 אוכױ זאד אזא איז באארד דדשאיגט׳
 אײניזונםט די דורכצופיהרעז. טעגליך

 מיט אח לאקאל אונזער אין דױס פיז
 װײניגער כלאנאט א דאלאו 5,000.00

 דזשאינט דעם פון ביל דער ײיפיל
 אט אפצומאכען כדי באטרעםט. באארד

 זיך מיר ביחען דעפיציט, דאזיגען דעם
 אײנטריטס־ םון הכנסה דער צו װענדען

 דורכ־ יאהר לעצטעז האט װאס נעלט,
 דא־ 5,000.00 ארײנגעבראכט שניטליך

 גליק, אונזער איז עס מאנאט. א לאר
 נענוגענדע א ארײז נעהמען כײר װאס

 נים אז גע^ט, אײנטריטס פון סוכיע
 נעםױ זיך י׳אננ פון ״טױן סיר ױאלטעז

לאנע. פינאנציעלע יצלעכטע א איז :ען
 דעם אפלײקענען עםיצער װעט
 ישווער איהרע אנצוהאלטען כדי אז פאלט,

 באלע* די םון באדיננוננעז געװאונענע
 בעסערע, נאך םאר קעפםעז״ אוז באטים

 קאסע רײכע א האבען ױניאן א מוז
 אונזערע באקעמםעז צו װעלכער פיט

ארבײטסגעבער.
 אויבען פאמטי״ט איז עס אז איצט,•
 האבען םיד אז נעװארען, באוױזען

̂ויז  האנט פון זאנעז, צו אזױ געלעבט, בי
 נעבלײ אונז פאר איז ארײן, כיויל אין
 העכע־ צו טאן, צו זאך־ אײן :אר בען
 אײנ־ דער איז דאס וױיל דױס, די רען

 פארגרעסערען צו אזוי ײי כייטעל צינער
אײנקונםט. אוגזער
 ארײנגע־ צײס דער פאר האבען כױר
 פיטנלידער אונזערע פון קראגעז

 דאלאר* ־ 20 אויפ׳ז דאלאר 8,1405.00
 דעם פון טײל גרעסטער דער טעהס•

 צום ;עװאדען אריבערגעיטיקט איז נעי*ט
 דא־ פיליא? דעם אױןי באארד דדצאינט

 נעלט איבעריגע דאס פון און פא:ד. לאר
 אסעס• פאד אפנעצאהלט אי כייר האבען

 אי אינטערנעיעאנאל, דער צו מענטס
 דער פאר פאנד א אפצ^פארעז געזעהן
ײניאזי
 קאלעק- װערט טעלס דאזינער דעד
 ײאס מעמבערס, :ײע אלע פון טירט
 און ױניאן, אוגזער איז ארײז ־׳קומען

 אפגע־ געװען טעקס דעם מיר זואלטעז
 גרוײ געװען הײנט פי״ר װאלםעז ׳עאפט,

חובות. בעלי סע
 װערען אײננעארדענט אױך דארןי עס

דױס די םוז העבערונג דער פים •אז

T* :•:•ז PriW T Iil'lG T
ט, 60 אױוי  זןוי^די מנ

iw ;עטיחרט m י יייייי ז  W יייז, י
^ וי ואלען סיר ײ נ י י ג *ו מ

 ח׳יטיאן fli» אױ«*נ»ן *ונזערע ד«»ן
 ד»ו *ו »*’?*• »»ר די און באארד

tאויר ג»ו און »ינ«עתע׳«*נ»ל w ן 
ד ««נד רעזערװ m אוועיורײגען  חןך »

_ ̂ ^ ױניאו•
v■ ד»ר ערסיעוט — *ט’א m n m 
 נאדיבא סיז טײל «װס איך קום —

 ,f>«er זעהר' <ין איך װעיכען סיט
 נ»ײיס»ן א ניז עס רענען איך װ״<
 אױפ«. ■ערזענלינען א סאר גראו

o 8 זינען אין האנ איך nארסאמן 
 אי• דערגר״נט װאס יאחאי אונזער סון

דאלאר. 140,000.00 נער
»£ דער «ו וווריש בליש איך װען « 

o איבערגענומען האנ אייך ײעז n אסט 
 זױיט די סעסרעטאר-טרעזמורער, אלס
ר װען  איי־ ו»וו»ז ׳טוידינ איז ראסאי ת
 1אי Worn דאיאר׳ 100,000.00 בער
 אזן אנמטתננוגנ פון טעג די *ז זיד

 חאנ איף װען *יים דער אן און זאמ
 ליינ־ ניסעלע א פידזלען אגנעהויבען ז־ך

 אונמך וױ •ןעוזענרינ םרעהליכער, טער,
 אויס׳ן ׳«ױפ״וז iv א; הױנט לאקאל
 זיכער״ ;אנציעלער’! pc ים ניאטען

 אז סאקט, וער םיינט מיר םאר קייט.
 נרוײ אזא טיט ריהטען דך קאנען ד־ר
 האנען רי־װאש פיא. זעדזר םא:ד, סען

 זײ |’א איז װאס אדו אײעקנעגעבע]
 אוא 1אוי ארנאנ׳זאציע די ׳טטעאען צו

 הײגט, *עטעהם זי װי פעדעסטאל הויכען
 םיעחען זיך או; יצטאלץ זײן פעגען

 ארגאגײ• אן רעזולטאטען. אזעלכע פיט
 &אן סופע אזא פארפאנט װאס זאציע,

 אױןי אײנפלוס נרעסערעז א אױסאיבען
 צו איפיצטאנד איז אוז ארבײטער די

 די ארן *עטארקײט איהר פארזיכערעז
 פעפכערס די פון באריננו;;ע; ארבײטס

 אדױס״ פענליכקײט די אױך האט ױ און
 באלעבא״ די םון פעהד װאס צוהריגען

 ק*נ־ בעסעיע אלץ אויסיועפפען און טים
ארבײטעד. n פאר דיציעס

 זײן אז האפט, *צעהנהאלץ ברודער
̂אדעז א נענעבעז האט באריכט און לו

 m יג«דא
 גע־ איז זי וױ ױניאן דער פון צױעטאנד

איצט. איז ד וױ און יאהר לעצטען װען
 ארײנקופענ״ די אז אױך, האפט ער
 אוײ די pc האט אדפיניסטראציע דיגע

 גע־ באפעלקונגעז קורצע בענאננעגעבעגע-
 pc םארעטעגדיגונג קלאדע א יןראגען

 פינאנציע־ אױך און פאריטײרענע די
לאקאל. אונזער סון טעטיגחײטעז לע

פינאנציע• זײז אז נלויבען, דעם פיט
 איז װעדעז גענומען װעט באריכט לער

 בא• ערנסט און סעריעז װעט און אכט
איהם. ער םארענדינט װערעז, טראכט

 פינאנציעלער *צעהנהאלץ׳ס בךודעד
 אױם׳י זײנען באוײכט פערזענליכער און

 און נעײארעז אויסגעהערט פערסזאם
 גוםנע• זײ האט באארד עקזעיןוטױו דער

 ױיז פאד באדאנקט איהם און הײסען
 אר״ אױפדיכטינער און איבערנענעבענער

לאקאל. פאר׳ן בײט
 אד• 4ד געענדיגט זיך האט דעם מיט

 אדמי• ארויסגעהענדיגער דער &דן בײט
ניסטראציע.

nr♦אויכצןי  m עס װי נאכדעם,
 םארגעקוםען איז . געװארען, אננעװיזען

 איז עס גועלכער װענעז אינסטאלירונג די
״נערעכ־ דער איז נעװארעז באריכטעט
טיגקײט״.
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̂לוס a ?ײמ סון (
 דרעס• טיעילדרענס די פון פאס־פיטיננ א

 םי• דעי .91 ל־אהאל יז9ױני פײקערס
 קאונ• דיסםריקט פוז גערופעז װערט טינג
 םאס• דער .91 לאקאל פים צוזאכלעז סיל

 ארלימםאז איז םארקוכיעז װעט פיטינג
 ■רעזידענמ פי'יס. פארקס סט. איז האל

 װעלען רעדנעד אנדעיע נאך און זינכלאז
אדרעסידעז. מיטינג דעם

 לעצ• האם לןאונסיל דיסטריקט דער
 ם^עציצלצ צוױי ארױסנעלאזען טענס

 ארגײםער די פאר אײנעם *ירהולארס.
 B און אינדוסטריע, גודס וױיט דער םיז

 חנם םון ארבײטזןי די םאר צוױיטען
טרײד. דרעס טשילדרענס

 סעםבערם דאס אי< אינטערעסאנט
 ׳?*־,DBB װאוםענס ״לליסטיפעז די פון

 ואי• דער אע ארײננעװארםעז זיןי •האבעז
 כױוד די ײן.4קאפ דע» העלפעז צו בײט

 ארגןוניזאציע דער םון נלידער־
 יר די װ»ם צירקגלצרען די אויסטײלען

 Vm תעיסעז זײ איז ארויס, ג*ט ניאן
̂• אניםאציע מינדליכע א 4אנםיהרע  צויי

 םיםצלצי די םון *רבײטערינעז די ״שען
 טרײדס. נױס

v מד *ימם מעממקײם בוסונדער א& 
 •ל• םאקעלס, די צוױמען אז טענס

A<* העםסםינדיערס, און \ $wo 
 it מגתנען לעצטעגס איז ױניאז

 d pirn wpi •Wipr גייז ניזירעז
0»&נ די גצוחח.• אתאנידרם נים
nc דיזע n m r

 דצר כױם אגריםענם
m ̂יכםצם

MO f L̂UJL. 1.זזןי ד1זז;ד.ד!
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1 »•M til • l‘») j(.
m"i פארני׳נען;יט .tfm e n 

 חאט נאארד חור סון נ״טי״ ו«ר 1
uii די געהײסען • •Oi p u i in• ח 

 חא• *»|io קל»מ«אמי »י(אועיפיעד
 VI 11 ׳«ט»י»|1*0י1אר אויסגעאינײט

 on •ין גאנ״אונ! דער נ-י יענאט־ם,
 דאז** די י׳«»ן11« טוײד. א*ן אגרילץנט

j» 11• אי׳נ זיו נעטינען פארע־וננען'• 
ivh ׳ןוױן דינען װאס •”•W oifW H 

mmi ס»יט*וי א מי יאר•, נױ א>ן 
 jim איג׳עורע;• ארנייטטלאזען י״נעי

 ערמארטעט, ערט11 עס וױיטעד. אןױ
 קאנ־ אנחוינען זיף װעיען ה־ר^יך 0וא

 ד |1א ױניאן רעי ^וד׳פען סערע;«ען
 םי־ פון אססין טאנופעחט׳עורערס •לאוח

לאדעיפ־ע•
 נעװאױען בא־פלאסען אויך א*ז עס

 אמאניזא• ענעמיעען אן אנ*ופ־הרען
 און װײסט דער אין קאפפיין יי;ס5

ovn א׳נדוםטריע B?ns>*B iib,»* און 
ו־צטעלען  אין «»ן1נאדיני. * ױניא) איי̂נ

B9«p i”| 1 א־נדופטדיע. וער nתט 
 •yiB״i; |ib”0 זיכט8*1א די אונטער ז״ן

רייזנערג. וז. ןירענט
ov נאטראנט נענוי ;אנץ אױך א־ז 

 איו »ס ׳טיקאנא. אין יאנע די געװארע;
 רעזידענט8 דאס נעײארען, גא׳פיאסען

פ ־ װייס און זיגראן תנ י n ױןו n* 
 א 1* גרעגנען זעחן זארען עטײן

 מארקעס •1קיא דעם אין םעטע^דענט
 נא• נייע די אײנפ־הרענדינ עיהאנא, פון

 :<[■ אייננעיפטעלט זיינען װאס דיננומעז
 נױ םון דארשעט ללןוומ רעש א•; װ*רען
י»דק•

 נעװארען בא״שלאסען אויך א־ז עס
o *טיקאנא א־ן ם»רטצוזעצען n אדנא־ 

 ררעס־ די צװי׳עען ;,ניזאציאנכ־יאד*־
 פןורטנע- װעט קאדייין דיזער גיאכער.

~ oypt רעהר טסי אדג זתדזז >it r n y n׳ 
 נאדיננועע; ױניאן װאנען נ׳ז םויהעד,

ורערען. א״גנע־צטעלט װעהען
 נע• *סט6נ« אויר איז נא־פלום אוא

 דאר־ אויך נאםטאן. באצו; א־ן װארעז
i װערען פא־טנעזעצט װעט טעז n •אר 

e אין נאגיױ״טאן־קאטי"; n i  i n אינ־ 
 ױניאן״באדינ־ א״נצו^׳טעאען דוםט,־יע.

 איז נאסטאן אין יין8קאמ רע־ גוננען.
 •mpib וױיס פון אויםזיכט י1 אונטער

ראן.1זיי סאא. דענט
 א*ן י1 נאצו: א־ן כא־צאוסען י1

 D:«^in ז*א האבען 1־ם װאס שטעדט
 ניט רארם װעט םעז אויב דאס לויטעט,

 «ע;1יננ1מניאדנא א״גפ־הרען קאנען
 פן,1א <יכען1י1פ א אייוי ״יעפעי ד• אין
םטרײפ. «א1נעגע א עז1װע נעתםעז ז»ל

 דזשר ארגאג״זער, אינטערגי״עאנאא
 דעכ iib יכטעט1נא האט האכדאן, <ױם

 פיהום is װאס אתאניזאצ־אגס־קאטפײן
n?• א׳ן או m זעקכ אע*טע רי זײט 

 אין דאס באריכטעט האט is צאונאטען.
 ננע;1האנדא1מ» אן is פ־הרט ט»ראנטא

 טאנופעקט־טורערס קיאוק דעד טיט
 ב«- קאצעקםיװע איינצויטטערען אססיו

»יהונ;ען.
יכ•1נא אויך ה«ט האכטאן ברורער

 מאנםרעא?. אין ?אנע די װענען טעט
is ע• וו»ם יוי1כ א םאמעאענט האט 

 ד• *ו \ ארויסגע־טיקם רעצטענם ה»ט
 isos* םון ס1ע1ט»נופעקט^ ,•אאוס

i טםאדט n י1'1ב >”o:s מי זיך 
:»אנט0

— ,דז־פענטעאמען:
.dp הן איז« pro נאוואוסם. אייר

 מענער די jib יטעט1מאיא נדױכע א «ו
 אי■ נאעעפטיגט זיינעז ײאם פחיען, »ח

i n טאנםרעאה אין יע1אינדוםם ?יאוה 
i 1ג״טגאידע זיינען n  jib ײ ^ ט  אינ

 יר dippt«ii מענם1גא 'ם1אײ טאנ*א
 די ipp^ni »ו אמאניזאצי^ n — גיאז

ist’i 1בײטע1»  jib אי־ יע1אינדוסט 
 *su» זייגען נט8קאנטינ גאנצען מרן

^ די ותאבעד נדט אין ,1עלאסע מב א  נ
s״t ײרד טים׳ is אסאסיאײשאנם in s

 ײ1«נ ן5נעשאאס האבען איינצינוױיז
 »ד און שטונדען שכיתת, ווענען סעגטס

ארבייטס־מודינטנגעז. יערע
.os א'צם הערעם « i«p״n iso 

אי־בײטער די jse״ii« אוםצוםלידענהייט
 סאנטחמא tiB isbst pi«^p יי 1יי

o *זליב n ,וו«ס •פאקט ds נילגא זייגען 
 חמואי• «ו טםאיארס באשטיממנ •יין

י י מ י די אין אמײטס־מדיגטנמן י

 *wb jS3«n ו»ס1 ארב״טעי־ .טאס
ט ב i פון יאתרעז סיאע » r n 939ל 

 די• גמאיד«דן tssvo w זיו לעמעו ייו
 אייד זיחװ־ װאס און אינז־וסטדי*, מר

ז »י םיטעא1»מע מ מ v מ » > w 
 מד דאס איז פאםיאיקם י״מ.־ע ײיז ייי

m מזלאאוסם, m  jsrn •מיםגאיתז 
c r g eאיכט1אn sאין םידם n n 

3^3* istn  ps *on sw fis
i «באז־יגגונמז יי ״ .. 

י ז  איז צייט א־צםינקו־ י
גיס זײממ ירי•
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min — ••י t fit ,יס•• ins' •on 
מ i •יי j r i  in  is iir iw w iw »«׳ii .tsisns »sii mo 4«ז׳ססי*ט 

m  n• j i n •יייגמסטרי M׳t 
,« • • • n ד « m  -l«  m n n n 

w nw — נ*ט sjsup i•• s r ' i ' i i i 
inrnw ט*•, ך • נייסגי •1M tt*] |S3 

j i i  ii« i» B fl'fliw s?  •s i f li's n s i 
i, יז1 •ינייטסר iS i'W noiwm  tM 

ײ נריי״ r •11׳i נ «  lMS»1י«סאסג 
sVb «׳p ris ii« n״  »i*io jy• *אסג*טי 

*irBPSBUw jsu sp in o is i iw  \v i
1S1**0*1 osi 11« 1S1 |אי *yj1SB)1M

io«p •s i jib is 'iim s bsi isara* 
«.is

״ נ , is i 1לינפ1ח*אנ*יפח 1א«צטע 
i ?אנװענשאן n  jib -א;*ל1אינטערנײ 

 »*n ױדאן dispi*«h רסנט1ג» י•1לײ
jib  D issw p ir• *i tw ל81»סנט«

tw רפזאלױ »נט1ײ;נענ1א »נטא1טא 
i  m ,n a rc y i ,os»** זאל ױניאן *so 

*1• *1 1» 1111SB « TVS
3**ob־i n  i*« isuiu*i «i «י1מא;*«*? 

nsisp jib s*ib o ii אן אױוי nsגלינy 
ji« jsd'Tst os eon ,m.* 1שט״נע  *n 

0'9 n s tחוי oisdtss n איו {ל' s n s 
i s n נאוױלינט איז פאראאנג !Si«nsT 

Ii0 BBStnpBiyp isBoosn i n  iib
* ^J«r” J1SBT*B 1S1

'« .j «פ־הלען »נט»1ט to איצט 
is ריט האנדלומען1אוגטע »ן i «ג״1ט« 

 אכאסי״ oinicnPSBu«o pnpp טא׳ר
i איי־פאן «b « און אוטאך לאאעלטיװען 
אי» is אטוס1אן. i i »b אױםגליינוננ 

jib ,און בנסוכים ns* נאזייטינעז ארוס 
 אינמסטמע די sלנsװ jib איבלפן, פילפ

?**o n 1» »י»ט> JSISSPSHS___ט־ט

נושלערס נאגרארערס, עמאגתעדס,
1

׳m-׳*

אןוסאוטם. און דטרי־הס
 »•p » אז נט,”צ1איבו ז״נעז 1.י*י

jsr*n» לעקט׳װפר * b : so*it •אתאגי
 טע1אמאניזי און באאפנאטים םע1זי

 1* מיטפל נפסטער in איז ארנייטער
 נאאע־ צװישע( כים1סכס אױסנל־יכען

ו,1א גלויבפן 1םי .1ט?’ארבי |1א ב»ט*ם  י
 אוטיארםייאי״ אן jib עםאנליתננ י1 »ז

 סכסובים אא• שליכןופן טײבוגאל,צו עען
 ײעט 1בײטע1* אוז נאלפבאטים צװיעען

is איז ׳שאום אנהאי׳ט^ i .•אינחסטרי 
js* 1מי i’D sn אייר 1צ דאתם jp r i 
 1צושםאנ אזא אז ה»&נוננ, in מיט יוי1ב

bsh נעשאפצז jn sn אין ip t*i .שטאדט 
ג1א o«i is» י b ״ן ט5וי  נאיר5אונט ז

t o  jn sn זײז *isB iw  iv m *iB i• 
isnropSBUno in* סיט חאנדלען s ב*־ 

m in. .
n *its.* איצטינע די S'vvio'o איו 

 it װ»ס װערס jw »ננ?שטרענגט 1זעח
isosb ,ob-w אלץ ט»כ im b  inso 1סי 

 אומ און זײן נוט אזוי זאאט 1איה אײך,
o שבת, ביז 1ענמםע אן צױטיסען n 

jso24 *נירנ5ייט1»נ ,1925 ,1י»נו 
js צו װיאינסייט 1אי*ע i’isb b b p םיט 

u די [10 זsאכs11 סײ ווענען נז1א sb ’ ib 
 אויך Js»אטtוto 1 פאענער. מאוזנטע1ע1

js iis j 1זעח iv jp i’ io is א באשטימען 
o 1םא אייר םיט jsBno i* זיד צייט n 

*isvoipon is  psn 15׳פאאג1םא די, 
jp װאס isn איז נעםאכט is n i יף.1נ

.IS IS ” *  D D isssrs,
.“חאכנמן .חשולױם

o isn os רי אויב ד*ס באשאאסצן 
js^vn initropsBuito װעאען ניט *ip 

 in םיט איינםאוײפטענתיש *ן w מען
 זאל םן,1א פרידליכען א אויןי ױניאן

js isn  jsbu sj o i* i * א-1נענע» 
.JBtSD U’lBC jniSO IP |'1KB P” 1DB 

* * *
in פנעהאא* איז װאם םאםםיטיננ*

jn םען *n s i וינטטאנ אעצםען DTsim 
 נײי־ * נעװעז איז »אא,1ס*נט אין

P*b םער is^ • װ*ם חד־נער, «אע און 
n ה»בען  o iiD n u t ,זײ־ םאתאמאוננ 

jn אויסנענוםעז נען *n s i םיט d*i i j 
 ט1אדחוםי איז םיםימ in עננװױאזם.

o tn *is i§  jib  Is i* iis( ,זינםאן S1PSB* 
”b פח ,1*1נ» םער i i  n־js o is t is ib 

 י*־ .v •' אםדוד ji» נ1פיינבע נינסא,
 .נעמכםינ־ ךי פון 1חמ־אסם* נאײםסי,

is סיים״ im ומאמר ̂נ1שובע װסוי 
 7ג ערוױיאט סאסיייז jsossP »יז »יז

 מ*נםרע*א, jib *אד«*טעז ס5» ײטרען
ה ח»כם*ן. חשואיום נרודער י
אײגשטיםינ ח*ט סארזאסאוגנ די ־
*nDm jnrOwn •  jsousu ד  ם

i n  Dsneons ײגי*ז *pismj םים 
m ^אז־גימ *”tsJsorwj ם*ג«ד ייז 

 ארבייסם־באדיננונגען ריו»אנמ» ח»צ
ױ _ «ח ו י5די י  די פח BDVP1MB י

sis .שםעז־ם
jso36 o n  jm m ,•ז יאגויי  יי

*jsoMtnsn געװ*חח s םאם־סיםיננ 
vo n C M P  ns ז *גט*.1ם* »יז  יי

r «  unroons in נעײ*־ יחשםידט 
D im n s  ns p i ,זיגםיז isosiPSB

82 וניאז.לאקאל
, «SS?«PSJ JVJ**t, |S?P«11 S1SU1|

jssssp is io svn  jvipsts s n  isipnsi 
*n s. •ח • is i• n oisioso urn זיו

IBB ,Bt'?**SB3 |y11BH *1 |*M • ״•>
>•• «1 «*7i r :  • • i  »*« ,1**• is fn 
is p׳a n  i• •  ,j*i טט• s i•  jib* 

f׳BOB oyi JIM 1BPB> )18 BJn 
i issn s isriB B sip y o  jib׳*B 's i is r

ISO |*« BBT1JBP |**« 1« 1*1̂ 1 ,(SB 
I'BBI OO'BS'St ” 1 IBB IS I'IB I BB1

s u m  |i»,)
iss**it .o .ia א*ז *Biisj o*ism s

8 ISI0ל UTST1S1B 1* |1אS0J1B i n
isosipyo bib — isojsi**s״*siyo 

TB jib irso  . is n i א*ז is  is i*״
BSI JIB IST1B1S |Sl” S Sf*1 110 ISI

opbb, װאפ Ht וי stsiststbb ׳צטי״ 
js ib i ,iso נ׳דעטיטט 4 ניױז I vm 

bs ,on»* הײנט א*ז p iBB׳*p Byt״l 
hb ,ניט U1BOSPBI s jy i*io ip i*s  tB 
* |D IS BI’B OIBO ,ISBOBBI B IIB

 bs .isbsi opons isjis ייט11א זײן
ibb is ייז iis  l is t נוט״צױ *״נעם 

ISIBO |יי V) B 001PBI IS |S11 ,OOB'
ib ,m *b ז״ו oisn o**i ib יט; *is ;b 

ib jotsp די oisn 0” im •צד־אונ׳ 
 די ib ; |y8*isJisoTiiB נרחס/ות׳דיג

o*ip׳ism  isp ניט is זייז ois o isisi
BS ,)SOOBBI 1* א*זS OD3S1 IS I'IB I 

 BSiiBT ,!*in ױם I'spi isn פהוהענו,
 יס*1א ,Blrpssi isisn עט־טעז די וױ
18 |.SJ*BSJ1S די ISOS11 IBB B1SIOSO 

iso ה*ט ir * *  * isisjsipsub ,ארנ״ט 
b* os isippiSJB- פ*הל איו is i ’ iB i 
o isisiiensB’iB|״ is pi«i isb' iij

1* H01S BSI IBB OISIOSO’1*0 1”,־V 
B ISniSJB’IIB 1*0 IS IS1B1’| * 

I»n f’B TIB i*  .u iis l’TiBB ײפט8«י 
is isssubb t װעל b װאס *אץ ט*ו 
 און |so״pi*i;so כוחות, ם״נע אין

pj*isb׳*dsi ibb  ,iso י1 פון זײן װאהל 
isisoviBB oposn oisioso בין איד 

in *n ־װעחלט^ .isntnsj
n * « i i i*oipstps i n  r» זיינען 

pװ^sהאט ;is ip rs די *spobi m * i i 
 גרײ־ װיט׳ש,5דשא1 «שטײן,1*1 װיטש׳

1SI1S11) isb לס איו* B OISI’ ISIB 
iyun  ,(sii’oipsrps i*b isioso, אs״ 

 סאפאל־ ,1*00*0 ,1אע1נ* ס»אין, װין,
is סטיין, ם?י, ib׳*s, ,5 פ*מס is iis i* i 

1 iib*,שינס?י
sol2 osi| נ־^אםען א־ז 1*י*ני 

i  ls i*nsi* 1*ם אינטט*ליײס*ן i* בא״ 
*soo נײע און i «b i i * * i  iroippips׳I 

 **1 *נםאננס ען1ה* to .1925 1י*ה
ism של*סען * is i*n  is *אינםט*ליי 

is » ״i ש*| ioso |so*ni .סיטיננ •y mwmrn mi hfamti aaan tmtfl מיר
o jn ’ isi■ ism* פיו jis o i’B i n”־ 

o m ש*נ*א m. ,מעט זיגמ*ן jsisp 
bis isoip .זינס*ן בד. אינסט*אייש*ן 

 צו oB*ip־ouin*sis י נרױםע * ה*ט
'n״bis oisioso n s u i*  |SU .סיטיננ 

op* b ip ih איז r iv סטג׳דפטעאט5פ 
is װאו ,p*ns י*הד * סיט ען1נעוי* i 

D* ה*ט זינם*ן .n װ*ס סיטיננ i'osn 
isoosii is איז i  isiipi־is o in * i־o** 

sn*oo*n i אין סינג n סון isu ib **א 
 •1פ* *זא זינמאן .11 האט 1צ1איי ה*א,

is נים אונז זיכעחננ is; luppyj, װײא 
is נימ איז jpnsj is i 't װעט צי is 

sol2 on| נױ איז 1זײ **.p i
ts* זיד ח*ט עס i^p io ’ iB is i, ז*

is צו נערועז 1א*ג״סט*נ 1אי is jsoip 
*is n i און אינםט*אייש*ן *is i’osn 
n נייע sitdipsips. הגם os נע־ איז 

 ה*ט פיטינג, itdipsips 1* אױז1 װען
*is i .זינסאן גר sttf*nsi| םון איינע 

s i” t נאsנצsנ^םטע o n n װעאכע אין 
is סײ באשפראכען ה*ט is:* ib סון 
*ism ,מײנע5»אנ סײ א*ל»א jm* ib 

i n  jib .אינתסטריע is אויפנע־ ה*ט 
”is sitoipsips S די פאחװם i ה*נד־ 

 ,DDKnisD'nsi פראנען *אע איז צעז
Ji* rsisnisB* .די נעחמם n n ה*ט 

*jsBnsio*n גמים jib unsoD” i * i 
o* די n n  .m stsiu גע־ יך1א זיינען 

pso .mה*א  iib jn *n s i lso. א. און 
»jib .psd .pn isistsnsi is u r  j 

s די נ**!־ר. דזשאינט i* i  o n n; זיד 
pbo o הוייםזעכאיר n  T ib  isnsK i* 

isu איז א*נע ציעאער ib  is ils n א*ה*א 
dvbsi זיך ism די sroBiniiB אוכד

o־B*ni י*נ*וום»וי, ס. באראןי, :n ,isiB 
*jib i r n חאכס*[. דזשואױם • * •

ט jib jrus נײם ר  ל*כען1ח5א*י5«
ii'oipstpp Pnsis* o םיטיננ n  jib 
n * * i איז is  jn n v i tsey^no שי־ 

jsp װײ» usiu*p i n  i» jsoBjjrtn 
u*ib ibb j*r־sh'ds איםישמ*■ *pb 

osn e*n ,)*it געוזאאטעז** jnsn 
i אין s b  jso2i  jnisoip a n  *ikp*v

<11ib  ism *,*a s i's n  *so;*.* isu sb* ; 
is t .רגייט*

11. j*B jvsvivi u ib  u*n i*o rt
1**1 1 TO 1« ,SJS0'1B0*P *  S1S1**

omisi in** *,ns tvs אויפגעהאל• »ון 
j**;v  p* p* i  isuib  isa נ  i*o *חל11*

1*1918 — 1917 I’B) 1*1 |S1( 1*ל8א 
is  js i*n  utsps) «ust*n j**p 

11 ;uusnsiB is:*ipל1 ײל is i  joi
S1 *1 O’O 0P*1««|P 1S1*1MB1*0B1לי

n n־iso o*n ,ob* ip  r *  jsnyi t’B o 
b ib או is. אפילו ו is i* t  o ispsj ou 

i to;'־JSI’1 TIB JST1B1S lis t  is 
* js,* .*ױאען i*o ל*סענט.80י :* i is i 

to  ib *וױזעז1 ען1ה* * ;I ’O .iis o i 
1*IS JSI’HBl |S1 ¥15ל| *O’lPS 1S JIM

jsusoroiB isoiib is i*o װ*ס j” p 
 ISt’MiBi oispsj. ניט os װ*אט ל*?*ל

jstob*ips to לס שוין* jiso j'B”* 
i* ד*ס ל*ס*ל צ*נ*ל’ i* *  so i און **i 

”j נ'ט *לץ נ*ך isa*i to װ*הל P 
uijspisj*  v?i0 ל אין*s נרימענטס,׳* 

’JSTOO*1 *ף1 IPS IS JSI’11*I TO JSI 
 isa* iSO«iu*> jsi*o is אפ־לו און

i ib i׳dsu* ib  |sj*i, װי c * i ה*ט a*«
11'0*11 ,01*1*1 BJBJ'D IS I JVI 1אי
1 jn*nsj iviv̂ viאיגסט*ל*יש*ן ײם 

is םיטינג. i’ilj i*o סןי * אױנ הוים 
s i n*: ,ל*?*לס sisor.j, װ*לSDן sj*

OISIOSO S1S” 1 JSU ,ISI'DD’tPS OJSP 
 1SBS0׳ צ*א S1JS0”1*1 » אין *ל*|1

ois:*K’ti nm גיט spiv:* i”P isi* i־
3111.

is u ib ה*ט ל*ת*א « cv i jin 
iib  iiso n so 'iB לען1אי j” P o*ii ׳פום 

is u* ,א*ל*ל * o * i is isu iB  rin .נים 
i אםיאו  j*b’ ׳is*yc װאו js i* i to 

maypiyj*  ** j*i r אין oj*p.*־op, •*־ױ 
jsj ן1פ* אויף* P'S’io o iij'K שטעױנ־ 
 JSO'JSJ IS 1S11S׳ UIB ISIBO װ*ס נען,
jjup םתנט «אע די p iyj* is i 'i  jib. 
os א*ז u ib  i *b ׳ נ«;־ו 1דאדיבעis rc 

jso*’i i *  is, ׳טוין o *i אבטע **,i i 
is o jib ועיכע* -*jsotroiB s j'Odj'jj ib 

.is i
isuib *א*»,1ם *j**ji* * i t ו*א 

1 tubעלםען jsj*ip אע1ם jjuypiSJB 
JSI*1 1*0 1B11 OOJSO’U 1 איז * *iי|* 

jk *ii iis איז דט, *זעאכעס o  o*j 
is ע1ט*15עאענ׳ i* i os o*ii ,jjiis i* b 

i* יװיאן־אײט v im *  *i .jib .א*ס*לם 
OJ'DISI*! |SJ**1 i*o 0*11 ,0*1 1צ 

s o איז * iאעso^*נטp פרױוילעניע jid 
ipu ib  J*b j*o i**ji* is is* םטריע1ד1אי 

JJ1JSP1SJ* — אע א*ן* *.ODJSs'u 
1*0 0S1S1 *1 |1D BOSO *1 PB
is װ*ס j**i עהוואטמ! i  is i* i 'sj” 

is u ib סט*אייש*ן.1אי u ib ייט1פ is 
t* ,js o i* i* i סיי j*a i*i . i i, סיי .i i

1*D JS1*1 ,J1S1J**B׳tPI*1iB יך1א 
 ii ,<io*p is**i* זעצען1צ01פ* 1װ*יטע

*isi זיי i 1 עס i* ijs jיזען **jib  , i i 
1 u ibז צאפען« is u ib 1פ* ם«.־א»מ 

JiUSPISJB S‘ 1D לע איז* *DOJSO’U
װ־רהאיכקיימ. » isstp i*b isisn ז*ל

, *. מ. ז * ו ס ו ו
.istrnsjso •pso

ען ל ה א ר r» וו ע ק ד או ל  און ק
ר י ע כ א ט ס ע ד אן, ד ם ױני ע  ד

ן12 ע ר. ם א רו ב ע פ

.)1 8ײji 1« (שאום
ij א סאכען נ־ט װעט ’*b isou־,pi .*;אוי 
 זיי־ װעאען קאכ״טע, יישאן1עקזאםי דע.*

o*j jsosj sis א*ט.1 ים׳ן1א אחיױ* jib 
o * i ה*ט iib sijbo זיי oibosj אבי־ 
 ה*בען אייט ק*םיטע די ״.ishisj, סעל
l םארהאלטען 1אכע זיך is t םיײנדל־ך 
 םיה־ זיך ispbi זיי סאכ«(, געיתפט און
 זײ י(sijbo 0 ה*ט דאס 1אי הייםיש, אען
is 15*אם15יסג1א j*j»** נ*ט i'ip is n n 
i װי נאייר Ji« .oiSBDJS די ריט n 

obihjbp פארלאוצז ה*ט o n 1ציטע, 
in ער is !אשסיםט האסיטצ די ר*ט B 

באל*ט. אוים׳ן hsjb*itb ואל וי
 jsoipiBB לען5װ װאהאצז די אלוא,

jsol2 o דאנעחסטא!, n די .1פעבתי 
i מיט *ן oisj טצ’צאצפשאז־ה*ס n 

on אלצ jsibo is ײט11א is iB  sj'O’u* 
ibb  dojso די jsmbii.

" sdopsj jid« די איז o**pj*bisisj 
o וחנאונו ײ*ר n  jsi'Pojpbsibb i *o 

 אלע די jib jsosj ס*ם צעטעל נאנמן
jib jsobi*ijbp די jsPsii in*>Jo*o 

jsj* p ויר is jsosii i * b jsjsp* i •שםי 
iso• אויד ווצלען »ס o i'Pdjsbsixb 

is im ילצזער. יולימ איע י/* ■
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דעפארםמענט עדױקײשאנאל
 עדץרךשא• ®דן ערש#לג דער

הארלעם אץ קאנצערט נאל
 פ־ויען םון עורפ־ באדיפטערטער א

 ;ע־ האבעז אלטע, אין ױגגע כתנע- און
 ״שנת וןאנצעדט נדאכטפא^ען א העלט

 ■אביײ« אין יאגוא-, טען17 דעם אװענט,
.171 סי,ול

 אוי־ פון שיט יעדער איז נאד ניט
 ®יאע נ#י פארגוטען, נעלרען דיטארױס

 געײעז איז עש גע*עטא:עז. נאך דינען
 אונזעיע אונטערנעדונ;. קאכדוגיטי א

 זײעיע כייט געלזוטען זיינען ניעפיבערס
 נ»;ײסטערו:נ טיט חאבען און םאסיליעס

 ס^פיא־ עדײנעד, כייסס זיננען געהעיט
«'ivs פיקס, כרר. נ*; r און פידעי*, אױס׳ן 
 האט ײען זינגעד. נאייטאז סטרונסקי, כיד.
 עט^אנע ארױסגערופע• אדטיסטען די

 געזונגעז האט זאסלאװסיױ ניד. סאל.
 רזאט פובייקום דאס און םאלקס״לידער,
מיסנעזונגען.

 אז נעיוען איז ײ*;דאש2 דער אױוי
 איבע־־צױ פובלײוום צום אױפםאדעױנ;

 צו און אדרעסען נעניען, זײערע יאזעז
 אהן און באיא;;ען, זײ 4סןקאי װעלכען

 שאײאגנ דעב אי-ע האבען אױסנאביע
אויסגעפאיגט.

 די געװען איז לאדוען, כי. פאניא
 װע־ גערעדט אײך ד»אט און טיטערליידי,

 עד״ױ ארנזעי פרן טעטיגחייט דעד נעז
 עוײש דער און דעפאיטמענט, יןיי׳צאנאל

 אױפ־ פיל רעדע דער געשענקט ד,אט
כערקזאפיקייט.

 נ״טאגי אדד.ד 2:30 יאנואר, טען31
 ױני־ אדבײטער אוגזעד אין יערט־״ולען
 האי־ אױרוױננ װאיציננטאן װערדטעט,

סטריט, טע16 און פייייכ אױריױגג כקול,
.5.30 דום

 װעט ייעתט״עור דער פון טעטא די
ר :זײן ד; ״ אי אדי אדב״טער א״י ,י ל51#̂*1יא '״

 דיסקיטײען ױעט טאנק דע יגענאסע
 אנטװײד פאריט״טע אין עיןאגאטייעע די

 געפיהרט ראט װאכ א״ראפא, י פין ױ:נ
 ױניאנס טרייד די פון טארכייווננ דעל צי

פאדט״ען. פאדיט״עע א״בײטעל ד• אין

 רןאמױניטי אץ לאנצעדט א
טאון דאון כינגינג

סיג־ קאכײוניטי טיט תאגצעיט א
*עבת פאר אראנז״עילטװעלט

 פאב־ אין פעברוא־־, טין21 דעם אװענט,
 עדײקײישאנא^ אונזעל פיז ׳י<) פקוי ̂יק

 מעמבערס אונזערע פאי דעפארטכיעגט,
 דאוךטארן. פון פאפיליעש זײעלע און

 אגטײל וועײז ארטישטען נאװא־שטע
װעאען אײגצעללײטען װײטעדע . :עכיע

אײנטריט ״טפעטעד. װערען אנאנסילט
 איג. םיז טי-גטבעלס םאי ,,y זײן װעט

ױניאז. װאירקערס גא־ט. י־ײריס

 ױי דע־דאנעז צו איבעלינ איז עכ
 אונטע־נע־ פאדי״ל די זיײעץ עה וױכטיג
 בעהטצ• דעי איז באזוכונג די סוגגען.

'1י אזױ זעחז צו אנעגענם ס׳איז באוױיז.  י
 ;וןאביעגקײ ז-ך טערבעלס אונזעלע שון

 פאלבלעג־ צו פאטליפס דיעיע ט^ט גיען
W פץל א נעז id t נאגײש־ א *ײז 

אטטאספערע. טערענדער
אונם״<י:עמו;; דער פיז יטלוס בײם

 בא־ אײפיטטידיג פובייקוט דאס האט
 אינ־ אוגזער אויפציפאדעיען ״עלאסעז

 טעהר דיאבען צו ױ;יאן טערנײיצאנאל
האדיעם. אין ארגטעדגעמוגנעז אזעאבע

 צו קאגצערטען פילהאיטאדק
פרײזען בילעע

בא־ נאך ;;,קא; טעטבעלס אינזערע

 בעלדע, פון טאנק, דע גאםט
 אונזער אץ לעקטשורען װעט
שבת דעם אונױוערדטעט ארב.

סעקיע־ געװעזענער ׳טא;ה in נאסט
 קאלעדדט. ארבײטער בעלגי*טעץ פון טער

 ברויד אין לערער א איצט איז װעילכער
דעם ׳טבתי דעם װעט האיעדזיט, װאוד

 פרײזעץ דעדוצ־רטע צו טיקעטס הרביע;
 האנצעלטמן, פיר־אי־־כ־אניל n פא~

 טיטװאך טעז ־א1אפ:י י-ײ־־ען י יועי״בע
 און ׳האל קא־נעני איז אייענט■, ״יבת און

 :יעט״אפאלי״ די איז ;אבדיסאג זונטא;
___________________ל.ױז, אפע״א טאז

 דעש אין קארדס דאתוטען קאז נ*עז
 אונזער פון דעפאיטטענט עדױידייט^נאל

 בא־עבטי־ אײך װעיעז װעלנע יוניאן,
 רעדוצירטע צו טיקעטש צוױי צו ;ען

קאנצעלט. יעדען צו פרײזען
 װעיען נעביטען דאלפעז לארדס דיזע

 טע57 װעסט 250 בילרי:;, פיסיו די אין
 פדיה דעי אין ס פון ,710 רום סטריט,

 פון אץ טאנ׳ יעדען נאכטיטא; 5 ביז
 פא־־טיםאג 12 ביז פריה דער איז 0

״צבוז.
אונ־ קאנען אפײאך דיזען דאנת א
 פאכייאיעם זײעדע און טעטבערס זערע

 ער־ באזובען צו געאעגעגהײמ א האבען
 ביליגע צו קאנצעלטעז קי־אש ׳טטע

פדײזעז.

דישיא .אין לעקפשװפ און סודםען
סײלען פאריטידענע אץ דעפארטםענט עדױקײשאנאל אונזער פרן אראנזשירם

״טטאדט פץ

בראנקס. די אין
 8 יאנוא־, טען30 דעם םרײטאג,

 פון קלאב־רוכיס די אין אבעגד, אוהר
 עײענױ״ װאטינגטאז 1581 ,2 לאקאל

 יעקםטױ (צבױן) ריאפטאן ב. דר. װעט
או־בײ־ אידייעע די ״איז :איבער רען

 ראדיקאל, טעהר יעצט באװעגונג טער
" i געווען איז זי װי

 11 םעברואד, טעז1 דעב זונטא:,
 זעי■ cm איץ װעט פדי, דער איז אוהר

 ז־יז פאיטזעצען געוױן מאקס פיאץ בען
דער פון ענטװיקלוננ ״די :איבעד יזורס

געזעליטאפט״. דאדערנער
 פעבדױ טען6 דעם אבענד, םרײמאנ

 דעם אין זיגטאן פיעזידענט וןעט ׳אר
״די איבעד: דיסקוטירען פלאץ זעיבען

 יןלײדער פרױען דער אין ענדערונגען
 דער אויף וױריוונג די און אינדוסטדיע

יאנע׳/ ארבײטעד
הארלעם. א״ן

 1620 סענטער, קלאוקמאכער איז
 טע103 קארנער עוועגױ, לעקסינגטאז

 וצבױן) האםכיאז ב. דר. װעט סםרימ,
 םען1 דעם זוגםאג, דעם לעקסמורעז

 איבער פדי דער אין 10:30 פעברואר,
 באװענונג ארבײנמר אידייטע יאהר 25״

אםעריקא״. ׳אין
 װערען פארטגעעזצם וועם קורס דער

םרי. זונטזו: קוםענדעז

דאץ־טא-ן.
פע־ די פאלטזעצען װעס דאנאף למ

 210 האי, בעטהאװען איז רעתטישוד-ט ריע
 איבער סי, רום אין סםריט, סע5 איסט

 פרײ־ אביעריקא״, איז צױױליזאצ״אן ״די
 אין אוהר 8 יאנואר, טען30 דעם טאג,

אנענד.
טע־ זעלבער דער איבער רעקציע די

 קומענדעז װערעז םארטנעזעצט װעם טא
 דעם אין פעברואר, טעז6 דעם םלײםאנ,

צײט. זעיבער דער אין און א״זל3 זעלבען
רוסי״ט. אין לעקצײע א

 דעם אבענד, אין אוהד 8 פרײטאג,
 טע106 איפט 315 איז פעברואד, טעז6

 װאס ?עקציע, די פארקוטען יועט פטדיט,
 רו־ דעם פון געװאדען אראנזטירט איז

ט*״ םײט־פוילייצעז  קילאױך דער פון :־;:
״וגיאז. טאכערס

מאנזזעםעז. ,63 םק־ל פאבליק אץ
 אוהר 8 פעב-ואד, טען21 דעמ *טבת,

 פאבליק פון אוידיטארױם איז אבענד,
̂טען לעבען סטריט, טע4 ,63 סקוי  עד

 קאנ־ א װערעז געגעבעז װעט עװענױ,
 פיא־ די געזאננ. ״קאטױניםי״ דיט צעלט

אנאנסירט װעט אבענד דעם םאר גדאמע
קוביענדע ״נערעכםיגקײט״ די אין װערען

בײלדיג^ 9 לאקאל אץ
 איע- קלאוס פון אוידימאטרױם אין

ס ײ^ד  לעקסינג־ 67 ,9 לאגאיצ ױגיאז, ר
 יא־ םעז31 דעם שנו^• דעם עווענױ, םאז

 יע־ םאקס וועט בײטאג, .אוהר1 נואר,
 דיסקוסיאז אין קירס זײז ®ארסזעצען װח

מעםאדעץ.
 וחגרען פאיטנעזעצט ומם הורס דער

arar און ילאץ זעלבען דעם אין שבת 
צײם.

װאך.
בראנדױל. אין
 א ניט ם־סישהענדלער אלעקכאנדער

 אר־ די און אניע6״פםיכאי איבער הורס
 דאנערטטאג, יעדען באװעגוננ״ בייטער

 לײסע־ יײבאר איז אבענד, אין אוהי 8
 .405 רום אין סטריט, סעקטאז 219 אום,

 און יעקציעס לורסעז, די צו אײנטריט
 כיטנלידער םאר פדײ איז יןאנןחזרט צום
 זײערע טיט אינטעינײמאנאל אונזער סון

פאכי״ליעז.
 ממן העז אײנצעלהייטען מעחר פאר

 עדיד אונזער פיז אפיס אין ווענדעז זיך
 טע16 װעסט 3 דעפארםמענט, קײ״שאגאל

טישעלסי :איז טעלעפאן דער סםרימ.
2148•

אונמועחיסעט ארנײפןר אינסעמעשאנאל
ה״־םזוי■ אדחדננ װו»ש־ננט«ן

P דו סטר־ט, טע16 און ו?ײם אוירװיננ '.V.

 ייטע• «סעײ?»ער און ענגי־שע ״די - יאנ־או ג׳ען31 דעם ,1.30 דבת,
סםמיפער. י. כ. — ריזטװ״

 נפד״יף יוי׳אדרען א כפשוטען קורס דעם א׳ן זיך נאט״^ינען װאס רי
י ליטעראטור. עגגלײט״אמעױקאנער דער םון
כאשאם״ י, דײוױד — טאקטיקס׳/ און ®אליסיס ױניאן ״טרײד — .2:30 שבת,

 מץ ״•סינאיד״יע — ימנוער טען25 דעם ׳פריה דער א^ן io.30 זונטאג,
אװערסטריט. א. ה. דר. ~ ?אנקורענ״ך

̂ן פסיכאלא־ א פון װיכטיגקײט רי װערען כאוױזען װעט קודס דעם א
 םאר^ײדענע ך\ װעלען באטראכט דעלבײ װעלען עס ׳עטודױם. גײשען

אלב״טעײנאװענוגג, דער אין און געזעליטאפט דער אץ קאנפליהטען
 מאדעתען דער פ*ן אגמוױקלונג אינדוסטריעלע ״די — n.3o זונטאג,
ק^רמאן. י. ד,. — געזעלשאפט׳/

 אינדוסטריעלען דעם פון אנטװיקילונ; רער םון עטודױם א איז דאס
ױראפ. אין און אכ״עריקא אין אעבעז

בילדינג. אינטערנעשאנ#ל די אין קורסען
יארק. נױ םטריט, טע16 װעסט 3

 אר״ ײ אין ״®סיכאלאגיע — פעברואר. טען4 דעם ,6.30 אװענם, מיטװאך
פיטשהאנדלער. אלעקסאנדער *■״ בײםער־באװעגונג׳/

 ״עטדיכעז םונדאטענטאאע די באטלאכט װערען קורס דעם אין
 אזוי הא:די*עז כיעניצען די כיאכען װאס כאראקטער, מעניפאיכען אין
 ביײ איגטערעסאנטע אננעװיזען װערען עס אנדעריא. ניט אין

 דער אין ׳•;אפ, אין יעבען, טעגאיכען אין פאסירוננעז די פון ׳טפיייעז
י געזעא׳טאפט. אין און היים

די און ״עקאנאמיקס ״-־ טעברואר. ט?ןן5 דעם ,6.30 אװענט, דאנעחפמאג
קאנאלד־ פילוױא - ן טי/חימ — ארבײטער״באװעגונ;״. ״/ מ ^

איגדוסט־ הײנטיגע די אזױ װי באטראכט װערט קורס דעם אין
מעכא־ איהר וױ און צונױפגע׳טטעאט איז זי װי *מאניזירט, איז ריע

גערענעדז״שט. איצט ײערט אינדוםטריע רי װי אױך ארבײט. ;יזש

םענטערס ױניסי אינספרנעשאנאל די
םענטעו 'וניט• נר;»קם

c ם:,ול פאבליר, l, איםט. םארק קראטאנא
דאלפסאן. מערעזא — אינטטיםוציעס ע־אנאםיעע די א־וענם, דינסטאג

סענטער. ױניטי שײד איסט
 םאנהעטען, עוזענױ, ערשטע לעבען סםדיט, םע4 — 63 טקול פאבליק

 אין כוהית עקאנאטישע אץ םאציאלע ״די — .8.45 אװענט, מיטװאך
װיליערט. ל. א. — געישיבטע״ אםעריקאנער דער

«p אינדוסםדיעלע גרױםע די באטראבט װעלעז קורס דעם 
צונע־ האבעז אנטװיהאוננ און אנט״^טעהוננ װעפעם האמב־נאציעס,

כאראקטער׳סטיקס. נאזונרערע לעבען אםעריקאנער דאס נעבען
אד• א־; אינמערמידיא־יט אנפענגער, פאר געלערענט ורערט ענגליש

גלײך. זיך רעדזשיםםרירט װענסד.

דיװיזשאן עקסםענשאן
אין לעקט״טולען ײעט 5ראנא! ה. — יאנדאר. טען30 דעם אדוענט, פר״יטאג

ציוױליזאציע׳׳, ״אניעריקאנער : טעטא פסריט. סע5 איסט 210 האל, בעסהאװען
ריי• ײעט (צכױן) האםמאז ב. דר. — יאנואר. טען30 דעם אװענט, פרײמאג

 איבער ב״־אנקס״ עװענױ, װאיטיננטאן 1581 ,2 לאהאא םון רוכיס קלאב די אין דען
 וױ ראדיילאל ל.ר1כל איצט באװעגוננ ארבײטער אידײטע די ״איז :טעכיא דער

# פריהער?״
 יאידימ אין לעקט^״ורעז װעס לעװיז כיאקם — יאנואר. טען81 דעם שבת,

 די עװענױ. לעקפינגטאז 67 ,9 לאחאל ױניאז, םינישערס קלאוק די פון אםים אין
צײט. מיטאנ אזייגער 1 *־נהױבעז זיך װעט לעקטיעור

 קלאפ די אין לעקטשורען װעט לעוױן כיאקם — פעברואר טען1 דעם זדנטאג,
 אנ־ זיר װעט לעקםשור די ביאנקס. עווענױ, װאשינגםאז 1581 ,2 לאקאל םון רומס

 אנטוױק״ אינדוסטריעלע ״די :איבער רײדעז װעט ער פריה. דעד אין 10.30 פאנגעז
געזעלשאפט." מאדערנער דער פון לוגג

 אין לעקטשור א — פרײה דער אץ 10.30 פעברואר, טען1 דעם זונטאנ,
 (צבױן) האפניאז ב. דר. עװע־נװ. לעקסינ״גטאז 1629 סענטער, קלאוק־אפערײטארס

אכיעריקא׳/ איז באװענונ: ארבײטער יאהר 25״ איבער: אידיש אין רײדעז װעט
 רײדען ײעט פיטשהאנדלער אלעקפאנדער —ל פעברואר טען5 דאנערשמאג,

 ״פסיכאלאגיע :איבער אװענט 7.30 אום ,301 רום לײסעאום, לײבאר בראנזװיל אין
באװענונג״. ארבײםער די און

 אין רײדען װעט איזאקאזויטש ד. — פעברואר טען6 דעס אװענט, פרײמאג
 ליײ דער אין ענדעדונגען ״די :טעמא בראנקס. די אין ,2 לאקאל פון רומס קייאב די

׳ ארבײטער." די אױף וױרי־״נג די און אינדוסטריע גארמענם דיס

מאגען שלעכטער א
 •Ht פיעלע און אפענדיםיםים בלדם, אונרײנע קאפ־שמערצעז, ברענגט

קראנקהײםען. דערע

ס ה א ל - ס ק ע
אבםיהר־מיטעל טשאקאלאד דעד

אדדנוננ אץ טאנען אײער האלט
 עם פערהים צײם דערזעלבער אין און פערשטאפוננ קורירט עקם־לאקס

 םער• אוו שלעכטען א פון קוםען וועלכע קראנקהייטען, םיעלע םון אײך
9 ■ מאנע״. שםאפטען

 יאהר־הונדערם דיעזען פון ערפינדונג װיכםיגםםע די איז עקם־לאקם
מאגעדםפעציאליםטען. *ראנױנענסע םון ןנדירם רעק><ם ווערט אדן

פטןורע דראנ אצע איז כאסש. א םענם 50 און 25 ,10
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 '88י« דעיסיר «יו ט8ײ עס און יןוד״־ען
 (18 ט»לט פיעל האדיטע דע־ פון רע־ט

עיי די לטנען 1צ פעהידי־ט  חנתיס *
 •0י18 פאלטמע ז״ערע ציה«| צו צוריה

e אנשט*ט און ותהטען מא־נייטע n 
fW אוניע־ע אנ^נערעו בעסע• in m v, 
ד נאדײטענדער pe ;עז״ז װערכע  וױנט׳

?״ט.
̂יי״ו חנר װ#ס ל>יד/ טוט טיר  אין •י

שט עילױבט צײטומ רע•  אינער- צו נ*
 װ/ד כייר אנדיטענט, גאגצען דעם דױייעז

 ׳עטע״ צופרירען מוזען דערםאר דןי לען
 װיכטיגסטע 1ד ציט*״ע| נלױ? טיט לען

פינלטען.
d טידרוטס די אין *עכערו;ג א 

סױלעיס. און פטעטפע״ פון
nf nnm  m  rJ״

 װ*ןי, טוב ױם א םון צײט אין גענופען
36 אױף כאצאיןי״ט הרי;ען די כירזעז

שטוגדען.
 געצױאוגגען איז דזכית בעל רעי ,?)

 י יײגעי• ױני^ן דעש גענרױכען צ•
 אמטער דין מיז יצא® יעדער >4
 אױ באארד דדע#ינט פון האנטראר דעפ

יאגטראד, פאדטארי
 או;- א פון אײנשטעלונג די ס5

 (װעגען פןונד א״ג^״ולענס ערפ״א-מענט
 רעמ־ אונזעדע נאף דאיםען פיגהט דיזען
 הבתים נעלי די ראבען באשליסען) כערס
 שװעריגקײטען םילע נ#ןי •*ניןט דיזעז

א;גע;ו:־עז.
 אדער אינטעמײשאגאל די י״ען )6

 םאדטירען זאל ױגיאן ויע^נע אימענד
 מוזען עמכראירערי, הענד פון. לא?אל א

 איצט זײגען װעלכע אדב״טער א-ע גרײןי
 זיןי ׳W יודאז די אין בא׳שעפטמט

לאקאל. דיזען אן אנשייסען
 טױ ערברױדערעס כינגע־ אלע )7

 (ניז 66 לאקאל אין םעמכערס ױערען זען
 קײן אין באלאגגט ניט ?ײ יאבען איצט
 דינען וױידושעס זײערע ױניאן) ׳פום

װאן־, א דאלאד 20 ארום געומן דערפאר
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 '!008 ס1ע11סעיוטש1ד*נ •1 ריט לונגעו
 -iy» פ^גענדע יי ns נא׳עטאנען יז8

:זןינען
1.1. 0T1B,!* *

y ען1נײט in,?
אלענסס־, דאקס

עטא#, לע*ן
 עכענפעלוי ר. נ־אהס

.׳,“לעפתאװ־ם ס. .
ין^נם־ל. יקט1יסט1 םון פארטרענזעל

 דרעסי און ווייספ די נײ האםפײן ארגאניזאציאנס
מננ פולען אין פילאדעלפיה אץ מאכעו

 םיז קאכיפײן ארגאגי?אציא;ם דעי
י ע ט ד פ ײ ד און װ ע כ א ט ס ע ר i ד r i v ן  אי

ת פ ־׳ ע ד א ל ז םי י ען איןי א ל . פו נ : א ; 1 5
 שארשפרײט זײגען סלרלזולארפ טויזעגד

 די פון ארנײטער די צװיטען געװארען
 ביױ דינען סאמיטעס די יפעפער. אפען

 ארבײיטער די רופעגדינ שעפעי רי כײ
 בא״ שעפעד פילע טיטינגען. שאנ צו

 ױ;יאן דעד םון אפ־ס אין פראץ עטעלען
 אלײן הרכי״׳גז יוןופ סיטינגעז ׳פאפ םאר
 אין אדײן כען גודט קאכיםעה. אהן

 א אין װי קאכט ױניאן דעד פין אםיס
 םאר״ דינעז אלע װי זעד״ן ס׳קען ?עסעל.

 דאם און זאף אײן אין אינםערעסירמ
ארבײט. איגאגיזאציאן — איז

5 יאלאל פון כאארד עסזעקוטױו רי 0 
 לןאס״ דעי ײאס איסלאנג רעם זעהעכדיג

 אנ״ סאפע בײם שױן נעםונעז האט פײן
 כא־ זיצמג לעצטע אייד ב״ האט פאנג

 םאר מעגליכקײט א געבעז צו עלאסען
 מניא; דער איז ארײנצמוסיז אלעמען

 H ײעגען באשלוס א געמאכם האבע; און
 אר״ וועיכע די אלע אז נעלד, אײנטריטס

 אײע- זאיען שע*ער אפעז אין בײטען
 מיט מניאן דער אין ײערען נענומען

 זימד און מינן• *ון דאלאר דדיי ^)3.75(
 גקויארען געטאן איז דאס סענט. צינ

 לזמד סרײד אין לאגע די װײל דערפאר,
 נים זעהר נעװען איז סייאז 4פאי טעז
 זײנען אדבײםער די און וינסםינע סײז

 טד וואים עס אוז םינאנציעל,עושאןאט
ר די פאר ײעז מגיי  כאצאהיזד צו אונ
געותן ס׳איז װי דאלאר 15 10
ױ ^ כ צ י א

 איז געלד א״נטריטס ביליגע דיזע
 םון צייט דער דורף וױילע א אױןי בלויז

. ן ײ י ס א ת
 בא״ זיף ארפײטער די דערםאר זאלען

 ארײן און געלעגענהײט דיזער כױט נוצעז
ױניאן. דער אין

 באארד עקזעהוטיװ דזשענעראל די
 נוטגע־ האט אינטערנײשאנאל דער סון

 כא- אין לאקאל םון האנדלומ די הײפען
 אינ״ אפיצימל ו.אט און חאםפיין דעם צוג

 איבעתע״ האט איז ארבײט די דארסירט
 פרעזידענט צום פראגע גאנצע די געבען

 זדיי פיט צוזאטען האגריען זאל ער *ז
קאמ־ פגן ענטוױקלונג וױיטעריגע די אין

 ארױפנערוםען האט באשלוס דיזער‘זײפ
 כיעסבערס די ביי אינטזןרעס ניעהר נאך

 יױ דער אין אסטױו איטקד זײגעץ וועיכע
 קאמפײן. דיזען א-ן איצט אױף און ניאן
 ענערױע םרימעד איז םוםה נײעד מיט

ארבײט. דער צו גענוכיען זיך וײ האנען
 און שווערע א זעהר איז ארבײם ד״

 אין האכעז מוז מעז װײל קאמיליצירםע,
 די דינעז םילאדעלפיע אין דא »ז דנען

 א«*״ פאר ניגסטינ אזױ ניס אוםשסענמט
 פאדערם מס און ארבײם גאניזאציאנס

 אי־ ייז ליבע סיעציעלע א וױדקציןי זיר
 *רביי• צו יתיאן חןר צו מנתעבצנהײס

 זײער םוען ?אסיםעס די וױ אזוי טען
ארנײם.

 די דא, איז װילעי דעד אלזא,
 װעם דצרפאר אוז שםאדין איז האפנימ

 םאלקאכיעז״ זייז טוזען ערפאלג דער
, ח, ג ר ע ב ז ײ ר

המוהמאכער וןר פון נווױנפ וימנויעמד
שליוולאנד אױ ױני*ו

m דעש ;•׳ץ w 1024 דעצעטנער, ט;ץ31 דעם ניז ח״יץ(.
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 פאנד ■דאםעקםיװ פאמײיע
# װײדזיש 1 aagacgowגד — 

— פןונדס נענעטיצ קראנלען
_____________פאנדס ר*%יוי

̂נד ארנײםסלאזען ■רעסעיש  ש
-------פ#:ד ױניטי 29 גאקא־1י

לאהאל: אוז
— 1,108.75 $

— 50.00
— 200.00

— 1,975.57
— 0,671.09
— 6,551.99
— 2,562.87

— 421.57
— 521.27

— 36.12

סען א רז $23,105.23 — שארמעגען ג

 •‘פאי די אין דעיאזיצעט איז ;עיפ דאש
נאגקען גענדע
$ 5,000.00 --------בא:ק ײניאן אי.נצ■ אעדכ,

56.00 -----------------יעס9 פעדעלײטעד
200.00 -------------דעײי קאאסעלאצױוע

790.14 -----------פײװינגס פא־ כאסײעצי
ציאסצ א.*ן סײײינגס גראידיען

1.279.43 — ----------- ------ק^נזפאניע
M/4,798(-------------קאם«. טיאפט ױניאן

אײ־ לאקאמאםױו אװ בדאדעי־הוד
10,974.70 ------------------------זשענײס

םען א $23,105.23 — *וז

®w  d !םשערדיטע
אױפנעםא־ • װעדען טשערלײטע שאפ אלע

 צו 2 לאקאל פון אפיס דעם מיטצוהעלםען דעדט
 דיערע אץ אפע־ײטאדם ארבײטסלאזע באזעצען
שעפער.
 אײער אץ ארב״יט מען און ביזי דיט אית־ װען

 לעהרע דא דינען שאפ אץ און אװערטײם שאפ
 אפים אץ וױסען גלײד דעם װעגען לאזט מאשינען,

 װערען גענומען ױעט שטעלונג א און 2 לאקאל םון
 צו ארױפגעהן אהץ קענען זאלען אפערײטארם אז

ארבײט. דער
 אז טשערלײטע, אײד, צו איעלידען מיר

 יעניגע די םון לײדען די־ מיטםיהלען זאלט איהר
 מאנאטען םאוי לעהר ארום שױן •געהען װעלכע

אײערע. ברידער דמע העלםט און
 םאר־ די ליגט אײר אױ^ טשערלײמע, שאם

 דיזע העלפען צו םליבט און אנטװארטליכקײט
אײערע. בדידער

גױם, ברדזיער מיט

 און םום הלאוס, נ»רד, מסזקהופיװ ■
2 לאהאל יוניאן, אפעױיפארס ױפער

m .י. וג ג. ל
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די. צו ?ונ׳ט עס װען און וי םיסגרוער אונזעוע בים נאזונען װארוס ? מיסיננען לאהאלע
 רעצטעגי זער1 איך
 וױ פו־אגע. די קוטירען

 ׳טען טוט װאס נעזאגט. בעסער אדעד
 יױ די באזזנען זאי־ען כיעפבערס די אז

 דעם װעגען רעז איך כ״טינגען. ניאן
פארשירענעס.

 אעז ״גערענטיגקײט״ אוגזעד איז
 רעדאק־ אונזער פון ,עדיסאדיעי אן איך

 איך י־עז אט און יאנאװסלי. ש. טאר,
 כאראקטעדיפטיש א זעהר דעם װענען

 גע־ א פון םארפע א א\ן ארטײזער,
 א. פון או־בײטערינעז, כייט שפרעך

 .9 *אקאא’ פון מעגעדזשער דעם הייטאן,
 אדװערטײזכיענט אן איך רעז אט און
 האט יאקאי• דער אז יאקאא, איין פון

 כיעכיבערכ, די שטראפירען צו באשאאסען
 דיטיד די צו קודען :יט װעאען װעאבע

 קי־ײביעז, אלע װארט. איין סיט גען.
 ביי־ זײערע באזובען כיוזען מעסבערס אז

 אזוי אבכארוט איז עס אז און טיננען
 זא־ טעפבערס די אז גױטיג, און וױכטיג

 און םיטינגעז ױניאן די צו קוכרעז אען
 פאדהאנדאוגנען די אין אנטייא נעןזען

 איך װעאבען פיט ־— ױניאז, דער םון
 קיינעד איז איינפארשטאנעז, אויך בין
 איינפאר־ :יט דעש כייט זײן :יט ^אן

שטאנען.
 א:־ טדייען איך װעא דעם באצוג איז
 כױײ כייין נאך װאס פונהט, אײן ריהרען

 אגנערײזרט. b:' קײנער נאך האט נונג
איז ידאס פזיזמעבדעס: איז דאס אזץ
 באזו־ כיעטבערס די װארום אורזאנע די

 אױט כױז, עס ? כױטיננען די ניט כען
 אורזאנע וױכמינע א זײן מײנונג, מײן

 די צו גיט הופען מעמבערס די װארום
 זא־ א*ך וױא װעגס אײן אין מיטינגעז.

 ; כײטיננעז. פון רעדט כיען װעז אז נען,
 I אדער סעקשאן די זינען אין טען האט

 איבעייגע ארע וױיל םיטי:;ען, לאקאל
 די באזובען ױניאן דעי םיץ כױטינגען

 :בײשפיעא צום יע. גדאדע מעכיבערס
 יצאפ־ אמעניײנע רופס אפיס דער װען

 פיען װעאכע אלע, קוכיען מיטיננעז,
 פאסירט, עס װען זעאטען זעהר רוםט.

 ער אויב און ניט. קוטט יטאפ א אז
 ער קוטט ,4טאי עריטטע דאס ניט קופט
 װען אדער טאא. צװײטע דאס זיכער

 זײערע רופען אאקאייס פארעײדעגע די
 זןי קופיי׳גז אפיס, איז זיך צו מעמבערס
 אז ׳איך װײס אמװײדגסמען אאעכיאא.

.35 אאקאא ן%א פאא דער איז ךאס
 דז״טאיגט דער װען אויך נאײכעז דאס
 נדטינגען, טיטערפען יטאפ רופט באארד
 דאס ביע:נ איך אאעמאא. זײ ?ומען
 אז איבערצײגעז, צו באװײז אאס אאעס

 ם־טיגגען, צו יע קומען מעסבערס די
 אדער ^אקאאע, די צו :יט קוםען זײ נאר

 טוז נאסיראיך און מיטימעז. סעקיטאז
 אין װארום אורזאנע געוױסע א זײז,
 און־״ יע מעםבערס די קופיען פאא אײן
ניט. צוױיטען אין

 אײך ״טױן איך װעא װעגס אײן אין
 *עויז איז פראגע די אז באמערסען,

 כטעט אזוי מוין איז עם #אאטע «ז זעהר
 די .1914 אדעד 1913 יאהר פון זינט

 האבען 1910 נאך יאהר פאר עוי׳טטע
 סעק־ 7 און G צו געהאט אאהאאס אאע

 פון טײאען פאריטײדענע איז עאנס
 נעװען זײנען מיטינגען די און ^טאדט,

 האבען ביסאאך צו נאר באזוכט- גוט
 די צו יןומען געסטאפט כיעמבערס די

יטוין זײגעז דאץ זײט איז מיטינגעז.
 צו אפיאס טױזענדער געװארעז נעםאכט

 סיטינגעז, די צו קומעז צו מעמבעדס די
 די מיט באייבען לאקאאס די אבער —

 אין זיצעז מעמבערם די און אפיאס,
 צו יע זײ געהעז פיאײכם !דערהײם

 /4״סאסײעטיס זײעו־ע םון מיטיננעז די
 איז ניט אבער ברענטיצעס, אאדז׳פעס

 אין אביאא פאסירט עס ױניאן. דער
 אוג־ פיז אדער סאעק, םיז צײט דער
 ארב״טסאאדנקײט, .געװײנאיבער זער־

 אױסערנעוױיגאיכע אן םון אזוי אדער
 םיט װאס אאהאא, א אין פאסירונג

 מעפבעדס די פיז נעאא•* א װערט אמאא
 אוײ איז פײסינג דער איז מיטינג, א צו

 פא־ דעד נאך געפאהט. סעתעװײגאיך
 געװײנאאד, וױ װײםער שױן איז סירונג

 באזו־ מעטביערס צאהא נעוױסע א נאר
מיסינגען. די כען

 אאקאא א םון כח דעם אפצו״צעצעז
 ױניאז, אונזעד איז םאא דעס אױט נאר

 ריכסיג. נים נעוועזעז וואאט םיר, עײנם
 סעכד די װארום אורזאכע די געםינעז צו

 סוז מיםיננען, די צו ניט קוכתז מרס
 ׳זעהן פריהער מײגוננ, כייז נאד ימן
 צוזאםענטד ײניאז אוגזער איז א?ױ וױ

 פוגסט דעם מאכען צו אום און ^סעאמ.
מםע- אנפאננ מון איך וזיא האאר, מנחר

 דיפ־ פ*עא זעהר
׳רען דאבט אךי

 פאר א צײגען און פײאגעז, פאר א דען
 ביי־ צום ׳זיי:ען װארום בײ״צפילעז.

 בעקערס די בײ טיטיגגע; די *^ייעי*,
 פאקט, א וױיס איך באזובט׳$ נוט
 םון פראצענט הוגדערט ניט אױב אז

 קו־ פראצענט 90 — כיעכיבערס זײערע
 ׳אדעד מיטינגען. דיערע צו זיבער מען
 ארבײטער, סעאצער די בײ״טפיעא, צום

 די אדער ארבײמער, אײזען די אדער
 וועט איהר װען װ. אז. אין פ״נטעדס

 אז נעפינען, איחד װעט אונטערזוכען,
 די מעמבערכ די באזוכען פערע א:ע אין

 װאאט עם ױגיאן. זײער םלז טיטיננען
 םײנונג, מײז נאך אענעראיך, :עװעזען

 זײע־ באזוכען בעקערס די אז דענקען, צו
 זײ וױיא דערפאר, בעכער ײיטיגגען רע

 םעהר אדער אינטעאיגענט פיעהר זיינען
קלאוקמאנער. די װי קאאסענבאװאוסט

 איך אפ< דאס אײקען איך גײן,
 קאאלק־ א אז פארקעדט, פונקט דע:ק

 און אינטעאינענט מעהר איז טאכעד
 אויבען די וױ הייאסעגבאוואוכט, טעהר

 די ׳ניט מעהר ארבייטער• דערטאנטע
 אויס טיטענען זײערע באזובעז בעקעדס

, ט י י ק ג י ט פ ר ע ד א ב ט י ו : 
 דער־ איז קאאוקכיאכער א בײ װעהרענד

 פא־ ניט :ויטבאדערפטיגיױיט קײז פאר
 ױניאז־ נוטער א זעהר זײן קאן ער יאן.
 נוט ז$אען אינטערעסען זײ:ע אין ניאן

 קומט ער װען אפיאו װעדעז באזארגם
ט׳טיננ. צום נ*ט

 איך װעא ׳י:ער>יפי דאס ביאכען צו
 פאאגעגדען דעם אױף עדיולערען דאס
אנדער אן אדער בעקער א בײ : ;.ופן

 ױניאן. די טיטינ: דעד איז אדבײטער
 די אפיס דער איז או;ז נײ װעהרעגד

 ױניאן די איז בעקעיס די יײ ױניאן.
 אא־ דער אז צזזאטעננעיעטעאט, אזוי
 מעמ־ די ניזנעס-פאר די אטענדעט לאא

 קאמ־ א האט טעביבער א יב1̂ בערם.
 אײ־ ביזנעס זײן צו ער ד;הט פאײנט,

 אײדזיטענט ביזנעס דער אויב דזיטענט.
 דארף מעז און אטעגדען :יט אירזם לאן

 צום ער רעפארטעט סטרײק, א רופעז
 מיטינג אאקאא דער און ׳טיטי:נ קאקאא

 סט־ייײ דאדף מעץ צו ארײז באיטאיםט
 בא־ טיטינג אאקאא דער :יט. צי
 יעמאנדען דארף טען פאא אין יצליסט

מ ;״צטיצען ״ פע־ פיאע אין פ״טינג, :
 ם'טי:ג נײש ; דױס טעז צאדזאט ׳א^ ־

בײפ ;ארבײט טעג די אויס ניעז טײאט
דזשאב. א אמאא כיעזקדיגט** — ׳-

 אאעס! איז טיטיננ דעי װאדט, אײן טיט
 זיא מיט':ג, צום קוכיט טעטבער דער װעז
 אאע כניעט און ױניאן. דער אין ער

 זײ בײ אזױ. זײנען ױניאנם יואײנע
 װא־ אורזאבע :אטירריכע א פאראז איז
 פאראינטערע- זײנעז טעטבערט די רוש

מיטינגען. די צו קופיען צו כירט
 איך פאדקערם. ®ונקט איז או:ז גײ

 מיך זאא קײנער אז זאגעז, •ױא.;אײך -
 סײן איך ׳טאעבט. אדיסנדינדטעז ;יט
 דורך קריםיקירעז. צו גיט קײנעם דא
 איז ױניאן אונזער פון גרויסיױיט די

 זײן זאא עס אז אוטטעגליך, פיאײבט
 אטענ־ אאעם װערט או;ז בײ אגדעױט.

o פיז דעט n װאס באארד, דדטאינט 
 םארשײ• פיז צוזאסעננעיטטעאט װעדט
 מוז קאטפאײנט יעדער אאקאאס. דעגע

 אפיסעס. ־באארד דזיטאינט די דודכגעהן
 דעם קאן אײדזיטענט ביזנעס דעד אױב

 דארןש םעץ און *טאיכטען ניט קאטפאײנט
 צו רעפארטען ער טוז המרײק, א רופען

 מענעדדצער דעד אויב טענעדדצעד. זײז
 ער רעפארטעט יטאיכטעז, גיט דאס קאן
 אויב מעגעדז־טער. דזיטענעראא צום
 דאס ?אז מענעדז״טעד דדטענעראא דער
 א רוםען דאדױ מעז איז יטאיכטעז גיט

 באארד דער גוטהײסען דאס כױז כטיײת,
 צוזאמענ- איז װעאכער דידעקטארס, אח

 אאקאאס. פאריטײדענע די פון געיטטעאט
 אדער,דער באארד דז״טאינט דיזער נאר

 רעכט א האבען דירעקטארס, אף באארד
 האט לאקאא ק׳ײן סטריי^ס. רופען צו

 אוץ סטרייקם, רופען צו נים רעבט קײן
 א װעז אז אםט^ זעהר פאםירט עס

 איז און געװאדעז גערוםעז איז סטריית
 דאן ערעט נעװארעז, נעסעטעאט עױן

 בײ פראםאסאא דעם אעזעז איהר הערט
 נעװארען איז עס װאס פיםיננען, די

 קאמםאײנט. יענעם םיט און דעם כייט
קומט עס ביז :ווערםער אנדערע אין
 אאעס כםעט יטייז איז מעטבערס, די צו

 דיוס אויסנאמע, אייז סיט פארטינ.
 אםי- די אין געצאהאט אונז בײ ווערט
 זײן. ניט אנדעריש האן עס וױיא סעכ,

 אױך מען וןומט דז״עאב א פאריאנגעז
 פאקטיש ווערמ אאעס אםיסעס. די אין

1אפים ייני^ז דעם פון מםאן

ױגיאז
 צו מעםבערס די פאר באײבם מייטיגגען,

 אדער גוטתײסעז אדער זאך, אײן טאן
 קריטיקירט מאא םיאע איז קריטיקירען.

 מען פעאע.װאו אין אםיאו טאקע, מען
 די איז אמאא און גערעכט. ניט איז

 דער װײא בײסענדע. א זעהר קריטיק
דאך איז ״איעס :טראכט םעמבער

 מען קאן םאכען קאאיע פארטיג, יטוין
 אנרײבען ניט טאקע װארום ׳ניט ״עוין

 אםיסער, יענעם אדער דעם זײסען די
״גערעכט? איז ער װען אםיאו
 צוזאמענגע־ אזוי זײנען אאקאאס די
 אז באארד, דדצאינט דער מיט בונדען
 זײנען פראגען אאקאאע ספעציעא ״קײנע

 פאסירט עס פאראן. אאעטאא :יט
 אאע- ניט נאר דארטען, און דא זגפעס
מאא.

 די אויף דורך טען אעזט געװײנאאך
 טען און £ראסאחאאעז יד דײײננען

 אוכדטטענ־ דיזע אונטער אהי־ים. געהט
 אז נאטיר^יך, וױ מעהר :יט איז ר־<ן
 אינטערעם דעם פאראירען ניעםבעיס די
 כייטיננען. סעפעאן אזוינע צו קוםעז צו
 זײנען װעאכע אזוינע, נאר קרמען עס

 װעאכע אזױנע, אויך אייז ארמצופרידען,
 אומצופרידענהײט די אױסנוצע; װיאען

 יערזע:־ אדער גרופען־פײט זײער פאר
נוצעז. ײבעז

 איך װאס אאעם אז ׳דכער בין איך
 זיך װעט יעניאנד אויב געזאגט, דא לאב

 פראגע, דער אין פארטראכטען װעאען
 איך דאס. איז אזוי אז זעהן, עד װעט

 םרייען מיך װעאען פיאע אז זיבער, ביז
 ׳נאך װעט ד$ס אבער קייטיחירעץ.

 י11 א:ױ, גיט איז עט אז מײגע;, :יט
נעיטיאדעיט. .האב איך

:פרעגען מאנכע זינער װעאען יעצט
 װאס ט^ ׳אזוי איז ד^ס אויב א^זא,
V טאז ניען דארר

 וױאאט ענטפער פערזענאיכער כײין
יױ די איבערבויען :פאאנעגדער געװען

 נאך איז יטטײגער, אנאנדער אויח ;יאן
 יױ די װײא אוטמעגאיך. םײנוגג, טײז
 צוזאמענגע־ אזוי גרויס, אזוי איז ניאז

 איז עס אז קאטפאיצירט, אזוי יטטעאט,
 ענדערעץ. צו עפעס אוממעגאיך פשוט
 איז, טאן דארףי כיען װאס אבער,

 אוםשטענ־ די צו זיך צופאסען צו
 אוםוױכ־ די כײט אװעקמאכעז ;דען

 גרויסע, אעזען פון פראצעדורע טינע
 פון פראטאקאאע; אומזיסטיגע אאנכע,

 טיטינג יעדען בײ ב*ארד דזיטאינט דעד
 און מענעדדטער דער זאא אאלאא. פון
 צוזאפעניטסעאען באארד עקזעקוטיװ די
 דער פון רעפארט דר^־מאנאטאיכען א

 דער װאס אאקאא, דעם םון ארבײט
 און :עטא;, צײט דיזער פאר ה*ט קאא
 דעמ פיט צוזאפענבינדונג זײן אויך

 א אפגעבען אויר באארד. דז־צאינט
 :רעפ^רט םינאגס דרײ־פאנאטייכען

 :אפ מעפבערם, די פון פיטיננ א רופען
 און רעפןגרט פאאיטטענדיגעז « געבען
 װאס רעקאםענדײש^נס, אויפנעמען אויך

 פאראינ־ צו אום און טאן. צו װײטער
 אין זאלען פעמבער^יפ, די טערעםירען

 אזוינע װעיען גערופען פאנאטען דרײ די
 פון סײאען פארשײדענע איז מיטינגעז
אײנםאא בײשפיעא: צום יטטאדט.

 מאנהעטעז, א'ן מיטיננ אזא אפהאאטען
 אין אײנפאא בראניןס, די אין אײנפאא

 — האראעם, אײנםאא־״איז בראנזװיא,
 יע־ אין אז אױסקופעז, זאא עט אז אזוי
 פיטען פען זאא שטאדט םון טײא דעז

 זאא פען און פאנאטעז 3 אין אײנפאא
 יױ דער פון רעפאדט דעט אויסהערען

 ״צום רעדעז אויך זאא מעז און ניאז,
 זא־ אאקאאס די בעסטען״. און װאהא

 דירעהטע דורך מעפבערס די רופען אען
 שטיײ אזא אויױ אעטערס. פערזענאיכע

 װעט יעדער אז אויסהופען, װעט נער
 א באזובען פאנאטעז 3 איז אײנמאא

 זײן װעט פעמבער יעדער ;מיטינג
 הערען װעט ער װען פאראינטערעסירט

 אא״ זײן אין זײר טוט װאס רעפארט א
ױניאן. אאגעמײנער דער אין און קאא,

 אינטערעסאנט איהם םאר זײן װעט עס
 רעיזא- עפעס קאנען אויך װעט ער און

 װעט אאקאא אײן םאר אויב פענדירעז.
 װיכטיגע א אױפסומעז צײט דער אין

 אאנע• אז רוםעז קאנעז מעז װעט פראנע
 צו םראגע די מיטיננ, מעמבער מײנעם

 שײנט שטײגער, אזא אױוי דיסקוטירעז.
 נעחוסען מעםבערס די װאצםען מיר.

 וואאםען זײ מיטינגען. די צו שנעאער
 מיטינ־ די און אינטערעס מעהר נעםונען

 געטראגעז אאגעםײז איז ײאאםעז נעז
 יעדענםאאס, כאראהםער. אגאנדער נאר
 :סער א מײנעד װי מעהר ניט דאס איז

דיסקוטירען. צום םארשאאנ זזןנאיבעד
גרוס, סיט

ברעסיאװ, דזש.
.35 אא?. םעגעחשער
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סויװא£ דד. םון ענטםער אן
 ״געחןכסיג״ די פון ךעדאקטאר צום

— ;קײט״
!פרײנד װערטער

 אײעו װאסײגעיײענט גאר האב איך
 געדרוקט איז װאס #מיר צו ״מעסעדזש״

 טען26 םון ״גערעכטיגהײם״ די אין געװען
 גע־ װירקאיו איז עס .1924 דעצעפבער,

 ױך האט איהר װאס אײך, פח שעהן װען
 קא• אײערע םאכען צו פיה די גענופען

,י מענטארען.
װע• קריטיק אײער אנבאאאנגט וואס

 מיד אז #אײך שײנט עס װאס #דעם גען
 #סעכטיגע די און רײכע די צו זיך חנ׳דאען

 מאכט איהר דאס זאגעז, אײך איך װיא
 עס און יעצט, איז עס טעות. גרויסעז א

 װאס #שט^«יץ אונזער געװען שטענדיג איז
 אונזער אויםגעבויט האט גוסא םאלק דאס

 גע־ ניט זײנען עס װאס ; אינסטיסוציע
 װאס םיראנטראפען, זאנעגאנטע די װען

 אונזער אויפנעהאאטען און געבויט האבען
אינסטיטוציע.

 װערט קאנװעגשאן א אונזער נאר װאו
 אונזערע איע מיר אאדען געהאיטען״

 יאדען פיר אונז. דזעאםעז װאס םרײנד,
 צו ארגאניזאציע אידישע יעדע אויך אײז

 אםיאו, אכטענדיג ניט דעאעגאטען, שיקען
 אונז בײ זײנען או־גאניזאציעס די אױב

 אכטענדיג ניט ניט, אדער פיטנאידער,
̂פען זײ צו העיפען זײ צו יע, אונז העי י ^יין

 קאנ״ אונזעד גוט גאנץ געדעגס איך
 ,1921 יאהר אין ב^ןסטאן אין װענשאז

 די םון פארשטעהער די װעאכער אויף
 מאיא• דער איז געװען זײנען ארבײטעי

 מיר װאו שטעדט, ^אגדעײע אין ריטעט.
 קאנװענשאנס, אונזערע געהאט האבעז

 אר״ דער אז ;עאונגען, אזוי ניט א'ני איז
 אונז. צו לןופען זאא עאעפענט בײטעד

 שולד. אונזער ניט זיבער איז דאס אבער
 דער אז געזוכט, *טטענדיג האבעז פיר

 אונז צו קופען זאא עאעפע:ט אדבײטעד
פיטהעיפען. אינז און

 זײן װעט קאנװענשאז נעקססע אונזער
 די דאפ האפען. פיר און ל^ױויאנד, אין

 הויפט־פחותנים די זײן װעאען איבײטעד
קאנװענשאן. אוגזער אױױ

 זעהר אײך דא:ק איך יעדענפאאס,
 אינ״ אונזער צו געפיהאען אײערע פא־

 דאס אײה פארזיכער איך און סטיטוציע,
 מיר פרײנדשאפט. אײער שעצען פייר

 װידער אינגיבעץ װעם איהר דאס האפעז,
 אדרעסירען צו געאעגענהײט א האבען

 עס האט איהר וױ פאציענטען, אונזערע
 איהר װען פריער, פאא איעיגע נעטאן

נעאעגענהײט. די געחאט האט
אײער אפטו::, פיט

ספדדאק, דר.
סאניטארױם. דעגװער םיז כעחי־עטער

ױױאן די דאנקען אדבײטער
— :רעדאקטאד װערטער
 ברײ ״די םון ארבײטער די ׳מיר

 ^ן25 װעסט 137 ס״יפע, קאאוה״ איאנט
 צו דאנה אונזער אויס ײיקעז סטריט,

 נאענצענ״ א פיהרען פאר ױניאז^ דעד
 דערמאנטער דער נענען סטרײיז דען

 מיט נעענדינט זיך האט װאס פירפע,
 אונז, פאר און װניאז דער פאד זיג א

שאפ. דעם פון אדבײטער
 םון בעאמטע &אע באדאגקען פיר
 באטיײ זיך האבעז װאס ױגיאז, אונזער

סטרײק. דעם אין איגט
אנטוננ, פיט

קאמייטע. שאם

 ארבײטןן עטבראידערי סוױם
 העכן א באקוטען 6 לאקאל

וױיחשעם. אץ רונג
׳יר d זײם nc י̂׳

 ב א געװארען אנגע/יפען אײנשטיפיג
 דױ די װערען געהעכערט זאא עס ישלום

 ם אננעהן בעסער קאנעז זאא ױניאז די
 * טעטינקײט. ױניאן נויטיגער דער
 גר דרײ אײנגעםיהרט איז יאקאא דעם
 העכערו די און דױס־צאהאוננען םיז דעז
 פראפארציאנ; געװארען נעפאכט איז
פאלנס: װי

 פאגטשעו און סםיט׳טערס די פאר
װאך. א דאאאר א אוױי סענט 75 פון

 ג פענדערס, איז װאטשעדס די פאד
װאך. א סענט 50 אויוי 40

 א אקזילערי *ח שאטאערס די פאר
 וואך א סענס 30 אויוי 25 םיז בײטער,

 צאחלונו דיוס די איז העכערוננ די
 אײנשטימ נעװאדעז אננענופען איז

 ד פון צופרידענהײט פיאער דער מיט
• סעפבעדעי•.

 בינ־ א פארלאדעו האט װעד
שליסלען?״ טעל

 הארלצם איז סעקשאךמימיננ אױם׳ז
 m קיאוק דער םיז ס^נטאנ, אעצטעז

 טנמתע איז ^ לאקאל 4ױגי» רייםארס
 Hr ווער שליסלעז. בינט^א א נעװארעז

 איגעמ תוםעז זײי םאראארען, עס האט
 איסג Kt>Ks* 2, 128 ניוז אםיס

יאר^ נױ סטריפ טע25

l *רײ«מג, W / w h j y e a o

 חתונון ס״פ*ר*•» מיט איז ױ
מ o*ײנ»י׳עט»׳ r i mm ון דער»

הױ«, די — פיױ די און הטריט ד• איז
די — ױ יוון םדייער דער איז עד י " *

*•נענונדענע•
 חתונון דער נאך #בעד איחר איז עס

חייי׳/ ״די זײן «ו געויפרען ׳טווער
 >וײט םון 1כ*ט״ ער, װי נעװפיס ראט יז
t װערען. סטריט״ ״די צ-־ט 

:געז*גט אידס ד האט
 ייין iv ׳¥,ץער w סיר א־ז עפ —

 ״סטריט״.״ א דין כ׳וױד הױז״, רי
 סף א נעהסט. דו װאו אהין נ־־ך גערם

 נא־ ׳אוין האנען ־עכניס ארוכ״גע יר ןםו
?’D IV מ־ו א^זזט דו דאפ מעררס

םארדענ־ אנהױנען גאך ס׳װעט
\v? ײ<וס אנדערע אן סירא דאס זענט־
 ארער פארנעהמען, «ראץ נ-־-ן -ד יי3

 וױיזען vt דיד ריט ז־ך ••:ע־טסט ךו
י״טען• םאר

 אפױרײדען נעזוכט א־הר ראט רע
ס׳איז :נעהט ער װאו אה־ן ;עד,; >ןם

 מע־ר• ;עהט ער א׳נטערעבאנט. ניט
ניזנעס. : in;■ ז כ*ו עד ‘וױי< םטעגס

זיד, טרעפם ער װעאכע ר־ט רעניפען די
א־נטעדעסירען. טי; א•^* קענען •

יייי״ IJJMHMIIHI אבער האט ד
 נע־ ז׳יאט ד װאו, קאפן א־ן נע-; אלפ

א־נטערעסאנ־ סד א ז״נען עס הערט,
 זי ער זאל םארװאס סאראן. עז-״ע:". טע

 נא״ נ־ט זיי םון איינעם ט־ט כאמ•:
 אניערען 1א ילע־עז אדאר יױי־ ד קענען.

רײדען. זיך צו — איהם אױסע־ —
 וױ רעדט, זי װי געהערט ראס ער

 עגדאיך ארן נעטראכט עםעס זיך פאר
איז ד צונעזאנט

 אױסער אנדעיען, אן סיט איהר זען
רײרען... יסעא5א איהש,

 פיט בעדזן צו געװען איז״פארטיג ז•
 ערװאר־ עס האט ער אײדער :אך איהם
 ינרױכ• באדארםט כאױז האט זי טעס.
קײםען. עפעס געהן

 איז זי גיך וױ געהעיט ג*ט האט ער
 איהם האט זי ארײנגעקוטען. צוריק
 גע־ האט ער געטראםען, טעי׳עפא; ביים

:רעדט
 נו־ דאך קע:סט דו ״פאר־טטעלסט,

 זאאסטו איז נאר, װיאסט דו אז דיען״
 צו זי אנװעגדען קראפט גאנצע דײן

 ערשטען נאב׳ן איהר זאי עס פארנודיען.
 קאפע אין חשס דער נעהמען9א םאי

 נודיעז... זאאסט געדזן... צו ארײן
'װאס װעגען :ודיען. באויז )יעס  ׳אה }

 ודאס וועבען וױאסם, דו װאס ווענען
 פיד פוזט העיען. צו נוט ניט ס׳װערט

 דיר װעא איך בראט. א זײ ארויםהעאםען,
 V ױאס דינען...8א אוםן :יטען א אויף
 איז זי אויב ׳אן דיר עס נעהט וואס

 איהר מיט דארפסט ׳ניט אדעד שעהנע א
 איז זי אז ניט םארגעס ? טאן שדוך א

 אױך... זא^סםו רויכערען ׳יע װייב. םײן
 סיגארען... די ברענגען דיר װעא איך

 נודניק אגדער קײן כ״האב :א. הא?
 ער־ ביזט רו נא. סריגען, נעקענט ניט

 םארװאס... ניטא אאע... פרן װעהאט
 קײן ניט זײ איט!... פענשען דאנם

 איזאנען ניט מיר דאך וועסט ׳קום ׳נ»ר
 דאך װאאסםו קאפע אין און זאן. אזא
 צו צו נלײד נאר קום דו ייימעס ײי סיי

 םהענס יעס? װעםטו? טישעא. אונזעי
 געלאכט שטארק האט ער !״ שור — ױ,
רעסמחנר. דעם אויפנעהאנמנן און

 געשםײ• צוםרידען זיך פאר האט זי
כעאט...

 געשמיײ אויך זי האט האפע אין
 שמײכעא םין אזא נאר האט ער כעאט.

w געזעהן ניט קײנםאא איפען איהרע 
:געזאנט הארטלאך א?ױ דעריבער און

 םאר־ דא זיד האסטי װאס אויױ —
 װע־ םטר און שפײמנא אזא מיט נוםעז
נאכוירליר... זײ סעו?

4בי איר ־־־־
 דער גיט געםעאט םיר נים... כיזט —

מםײכעא.
* ־ ־ ר ,  האם זי און לאכען!... םוז אי

מלאכט.
 וױײ אלעםען דוךכאויס ײיאסט —

׳םויא...6 צו כמד צײהנער... דײנע זאן
 אגגך חנם ער האט אבער דעדסאר

 צוםטמן גאאאמנן ניט נודנימ מטעאםעז
 טרויםגצרוטען איהם האיו ער ס׳סויא.

 אויס־ נארימא װעגזנן מעהר איז סיהי
f צו זאמנז נידראשענע r r n. ם ער *  ח

 ®אר• גאאאזען ניט טינוט א אייוי .יינאם
t זיין בײ איז ער ײאס צו נוסעז r o .נעזעסמז

 יױד, סיםעא״ 1סי אויסנעמאטערטע
 בײחנ וײ וײנמן נודען יעגעסיס י״^ייײז

 גאמאחו־אן. סאםע םון אהײם *ימט
 איחר בײ $ר ניײארס האט ד

i r ו איחר ויי ט . « ו #ד םיים׳ «

o םאי ע-6ע;ט n 1 : געהאט
* ~ "P ir •Wii T ג״נעד ײעיען 

סאהרען. אפ^א נ^ר אחין
 געװאוד זיך ער האט — i טאחע —
> רעדסטו װאס — דערט

 געװען סיאיז. וזעלסט. דו װאס—
אינטערעסאנט.,. אזױ

דד;•? דעי אינטעיעסאנט^ —
גענוריעט. אזױ זיה דוכט האט,

ר — ע נ י מ ? ו ק י נ ד ו נ
;ענודיעט. הןןט װאס דער אט —

געױעדט צ״ט גאגצע די האט װאס דער
/ נודניין א דער א•? —
״*;r ג־ט ־<״ )ד;ז װאס —

נײן?
 גע• זי האט - !גע- ״״ין געה —
אזױ... א־יגינעא, אזױ איז עד — יאכט,

!רעדסט דו װאס :יט װײסט —
 איד װאס גאי שױן וױיס איך ־־־־
 וױדעד געחי״פגיספוא ד האט—רײד.״

 ;ע״ א אי? ער ׳איז ער — ;געשפ״כ/דט
פענש. ניאיער
 דאס ער איז װאס פיט טאקע, —

? זאגען אסשר רי־ר קענסטו אזױ,
 ער גיט.״ איר קען דאס גײן, —

ט גיכעטען מיך האטי זאגען... ד
 ה*ב איך נאמטלן. װאס ׳װען —

ריידען... צײט גאגצע די נעהערט איהם
 םון פיר האט ער אאעס.״ ניט —

 טײן אך, געזאנט״. cysy זײט דער
 דאר־ פען קען סוד גרעכטען דעם נאט,
 זאא קײ:עד און אפזא;עז טופעא אין טען
הערען. גיט

 אוןנאבער m סודות 9 סאר וואס —
 אױפ־ שױן ער איז—האבען? דיר פיט

 טיר זאיסט וױא אץ־—מײאחנן, געיענט
 דיר האט זןד אזױנס װאס זאגען שױן

געזאגט.
 מעהר קענען דיד כ׳װעא װעא... —
נאכדעש זאבען. מארנען דעפ װעגען
וױ...

רײר\ V װאס וױ —
 איהם פיט זיך װעא איך וױ ־־-
זעהן...
 מיט געפאכט האפט ? װאם —

״דעיט?" א איוזפ
אאע־ צװישען ? אזוי איז ...װאס

 ארום... פענשען סיא אזוי פיט פען.
אײםערזיכטיג... גיט דאך ביזט און...

 אזא אױוי נודניה, אזא אויזי איה —
אײםערזיכטיג? אידיאט
 :יט או; נודניק קײז ניט איז ער —

 אננער כאויז זיך האט ער אידיאט. קײן
 אזעאכער... אאס ראאיע די שפיאען נופען

 װע- פיר ער וועט אאײן זײז פיר׳ן װען
זאנען... פעהר דעם גען

 שױן איהם פיט זיך וועסט נו, —
זעהן. ניט פעהר

 גע״ נאאיװ זי האט—םארװאס? —
םרענט.

ש ®ץ ױ /h? מ • א ל י ו ר

דאפ וױא א״ר װאס דע־שא״

איז

 ״>>דט וױ^פט רו —<
טעאטער אין גע״ן טאמען כױר״ן — און

 אין א*ײן פיר׳ן א* גאנדעש —
 צו צוצתע״ז ו׳יאגען װעט ע־• און יאשע.
 נ*ט א־:לם פ*ט זאייכטו טישע^ אונועי
 דעש וױיזען א-רפ ,ױעי א*ד די״דעז.
 די סון ;יט װײכיאיז פײן דאש נומימ,
 פא־^טעלשט^ נודיען, יען ע־ ײעפיעז
 םיט״ן געטאן שאיןעא א האט ז•

 צוםרײ האט און םא־״צטעהט ד :לאי
 גוט ;עטאז האט ר דאה ;עטראנט דען
 אװעק־נעלן ״שט־יש״ די אאזען צו דט
 צופאאען. זיך זאא הױז די »ז װײט אזױ
 א*ץי קונציג ,אזו זי איז גרדניק פון און

!;עװארען פטור פאא אלע

אמעריקא אץ ארמטןר אירישע ױ צו
.1924 דעצ., טען25 דעם ׳ױאישא

!פױיגד און חכל*ב לי:ע
ע־4שע:ד א געשעהן איז עש א- י:  פ

 דער־ פון פאסען ארכײטעי די ראט.
 הא״ פױלען אין באפע^קעדונג אידישער

̂־אפ. וױיטאנססען דעם כאקומען בען  ח
 —דע איז רוקען אין פעסער א פיט

 א- די פון שווזא דער ;עװארען יאגנט
 ״צאנד• דע־ פאסען. ארכײטענדע דישע

 א- די פרן ;עװארען געטאן איז טהאט
סײם. אין דעױםאטען דישע

10 cjnהא- ,1924 דעצעסבעד, טעז 
 פויאי- אין דעפוטאטען אידישע די כען
 גע;עץ שטיפען צו געװאגט םײפ שען
שױ ד״ פובכידירען צו פארשיאג דעם

 אונטערריכטס־ אידישעי דער סיט
ײ שײאך.  צוזא־ געשטיפט האכעז ו

 און אנטיסעכױטען גדעסטע די פיט מען
 אוט* װעאען װאאטען װעאכע #די פיט

 טיפ צוזאפען שוא אידישע די כרענגען
 פון רענט מענשאיכע איז עס װעאכע

 װאאטען זײ פױאען. אין אידען די
 איז װעאכע. ׳שוא די אופברעגגען װעאען

 פיעא אווי פיט געזוארען אזיפגעבויט
 אײך און או:ז םון קדכנות און איבע

 דער איז װעאכע שוא, די — צוזאפען
 רעכט. נאציאנאאע אונזערע םון יסוד

 בור־ אידישער דער םרן םארשטעהער די
 אינטעאיגעגץ קריכערישע און זשואזיע

 פינ־ די פים םאראײניגט זיך האבעז
 כדי רעאקציאנערען, פױאישע סטערסטע

 ארביײ אידישע דאס ארויסצוטרײבען
 םון הײם, װארימער ז״ן פון קינד טער
 האדעװעט ער װאו שוא, איבער זײז
 געזונטער און םרײער א זײן צו ?יך

 םאראײגיגט, זיר האבעז זײ פענש.
 יטפראך אעבעריגע די באאײדיגען־ צו כדי
 נע־ איז דאס פאסען. אידישע די םון

 אאע װען פינוט, זעאבער דער אין שעהן
 די מינדערהײםען, נאציאנאיע אנדערע

 גע־ האבען ײײס־רוסען און אוקראינער
 אוישגע• זאא שוא אונזעי אז םאדערט,
 א פאובה. דער פון װערען האאטעז
 אױם־ זיך האט *ראטעסמען םון שטורם

 הוג״ ׳אא:ד גאנצען ן’איבער נעהויבען
 ארגאניזירט האיבען שטעדט דערטע

 די גענען פראט^סט־פיטיגנען נראנדיעזע
 אידי- אנגעזעהענסטע די םאריעטער.

 הא־ שריםטשמעאער און געאערנטע שע
די געגען צארן זײער אויסנעדריהט בען

טאג פון העלד דעו־
(#עי־עםאן)

װהילער. ז. פון

 » ח״ה, אהוי x נעהאט םיר הפבען
נןםור־װאונדער. נרויםען

vviwo dvh  iw n\ און הלערען און 
 דעם פון p»mv דעם אױסנעםימן װיצען

D איז װאם צוציכ םאנמװער, ir םארנע־ 
צוחמ. װעלכען םאר קוםען,

 די םו; •חןזירזנםען די םראבםעז
 פאר־ איז חםח צסוי די tx אײזעננאהנען

 UP יפצןן נאהנעז די כדי געקונמן
 דאו זיינען ניונמם. עסםטרא אביםעצ

 מר־ די צו נעפאחרען םענשען םיצי*נען
 נעזעהן חםה צקוי די האט םען וואו םער

 ־IV האנען באהנען די און אםנעםסען,
ביינדעצ. א ^פנעצימט חןם צינ

 די אויר זיר םראכטעז אזױ אןן
 וועצכק קצײדער, װאריטע פון הענרצער

 און פעצמז די פאר אפנפצייוט חאמן
 ויינען װאס <ײ פאר םצברפיטי»נדפר«

 ברע־ דעם אויי צאננ ׳!זםונותן נעמםאנען
 נאט׳ם dpwmiv און פראםם נענדינעז

 װ«צ־ אײ»ר חנחנר *זוי אןן וואונדער.
 טובה ׳*םיקעצ א נעהאט נאר האט כער

װך  ראם *ז זין םראכם חםוז צסוי דפר י
איתם. צוציב פאםירט אצץ האט

 ■ער־ זײנעו ווןצכן װיחנר, םאנכע
 אין םאראינגמרעםירם געומו נים ופנציו

a rt ז רענימן םפאפמאמצ, חיםצי׳מז* 
 מםיסעצ א נעיראוועם nt רי האם ר»ס

 נעהען dp אצ״ן. זיך פאר האםפײז
 םזנ׳״עז און יאחר הונדערט א *וועק

tpeprivD ,א< ז»ן dp איי ip אויל וון א 
 םפהר־ די ®ארברןנגם םען וחנצם. דער
poo איז םונעצעז, אין טאג םון *ייט 

 בסננר tpo און crvfiip אין סאנוױיס,
r נ«גס t יזםרי׳»ע עדיסאנ׳ם סיס?/»

 כיעז נויטינט זון רער איז און צ?ם*צאר
 נאר דאס איז טאמער נים. גאר זיף

ט םון קומט װ?נינ, ט iv ^י  א ארויס ^י
 זון די אז הצטpvדער און *־אםעםאר

 די קאצט, שוין איז זון די אפ, זיד ק-הלם
 פאר־ צעבען. צו ניט צאננ שוין האט ?ון

 ק*צט?ר אצטער, אן אויוי »ז זיך ׳פם?הט
קוקעז- נים היינ?ר שױז װיצ זון

אוים, ײארט — :זון די זיןי טראכט
 ־PPSD א אפ־טפיצען אײך איך וועי! אט

 נרעם־ אין ׳!וםעהן װעם איהר אז םא?פצ
מיר. אויןי tppip אין םראסט םען

 כיען און !נפ׳שםאנפן איז דען און
!התיעאות םיט נפקוקם האט

 רעם נאכנפפאצנט האם מען אז און
 אײן םון גערופט זיף האט וואס יפאט?ן

 מעז האט ר,pוױיטv רער אױו׳ זון זיים
 אײנעגט־ אז דערמאנפן אנגעהויכע; זיך
 נפ־ dpbp *־יהעד דאןי מען האס ציך

 דארןי dp אז כיע׳סה, אזא ווזנפן הפרט
 טעהר נים חמה. צפױ אזא םארפוםען

ן  אױםםארפ־ פ־ין נידפזנפט ניט האם מ
 פינםט נפהן dp זץי װזם ווער זאכיק״ם.

*jpnpm װאס dp דpרpvהצIP דארטען 
¥ אסטיאנאנתי די

װיםענ־ *ראפעס־אנאצע ןםו
 רער *סםראנאם ד?ר אין שאפםטצײט

 וױיסט הכצ בםד שצים־מזצ׳רינםטער.
 ??זיסםירט dp אז ניט פ*ינ?ר גאר דאך
r אזא 'jp p p r n און אסםראנאס. אז װי 

 .ײ?םער x םיז dpip יא וױים?ז וואט די
 אכי־ איהם ראר זי• ר?רםאנ?ז ;“נביא

iv ipoompo נביא װ?םער רער : שפאם 
 אין inpv זײן װ?ט dp to ג«אנט חאט
iv א נאר. ,־עגענם ם*ןי «ום irw' וױײ

k i ; xpo׳‘v; נע־ אנגעטאן ז״נע; ײאפ 
 דער און שוצ א־ד״צע־ דער w ײ^רע;

 -TK גאנצער דע־ ־*|־.s•־ א-ד־שער
V fא־כ־יטע־ ־ ?pks ;א-ו ווילען םו 

 נענע; פים ד־ א־־ף געװארמן נעשטעצט
 בור־ א׳די׳צע די ;בצה. דאי־נע־ דעל

 א־טאדאהסען ?לעליקאיע די ז־צואזיע,
 לעאק־ •ױצ״טע די אס־ריראטאיע;, ד־

א נעיטאפע; איצט האבעז ^אנעלען
 דעל אלום דדאטפאלצױטו:; ׳עטאל?ע
א*ז ענטפעל אונזעל שוהצ. א־ד״עעל

דע- צטובת אלצ־ע פאל׳טטא־רטע א —
- י  ב־ן אויסהאצטע: עה״טנות׳ד־גען אז ־
דע;. צוש

!םרײנד און חכדים
 טיס אונז הע״פט אײה חםעז כייד

 מאחפה• *טװערער באזונדער דער אין
 כייס צוזאפען זיך םאביאידרט צײט,
 דער א,ײ,ז פינסטערקײט דעד נענען אוגז

אאזס נאש. פױאישעד און אידי׳שער
די צו שוא אונזעד אופקופען גישט
 ״צונאים. אונזערע אייע פיז םיײד

 אטע־ אין שוא״קאמיטעט דעם שטיצט
 די אויסטיאגען אונז העאפט ריהא.

 אז זיכער, זיינען פיר צייט. שװערע
 אי״ עהראיכען יעדען װי אייעטען, אײד

 אױן לאט ארבײטס־פענעען, דישען
 שענד־ דאזיגעד דעד אױפנעיענט טיף

 צוזאכיען ס“א דריקט טהאט. איבעי
̂  אץ פי-אטעשט אײער או:ז פ*ם

:אופן פפשות״דיגען
 אר־ איד״טע ,ד פון יטוא די העאסט

!פויאען אין בײטעי־פאסען
!קוניען רועט זינ אי־יער און אונזעל

ם^רױצער,
מיבאלעױיטש, ב.

דעזאלוציע דאנק א
 די םון באאיד עקזעקוטױו די מיד,

 ױי־ .132 ראיןאי יוניאז, מאכער באטאן
 צו דאניז הארצאיכען אונזער אױס העז

 ברי־ זײן פאר םײיער פארריס פריינד
 םאר כטרי־יה אונזער אין היאפע דעראינע

 שע־ באטא; די אין קאנרײטאגס ױניאז
פע־.

 132 אאק. באארד עהזעיץטײו
י. װ. ג. א. א.

 אז געהערט עכיצער אפשר האט סער!
 פאראיבען זיף זאא אקטריסע שעהנע א

 בעא רײבער א צי אסטראנאם? אן אין
 אן פאר אסטר^נ^ם אן זוכען זאא הבית

} ? אײדעם
 געגונ זיף געפינעז םוגחןסטװעגען און

 אאע פון אפ זיף זאגעץ זואס ױנגע־אײט
 רײב־ ׳רוס ברײנגען װעאבע פראםעסיעס

 זיײ וױדמענען זײ און ערםאאג, און טום
 די םון שסודױם דעם צו אעבעגס ערע

 און טאג זײ איגעז קערפערס. היכיעאשע
 רו־ און אבזעדװאטאריעש די אין נאבט

 פאיען און טעיעסקא״מן די אין קען
 נאט װעז התפעאות גװאאדינע אין ארײן

 פון עק אן דערזעהעז זײ און זײ העאפט
 אױף פאר קומט עס .װאס קאדעט. א

 צי אן. װאס װעניג זײ געהט ערד דער
 אפאאדידט טען צי ׳זײ אגערקענט כיען
ניט. זײ קימערט זײ,

 װען טאנ דער נעהומען איז אט נאר
 ערף אן זיך געםיגט װעאכע אבנה, די
 האט ערד, אוגזער פון מײא 240.000 םוץ

 שאמען געדיכטען איהר װארפען גענופען
 עואם דער ארן זון קײאעכדיגער דער אויןי
 םאררריכערטע די מיט געשטאנען איז

 מיט און האנם אײן איז גאאז שםיקער
 גע־ און צװײטער, ^ער אין זײגערס די

 פאר אויבען םון דארםען קוטט צי היט
 נעװען איז עס װי מינוט דער צו פונקט

 פאד־ װעם עס אז צייטוננ, אין געשריבען
 דער צו נעשטיםט. האם עס און סומעזי

 אסטראנאמען די אז ׳דאס הײםט רנע.
 אז, געטראםעץ. יא כיאא הײנםיגס האבען

 וױיםען ארויםגעוױזען, זיף האט עס וױ
 טענשען םיאיאנען און עפעם. יא זײ

 כײט געדענהט מאר ערשטען צום האבען
 אסטיאנאם. רעם ווענען נעדאגה נרטען א

 נעדענסען איהם מען װעם אבער אאנג וױ
 דער דיגיה. נםסא הײז ניט שוין איז

 דעד פון ט^כ דעם אין אז איז עיסי
 געװעז *םטראנאם דער איז חמה אקױ
2מאי סוז הצאד תנר
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w ױניאז הראוסםאכער דער פון אױפלעכונג וי
און«ד»נפ» מגסועאל

פארצוױיפ״ ניט יןייגכיאאטאר סען
 ױניאן קײן קײנםאא טאר סען ;אען
 די מעגען לעבען. דאס אנזאגען גיט

 ל.וים יעװאך, וױ זײן אעבען םון ססגיש
 האםעז, סען כיעג גאך, אבער זי זישיפעט

 צױ ישפעטער אדער םריהער װעט ױ אז
 פרײ אז כוחות; איהדע צו ריקיזומען

 װע- וױדער זי װעט יעפעטער אדער הער
 םיט װעט עש אז קורץ אעבעדיג, רעז

הביתים. תחית pc נס דער נעיעעהן איהר
V

 הםתים תחית םון נס דאזמען דעם
 נאנצער אונזער בײגעװאױנט האט

 די אויף באארד עקזעקוטיװ דזישעגעראא
 כיאנט־ אין סאסטיטינגען װאוגדערבארע

 :יט.;עװען איז עס טאראנטא. און רעאא
 דורך מעניצע;, צאהא גרױסע די אזױ

 ארבייטער־סאר־ צוױי דאזיגע די װעאכע
 אױסנעצײכענט, זיך האבען זאסאוננען

 האט װאס באנײסטערונג, גרױסע די װי
 פארזאמאונגען. ביידע אױןי געהערישם

 די אט אז בחױט, נעםיהאס דיאט סען
 זיינעז װאס טױזענדע, אח הונדערטע

 צױשפרייט, געװען צוריס אאנג ניט ביז
ע ״שדדאכע -־־ צדאװדדפעז אז  אײנ• דל^

 פאראײניגט וױדער זיך האבען צעאנע,
 אײן טיט ױניאז, מעבטיגע גרויסע א אין

 ציא און שםדעבען נעמײניעאםטאיכען
 פא־ זײע״ע אין זיך פאר ערקעפםען צו

 מעהר א םענ״שאימןן, מעהר א פיאיען
 אזא ניט כאטיט יעבען, אנ׳שטענדיגעז

 דער״ מעג כיען װעאכען װעגעז אעבען,
 באטראב־ *ניט אבעד טרױמעז, נאר װײא
טעגאיך. פראקםיש פאר באאד ׳עוין טעז

V
 פון קײנער װאש דאס, איז פיאײכט

 צונעזאגט ניט נאר ניט האט רעדנער די
 סעאערא דעט ארבײטעי םאיזאמעאטע די

 זײ װערטער קאארע אין נאר היטעא, םרן
 א*ז װאס און מענאיך איז װאס נעזאגט,

 טאכיענט איצטיגעז דעם אין טענאיך ניט
 באניײ די איז דאך און דערגרײכעז, צו

 א אויר פאדזאמעאטע די פון סטערוננ
 געװא• פארמינדערט ניט דעם דורך האף
 יטטארק־ די דאס איז םיאײכט — חגן

 פון אויפייעבען דאס אז ערבות, סטע
 אויף באויז ניט איז ױניאנס אונזערע

 אויפ־ סארט א באויז ניט איז וױיאע, א
 אעבענסאיכט דאס איידער פאאקערעז,

 גענעזונג. אמת׳ע אן נאר אױס, צאנקט
 א אויפצובאאזעז אײכט איז עס װארום

 אאעראײ טיט באגײסטערונג סינסטאאכע
 צוזאגען דעם מיט און פראזעז, ♦טעהגע

 דאס אבער גאיקען. נרויסע אאעראײ םון
 נער,2י םארגעחט װאס ענטוזיאזם, אז איז

 אויס זיך װעפט װאס באגײסטערונג א
 מיט צוזאמענ״צטויס עױטטען דעם בײ
 בא־ די װירהאיכקײט. טרױעריגעד דער

 קאאוק־ אונזערע פון אבער נײסטערונג
 אאער־ פאר ניט איז קענעדע אין מאכער

 א םאר נאר גאיקען, פאנטאסטי^ע אײ
 יטטונדע א םאר מעהר, ברויט שטיקעא

 אביסעאע פאר פראצע, שװערער װײניגער
 זײער א*ן זונעךיטײן און איבט מעהר

 אנ־ מעהר א פאר אעבען, פינסטערעז
 פון זײט דער פון באהאנדאוננ ״פםענדיגער

 אינ״ דער געװען איז דאס ;באסעס די
 רעד־ אונזעדע םיז רעדעז אאע םון האאט

 די אױף אח םיטיננען, די אויזי נער
 גע־ עואם דער האט װערטער אײנפאכע
 באנײס־ העכסטער דער םיט ענטפערט

 װי אוגז, םאר איז דאס און טערוננ.
 אז נאראנםיע, בעסטע ךי עײנט, אונז

 אין ױניאנס אונזערע פון אויפאעבוגנ די
 פאקם. פעסט־שמעהענדער א איז קענעדע

 ײען צײט, די נעקומען איז ענדאיך אז
ס בײדע די םון די'קאאוהםאכער ר ע ס  ש

 אז דערםיהאט, האבען הענקדע אין
 זײ און נעהן, ניט אזױ עס קאן װײםער

 אזוי קעםםען צו אנמשאאסען זײנען
מ,5  אז אױסםיהרען, װעצען זײ ביז *

 אויוי זײז זאא אאנע מקאנאםישע זײער
 צא־ עסאנאםישער חנר סים מדרגה אײן

אמעריקא. איז קאאססאכער איצע םון נע
V

 די אז סםס, שום סײז ניםא איז עם
 בײגעםראגע האט אינםערנײשאגאא

 א שױן אױם^נבוננ, דאויגער דער צו
 חאס 5אינטערנײ^ונ» די וױ יאוזו/ «אר

 יױ בעסםע איחרע קענעמ נאך נזףפיחס
 וױיײרעזי• די *ועריטם ;ניאךםומד

 צויעצס אםדיר״«יח און זײדעאן דענםען
n rm f .צוױי ערמםע די האכסאן

nr א %עס געסאזp זי n r כוחות y i

 אױיי באדעז• ׳עטײניגען דעם צואקערען
 יעװע^: די אויסגעפאלען איז נוריל זײער
 האט האכמאן ברודער און ארבייט, סטע

 ענד־ ארױסצובחנגגעז גליס דאס געהאט
 סײהער פון די ליכט און ?עבען צום ייך

 דארוס איז עס קערגדראך. םארזײטע
 כיא־ גיליקיליכסטע די םון אײנע געװען

 איג־ דער םון פיהרער די פאר טענטען
 י4ו אױוי האבען זײ װען טערנײשאגאא,
 מאנטרעאא אין מיטינגען קאאוקטאכער

 דערםיהאט, אין דערזעדיז טאראנטא און
 גע־ ניט איז ארבײט גרױסע זייער דאס

 נוי־ איז עס אבער נױוע״ן. אין גאנגען
 די אין װען אז געדענקען, צו טיג

 טא* און טאנםרעאא םון קלאוחמאכער
 אע״ נויטיגער דער געפעאט װאאט ראנטא

 איגטעמי^ די װאאט בענס־סונס,
 גארגיט אניטטרעציגוננעז איהרע אילע טיט

 אינטערניײצאנאא די אויםטאן. נעקענט
 דעם אױפבאאמז געקענט נאר יהאט

 שטאר״ א אין םוגק ־ אעבענס טאיענדען
 אעבענס־םונק דעי אבער םאאם. חען

 נויט־ איז עריטטע די זײן געטוזט האט
ערפאאנ. דעם פאר באדיננונג װ^נדיגע

 דעם בײ ריכטיג איז װאס דאם, און
 ריכטיג אויך איז מאטענט, איצטיגען

 אינטערנײ^א־ די צוהונפט. דער פאר
 כוחות איהרע איע מיט בארײט איז נאא

 קענעדע אין שאאוקטאבער די העאפען צו
 װעאען קעטםעז אבער קאמוי, זײער אין
 ניט זיך טארען זײ מוזען. אאײז זײ

 מען אז ׳ניט זיך ריכטען זײ און ריכטעז,
 א אױוי זיג דעס צוטראנען זײ וחגט

 װײסעז, זײ נײז, טעאערא. זיאבערנעם
 אז קעטפען, כירזען װעאען איײז זײ אז
 אײ־ צו בארײט זײן מוזען װעאען זײ

 אאעס, זיך פאר ערקעסםעז צו אום דעץ,
 הא־ קאאוקטאכער אנדערע װאס ארעס,

 איז דאס אױך ערקעמפט. יטוין בען
 פארזאטעיטע טאסען גרויסע די פאר

 געװארען םארגעבראכט קאאוקמאכער
 מיט און קאארקײט, פולער דער םיט
 די און באטאנוננ, .ײפטאיריוסטער רער

 טא־ איז טאגטרעאא פון קי־אוקטאכער
 אײנרײדעז טי: דארום . קאנען ראנטא

 *טוין װעט אינטעדני״טאנאא די אז זיך,
 ניט װעאען זײ אין# זי'׳ פאר טאן אאעס

 פינגער. א טיט צוריהרען זץ־ דאיפען
 אינטער־ די :יט קאז דאס אז וױיסען, זײ

 עס װאאט זי װען דאס און נײיטאנאא,
 גע־ ניט עס זי װאאט געקאנט, אפאו

 אינטערנײיטאנאא די װארום טאן. װאיט
 עס ממישות קנאפע א פאי װאס װײס,
 אאיין, איבײטער די װעלכען 1זיג א האט
 אניפטרענגוננעץ, אײגענע זײערע טיט

י ערקעטפט. ניט האבען

 מעכטי״ א אין ^רנאגידרם וױחנד
 הונדערטע און 'הוגת״טע ױניאן.

 לא;ג ניט ניז זײנען װעאנע די,
 צױ איצט זײגען רזײטען, פון געייעטאגען

 זײנען און ױניאן די אין ארײן ריק
 םאר קאטוי גרױסען דעם צו בארײט

 זיין צו רעכט זײער פאר ױניאז, זײער
 אעבען צו רעכט זײער פאר ארגאגיזירט,

 צו בארעכטיגט דינען טעגיצען וױ
אעבע;.

V
 אױסגע־ ;יט קאטוי דער איז :אך
 טיפזשטע אונזער איז עס אכער בראכען.

 א באויז איז עס דאס איבעדצײגונג,
 םיז םײער זלעד װען פון פוא;ע
 כיײ אײנצייםיג ארוטכאפען װעט קאטף

 קענעדע: אין צעגטערפ' קדאוק דע
 באסעס ךי טאראנטא. און טאנטדעאי

 אייניגע דער״צטעהט. ׳צױן עס האבען
 אנגעהוי־ באצײטעגס יצױן האבען זײ םון
 מיט ארבײטער די סטרא^ען צו בען

 ״שוין W האט איינער יע, יאק״אוטס^
 זײנע ׳טער#רי^<רב וױיא אויסגעפיהדט.

 הא- יצסלאםעז, געהארכזאטע געכטינע
 זיך אזן טוט מיט אנגענומעז זיך בען

 אום אװערטײם, ארבײטען צו אפגעזאגט
 ײאוגדערבארען דעם בײ זײן קאנען צו

 זײ טאנטרעאא. אין טיטינג קלאוסטאכער
 האכען זײ אז טײנען, באסעס דאזיגע

 אעצ־ די םון ארבײטער די טיט טאן צי
 אויס־ באלד װעאען זײ יאהר. םאר טע

 טעות ביטערעז א םאר װאע געםינען,
 איידען יטװער װעאען זײ אוץ מאבעז׳ זײ

 וױיט־ טעהר אנדעדע, טעות. זײער םאר
 איננאנצען ניט זײגען ײעאכע זיכטיגע,

 טאטענטאגעם זייער ®ןן ^ןדבאענדט
 א טאכען די*ארבײטער, איבער נצחון

 צו קוטעז צו באצייטענס יטױן פארזוך
 ױניאן. דער טיט פאר״פטענדיגוננ &

 בעסטער דער אונז פאר איז אאעס דאס
 טאנטרעאא אין קאאוקמאכער די אז סטן,
 מװעא זיאוים שטעהען טאראגטא און
 מיר כאטיט און, קאמף, גרויסעז א םון

ביטערער, א ײיז וועם דאס אז וײיסעז,
 װעט װאס קאמףי, א ;קאטף עװערער א

 םון זײט אײז פיז װערען געשטערט
 דער פון און אינדזיטאנקיטאנס. אאעראײ

 אױוי טריקס, אאעראײ םון זײט צוױיטער
 עקפפאואטא־ געװיסענאאזע :אר װעאכע
 מיר דינעז דאך פעהיג, זײנען טארס

 גע־ װעט דער-קאטף אז איבערצײנט,
 פאא״צטענדינעז א מיט װערען קדױנט

 *טעפען טיר ;ארכײטער די פאר זי;
 אומצװיײ דער םון זיכערהײט אינזער

 די סון אנטוטאאסענהײט פעאהאפטער
 טא• און טאנטרעאא אין קאאוטטאבער

 געגען זיגען. צו און קעטפען צו ראנטא
 אאע װעאעןז אנטיטאאסענהײט דאזעע די

 און קאפיטאא םון טריקס און טיטאעז
 ארױסוױיזען העאםערס־העאפער זײנע

טאכסאאז. אײנפאך זיך
v

װע־ כאריהרט דא טוז זאך אײן :אך
 א פון זיכערהייט די אונז גיט װאס רעז,

 ערפאאנ. זיכערען און יזאטו* נרויסען
 צוטרוי, נרויפער טיפער, דער איז דאס
 פיה־ קענעדע אין קאאוקטאנער איע װאס
 קײן אינטערנײיטאנאא. דער צו לעז

 קאן רױטער, אדער יצײארצער טײפעא,
 ארבײטער די צוױיטען קוטעז ניט איצט

 ענד־ קאטף. איז פיהרער זײערע און
 אינ־ די דאס געאערנט, זײ האבען איך

קײגע אויג אין ניט האט טערנײיטאנאא

W וײ נאר וױ ציאען, אנדערע W W I 
״ אאע. זײעד פון םאדבעסערונ; ז וױײ ז

a אונטער םאראײגיגט אאע n >אײנצינ 
 אן ױניאדםאעגן דעם ארכײטער״םאעג,

 צו איגטריגען קײנע װעאען פאאגאיך
 צוױסטיגקײםען אח טחאויןות טאכען

 אר• םאראײניגטע קעגעדער די צוױיטען
 ניט אינטערנײשאנאא דער און בײטער
 איג• די אז ׳אאע וױיסען זײ העאםען.

 אץ פיהיערין זײער אאס טערנײ׳טאנאא,
 זאף, קײז אױסאאזעז גיט װעט קאטוי,

 װײ• זײ זיג. א פאר נויטיג איז װאס
 װעט איגטערניײטאגאא די אז אױך, סען
 אױןי זאא סטרײק דער אז דעראאזען, ניט
 *ו*ינ װעדעז פאראעננערט טאג אײז

 זײ• װעאכע םאדערונגען, איז עס װעאכע
 ןײ דערגרײכבאר. ניט דערװײא נען

 n אין סאי גאױכען םואסטע! דעם האכען
 אינ• דער pc מאטיװען די םון רײגחײט

 ערםא״ איהר אין סאי און סערניימאנאא,
 קעכד אזעאכע פון אנפיחרערין אאס רונג
 צוטרוי געגענזײטיגעז אזא כייט פע.

 קעמפענ• דער פין טײאעז אאע צװײטען
 אגטיפאאסענ• אזא ארן.מיט ארמײ דער

 איצט העריטט זי װי קאםןי, צום הייט
 קענעדע, זיא קאאוקמאכער די צוױיעען

 זײן גאתיט אויס. זעהט אונז װי ׳קאן
ערםאאנ, װי רעזואטאט, אנדער קיין

V
 זי*. ײי וױיניג ןעניגע, די צו און

 דעד• ניט נאך דזאבעז װעאכע זיין, מעגען
 אויפאזמ דער פח אנקומעץ דאס םיהיט

 n צו ;ױניאז דער םאר צײט בענדער
^ י ג ע ײ^ן ^א&י י  באהעדפט אדז נאך ז

 ״ערעקעדיג״ און יאויפ םוז געפיהא ־א םון
 אגיי אז מאכעז צו צו מיר רופען קייט,

 פו׳ן באםרײען צו זיך און ׳עטרענגונג
 מום־ און פארצװײםאוננ םון טײםעא דעם

 ;עיענטעט! זײ האאט ,װאס אאזיגקײט
 אײנחד בײזע א גאר וױרקאאך איז עס

 און הי^םאאז זײנט איהר אז דעניש,
 מעבסינסמ, די זײנט איהר מאכטילאז.

 און װיסעז נאר עס זאאט אידזר װען
 נעמאכט מון»ן יןאאוקס װעאען. יעטארק
 םעסט נאר זענט איחר ווען און װערען,

 .ניט .באײבעז זײ װעאעז אנט׳טאאסעז,
 נעמאכט נאר װעאען זײ ביז נעכיאכט,

 אױןי באדיננונגעז, אײערע אױו* װערען
 6תנאי אזעאכע אומ» באדינגונגעז, ױניאז

 וױצ װאס ארבײטער, קײן װעאכע מיט
 קיץ האט מעגיט, אאס פיהאען אויך זיך

 אין (\H זיך. *טעמען צו ניט אורזאכע
 אינטערניײטאנאא, דער פון :אכיען דעם
 אר• נרויסער דער פןן נאמען דעם אין

 אין p» אכיעריקא איז באװענוננ בײטעד
 צױױאיזירטער :רויסער גאנצער דער

 יפאים^ :צו אײך צו בייר רופען װעאט,
 ניט באײבט !רײהען די אן אן זיך
 אײעד זיר װעט איהר !היגטען םון

 מיט *טעכיען דארפעז אעבען נאנצען
 אײער נייט און יטרעקעדיגקײט אײער

 װאס בדידעד, אײערע אאע צו פאיראט
 6ענט״טאאסענע אז איז ארױם נעהעז
 אויך נאר זיך, פאר ב^ויז ניט לאביף,

 יטרעקע• זיא םארצוױיםעאטע אײד, פאר
 טאנ, דער קומט עס געדענהט, דיגע.

 מעדעאיה פיהאט װאס מעניט, יעדער װען
 ניט זיך פיה^ט װאס ארב״טער, יעדער

 טרעטען האז טעז װעמען װארים. א װי
 ךי צװײצען זײן מוז פיס, די מיט

!ארײן ױניאן די אין קעמנער.

•V
 אר־ אונזערע באגרײפעז דאס און
 און קענעדע, און טאנטרעאא פון בײטער

 אומנעדואד אמת׳ער מיט ברענען זײ
 אין ארײנצואװארםען זיך ;יבער װאס
 א וױרקאיך איז דאס איז לואמוי. דעש
 װא־ '.,ערװאבען טויטע די װען״ ׳פאא
 אונזערע געװעז זיינעז ״טויט״ רום

 איבערהויפט ?ענעדע, פון קאאוקסאכער
 מאנטרעאא. פון קאאוקטאכער אונזעדע

 איז ?יאוקכיאכער די װעז צײט דער אין
 גרעס־ די אונטער דאך האבען טאראנטא

 יױ זיייער אנגעהאאטען יטװעריגהײט טע
 גע־ קעכיפע, זײערע אננעפיהרט ניאז,

 דאך און נידעראאנעז, אאעראײ איטען
 פאראאזען, :יט אינגאנצעז ױניאז זײער

 פאא דער געװען אזוי ניט אבער עס איז
 םון ק^אוהמאכער מעהרסטע וײ פױט

 מעכ־ גרויסער דער םון טאנטרעאא.
 איז יאהרען אטאאיגע םון ױניאז טיגער

 אײנ־ אײניגע נאד חורבן. א נעײארעז
 די אייט. ױניאז נעבאיבעז זײנען צעאנע

 םאר־ געײארען זײנען אבעא איבעריגע
 םאראא- האבען און מוסאאז, צװײםעאם,

 געװען איו אאנע די ױניאן. זײער זען
 םאר פארגעקוםעז אםט איז עס אז ׳אזא
 בי־ די איבערנעבליבענע רע׳צטעא דעם

 נע־ ניט װאאט עס אױב פראנע טערע
 די אױפצונעבען אינגאנצען בעסער ײעז

 ביסלאכ־ ביסלאכװײז, אבער - ׳ ױניאן.
 •האאוסםאכער מנעדער דער *זאט וױיז

 thp גרויסען צום איז עס און ערוואבט
 האם ער וואס האכםאן, ברח־ער pם דים
 דעם אױסצונוצען םאר״שםאנעז נום אזױ

 אזד גײעם א ארײנבלאזען און םאםעגנ^
 אוז צחײםע די בען

p i r אוז #נײנאד סארטריקענםא באלד

 עםנרןי צוױי אונזערע צו נראסולאציאן אונזער
66 לאהאל אוןי 6 לאסאל לאהאלם, דערי

 עס פארדינען אאהאאס בײדע די
 צואװינשען זײ זאיען םיר אז בשר,
 זײע־ אין /[רפאאג גרױםען דיער צו גאיק

 און באסעס, די טיט פארהאנדאונגען רע
 בעסערע אאץ פון אויפפיהרונג דער צו

 זײערע פאר באדינגונגען בעסערע און
 ניט קאםף. א אהן דוקא אוז ארבײטער,

 זיך יטרעקען אדער זץי יטעםען מיר דאס
 דער איז נױטיג, װען קאטף. א פאר
 די זיינען אונװירדיג און הייאינ. קאם̂ן

 נאר אבי אונטער, זיר גיבעז װאס יעניגע,
 ארבײ־ אזעאכע קאטױ. א אױסצומײדען

 ױ־ א אין ניט וױרקאיף זיף־ פאסען טער
 איז זײט אנדער דער פון אבער ניאן.

 דאס אױף אונטעריטעצען צו נאריש עס
 ארבןיטער־זינע, יעניגע די טיגדעסטע

 םרידאײ דורך דערגרײכט װערען װעאכע
 טאר פען קאסף. א אהן האנראוננען, כע

 יעניגע די אז םארנעסען, ניט קײנטאא
 באדײטענדע אױס םיוזרען װאס ױניאנס

 א אהן מעמבערמיפ זײער פאר נעװינסען
 װאם ױניאנס, די מעהרסםע זײנען קאסוי
 בא־ זײער איז עס און קעםפען^ הענעז

 װאס קאמוי, צום ברײםוװלינקײט סאנסע
 צו נױטווענדיגקײט די זײ םאחשפארם

 םארגעםען, ניט אויף דארוי מען קעםפע?.
 זײן מוז יוניאךםיהרער אטת׳ער דער אז

 םרידליכע אנצוםיהרען םעהינ א?ױ ■ונסט
 און בחים, בעאי די םים םארהאנדלונגען

o% נעוױנען n, םאר מעגליך איז עס װאס 
 א אנצוםיהרען וױ םעםבערס, זײנע

איו פעאע ‘ םעהרסםע רי pא ססרײה. ־
ײ PDfnjr דאס ̂־אס ׳יװעחװ/ ג ײי״

 נראטואאציאן א ?ומט דערפאר צװײטוג
 אלמד איז ױניאז דערמאנטע די נאר ניט
 ערםאוד געניטע, זײערע אויף נאר ׳םײז

פיהרער. פעהיגע און רענע
V

 םיט געװינס, א װירקאיןי איז עס
 הא־ שטאאצירען, טעג 6 אאקאא װעאכעז
 מעם״ זײנע פאר אױסגעפיהרט בענדיג

 א אוז 7 און םינף פון געווינס א בערס
 איצטיגעד דער אין פראצענט. האאב
 איז טעגדענץ אאגעמײנע די װען צײט,

 דעי איז װײדזשעס פון רעדוצירונג א צו
באמערקענסװערטעד. נאר זיג דאזיגעד

 האבען מאסע די ײען טאטענט, דעם
 דעי םח םאדערונגען די צו אײנגעשטימט

 םאר• די װען ׳צײט דער םון נאר 4ױניא
 םון אננעפאנגען, זיר האבעז האגדאונגען
 םעחרי די אח טען,22 דעם דעצעטבער

 בעידיײ• קרעען װעאען ארבייטער סטע
 נאמ נקלד דאם זײ װעט גאטיראיך,

 עםלימנ די אבעד קומען.־ צוניץ עטארק
 וױיזא עם אלעם. ניט זײנעז דאלאר
 חמ* פון ױניאן ^םארקע א װאס אבער,
 |jrp ארבײטעף ציל־באװאוסטע קעגדע

׳■־ ן אויסוױרקעץ.
 • v___k

 i|*«m ריכטמ אויןי איז דאםזעאכע
 יאמאל עםבחוידערי צװײטען אונזער

 כאנאז די אלס איז.נאקאגט װאס
v n r r r a.̂ באנ זזאמז די »ױך 

מים fitt אנריםענם זײעז־
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מ! ?ו! ס חןזוי ױ «1ו מ « י א ר ת ^ ^ ! ו א
 נרטעל-n פארינען צוס געגעגואין אין

 נאנץ א געװעז pn װאס מיטיגנ, יערייכען
 דעד חאט איחס אױף וױיל עטורטדיגעה

ס דעם אנגענומען נ, ע. ג. או ^  nr נ
 שאאו^איעױי״ דר״ אצא פאראײניגען

n דו גרײטער םון טאר-אאקאאס r אין 
v װאס ׳א«ערײטאײלאקוןי אײן n איצט 

v ,2 לאקאי איס באיןאגט n טיטיגג דער 
 נעלא- גאנץ א נעװען טאנטרעאא אין

 איחם אדוי װארים רוחינער, א #סע:ער
 געפיחל א סיט געװארען באריכטעט איז
 חאט װאס נא׳צלוס, דער אז פרײד, פון

 פארניטערוג^ סיל אזױ ארױסגערוםען
 H וױרקאיכקײט. א קוױן איצט איז

v װעאכע אפאדציע, n אזױ געגאגגען 
 װדאדאיאדציע ארת׳ע קײן וױ וױיט,
 ער- נאדארפט ניט קײנמאא זיך װאאט

 ,ד און געבראכעה ענדליןי איו אויבעז,
 אזױ ארױסגעיןוטען איז אינטערנע״צאנאא

 אאע אין וױ אוננאזיגנאר, אזוי טעכטע,
קעספע. אנדערע
 מײ דער אז זאגען, דארום קעז פען

 נצחוךסיטיגג, סארט א גערוען איז טיגנ
 געפײערם װערט װאס נצחיץ, א אבער

 נרויס װײיל געפילדער, איבעריגען אהן
 די וױ טארקc, און ׳דג דער איז עס װי

 Vn וױנטיג וױ םיהלט, אינטערנע^אגאל
 םאר אױפםו דער געװען איז עם נויטינ

 אונ• pc פאר^טארקערונג וױיטערע די
 באמת, זיןי ױ שעמט דאך יוניאן, יזע

 איהר םון סיטע, אײגענע איהר פון דאס
 געחענט האכען כאוט און םאיײט אײגען

 האבען װעיכע געגנער, ארױסװאססען
 געפיהל יעדען זיף םון אראפגעװארםען

 זיך געװעהרט האכען און ישאנדע, םון
 טיטאען, מיט אינטערנע׳עאנאא די גענען

 פון םוגק א מיט טענ׳ע קײן װעאכע
קײנ• קײנטאי, זיך װאאט מעניטאיכיןײט

 קאאר זיך האט נעםיהא דאדגער דער
 דעם אין סײ ׳שארוי גאנץ ארױסגעוױזען

 אין סײ זיגסאן, •רעזידענט פוז רעפארט
סעקרע- דדפענעראא םון רעפארט דעם

עורער  דעם איז סײ באראזי, טער־טרע̂ז
 ■עראמםײן װײס־פרעזידענם םון רעפארס

 גאג״ דער פון רעיארם דעם אין סײ און
 אױסערװעהאט איז װעאכע קאמיטע, צער

 כאיפיוס דעם דורכצופיהרען געװארען
 געהערשט האט עס ב. ע• דעם פון

 ?זטיםונג, געדריקטע העכסט א וױרקאיך
 װעאכע דערצעהאט האט פעראיעטײן װען

 געטוזט האט קאמיטע די ערנידריגונגען
 אויפ־ די אויסצוםיהרען אום אױס״טטעהן,

 נענוםעז. זיר אויזי האט זי װאס נאבע,
 איײ אםדור, װײס״פרעזידעגט װעז און
 קאטיטע, אױסערװעהאטער דער פון נער
 צארן םון געפיהא זײן אױסגעדריסט האט
 פון האנדאוגג די נעגען ענטדיסטונג און

 עפײעגדיג ,17 ילאקאל געװעזענעם דעם
 װען קאכייטע, אויסערװעהאטע די אױף

 פאיכט, איחר ערםיאען צו געקוטמן איז זי
 איהם טוט עס דאס װעדטער, די איז

 יענעם צו גראדע האט ער װאס אײה
 גע־ ניט און קוטעז, געקענט ניט ריטינג
 באאײדי־ די ברידער דינע מיט טײאט

 אײדען, געטוזט חאגען זײ װאס נוגנ,
 געםיהאט ב. ע. ג. גאגצער דער האט

דאסזעאבע.
 האט װאס אוכדפטאנד, צװײטער דער

 אוים׳ז אוכיעט םוז עאטען א געװארםעז
 סע״ םון טויט דער איז פיטיננ, איצטיגען

 םי־ יאהרען־אאנגען דעם גאפפערס, מױעא
אדבײ־ אמעריקאנער אונזער פון רער

 אױף אכטענדיג ניט םארבעסערונגען.
 געהאט ניט דוקא האבען זײ װאס ׳דעם
 אעצטער דער אין סיזאנס גוטע קײז

 ארבײטער ארגאניזירטע ניט פאר צײט.
 אומ־ אן וױרקאיף צײט יטאעכסע א איז

 איהם םיט טאן באס דער לאז דאז נאיק,
 מיט אבער אזױ ניט נאר, װיא ער װאס

 ניט העאםען דא ױניאן. ״טטאדקער א
 און צײטען, ׳טאעכטע די אפיאו באס דעם
 ױניאן געפאדערטע די נאכגעבען טוז ער

 נױטיגט ער װי שנעל, אזוי באדיננונגען
 םאר מאכען װעאכע ״הענט/ די איז זיד

 הארצען גאנצען םון ארבײט. די איהם
 אאץ אאקאאס צוױי אונזערע סיר וױדפען
 זײעחנ אין פראגרעסירען צו און װײטער,

 און מעםבערס. זײערע םאר אייסטונגען
 אונזער אז זיכער, אויף זײגען מיר

 סיט װײא װעחנן, מקוים װעט װאונש
 מניאךאײכעל דעם םון אײנםיהרונג דער
 שוין ארבײט וואלכער טרײדס, די איז

 םון אײנםיהרונג דער מיט און גוט, זעהר
 #םאנד אינשוחננס אונעמוולאיםענט דעם
no ױניאנס אונזערע םיז •ראגרעס דער 

 ראמיגער, און ראשיגער אאץ ײעיעז
 נאד מטעהען וחנלמ די, אפילו אז אזױ״
 אנחוי• זאלען ױניאן, דער אויסער איצם

 צוױ- חילומ גרױסען דעם דערםיהלען בען
vv\ װאם ארבײטער, אן vn אp • מגײ 
Wדער אױסער איו װאם אײנענ^ און ״ 

 זײ זאלנן רעזולםאם אלס און ייגיאז׳
 «ו פארלאגנ גרוימז דעם ףרמיירען

 עחר־ אלע כלם יוניאדאדבייםער, וו^נו
jrw 1אי p jn ןװניײד. •רבײנאאי

H כ«מקטער״שטױכעז ®א־ 
 לןװןודמעד״ טען3 דעם װעגען

 i ע. נ. דעם זון מיטינג לי
קענעדע. מאנטרעאל, אין

x ®ץ

-W1 געפיחיפויע *n טער-נאװממנג״
 סע<- און זיגסאן ■רעזיד^נט האט טער

 -jfj ז״ערע יױסגעדױמט נ>דאוי רעטער
 םאראוסט, גרױסען דעם איבער םױזאען

 אסע- אין ארנײטעו^נאװעגונג די װאס
 אעטערנע׳פאנאא אוגזער און נכאי ריקא
 םון טױט דעם דורף געאיטען האט נפרט

 איז, טרײסט א״ן גאסיערס* סעמױעא
 •רעדדענט ניײערװעחלטער דער דאסא

 וױאיים כרודער אײ פ. א. דער םון
n א איו נריה yo, כאמאנט ו1א װאס 
 -ארכ״טער״םיח חעכסט׳עהרליכער אאס
 h ערםאהרונג. יאהרעדיאנגער פי? רער

 אױןי דןי םיהאט אינטערגעישאגאא
 ידע- איהר מיט האט ױ װאס יצטאאץ,

 -נאס סעמױעא צו כױסט דעם וענטירען
 ׳יענען דין פון טמג יעצטע די אין ■ערס

 אײגדרוקספוא״ דעם אדף ארױסגעוױזען
 װאס אכטוגג אוז ליכע די אוםן סטעז

 אײזם. צו פיהיט אינטעדנע׳שאנאל די
 אינטערנע״עאנאל די האט אורחא, אגב
 זיןי געסאכט אקט דאדגען דעם מיט

 די אץ כאאינט און געאכטעט העכסט
 אסעריהאגער גאנצער דער ®ון רײזזען

 פ^געסט ד און ארבײטער״באװענוננ,
 און אדכײטער־באװעגוגנ דער אין 0איצ
 גרױסען דעם ל. אװ ,r א. דער אין

רעכט. טיט איהר יןוסט װאס •אא״ז,
 זיך מיטיע אעצטער דער האט אױןי

 מיסי;- אגדערע אלמ pc אױםגעצײבעגט
 אזוי ניט געדױמדט האט עד װאס גען,

 פון כױטינגעז םריהעריגע די וױ לאנג,
 דעם פאר אח־׳ יאהד. •אר אעצטע די

 ער״ אורזאכעז. פאר א דא אױןי ?ײנען
 אנגעפאנ״ מיטיגג דער זיך האט ?טענס,

 זוגטאנ. טאקע גאר סאנטאג, ניס געז
 איז כ. .v נ• דער װען ׳טאג זעאבען דעם

 צוזײטענס, מאנטרעאי. אין אננעסומעז
 געװעהנ־ די אינגאגצען געםעהאט האט
 קאכײ־ אױף נערעטעני׳ש גרױסע איכע
 מײ םריהעריגע אאע װעאכע מיט טעס,

אויסנעצײכענט. זיןי האבעז טינגען
 םארפעהאט האבען קאכייטעס די צו

 םאנט- וױיל עריטיינונג, זײער פאכעז צו
 צו אדער וױיט צו ביסעא א איז רעאא

 » געהאט דארט האבען כייר װײא קאאט,
 זירא, אונטער גראד 20 םיט טענ #אר

 אורזאכע, אנדער אז אירגענד צואיב צו
 אזױ pא נעקוםען. ניט זימען זײ אנער
 די װידסען געקענט ב. .V נ. דער האט

ביזנעס. אײגענע די צו צײט גאנצע
געװען. יא אבער איז קאכייטע אײן

 (היב־ ״האיאס״ םון קאנייטע די איז דאס
 װעאכע ),,סאסײעט א״ד איפיגראנט רו

 א גאר פיט ב. ע. ג. צום ;עקומעז איז
 ער־ יארק נױ אין ;עיטיבטע. טיעײןאװע

 באעטעא, אוכיםאראגטװארטאיך אן שײ:ט
 פונק־ אעבענס איהר םארפאסקירט װעאכע

 אפט און םויאע טיט װארפעז *שפוץ םון ציע
 םון צירקולאציע די װיצען. פאסקודנע

 נע״ הטארק איז באעטעא דאזיגען דעם
 די אױפצוהױבען כדי אט אין םאאעץ,

 באעטעא דאזיגע די האט צירקולאציע,
 זעהר א כאטיש ״שמוציגע, א אנגעהויבעז
 ״האיאם״. דעם אויף אטאקע אידיאט״צע

 שנעא אזוי ״האיאס׳/ פון פיהרער די
 אטאקע, ער׳שטע די עריטינען איז עס װי

 אײגע־ זײער ״עאנעװענדיג ניט האבעז,
 זינען איז באױז האבענדיג און עבוד :עם

 זיף ״האיאס׳/ פון ארבײט גרויסע די
 דא־ דעם םון רעדאקטאד צום געװעגדעט

 זיך זאא ער ריניטטאק־כאעטעל, זיגען
 *kp א ערװעהאען אאײן און זײן מטריח
 די אויב אונטערזוכען, זאא װאס מיטע,

 ריכ״ זײנעץ באיעואדינונגען נעסאכטע
 אפיעטעאען ער זאא דערוױיא אבער טינ^

יטסוץ־קעכיפײז. זײן
 עהרענ־ זײן זיף, דאכט #קעז װאס
 דאזיגער דער אבער איז ? האםטער

 אײנגעגאנ- ניט דעם אױ,* חברה־טאן
 אױוי באאטע כײט װארסען זײן גען.
 דאס םיהרער, איהרע און ״האיאס״ דעם
 אאע כיוזעז אויך אנהאאטען, ער מוז

 רעזיג־ גאײף ״האיאס״ םון םאױשטעהער
 אונטער־ נעםען זיןי ער װעט דאן נירען,
זוכען.

 װי םדום-ױשר, אמת׳ער איז דאם
 װעל־ ■עסט״כאעטעא, אזא פאר ■אסט עס
 די םון קאאה די און שאנדע די איז כע
 פון םיחרער די און ׳אידען. יארקער דו

 האבען פמחר סענענדינ נים ,.האיאס/
ם^ אזא םיט ױכוח קיח  זיד האבעז נ

 ארבייםער-באװענוננ, דער צו געװענדעם
 ״האיאם״ גאנצער חנר װעסען אויןי

ס ד י ם  אױססלייבען זאל זי אז ידך ש
 אונ־ אלעזf װאם םארמםעהער, איחרע

 און •מעלמגענהײם נאנצע רי טערזומז
אורם״ל. זיתר ארויסםראנען ואן

j דער  j .ש$ר97ראינקע דער סו| ב 
* ױהזמרעגדיגn #>ג»צ - * *m *m דער

אינערא^עגעגדי; אױן און מאלימ^
11 m t H•א v n אוספאר• א^נ׳ס

 י,ױ געיןענט דט יןאט נאעט̂א אנטװאדטריר
 גאנצע די אז נא׳צרוס, אנדער VV n 1לי

v אטאקונ n סיט געויאדען אױפגענוסען 
v געל^נסטע ,ד n o v m w  v n אבדכ״

J ivu יז *V איז אטאקע נאנצעד דער 
 דיעער א pc פו» סער?ען צו ניט

 דעש ייידסאכען חעאפען צו אנדנט
 אזע^כע אױכ ?ארויציאן, 1פו ״האיאס׳׳

 ועא- דער אין אנעד דא״ וױרמאיף איו
 גא^וידיגוננ די vn אײנסאי צ^ט^ נער

 פון קוסען זי סעג און געװארען, געסאכט
סעהר, דט vn יןװאי, ^מציגסטען דעם

ו ׳רעכט וױ v אן י v n r v גדיגד* און 
 אוגואר- נאנץ דודןי אוגטמחוכונג איכע

w טײאייצע m\ װעדען געסאכט ואי 
 דעם ב. ע. ג- דער גאר דט דערסאר
 אױסעדװעהיט און ״חא>»ס" סון װאונ״פ

 זיך זאי ױעיכע האמיטע, א ?ײט דיז סון
 װעל״ אוגטעדווכונג, דעד אין נאט״ייגען

 נדינד״ העכסט א fMf no אין ז״ן ואל נע
אונוארט״א״עע. pא כעיל

 קײן ניט האט װאס זאר, א נאר
 אינטערנע־ דעי סיט ?ו״כות דירעקטע

ל * :*  אױף געװארען פארגענראנט איז ש
 צײ• די סון ^רײנער דער מיטימ, דעם
 ער- צודיק װאנען ■אר א סיט חאט אען

 סדאיאט״ מאדאם ®ון נרױי א האאטען
v n  ,pc איהם צו ?ין װענדעט ױ װמיכען 

 אמאניזאציע, רי אױכ אנפראגע, r» מיט
v ער װעיכ^ר סיט n םארבונדען, איצט

 ניט װאיט נאקאגט, איהר איו עס וױ
 עטײאס סיט נעשעגט דט אח נעװאיט
 קיאיאט־ גענרינדעטעז דעם המיפען

 עקזיס* צו סאסחװע אין הידמוועאום
קיאואט־ נאסעז דעד אז אוױ, טירעז,

 רוסי- די ®אדאײכעם. ניײנען זאי py ו
| w ׳אדים איל^ן גזמיסזזז

 דא־ די אויפחאיטען יןעגען צו אום
 זײ װאס אימם, איגסטיטוציע; זי׳;ע

w פאר טאז קענען n אינסטי״ דאזיגען 
 פיזייעע זײעל בײצוטראנמן איז ׳טוט

ל, צום וױ אדנײט, '* ש ײ  האאץ, האיןען ב
ײ דעם א*ראמען  מים אבער װ., ז. א. ש:

ײ קעגען נעאט  הא- זײ זזעאפען. ניט ו
 אױפהאא- די און גאדנים. אלײן בעז

 קאסטען דאחי טוזעאום דעם מון טונג
 געװען זי איז יעהרליך. דאאאר 500
 זיך האט ױרא•, אין צוריח אאנג ניט

 דז״טארדזיט םון קאכייטע א געגרינדעט
 אגדערע און וועיס ג. ה. ?ןאא, בערנארד

 װע• זײ און קראפאםקין, םון פארעהרער
 בעסטע, דאס טאן זײט ױיער םיז אעז

 זי וױא גענוג. דין ניט עס װעט דאך
 או:- אין אנפרענען זאאען כייר ׳אונז םו|
 ניט ײאאט זי אױב ארנאניזאציע, זער

 פאר טאן עםװאס געװאאט און געקענט
 קרא״ נאניען דעם םון ®ארא״ביגוגג די

 רעװא־ דענקער, גרױסען דעם יאטחיז,
בימנשעדפרײנד. און אוציאנער

 אויס- דער מיט ב., .V דער pא
 באיטאאסען האט ?זטיכיען, ,צוױ pc נאם

 פון בײטראג יעהרליכען א באוױאיגען צו
 קדאיאטקין- דעם צו דאאאר הונדערט

 װעט עה וױ אאננ, אזױ מוזעאום״םאנד
 די ביז ׳אא:; אזוי ה. ד. נױטיג, זײז

 ענדע* ניט זיך װעט רוסיאנד אין אא;ע
 pc םארעהרער םיאע די אז אזױ, רען,

 זאיען נוםא רוסאאנד אין קראפאטקין
 קרא״ די אױסצוהאאטען ישטאנד אין זײן

פאטקיךאינסטיטוציע.
 דערבײ, ״שוין האאטען כײר אז און
 ער• האבען סיר אז באטערקען, אאטיר

 פאר דאלאר הונדערט עקסטרא האאטעז
 קעמפײדקאכיטע דער פון צװעק דעם
 סײנ־ י. וױיס-»רעזידע;ט אונזער פוז

 ״נעאאפען״ ער איז באקאנט, װי בערג.
 קעט־ אעצטען דעם אין קאנגרעסכיאן אאס
ײ װי גארניט, ׳און פײן,  װעא־ אײטעז, ב

 בײ תאפ איבער׳ן זיך פאר^ואדינען כע
 קעפיפײך זײז בײ איז קעסי״ן, יעדעז

 הונ־ עטאיכע גראדע נעבאיבען קאטיטע
 איז זײן, קען דאס, װאס דאאאר, דערט

 האט םײנבעדנ ברודער װי אורזאכע, די
 ניט איז ער װארום געװיצעאם, זיך

 געהוטען איז עס װעז איז ״דעראאפען״.
 פײנבעדנ האט ״חאוקה׳/ פון סראנע די

 זאל דאאאר הונדערם אז סאמעמלאגקז,
 קראפאט־ טאדאם צו װערען אפגעישיקט

 קרא־ דעם םון אױפהאאםוננ די םאר קין
 טענ די אויף איז װאס פאטיןיךכיוזעאום,

געװארעז. ערםיאט
 זיײ צװײ די געװען זײנען דאס אט

 םארנעקוםעז וײנען װאס זאכען, טמע
 פערםעא־יעהרליבעז איצטיגען דעם אױף

 װעאכע אוז ב. ע. ג. דעם םון םיטיננ
 די ציים. װעניג גאנץ פארנומען האבען
 נעוױדמעט איז צײם איבערינע גאגצמ

 אנגעאע- די צו או^איסאיף נעװארען
איננ^ןרנע׳שאנאא. דער pc גענחײםען

 אז זײץ, נים cnyijc גאר סעז עס
 גע־ אפנעגעבען איו צײם מעהרסטע די

 נינ אין אנגעיענעגחײםען די צו װאראן
 ארוטגערעדט גרינדליך איז עס יארק.

 ואץ קלאוקמאמד-סיטואציע די געװארען
 םעגלימיי״ איהדע rtn סיט יארמ גמ

n *קסמתתדקאםיםע די םען. r  vw

און ארנײט, אילוד סיט פארטיג באי״ד
 םאר• זי װעט צײט קורצער א אץ גאי

 גאװערנאר־קאסיסיע דער םאר נ״ענגען
 חאט זי װאס ארץ סון רעפארט איחו

 איחר םיז סישף דעש אין אױסגעפוגען
 און קיאר איז זאך אײז איגטערזוכוגג.

״ ע. ג. גאגצען פאר״ן םעסט  איז, דאס און ב
 ױ;״ דער זיפ פאדערוננען צוױי די אז

 האג־ צאהא די םון באגדעגצונג די :יאז
 װי דדשאבער, יעדען פאר טראלטארס

 בא׳שטימ״ א פון גאראגטירונג די אױןי
 באישעםםיגוננ מאכען׳׳פון צאלא טער
 אײנ- די זייגען סאאכות בעיי די פאר

 באזײטיגען גרינדאיך קענען װאס ציגע,
 װי איבאען, עלןדסטירענדע איצט די

 צױשטאנד, כאאטי״טען גאנצעז דעש אױןי
 קיאוק־אינדוס״ רעד אין דזער׳עט װאס

טריע.
גע• באטראכט נרינדאיך אויך איז עס
 דרעס־אינדוס• דער איז יאגע די װאחנן
 אפגצ־ האט עס װעאכער װעגען טריע,
 וױיס״ כאריכם קרארעז גאנץ א געבען

 נאר־װאס דער םײנבערנ, פרעזידעגט
 דזשא־ די כייט אגריסענט געיצי׳אסעגער

 דער אין מאנופעקטישורעיס אין כערס
 א הדעות, אבא ׳איז דרעס־אינדוסטריע

 םאר נינסטיגער זעהר א און גוטעי זערזר
 דער וױיט װי אבעד, ארכײטער. די

 װערעז געטאכט קענען װעט אנדירענט
 גאר צו ביז אפ העננט דאס וױרקזאם,

 אץ ארב״טער די פון גראד גרױסען א
 דרעס־ דער םון אױןי און ?&ע«ער, די

 האט װעאכער ,22 ראקאא מאכער־ױניאז,
 באארד, עקזעקוטיװ נײעש נאנץ א איצט

*P םאר אינטעיעסעז װעכיעס פין און 
 עס םיאעס. נאר אפ הענגט ױניאן די

 אצ־ די געװארען אויסנעדריקט אבער איז
 דדטאינט דער סײ אז מײנונג, געכיײנע
 אינטערנעשאנאל־ דער סײ איז כאאיד

 נאר איז װאס אאעס, טאז ײעאעז אפיס
 אאסענער62נע דער אז כחות, זײערע אין

 באטראכ״ ירעדעז מיר ײעאכען אגריכיזגנט,
 ״נע־ נוםער נעקסטען אונזער אין טען

 זאי פיאץ, אנדעד אז מדיזי רעכטינק^ט״
 פארהאפ־ די און נעװינשטע די ברענגען

רעזואטאטען, טע
 גאנץ איז װאס ■ונקט, נעלןססער דער

 איז געװארען, ארוסגערעדט גרינדאיך
 אגגע^ איז װאס קעמפײן, דער געײען

 ״םיסעאעײ די פאר געװארען םאנגעז
 װאר־ װהײט־נודס די װי טדײדס, ניאוס״
.t א. דרעס־װאידקערס םישיאדיען קעדס,

 װײם־ האט דעם װעגען װ. ז. א. ײ.
 א אפגענעבען אעםקאוױטיש פרעדדענט

 װעאכען אין רעפארט, גרינדאיבעז זעהר
 זײט אײן pc נעמאכט קאאר װעיט עס
 אונטער־ דער פון וױכטיגקײט גרויסע די

 אינטערנע־ גאנצער אונזער פאר :עדונג
 שוױריגהיי־ נדויסע די דאן און ישאנאא,

 אונ־ דעם אין פאר יצטע־זעז װאס טעז,
קעםפײן. טערנוםענעם

 דעם באטראכט האט ב. ע• נ. דעד ״
 ער דאס װיבטינ, אזוי פאד רעפאדם

 פארעםענט־ זאי ער אז באיטאאסען, האט
 אונזערע אין איננאנצען װוןרען ייכט

 ״גערעכטינקײט״, דעי איז אױסנאבען,
״דז״שוסטיציא״. איז ״דזישאסטיס״

 נוײ פאר :יט דארום האיטען בייר .
 דעם. װענען םאדברײטען צו זיך טיג
 אעזער אינזערע אז זיבער, זײנען כײר

 דעם אײעגען צו םארפעהאען ;יט װעאען
 םאר נוצעז גרויסען :״ט און רע״ארט

 בא• װעדט רעפאיט דעם איז װײא זײ׳
 פאר זיא װעאבער עניז, אן האנדעייט

 א נאר איז דאס פדעכיד, גאג/ פיאע
 אר־ אונארנאניזירטער םרן װינקעא ,:י

 אינטערנע־ די אבער װעאכען צו בײט,
 *טטארקסטע איהר ״טענקען כיוז ישאנאא

אײםניערקזאטקײט.
פרא־ די געװארען באטראט איז דאן

 אוט־אוױטאוךארבײט, אונזער פון גע
 פון אײטונג די אונטער יטטעהט װעאכע

האאפערן. װײס־פרעזידעגט
 די אין פראבאעכיען די דאן און

 ׳יאיח נױ אויסער יטטעדט, יאחשײדענע
 װעא־ איבער באפטאז, אין אא:ע ־י וױ

 וױים־ די באריבטעט האבען עס כער
 די מאנעסאן, און זיידמאז פרעזידענטען

 קראוק־ דעד אין סיי יטיהאנא, אין אאנע
 אינדום־ דער אין סײ און אינדוסטריע

 געגעבען ד.אט עס ײעאכער איבער טייע,
 װײס־פרעזי־ רעפארט קאארען נאנץ א

 אאגע דער ורעגעץ און פעראישטײז. דענט
 אינ־ קאאוק און אינדוסטריע דרעס דער אין

 װעאכער װעלעז םיאאדעאפיא, אין דופטריע
 בא״ סאארען נא:ץ א אפגענעבעז האבעז עס

 און אטדור װײס־פרעזידענטען די ריכט
רייזבערנ.

 אאע פרן אײנדרוק אאגעניײנער דער
 צטיא ביז אאנע די דאם איז, רעםארטען

 די איז גוטע. קײז ניט זעהר געװען איז
 די האבען קאאוק־צענטערס מעהרסטע
 אר־ ♦טטארקער א םיז נעאיטען ארבײטער

 נעמוזט זיך האט דאס בײםםאאזיגסייט.
 אאקאאס, פארשײדענע די אױוי אפרופען

 װירקונג א נעהאם עס האט באזונדערס
 קײנ־ זײנען ײעאבע אאקאאס, די אױו•
ישםארקע. צו געוחנן ניט מאא

 זײנען יעפארטען, די אױט אבער,
 סור־ איז גאר אז אױסױכםען, אאזנ דא
םאר־ באדײמענד לאנע די זיד זאל צעז

).12 וײ• אויו (^לוס
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♦♦ ♦♦

 בא־ דיז ה#בעז דאםקעךבאא א אױל
 א.ײ יזינסט^ע־ א פײי:ד, צדײ גע״״ענם

g .-דזאט עישטע- דער װען !אריטײןע 
 טא;, *צטאך א צוױיטעז דעכ נעױאיט

 ״זד, געזאנט: אידאגייש אידפ צי עי ר*ט
 איזן אלזער יזוביען כיענסט פריינד, כױין

 גאנצען דײן ביזט דו וױיר כיאההע, א
״פא־טאסיז-־ם״. יעבען

 זידער־ א איז — ״פא־ניאבחי־ט״
 אזױ — כיע:״• ע־־־ריבזןי־ א װאיט.
 אפענעפ אז כייט ;עהט טען נאויבט

 גי־יץ־ זעו־ט £״הר ײע־־בען איי** ׳פ;*ם
 :א־ ;איז ןןױ ויאס אי; א*ז ע־ װע*־

 פ:ים אױס׳ן טראנעז טעניצען פאי־־צע רי
 פא־ ױך באוױיזעז צו כדי טאטיזע, א

 אין זײנען זײ וױ טיא:דעי װעיט דער
אדתין.

 דע־ צו נעהאנטער זיך צוקוהץנד•;
 באדעיהען, צו יטװער ;יט איז וױלאט,

 דאס־ א טראגט מעניט •עדער כטעט אז
 :יט איז טעניטען פאי׳״טע י.יאד נ*ט יזע,

 דאס צװעייעז. יטי־עכטע צוייב באויז
 דעם םאר״טטעיעז צו אםט צוױננט אעבען
טאסיןע. א אגצוטאז נגים,

 כיאס־ אי*ע ניט אז ז*ך, םאר״צטעיט
 אכ♦ פאראז גאיין. זיינען יןעךטדע״״ער
 דעל־ כיען װאס טענ^ען, געיומפערטע

ך לע:ט  די בײיק, ער״עטעז בײס ׳ד״
 דאנענעז פנים. זייער אוי־י טאסקע

 נליכיי־ טאאאגטפויע זיך געםיגען אבער
 אדי זיד פארטאסיןירען ױעאבע רער,

̂־סעז אז נעשײוט,  דעיקענמ עס ײער זע
מאסחע. די #:יפ זײער אױוי

 נד*ן אזא פאי אפט הוכיט דע־ביי
צו־ אזײ ײעי־ט כיאסקע די :ערשײנוגנ

 איז עס אז נים,1 כױם״ן נױםגעװאחסעז
 עישםע ד• איז װאס זאגען, צו שװער

 אזד^• :א־ צוױיטער. דער איז װאס און
 א רײ ביײז זיך טדעפען מאסקעס כע

 כיא נעײײרש,* גאר בײ םענשעז, צעאנע
 ז״נ־ cv.i אזעאכע. בײ סען־טרענער,

 נייני א טיט געבױתנן זאנען, צו אזױ
מאסקע. א טראנעז צו

 ט־אנע אבעד כיעגשעז רוב דאס
 אנדער״ וױיא גאר :ערן, גיט מאססעס

 תז־ בײ אױסצוסומעז. שװער זײ איז
 איייייי געאמגענהײט בעסםעד ערשטער

 ד• זיך פ*ז .איאפצואװארפעז זיר זײ
:ים.2 אפענעם אן מיט נמיעז מאםסע,
יע־ סאן אעבעז טאג־םעגאיכעז אין

 נאאבאב־ הרײז זײן איז אונז פוז דער
 מאפקעךטרע־ פוז צאהא נױיסע די טמן
כי׳ונשע•. #*עראײ צױיידען גער

היאפ

 ן ע ט ע ד ר • ב ע -
אטת׳ן דעי אין ײ•

 אן אין ע־נעץ איײן איהר רלטט אט
̂וירק דע־  איץי י1אול מיקט ק

 אײך טיט יעדט גרא:, פטעט טטי־ע:;,
 זיה דא:ט אײך הא^ט. טייחעז, נײז,

 עאומ שאעבטעי־, א דצט אײך פא־ אז
 אבער זיך טאבט טע:ש. ם־ײגדריכער

 טיט־דעפ זיך- ט*עפט אירי אז אטא*,
 אפיס, זײן א*ז :יט טעגשען אײ;ע;עם

״ ;א־  א אין אדעי ״טטרב אי; איו־ם :
 אנדער* אן דאט ע- אין ;עזעדצאפט,

 1עי האט אפ־ס אלז אז ׳קיאל ;*ב.5
 ן ו c ע ק ב א ט י ד געט״אגען

:אאדטעז. א פץ י ק ר י ו s ה א
 ע־ וױ טענשצן, א העיט א-יהד אדער

 ווע;ען באנײסטערונג ;יױס ט*ם ־עיט
 קינסט, ומגען טעאטעי• *וענמ[ ׳:•בעי

 שםעהט ־אײר פאי אז ;ױיבט, ד א און
 הוקט כיענש. נעבײדעטע־ א וױ־ידיך

 ,כארערהכ ;עלזזננטעי צו אנע־ ז*ד אילר
 ־ ס מ ױ :אר טדא:ם ד אז אי־ל־,

 א ז ו £ ע ה
 , א .ן r: ; ע ני

 זאכען, נײסםיגע א״ע ,ד אן אירפ געיען
 דעד וױ ;•;•עדט, האט ער .ױעאבע װעגעז

שגי•. א־יאקריגעי—פא
מענ• א זיך פא־ זעהט איהר אדע•

 אן ט״ט פניפ, פאימרױע־ט א טיט ״•ען
 אין ט־עהיען טיט ׳קא£ ארא»;עלאזענעם

 אז ד:ער, זײט אי־ר און אוינעז, די
 ישרוע־ א א״בערגעלעבט האט טעגש דעל
 אביסעא שפעטעד יאטאפט־־אפע. ־יע

 באױז טראגט ער אז א*הר, דעדגעהט
ן ו פ ע ה ס א ד ־ א ט ו א ן א

 . ן v ב י א ק י ר ;
פאױשײ- ײ ^אן ויעי____________

 נוטסקײט, י פון םרוסלײמ, פון דאטחע^
 :אך. און נאד ארן העאדיידהייט ־•:

 זײנען וױאט, איהר אז ׳א'*גע:םאיך
איכישוא״ גאנז אםמ — טאסהעם ־יאע

 םוז טײא א וױ כימהר נים •-־ •יז
̂ון הואםור״מנש דער װאם אאעם,  ק

 עס הגם באגעהן, גיט דעם׳ אה; ־*
 קראנען, שטײפער א וױ ׳אירם *חס‘
 קא־ א*הם מאכט ov כאמש ארן ̂)r׳
~sr, הוט. ציאינדער א שטײגער א וױ 

 דערי״ ווערעז טיאאעם, פיז טייא א -אס
 םארשיײ אין נעג*טעז מאססעס די ־ער

 נעאצנענ״ פארשײדענע בײ צײטעז, ימ:ע
 ציװיאי• איז ביענש דער וראס הײמע•.
 איז פארשײדענארטיגער אי״ץ זידסער

̂ויד איז טואאעט ײיז  םאסהעס. זײנע י
נים ברױמגן באקאנט, וױ װיאדע, (די

{ « p p ן ו ס א ר א ש
ג. כ. י. פון ץ ® ^
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 דט אױך ט^גען ױז טואאצסען יזײנע
נמסקעס). קײן

 װאס ערקיי׳ע־ען, דך אאזט דעס ריט
ט-אנען טאסלןעס םארשײדעגסטע די

*ל1 אזױ אײ;ען זײ וױ גאר װער פרױען.
םוא^טען? אױ(י װערטה

 זיײ דעד ?א;ען וױיפאע;ט — א:ער
 ;יט - ־ טוכר״ספרים^ רענדעאע דע

אױסזןן. אױר בין יאס
 ״טאס״ איבער אױ^חעא רײן טיט

 נא״ א אױ^ אנוױיומן איך וױר יזעס״
 לוײן ;*ט איז װעיכע ,ppor: כיין זוגדעד

אנדערש. cy»y גאר נאר טיא^עט־שטיין,
 װערען מא^יןעס געװעדזנאיכע די

 באשטינל א טיט אגגעטא; דענשען מרך
 טינד די ען1װע געפעאען צו צװעק טען

 גע״ א די אויוי דאבמן אדער דענשען
 היאף דער כײט אײגדךןק״ וױנידםען

 וױי״ זיך כיעגש דעיי וױא טאסהע א £יז
 איז, ער װ• שעהנער אײסען פאר זען

וױ אינטעדעסאנמער ׳איז ער װי בעפער
y* .?*א

 כיע:ש א װע; ׳פאאען ‘אבער פאראז
 אוצו״טרעקען כדי ׳כיאהקע א אן טרט

 דך דערװײטערע[ זאוען זײ כדי טענ״שען,
 צו גאהענט זײ צואאזען גיט כדי איהב, פיז
זיד•

 פאי זיך פארטאסלןירט אײגער אזא
 טעגשעז־פײגד א £אד ״ריזאנטדא*'/ א

 ד־ אז בעדזױיטען, אײן אין האאט ארן
 װאכ 9װעי- ניט איז מעגקהײט נאגצע

 ניט וױי עד און איהר, םראנט ערד די
םרײגד. אוץ חברים סײ,־ פון װ״סען

 דעכ היאוי צו נעהטט אײגער אזא
און סארקאזם דעם איראגיע, די צעיז^

 ;r3Mt עאכציי /פזצי^כײט ^אכעאז ד«'
י מענשען. אנצוטרײבען כנח ^  1ט

 ער װאס #דנד אזעאכע אױף־זיך אױס
 רעדט ער ;כאנאנגען :ים סײנטאא איז

 אײג־ דעם מים זאכען שדעיןריכע אפם
 ער ;באשװארצען צו זיך ׳מײן צינען
 זײנען װאס מעשים, א• זאגאר טוט

 די אנהא^טע; צו אום נאטוד, גענען״זײז
זץ־. ײעגעז רעױטאציע שצעכטע
נאוי• טענשען »ז רערקוױרדינ, און

 א״־ אזא פון שאעכםםתײט די אין בען
 זײן םארשטא^ען צו העאפען ׳:עם

 דעפ איהם טאכען חןפומאציע. שאעכםע
 פאאם חײנעם ״םײוול״ א פון שפ
 אײנער אז טראבטעז, צו אײן גיט נאר
 ״טיאדערם ער װי בעסער, £יא זײן האז
 ^אוטטעכ־ אױס זעהט דאס אאײין. זיך

םא״קערט: פא־י תומט אעבעז אין איך״.

ען װעסעס טע־־באײזנוגנ, אוננ ^טו אי זײציןז או  ד
רידיד ־ ר«יןן ױארום ץ גרויס ױי ״ אוז זי י  ז

םעי ;ע• מהעי סט דעש איז :א־ םי  יצכייץ איז סי
 ;•ט יוייעז איז ארבי־םעײבאױענו:^ דזןר פוז

הע, איהדע זעהז ־” ניוי א ־נ ע ני  פטױי,א “אי
? או:נ<ז

וױײ זײ ווי פמעמ ^יל ױיגןן טעג״צען

 נ^כ׳ן ̂ופס — צופצייג »טײ,
 כױף » אחןר סאדביד » דורף #טױס

D — פו״נד איגטימן אן צו in סען 
 גאר m ״סױװצי״ יענמד אז געוואר,

 נע• דך האט ער וױ שרעקציף טוױ דט
 עי ריט אסת״ן אין אז טאחיט,

 טיס• די נןנד מסראנעז אעבען גיגצע
טײװעי. » tie יןע

גמסאן? עס ער חאט װאס צוייב
 דעדצו איחם האט סבה » פאר װאס

 האט צוחנמ י םטר וואס ? געצװאונגען
ny דערנײ געחאט ?

 אנגעוױזען איך חאנ צװעק חום אוי<י
 און טעגשען איצושדעקען אגפאגג: םון
זיך. צו גאהעגט זײ צויאזעז ניט

 ״רשות אין׳א אעב*ן וױי אײגער אזא
 •y: זיינ* ם״ס ז*ה פיט אאײן היחיד״,
jyp;ni אז אזוי און Ĵ P זיײ
o װאס וױסעז גיט זאי r:yo טיגער f 

 וױיל ער הארצען. אין איהם בײ זיף טוט
אײנזאפ. זײן

 האגען יײלעז אזא םון סבות די
 חצר אז םענאיה פאױטײחנגע. דין

 און אײנזאטמר, » :אטור םון איז כיע;״:
yאיז ער ײעז דותא, נציקציך זיך פיהצט ר 

 םיאוס איז איחם אז כחנגליך, איל״ן.
 דאס און װעאנדטוטמצ. nyi זyעװאר,ג

 דערםון גצוסט עד אוז הױהא ט^שציכע
 מענש דער אז טעגאין־, :אגטיױפען צו

 תאטאס• inyiie• א בטyf'yרגyאינ האט
 און קעמן זyרזענציכy• דק אין vטראם

 זיד רy װייל חיה טעyפארװאוגד א װי
 הײן זאצ oy גאר^ זײן אין םאדבארגען

 םון סחגכצען זײז הערען גיט זייטע^-
װעדוטאג.

בט’ ער גאר אזױ, צי אזוי  •pyn* צטר̂י
:t םון צוגעהן  פארבאײ• מיטטענש^ y״

. אלײן. זיך טיט בען
אזצצ־ האבען צײטען אלטע די אין

yv יןא ^פצויגטא טעאײ;זא .* ״

 איהר רואו נעזעהן, אודאי ראך האט איהר
ײנם ט ז  סיעקטןך װאונדערריכען רעש נעױעז, גי

ר ו ראט װ*ט ׳מ י ט ז ל «י ס ■נ  היםער אריש׳ז *
 איז זון רי וױ םײוז, ידער איז שכת לעיםען

ד א םא־ נעױאיעז ®*רשינשטע־ס ן  דודך טיגום ו
ר״כט די ב;י. די װי אוז יבנה, זיג ױ ראם י די  עג

 םוז גששיאגענע *רס ערהלערעז, ךײ נעםוזט דןוו
? ן ו ז - ר ע  היסער־ם••;? זעיבעז דעם ח*ב איך ך

םא, א*ז נעזעהן מאהעי־ אנ  דאן איז קענעדע טאי
 או*^י רטבעז *י־ע םיד אז נזד־וננעז״ דעישוז

 א*וי אז רעסםײענטז, סוז װעיסער. סרײז ווײז
ריי תשאה־ע; ביז  צר איז •©*ראנטא, שיז *ו

^ו ר  סיר שוז אוז סאז״ א צוגעשטאנעז ד־י־ *ו ע
ו אז ׳נעם*דעים  רע.-«עחיעז דותא איהם םוז אי

ע םים ם. »י שי  איו װאוה*ז איז ױ«;עז שין •י
אס אוו פ*חד, םיז ה«ב איןי - ע  םאױן^םא א*ז נ

. איז ביז איד nr.i »וז ז - ם מ י ז •  ײי *רעןי, ײ
d i ענכסזןרזוז *כער םדיאעו, ײיגזן נעװעז זיינ*ז 

ױ חוונ v עד ל*זס נים, אז נעםוזט א o ס  ני
ד די »ין ןןרײן םן ״ ^ ױנ ס סיי  TM נ*ד ד*ס ס

 «װײנתר 9 זונעקומז איהם :•ר כאיד איז ניג
ט»ר ז»ל גע«*דערם, םיד פוז און !90

^9ײ םײז עשזגעז איתס י  םוז »וז וײר ער י
, ו מ י ו ם.9ד כ9ה r» ש9ײ ו ר90 איו י  נים, מ

ם9י ױ מי ז ס דו״דער ם ר״ז ני י »*ז וו ת ג ו  י
לי. רי א א ד ב9ח איןי יז9• ן «וז רסר»כם:99 זי

ם *ײן ס די ש9ח זיי םזג  9T9 D390F( »ם9װי
ז זי «9 ריס,9ר«*9• ס cro 9 מ ײ  ד-99 ■ריחזןר ו
ט נזז9ױסי9  ײזגס op 09ײ ,DFP'ro■'■ Fי9 סי
9 n o n  V iי »יו חינתל ין»  *fo רFד »*ן ד

n i t אוז mb י מ v$2 «*יס רFרFגד9 י
עז די ש ױ9 מנ ױ9 ווילד״ ו ײ9ג ז  די ifof: «ו 9י

י,*ום דע,9»וגז ײעי־םער מיײג« 'F1י9 »יתר ז 
י י ײ ת י • ע ד ^ • יהר9 »יו IF399 אזז י י ײ מ » 

xf^o m t מ ר ס נעז9נר ײז א עז י #ג  דעם mb י
9 iFr^FBײ ״ ז תי י9 שו ו lf ז iF :i« 9 :i9

ײז םוז 99 F0> די םon דסס װײל אםת. ז
»arvFm ..ראסצי, די ••b ib  i n  n* o j n M r*
 י9 םיחי״ w *».9י9י9:י9 יתױתיײשױ י9*
9 m  dbh9 י o f  B«nײיז * סוי ת א

OMf of .ם  «9 :י
im n

ם 4 ;־•:•;,איב :^ <r טוי:  ,! j r r ^ * ^ o  :j tin? עי 
״ אז שריערען, ד פא.-  סע:* עדליליכע זיינען ז
«י רסםער דד. אז זײן. עס לעז ??ז  ס*י:עז עם ז

?  9 איז עהיליכקײם וײיפ, ױעי סבעי״ עהדליו
מי זלר-־ ל סי אס ש װי סבער״ בסנדיוי. לי  עיססםי

ם זס־• ער ײז, ;י ט !י9ד איך קלז ז  ׳ישסעהז9פ :י
עו אײנער יעז אזו• װי תי  לזזדלי־ סיליסנלר 9 ו

ע־ זײז דורי כעררױיד, לג ם אוז ארבײט׳ א״ג  ני
ױ ם רי דו ״ ב ײ:ע פוז אי ? ז תז םסענז  און םי
 פ״ליסנלר 9 ױלרם אײנלד װעז אז סייז, איך
י םון ן ״ן ;•ם ער ה»ם ן^דעי־ל, פו? ■יאצע ד ? 

!״,90 ״להרריכעי ;»פלן דלט אויןי רעכט

ם האכ ^ג :י ט9שה *וריק יו  9י*9ר דלס דורו י
 אוזור״ הסםוגיםםישע די שארםײדיגלז סרגין סי.

 בא דאן דאס קד אכל־ סססהײ^ איז «אס»יש
לז ^נ  ♦ י ? ס9אנסס ׳טרוינדער. קלײגיגקלז 9 ג

לז צי דיג ם״ ס שארשמקים ז*י ער הסט פסי  9 סי
מי דל• פוז ויסקרי!״9»סט שי׳  לו*יע.9רעװ רו

offf ס*ר* איז לו«יע9רלײ רוט״של די וױ אזױ 
עז די םסי ו^ם.*ו#־םיױ ״ לי םי ו  Fnn»« םון י
סלגדלר. אוז פאדיבװעכלי

סוי קעז איך  אײ־ רלז אזױ וי• סאישסלחן, ס
,נאא אזוי זייז :עד טייסטלם ױלילז א.*ז יי  ענ
פטלז בויאנישל די וױ דעט, םון אטיני  סיהרעז י
טינגזז די אױ,« אױף זיך  אכראםס• נל:. םין רי

י !י9: געהוסלז »יז װעלכלר װים׳ט, ן י ױ מ  סים ו
מ אויסצוקיערעז «יל דעט עי  װל• רב*מתר9 אונז
עי ישיײנדער. ליססוגיסםילתז נאג«עז םFד נלן  ה

ט וײ מוז הסט  נזשע• עסװסס לרײאדםלז נלסזנ
תז רעס? ^נ  זײ װסיםען שכר, ם9געה זײ מן
עז9רנור9 ■רובירם אודאי סיי  :ישנמ:*9 אז אײף נ

ט אושז !9ניד רל סי  ל־9ײ נזןנגער עהרליכע ז״ל
ײ םעז  נלרזגם זיי ײסרגמז ׳קסעז9ם ס9נעה ז

לז9 ױייז ף ; ». אוי ־ ז בז  נ*ט הסבזז ז־י t9 ס
״ ח*ין י ז מ שעד נאנןולר דעד T9 ױ  יססוניסטי

 װסס םו ׳אײבלז*»וי!י םוז נאר איז ישוײנדעל
װעז צו ײי ׳ז90 זוו סנדל׳־־ש זײ ברײבם ײיגז ? ב

 אוי(• װ«^ט «וס צונלשסוסם ׳שססרק ױערלגרינ
cvzir אײניגע סוז סיעיגג rvw n װײ־ װעלמ

ו r נ»ם of װסס M' מ r װע• אח רוסיסנד״ *ין 
rro ס ?9ה כדוו ען גי ד ״ ר ר  ער הסס *ײן, די א

 »יהר זעהס ויסרוס סאפאיצ: םים אײסכעי^־תז
r דלם און סיםם די י9ג o e י שיז ל  רעװס• י

ם ojvt סוז ,9לו*י הי ני  ? יי*םו9 ניויסע! אי
r« ד• r סױשסוסהנעז נ־ו״סל די דסס ר,9סנ ס״ז 

ז ס ר9רײנ מ ו ילוmFt, 99 :י י ו תמד 9 ד  *סרגי
ז9 סי. או״סמי ז.9רונגס־גל י ײז און מ  גיײכעז. ‘ז

n »וז סיסם כל*נ די o r י9 בער9 זײנצז ו  ז
ם to נדויפ״ ר י9»ײנ דסיז• זיי, WFt צו ;י ע  סי

: זי״ז • *m w\ ײז םוז לי סדעד בריגד״ • ז ז נ  מ
iF ®וז נלסנ״ו דלם שיז יביענז־עם90 ליוי n o n 

ס v ײסס נסלד׳ מ  רוסי״ *«ם*מר9 •9י ■יז תי
עי יסםוו«•9»*9ג ס

099 OF9F 9 9 י יז  OF- 9 נ»ר t9S91FTV» י
F i n  9 ז9ל  ?o r ^9 »י ײיל  » w r «  « r t  «hi 
sjn mi נ*ס י9 יס  w *

 לכלז9ײ י:יססען99ל 9 *י9 ס9וי ז,9ד אוז
״ װעז נעװזןז, זיי r שיהרע! ז t ת:דינ9 ״1אײ שנ : 
 .־reo םולז ? גענגלר סוז םאידאסלתנ 9 ײף9
י9 ו ?9רוסי אין יבי־ם f־F״t ז ד  זײ ׳;••ז :

מי אײף זיר סיהדלז ם לינזןר. שיל נ »י  װעים ד
עד 9  ײאם אדלר״ דער״טאסל!, נלײןי אדער מננ

ם לז9 לרגלי״ זי9נ א«ז ת ײנ  אינםימכ־ איסם ט
ײ90 די אױ* אימם :ד*נ9קי*יק9װ9 רד־יז׳ «  זדזי*9י

לז.  תלסידים העע רי יעז9י 09װ »אר סו אינזי
ײז ײ נלסעד? ז ״ װלן *ודאי, ז9ײ#לס ז  ל•9ײ ז
.ליםיש׳ז90בר»fj.: 9 װעקנעשײ:ם9 גלללגס׳ םזןז
ו ir:v סלסעי װי p  .oow n ״ גים אכעד ס9 ז
ט 09ײ םי מערילא.9 איז ײנ s*.9 זיי בי n n צו 

v וײ כמו, t עז ד ײו ס מו ײ  ,;,א װילדע װי א
? י9:9די

 אזעא האבען מיטעאאטער אין טדבר. דעם
 אין טקאט מקום א זוכם9ג זyr:yo נע
מאנאסטיר. א קאױסטער, א

 טענש njn האט צײטען אונזערע אין
 צום און טדבר צום װעג דעם פארלארען
 צוױשזגן iyoŷ פדז ער לדױסטער.

 אײג־ זײן ער וױיצ דאך און טעגיצען
 טע<^כ קײן ניט כאא איז דאס זאם.
א פ*ר עס איז שײערער :אד זאך.

w איז ױאס טענשעז, w iv i םאר־ אדער 
 כערען9ה א כױט א9היט םון ן9שאאט
 גע־ כמגנשען אאזעז אכע9אז נײסט.

אאײן. פארבאײבען ניט הגאיך9װ
 װי ״ניט ברידה אנדער קײז כאײכט

 ״טײװעא׳״. « םון טאססע א אנצוטאן
 םאר און ®חרגים yבטב זײגעז פענשען

די. ן9א:טאױפ טיײועא א

n־.iF r ,עס ז«ל מניסי״אטדד די ז9 אדבײםלז 
 ז1ל9ה ז־י ס9י ץ-ד״ די בלר9 איז גוסה״סלז.

 קײגעז צו אוש םױל, ם־ט׳ז גם9צו:לז ;טר לס
ייז.9לעם יעצםען דלם איז ארב״טלר־װאוט דלש

 גום ציים רי נלזורלן איז df אז בלר,9 איצם
ד זײ ײירלן צוזאכ׳ זײער סאכלז צו  אר^ס* זי

ם סעז װלרט ? !Fo טום װאס טו ררעהעז.  כי
״ז ט JFC אוז דעדאתראטיש׳ הלכםט סאר א  גי

 רעשלרגי־וש־רואוט, א צי םראנל גאגצל. די איבלר
ײז איז םארק ׳ראש אז האפנוגנ,* דער איז  חבשח ז

 אסזננד• דלם צוריקװײזעז װלם נארישקײם ארער
■אריםיקס. איז דאס אט סל:ם.

erT שמצלר, די ואכאםי־לשס  כד. 9 װי אײ
י ,9י9י״י9 איז *ז1י9 י «  *?9 אדײגתדמ m י

 9י ו9ד זי• ין9«ײ on ססי .rnr יײעי
א איז א תיי א ל זי• לייגען דבי״ם9 ד• י99 :ז  נו

^ נ י ז ל־ א*ז of מ ײ9 ר:טר,9 זיי ס ב9יז- ם סי  :י
סינסחז ןולינ לן*ז9 !9

*יי in »9 9נ rw P די .Tr*o׳״9 9on־jm o 9 
r« ••ז הסנמז ע,r^ג•rגל1tn ד• ױי r סלסנד

m w m i  on ט־שײמ
%•

י nfc סזוקרעםלר דלר רוםענכעיג,  יר•1ײ ת
ס/9« ללדס ס רוז9נזגװ זעז9ארויסנעל איז ר  •וי
מ לי ײז און כ  ל9םv $9נ ײעם ■ראןועס :*זגר9ג ז

מז זו י סי n ס o t ר939 איז 09 קסורם. סו*רים 
ײז אז באםערללז, צו כדאי  •9נ 9דמרװײלינ ז

ס, 09ך שסרדסנקסו צו י9 הסם סרייאונג  tan סונ
^ דזשססטיס סרנדש־בורוישױ, דיי רסנ  M• איינסם ב

ײטעד דלט סוז ריכטעד די  סו»רים סםײםם^ ױנ
ס קסורס ש. סזוי רוםסנבסרג סר. װסי  געחסגהד

ד נסװסז חלירח׳ ׳לם9ײ ער ײעז ז ײנ  די »וז א
n סח דזשסדזשלס n ד קססוניסםיססז מן ״ ת  י

ז9 הסורם, סו§רים םסײסס ר י סוי חן רז ־ בו ג די  נ
9 איז לעז9ארײננע» װסלט דײס m ?חזןנם

 חינרו סװ ,ױניסז דער םוז יזסנװענ׳שסז די
 n■ 9Bn*no 9 סננזהוםזנז הסם לסגכיסגיישסגס״

 T9 י9מ9ײ אוגגתר נז׳-לכםינקײם״, .ססציסלסר
ײרז סים סמסזנר׳שרײמז זיך מז  יוו״ ;Btrn ב

 ״’!TUB די 4סו 09 י9 גים׳ ניײב איו נססיש
j*90 וי db לומז סביסי יתס שסנס f t r תתנ־ 

 י9י •ח 19יײג 9 «לס ,19נ9ססוו9ד no םינלײנג
 9 דסם באסלראלנםמסר̂נ נסוזים עס איז וײס,

 rrotnBO tt bbo קאגײסנס•* 9ז9ליני9יײדד
n» f אױססרנײסונג דלר סיט i n m  9 no 

 וזויסנד n זײנזןן אס מרעבסיגמײ̂נ ססציסלער
in ■ונלםלז  no- :סרסגיסם a נלײמ ססהי ס 

tut ססרםײלונג נליילכטע no די no aororui 
obb םיגיסוס 9 42 ;י-נדוססית תי
ײ חט9ססרזיכ זסל סג־ m ינײ&עו*9 9י9 •

ז מ ײ ג ת מ אא pא )i :^בסגנדסםסנדסרד ז  רוח נ
wi* סיגיממר •לע; vm By r j o h יי 

to .m n K n e r o o ^  n o ײ די נ ץ Tן f * P i t  4 b 
9 ro ?iron 4ייא9*191 אח נעןינמר.P li 

• ־ nnjm bbbmbttb סיז כאזסנדסיס  ,די 1•
•י1נ«ארןוףסס די m 90נ«יײסגי * י• ו
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»ױיד>. קייווק אין מאערסאן יאאאואײא״סמ •ת סיסיװונגמ (אײגיול

 איד מיאמ nn »ין אגריממא תר
p גױ 1« װסטריי i r ו ארייגא o נססרד״״ ״טרײמ( » א r »אי•8 ד אי« 

0W9M9 •on w חגו װסס ;עוי m yvn
ro• די אױס*ו«ײמן אױוי w s ro o
 סד ײס• וועחסאר^/ היאוח חור אין
tvs ססי m r  m m <סו• jr 1אי נויסיג אפ׳»ר אי« ׳«סוקממר יסרמי 1ני די חמ » j«n« n׳Mi• סאר iw w  « i«mp רנייט. ער אזױ יי1 אח אײ נסאוד״ ,•רײיי דער װאס•

o נססוו״ ,טרײעי תר n jfw r ח• 
* • יזניסו, רזר nc פארטחזםער א  ••ו

 BirnvBPMMOo די »ן טרעטער
אוטיסיסײאיאמן • און »סאסיא״?סו

 אומיארטייאיטער חד טיעערמאן.
 נאאסטץר, נאזאחרטןר » איו ט׳עערסאן

ו אנג^ט׳דט ווערט װאס » a n טט« 
לן סון *ו׳אטיסוגג דער ריט  וודדיס •
 cjn אונטעתעמרימן חאנען װאס

 Bfrnp{ «ײ| און טרײד אין אנרינ׳ענטט
 יד דער jib *דדיס, נייחנ פון ער כאסוסט

 ראנושעשט׳טורער די שון און דאן
o אייוי י.1אםאםיאײ׳ש< n װערם אסט 

lo■ « אננעמטעיט נעװעהנייך m, 
לז װעיכען *ו  *ד חא«ן *רדיס *

o װערט װסס lanva » טרויען; n- 
 ער אז )ױנט1נ סען װאס און ■עקטירט,

 נא־ «ו סיח נרעםטע די מבען זיר װעט
o «<ינ« די פאר׳ןוטעחן און נרײפען r 

תר פסא יעד<ן 1אי װעט ער  פאר• ניזונ
 oim און פאהטען, אאע נאנזעחן זיכטינ

 ׳פטענדינ1םו ענמ׳פ״דונג די ארויסנענען
o אופפארטײאי׳ס. r ,ז מייגט• V'■ . 

 י *j׳oon«3 אױסטייאען דםענרינ רארף
w o סײט n  iv• וראס m טד וױדסייך 

רעכט•
 א 1אי סנסוך א זיך םאנט oy ײען

i און *רנייימד די *װי׳פען עא« n 
 ו»ך די ײעדס סארקעחרם, m« סירמע,

 ניזנפס• א סון אונגמרזונט כל קודם
 ביד • און ױניסן m םון איידז׳ספנם

i אײת׳פענם^פון נעס n םאנוסעשסיסד 
 קײס די אוגטמחומן זײ אסם׳ן. רערם

 ניט 1סנע סעטיעז. אליין ■תניתן און
in' אין v זיר ניט פאא o r .איין in 
oy וו״ס׳מ יניענט1יסאנ1 א *ו קוסם* 

 ^ייס י1 ווערט ,iynyon*o *װײ י1
 ״,11נא« ?y״io, םאר׳ן פאומעבראכט
iyoyo in o <פאר געזס:ט o n אומ־ 

«■i r  oiyn iy  .|*o iy^o |ye” 0” o i
a טענות י1 אויס m  n ” 3.po און 
n אן אתים ניט ” rt3:y.:: •זײן און 

j איז •נטעײחגג ,DVn:y< װי iy 
ivp i !פאדפאיזןן איז פםה׳נט n אין 
yyrty גים iym  ivv^yw ו״ן re jy*«
דוננ.

*ו־ות. י1 אן ויך פאננ^ן א1 און
i ײי n איז, 1עטיינע in y ’ op:n 

iv אז יױ, ביי iy איי iyyo ^ o n y i 
i n ע,אום•«^טייאi n  , im y ro  ^y 

o םון ויבטער n ״,11״טריי^נאא 
 םון ivosn ס וױ נוט, אזוי פונקט

 n״03ny 3« נמב^ ניטי סאן קאורט,
dhiv, — איו עגט׳סײתנג זײן tfm 
wo in מאא, o־ mo in n  •nr o n 

>w v, איז iw n n גסר o:y iy m* 
i אײן r ישײתננ t אוס־ נאײנם ווסס 

i t  i n  • in n o it זוסס or> i»o 
i סיט נאײבט n ,סײנוננ «m  r •אוס 

«•ooa toe iyro iy r '0" o i גים, 
m יכטינ1 ,,ro jy.  אױנ 1אסו to און '

oy ססנא װאס א1 איז i t 1« דין  יי*1.
 םיי״1אוסס» m ססא>1איממ װ. 1מאנ

K״joo iyro  iys אין i n אינ• קאאוק 
ynoon. וױ iy >גיט זא ■Po׳|>yjy 

i איין t ׳פסענדינ איז in ’ioitoMi, און 
 נזד בסנסמען איז איחם |y»y:או םיהאט
i n n אן iw o  j»My סון סנם׳שײמנגסז די 

o n »אי׳סמ,טי1אוםי ito iy ro ניוז׳ון 
*in n  inwyH, ױ» tyo ײ נאייכט» 

in ימ׳ o סנ׳י נים גי& זײ גאייכס כמן

 אנערימנתנ ד♦ >9 בומתססעוגג; א״געסס װרך
 סימד «ו •רגײםסד׳זױ ד♦ no דזמס דעם סוז

 סיס קסלסיןסיוו ?9סירחימדי וו אוז גיזירעז
 רי פוו סנװזמדוגנ רי $) לחים: לי9נ זײערע

 n« NMn«r*oap םידיאײשסו, סח «רינ*יסעז
 )nD*9*0; 10 9אינדוססרתל סיז סרביםרײמסו

 •®ר• סינײנמ/ יי ס#ר װסומוגנסו נעזוגםזנ
 ד• )11 ן נױסמ ױינ דסנײוגנ, יי דײד זימרם

m לסוגנ9רח9  mb 0390»9 ווייס B TH 090יסס 
י יסר  •9« )1« דײחײסן1־9ד9ד )is יס;9סוס י

n 9י«י9י w  m m ;9י9י1יי» )14 למםסיגנ 
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ן m או o p.

t איז yos'iry: רי e n  • i  :« io 
3»• T t •*3 o ro o m ia  o«n 'yoi*s 

yaoyD lysge i» איינינ■ t  iyo**3i ̂
yaoyo **nt oi'OByrva o«n •t ̂

J•■ •*nt ,iy3«o״iye יי*| איו »,iy o n 
f i t .  ty u ro a  ya^yn״n y סידאא־

eTtfP טרייה אין
yt»׳o iyn oy3f 03■ראוי ניט |ib 

i n .ייניסן יי יוניסו *i  o r  ,o’njyo 
n r  yoi*e זײן »*r n  •  i n n o i y

f i l l xt-1P11gtt8PB»M 3 M HTW .1P3
« i n « ? n ן y»3 או ]* 0 B v r| * סי נ  1אי
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א א ,8 מ « ק « ן 1 א ו א א א ס ס ו ^6 א י  א
ס י i» נ y n ו ו ס א י o» נ r  .t*n ז י  *ya א

11 M iv o m *  o n  n oם מ • m א ױ נ « 
ס ג « o ס r  ,m * B 3  o : « t ױ  m*« » 3א

m א ױ iy ו n w » p y e w » o  •  i n n׳ 
נ i מ y s «  n « i  i y  , io o  o y  i y ־ נ י י  א

l**t i t  n n « a  o y  *n ■ o r  •  jyop*B, 
ם י 1 ס 4 ■ *i y״o’» . ן ק נ י ט א ן מ  i* או
i« B׳i n  i «  iy . iy o e סן מי * o n  iv 3 « n 

o p . n ץ »נ ח נ א א o 1ח n  i « b  o s b o v i 
o,ױ”y0 א 3«n* 1א| o n 1א« « ־1ס ײ  ט

o.!• אי־צען iy ro
ojy *i׳n**e» אין o**p i n איז 

i t נונטמז i n ױניסו די ;ױניסז o«n 
i• און ;•וויונןן. חײס oy אינגמ* איז

i  o;«en* סײנוננ lo o m  o n  lie* 
iyay»*iio o**s ,)•o iyro  tvr*o**o 

jm ו״ן **ro;y, ססייטמגס «ײן אין 
p i n  lyjyn״n i«  |yr*n» • i n  o*

: o:«ry; o n
I'oo• o iy ro n o  * i» גיט ,i t

«t 1 די» «n*t*»pno י׳יי **i r
o iv«׳jyj*oByr«a it )  yo i «סא*נ« 

*oyo |ys«o i t  i **oj*o iyo**ai» 
i* איו ))oאyי  ,i«*>oj” iiyiiyo*io 

o ײ, אויר גיט •סס׳ן r |*איינינע א 
o n  ,in«B y3*>jny או*ס* וײנען

* opi*^p; ןyנאיפyנ i no in« iiy 
I«*ji* * i ,oy*t«»*j«no n**a pe 

oo און iyro i'io  * i .סס׳ן• iya«n 
 *yj oiv pdb’v( און נעאיינינט זיך זיי

Diyaarn nfyonooa * i |yi.
n t i n  |io«״o” i.iy o ה»ט *i 

oo fyro i'io ססס׳ן *y«« p ivo r 
*«yt| וי1א* *jyiio*w niyDp'vn *i 
r«3 ינק*יט1 t i  yst«o |ib»* *ח״
»yopn*i •  |y3«n i t  ,iy| אויס־ 

א און זינט ^ אנ i»* ח  iy3• סטייאס
im .m זײ װ»ס *tna i»  ivs ia i|

**» r a i  oy o«i ,in 'o iyo ina 
n t T 'n y o fja  |« in y ii osaoy;’־

 lysao n« oiyao«o tysao ׳עען
paoo ״ oojyoiaa. **» ,גמנח׳ן 

n r  oiyaoao |ysao o r ניט 
**no 1'iyona inyn  osroaa 

oiyo אס« a ר 1םי םייא».p ra״ 
ia r«״

n״ t i n  l i t*׳iyo זייס ,lysa 
* iyo**3ia ׳1ױנ*» *i ס׳מח׳ט i o r 

 קיאו■ t*a orooyraa זיעען װ»ס
o^ytoyo ivoao o**a oypiao, זיי־ 

lia i**3i* i n  no in ^ » * o  iy i 
—f>«— m>a—|go**ai a— lyoi ai  m

yoiypiyia ״*״■** ױניאןi. •*׳** ••• 
w op  l^ a t װי i* 'iyny i איז *i «p

pa m 01»אי10 n זיין «i’o ii־ l
«1*10*03 i n  |io 11י• »ו ia* די י * n 

ם ז ױי o« ,18 ו y o  n o  ly s a o  o r  f* 
iy *»אס i* o 3 * ii a  r a א ײ  |ib ס

0» • .o o i y o i a i  * i i n * t n r i’** 
י i• י  n o  y * « p i i r* סy • o yאo 

o םון o i y o i a i  n m a  * i — 
o ’m y o י y* ד  i t  n a  —  ia * ii־ * ^

V3| 0*1א 0«9 א0 *1 |3 ¥ ^0 *|a
i y t ^ B  y o i n m y i o a, ז י iv א iy i 

o n  \ v m  *ii o i l  *i»8 ,d o **i  o n 
o p n ■  o y i v a n r y i ן י ס א ־ י ג ם0»  נ

»*« o n  , |y i * r « o  1 4  • i  i y m 
n a i i a o o  a  i n a n y i ן י »*i* א  i n 

.y n o o n
,ia* ii•  n ס י o 80* נ r  to  , i t

m ר ס ר מו ע ג א ז
m a n  iy r* o iy ■  |1b . ז י ס א  ה

P.( .3 - («־רי׳» a o n n  • t

 !זאבער םוסר ח שםרענג דם זײ
 זמױגד.. אונז אױןז נים דך כלאז
 אוםעפום, נאר גליק ױכען כיר
i קיץ גאר שוץ אח דאס אדן r t.
 םדכו־. דער אץ אידען, די וױ

 וױגם. דער װי ?יך םיר יאנען
נםים, חיםעל סון כדר כעמען

o יימ r ױנד. קיץ גאר שױן איז <
« V

 וױין־סארקױסער. דער — סרײנד אונזער
o םודח דינען םיר r .געשוױנד 
 סארנארגען, דיר סון ניט וױיען םיר
o »מ r ינד. ?יץ נאר שױן איז?
 סארגיסען, כלום םעגשליך קײן מיר

 ;הי:ט וױ נים סענשען שלאכםען
 בעסער, גיסען םיר — םתיכען-בלרם

מ o י r זינד. קיק. נאר שוץ איז
 אתנרוו/ נשםח אױן* דעקען סיר

 זינד. די סון זיך אױס לאכען
לעכען «ו וױ םעגשען לעתען

o איז r קיק נאי שױן ודז ir t.
 לידער, די אין נאזמנען, גדר

 — מגך pH מכםםע.מרם #ונזער
pH עתוארםען, ער§אלג דעם נדם

pw  ph dutt pn גאר ?p .זמד #

 אײזעד, אדער קעםעל א וױ
 נזלגםן ניז׳ז געכומען שװער

ar®  •vo — לאכען םיר וואס •ון 
o ײ| r ותד. קיץ נאר אױן איו

ly• וון מן res 'll a t*« o]y>ov 
 o«i r« ,y*iosm*a .יי pfi »ייי

iP83 ly אינסייד די r r o p y B i i r* 
iiyi |yo׳tynti«B yo, 8יל יי סי*

y 18מ tpסער1»ו זי*ן »א1 סס״אס ן 
i׳*iyopyi*i iy ס1 איו ־.’פאנסדא« 
i סען1נ»? ד*i«p «1 אנ»9« y i 
1 iy i  iys« ,iV3«rt1,עמ*יט jyn 

oiai«B * i T t *i*i« oonyi iy* 
P3*]oian״o 1* וה»יסען¥6»ױ* a 

o |8ני r,■ ײי *y:i«B o-yn o r 
jya n r א*ן ■i:a  ey i ns 2 opn־* 

,oiyo
opiyi na,»3 אy•י1ט in״
oy i די *ia*n א האס iviyoya 

ata in  .oiyoma זאא זאד «*i 
y in  o v ro p n i iviiasyi.; ײאאט

a 03ai3yii**i« oy|* טרייד *i t  a 
o r  .m r*o 83 װאי־ט.*‘«a ivb 

,y’ta i'ia n a  * ovit*3 oioo y*’ i 
vn iviyn*׳i  o r  i n  iy3־o 

in in a xi ’ *p eanyi אנרי• די װען 
c o m אין'i n סט.־יע111אי t״jy i 

yanry iiyona •( .געײאיען o« i
p« y זיר סיט D3«i3yi ױאיס - i 

1» n n r3א. ן ^ o איז י n ta 
in y n  i«oyi n a i נאױז a n n גע־ 

ji« y’oipon iy * ii 8 כיאכען ניים 
.o iyom a oy**i

i״ n 1 אײנט808לB| וני־ דעי* 
i «b o iypiyia o i n  la ;•ריכט «i i 

oyoiamy oiyn oy 8? פירטע דיt 
«yiyiB*i; ניאכען .oiyBoyo * i 

 באאײ סרײעל דער
אעגערסאל, װ. יײנזאנד

ט״-־ערדא;". • 4 •
ך םאױעטעהט עס  איז פירכיע די ד

 און צופרידען ניט ענטשיידונג דער םיט
 בא־ איז איהד iy;y; אז געײיילד, שרייט
 יױט און אומרעכט. אן געװ*דען גאנגעז

 פירמע־בדעה די האט זץ/ העלט עס וױ
 {*•> פאר אזש פ^ורצוכרענגען קײס די

 לאכייסיע. דyאyציyס■ סמיטה׳ס ותרנאר
ŷ H * w ־י£טיגל^^ ן&יעי3 לסנפאחנעי 

«p טען20 מיז ײעיד״ ״וואוסעלס די 
o יאנואר. y ,נטס9צידוידט די אז הײסט 

’iyony:D וועט ווסס׳ז iH קאד*אס- די 
 פןודערען איז ק^וטיסיע דער פאר סײס

באטרע- דע.־ פאד נלרעכטעקײט םעהר
yovD isruyo.

 נע״ o.־yr. צײטוננ דערזעאכער אין
 באוטבעדנ, כיר. םון סטײטמענט א דרוחט

 ז’אסס םױרטש^טכ דער פון אאיער דעד
rn װעאכען iy :זאגט

 נרוי- א איז נטשײדו:נ9 ״דיזע
 ם*דד די פאד נט9דיסאיאינטכי סער
 װערעז טיר אסס׳ז. אונזער סיז רער
̂ורברענגען עס  נאװערנארס פאר׳ן ס

 רעזוא״ דעד קאמישאן. מעדיאײשאן
i אין הי.יײנג לער םון טאט y i יױיס 

 אימיאר• דעם פון עגסשײדונג די און
 סך » גאר jynyi רמאה9מש טײאי״פעז

 אונזער סון כיעטכ^־ס מאגכע $ן
 גאנצע דאס *? ,jyp:jn זײ אסס׳ן.

דעם, *1אוי באדוהט דיעדס געשעפם
 די כיאבען קאנעז זײ וױםיא אױף

 נשטעאע:דען9צופריד א אױזי סטײאס
 פאר׳• דע:פא*ס9י ן9א9װ מיד אוםן.

באטיאכ• זאא קאכייסיע די למנבען,
פרא• דעי אין שטעאונג אוגזעד םעז’

גע״/
 אויןי אן אויר וױיזט דג9באוטב סד.

 ר9אומ»ארטײאיש דער וואס חנם,
 װי-9^ו:נ פריהעד שױן האט סשעדכיאן

 יד^• םיז אזנטערשײד דעם אױף זען,
 ■ראדוצירען און סעט*עאס דוצירמן

 פײגונג זײז אױט און ססאקמאדמנטס,
ג ז  סעמ• דיז בײ סאכען דזשאכעד א ס

 סאר׳ן נױטיג איז דאס אױכ יעאס,
.ocyryi זיץ פון •חוגרעס

ורעיר/ ״װאוכיענס נוםעד זזןאבען אץ
̂סטייטכיענט *•געדדוקט אײד איז  פון א

 טױרטשענטס דער םון םיהרעד 4»
 גענ״yאyאנג זעאנער דעד וועגען אסס״ן״
̂ון ניט װערט עס ̂כער חײם.  אבבעגעב

pn עם דעױיבזנר קאן מעז איז *נאמעז 
אויפמערקזאסהײט. פיא שענקעז גיט

 ייסטײש9כאראקמ אבער איז עס
 אן ניט גיט װאס ״םיהרער׳/ דער וו*ס
 דאס באהױפטעט, ער .o:t$f נאמז, דעם
 די םון אינטערעסען די אין גןור איז קס

 דזשא״ די iyT^ זאא דעז אז אדבײםעד,
o װאו סעמיעאס די סאכען מדס y איז 
 סעמ־ די דורך נאר כעסעד. זײ םאר

 די באקוכיען — ער זאכס — •עאס
 גאר־ די אױף ארדערם די סמידחײזמד

 ארדערס באקוטט מען ויעז אין מגםס״
 ךי ן9האב גארםענטס, םאכען צי דא אי?

 ארבײכהןר, די אח אדביים •דנײםעד
®fn m ’D r .םון •ראדוקציע די דעד^יי 
n זײז אײט דעריבער, דאר;• סאסיעאס 

 זאא דזשאבעד דע- ®רײ, דין כדעהנ,
אמבעטטען. עס פאדשמעהם עו וױ סאן

םיא• די אז מענליה עם ח״סס אח
 נוט אזוי סעםיעאס, םאכען חענצז גע
 אוסיארטײאישען פון ענםשײתנג די װי

 זאא קײס, קארןאס רער אין זימאסשע
 סכיסה׳ם גאװעדנןןר פ«ד נאדמןאיאוםעז

מאסיסיע
 אנדעיע די אין זמטשײדוננע! די יממו

 Wב1איבאדג םיר .ײעאיז אייסיס צוויי
m די ro ip .װאך

>
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 זײגען קאאאניסטען ער׳עטע די װען
 פון וױרדערנייעען די אין *גג^ומען
 זעכ״ דעם פון אגהויב אין אםעריקא,
 זי/ האבען הונדערט, ־ יאהר צעחנטען

 זיך בױט נעבראבט מצבסטםארמטעגדייה
 ^לטע די םאטעראאנד *יטען זייעד םון

 און לאנע פ״וייס דער װמגען •גזיכטעז
\ ג^דוגג.

 עגנ־ אין מק הא^ צײט יעגער צו
 :יצריך איז פרױ די אז געהאיטען, לאנד
 אױסימרים־ ככיעט געזעריעאמט דער םאר
 דער טוטער. און וזױדםרױ *אס נאר *יד

 איז פרױ דער אױוי סויז אלנעכױינער
 אין גאר איז ■ראץ איהר אז געװען,
 דארןי ד ײערכע הײם, אייגענער איהר

 װיסען כיאלס איהר אהן פארראזען ניט
/ עררױבנײצ. און

אירז־* פון ײע:ט פיר די אין >ון
פון טע; האט הײם

י«

 רעס םאחנגחמען צו אננעהױבען האט
האנר-ארבייט. םון איט

וננדע״ עקאנאמישער דער אט צויליב
 איז עס װונילמנר צואיב וױ מעהר רוגג,

 םארגעהוטען אױן־ איז אורזאמנ, אגדעד
 1סי מבען ארט דעם םון םאחגנחנרוננ א
םרױען. אמעריחאנער די

 1אי מאא ערשטען צום איצט וױײן
 געמא^אטט דער םון געישיכטע דער
חא״ זאאען םרויען אז פארגעקומען, איז
 קאנען זי זאאען און צייט םרייע בען

ביא• אינטעאעקטועאע אױף םארװעגדעז
דונ:.

רעװא״ איגדוסטריעאע די ניעהר, :אך
םאר םרויען סך א געכיאכט האט רוציע , _ ___

און אױךאדבײטעריגס. אוטגאפיזענגיגע \ עדװארט פרױ דער
 זײ אז באוױזען, האבען םיױען די װען

 אױסער ברױט זײער םארדיגען קאנעז
גע• מענער די האבען הײכמנץ, זײעיע
 כיעהר ניט איז עס אז אײנזעיהן, גוכיעז

םון באםרײען זײ זאא מען אז רעכט, וױ

*יי  איעו באםרײבען זאא זי אז
 װע־ איז צפינען’ םון אינדוסטריען, עע
 זאי זי אז ;ריכט םאמןן ביז און בען

 גרױ־ די אױוי געבען אכטונג וערזעגריך
 איז םאכייאיע װאקסענדיגע א^ן און סע

אייגענ־ אאטע די םון בא*טרענהונגען יv| אנדזיטען ״צטרענג זאא זי אז ;קינדעד
 הײם דער אין םאיכטען רעאיגיעזע איהרע

קירן־־. דער אין או;
 אי־יכט *צױן כײר קאנען דעם פון

 אדעריקאנער אין םרויען די אז ׳זעהן
 באיטרײנקטי; א געהאט האבעז קאאאגיעס

 אינטעיעסען און ארבײט פון סםערע
 וױיניג זעהר געהאט האבען זײ אז און

 סאאיטי״צע און געזעצאיכע עקאנאמ״טע,
■ריװיאעניעס.

 דער פון פארנוטע; געװען דינען זײ
 אױסארבײטענדינ ביינאכט, ביז פדיה

 קאטאן, און װאא שפינענדיג פאאקס,
 פון כיאבעגדיג געװאנד, אױסװעבענדיג

■ענבסא :;עיײ וןא ק^דלד 'יױ־
 אבטיגנ ישפײז־ארטיקלען, אאעררײ דיג

 אזוי און ירגדער די אויף געבעגדינ
ז װײמער.
 אזױ געװען איז ארבײט זײער וױיא

 אױפ־ דער »אר נױטיג אומבאדינגט
 זײ וױיא און .פאסיאיע דער פון האאטונג

 אדער צײט, װײניג זעהר נעהאט האבען
 איז געהאט, ניט צײט קײן גאר האבען

 גע״ מײנוננ אנגענוטעגע אאנעטײז די
 קײן האבען ניט דארםען זײ אז ׳װען
ביאדוננ. אינטעאעקטועאע ׳צום

 דער פא־ מען האט ראריבער און
 )1781—1775( מאחפה רעװאאוציאנערער

 אין געיפיקט װײ:יג זעהר מײדאאך די
 אין זײ האבעז מוטערס זײערע שוא.
 אאע אנצופיהרען געאערענם הײם דער

 דעם, חוץ און אינדוסטריעז, •הײפי״פע
 - גע הײם דער איז אויך זיי כיעז האט

 אין אונטערריגט מיטיגען דעט געבען
רעאיגיע. איז מאראא
 מען האט הײכיען מעהרסטע די אין
 טאג, אאע תפיאות געהעריגע רי געזאנס

 נאכט, דער אױף און םריה דער אין
 אין ביבעא די געאײענט האט טען און

 גאנצער דער פאר טאג יעדעז הוין דער
 אײניטאיסענדע פאטיאיע, םארזאטעייטער

דינערשאפט. הײטײצע די
 טײדאאך די אױך כיעז האט אטאא

 ״דאסען־ אזוי־גערוםענע די אין נעיטיקם
 צו געאערענט זי האט טען װאו שואעך,

?jyrm העפ ארױסװײזען שטריקעז, און 
 אביסעא אױך אמאא און איכקײטען,

 ביא־ די אבער ׳שרײבען. און אײעגען
 אויף האבען מיידאאך די װאס דונג,
 זעהר געװען איז באסוכױיז, אוםן אזא

באגרענעצטע. א
 אכצעהנטען דעם םון םאראויוי אין

 א באװיזען זיך האט יאהר־הונרערט
 האט ער מײדאאך, םאר יטואען מין נײעד

 אינסטי־ עהנאיכע םוםטער א םאר <עד.אט
 געווען איז דאס עגגאאנד. אין טוציעס

 כהוא, ״פיני׳פינג״ אדער בארדיננ, זײ
 נע^יהט צײט צו םון האט טען װאוהין

 קאאס פארמעגאיכערעז דעם םון םײדאאך
 אויף אםאא ארן מאנאטען פאר א אויוי

 מײד־ די טען האט דארםעז יאהר. א
 גערוםען האט םען װאם נעאעדענט ןצאך

 ביסעא א םון אקאםפאישםענטס״ ״■אאי׳יט
 אביסעא םוזיה, אביסעא םראגצוידט, .

 און אויסנעהעז סך א זעהר און םאנצעז
אויסהעפסען.

נע־ נים טרויען ױגגע די האט םען
 װאס שםודױם, ערנסטעז עום קײז גמבען

 די װעגעז דענקען ^װ4סםיםו^חנ ?ײ זאא
 •ערזענ״ ^עבען. םח •י^גאיסמז עמםטע

אעגצז אדער איכע ע,ספ^ז כ  ם׳האט און לי
ט ?ײער תונ מן^ח^ אויסנע״ נים נײסטי

 יױןוח״ אמאםיינע דורך ^רײם̂ 
וווסאוװזענגיג־ פאוי מאחסח דער אד4 ־ "

ד ח w״oעתאכא די ז סא־ י
שמא״ נייע י1 אק מען

 ותנובאיס ,יקאגאר
בים״ ג^מחנרםי ד

ודנדוסטריען,
 אין יהרם

ירײ
n

געעזצען הײראטס און טוטס
 די אז געװען, איז רעזואטאט דער

 הא״ בונד דעם םון ^טאטעז טעהרסטע
 אזוי דיערע רעװידירען אנגעהױבען בעז

 נע־ רעאײשאנס״ ״דאטעסטיק גערופענע
 םארהײראטע די געבען צו כדי זעצעז,
 אײגענ• זײער ״איבעי קאנטראי א פרױען

 רעכט דאס פארדינסטען, זײערע און טום
 קאנטראס־ שאיסען צװאה, א סאבען צו

 זעאבסט״ װי פראצעסען, פיהרען און טע;
 די• געזעץ. םאר״ן פערזאנען ״פטעגדיגע

 דעם אױפגעהױבען האבעז ענדערונגען זע
 און םרייעז די םון פטאטוס סאציאאען

•ipsa יפצזצחאג ז*י טפח אחן עזבהא
ביאדונג. נרינראיכרע און בעסערע א טען

 אויך דא האט אײגפאוס ̂זטארקען א
די אין :םאקטאר אנדער אן געהאט
 גע• דא איז רעװאאוציע דער םון צייטען

 אז געדאנק, דער םאחשפרײט וױים זוען
 אײנ״ עטרעבען «1דאר ראטיע)דעטאר א

 יע־ פאר נעאעגענהײטען גאײכע צוםיהרען
 דעריבער זיך האט מען בירגער. דען

 הא• טײדאאך די אז ארוטגעזעהן, באאד
 געאעגענהײ• זעאביגע די ניט װײט בען
 רע״ נײער דער פוז שואען די אין טעז

אינגאאך. די װאס פובאיק,
 עריטטע די געװען איז ענגאאנד נױ

 נאך רעפארטען אײנצוםיהרען טעריטאריע
 נע־ דארטען האט מען רעװאאוציע. י-ער

םאר ׳עויען עאעמענטארע צװײ די עפענט
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u n m  m w  jm n w  nו ijm ijm 

m )ו?«ן׳«  m n ו* ײ ײ » «r ן  ײי
•I •ר״«ענו««
mo out נײסJim \mtrn ו יייו  מ

 ײו0י |W»irwoii« HO »o>»n עריסססר
m הונדערט m  J*f 0 r>ajfi r> Ofn 

ra ויר o«n װסס ׳טוי׳ v in *  ftfaniu. 
oo I’M די J״o01 m  1011 av* w v
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זײ. פסר ס«ס«*«י רען

 (0» ײסס סססוס»*סס רי »ין סנער
 סנר• ססחיסן נעדסרפט נעװעהניױ

סני (,ס iwi״t עס iw <ירור.  101101 י
ע סף » עינ  סנסו זײ י״נסו (.OMis׳ ײ

 נ»*, די בספרידיגען סו גענוג נעװען ניט
מ ני׳טעילער סין רערפעניע דו  no ניי

 1*10 ססיס■ lie ױגענד נאנצער דער
 >1865—18011 1קרי נירנסר דעם סאר

 גסײס■ נסנרינרעט סיסט דער אין זיינען
 די סויסן, מסטסי טין־ נ״ער » רען

 סויפ־ עו1ייי ײסס היײפקויס״, ״■סבייה
 »*י;ס01»י (0 דויר נעװירען נעהארטסן

 פאר נסװען יײגסז װסס יייז נא׳סטײסרוגג
 10ײסנ װאג ריידראו, און אינניאף איס

 »״• נירדוגנ הסנסרס האנסן נסװאיט
 הסנסן ״.יױס( סנפאנג די װאס ,,ד דסד

נסנסנסז•
 יר1 הסנסן :•רנסר-שדיג רסם נסד
 ססיססרייט •סנסי יעל־ עויסן אזסיכע
 פאר• די ז״נסן סיסט *ון יאנד, איבערן

 יאגד סי׳עטס יסס יצטאטסן אײג־יוטע
 און הײ־םשוהיכ יסבאיה דסי דיט
 (10 ניסנסד ױמס םין צאהר דסר נ־־ט

 ב־רמננ ’יי־ן-ז• נאחונ׳ס; ײסס פרו־ען,
______________________דײ■פ
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»ו1יי9 יסת#ס  • <10910*0 י
 **9 װסט, (oooooo׳ סס1*1פסו»** די
 moi moo n« moo ץ9א הספסן, סיר

oi*tiooo »| ׳11* *«סן1פס101נס די 
ד«״ די MB'. »o*i* ס101פי ib  10«ni 

o» ײי on »»* ספססיסיס, i” ooi9 9ני• 
 !ײ• in oooaono ײן1 9«* *ס11 מנג,
 יסנסנפ סעטיניוײסען, אינטערעסען, סיס

iopoho נסמפסז. און

י ױ ם ד שי ד ן ח ע ב ע ן ^  W9MP או
ר ®מ ע ל/ ד א נ א ש ע נ ר ע ט נ י א

 *n*ס די אז יסהרע•, סף א •;vj׳
 ארי״ *צט״נס ה״־פקו״פ די אין סיידראו

 דעס א*ן ט.,י9 *ו;נע 9n*v ד• נער
 דעו פון דינען ,9s׳o9 ,1918*1917 יאר,ר

 סטױ רעגיסטרידטס 9ס*ה אלנעמ״נער
 סייײאר, געווען ר*סענט8 57צ. דענטען

 נעװען זײגען פיססענט 42.8 ג*ר איז
ייט.9 ױנגע
־9ינ דער א׳ז שריט וױיטערדעער א
 סע,• urn נ«װסן, י’א פרױען פין תננ
 1נעי*ננ«חו קרינ בירנעד דעם נאך האט

 נ־*־ העבע־ע פאר האיערז׳פעס נרינדע(
סרויע!. םאר דוננ

 האלעדז׳צ ײאפאד כ״ט אנהױבענד•;
 .18») א•( נעװסרע( נענרינועט איז ױ*ס

‘*V נױ־סע א נעײסרען נעעפענט זײנען

«). ׳ויי* «ון (אלוס

 אײ ק׳הען סען װעט דאן און נעסערען,
 אויו ,1יט׳11 אוינ און, וױרקע; נעראי

 םסרנס• פאר׳פיידסנס די ם»ר קעספען,
 1װײ9טיי ׳שייז י״נע( װעינס ססװנגען,

 סו(** די אין ;עװסדען אױס;עפיהרט
 יסיק. ג*ו אין הױפט״טרײדס

—v .oo ג ץ9« יןפ «ד דסר *«» סר*
 ס** דעם א*ן נ*»רד עקזעשוטיװ נעראי
 סיפ געװען פ»רא*גססוספ*רט ססנס
v איז יסנס דער iv m, נ9סו  1דע װ*ס י

 איז (01*1101 (0099110110 1א* 11*0*0
9*onoi*o, 1**8* סססעגס דסי און« 

 פ«ר סר1נ*נסט* זסהר א זי*ן » *ך9װירח
 *pi*9p ד• פון אױפיסנוכג nopnooe* א

 ס** און 9ס*נסרס* א*ן ױניסנס סאנסר
 די ח*ט ײנס,8י אינז ױי און דסנם*,

 די פ«ר כ. ס. ג. דסם פון אנײסזסנהייט
 בײגסטיסגס( 9פ* זסח־ ססנ סםיינס
s טסנס9ספגסח« סװ** די דסרסו. is* 

 *eimoo און 9ס*נסרס* א*ן סיטענסז
 *זסז9אינסמס ,pcd יסדסן in* האכסן,

 jnotlio י1אוי אײנדדו? ט*פסן זסהד א
?סנסיס. סין סנות9נס**״מ

 צ״טוננען די אין זןמאי־• ייײענט איהר װעז
 ױערכער דורך מינע, א איז עהמראזיטאז אן פון
 דער־ װערעו ארבײםער םעהד אדעד הונדערט א

 איחר טױם,.טראכט ׳טרעיד־יכעז א צו שטיקט
 ראט v •ריױקע ארבײמער׳ס דעם סוז דאן אויך
 די איז ארב״טער די דאס באסערקט, עס איהד

 די װי װענינער, פיר רעבעז :ארער*א*:דוסטריעז
און ? באיצעפטינונגעז אנדע־ע אין ארבײטער

 װע• זײ װײר װײדזיש, גרעבערעז א זי־י קרינען
? טױם פײהצײטיגעז א צו נעטריבעז רעז

 פא־זי; אזא ;:,ל או:ל, יעי:ט
 כא־צטידעז, צו רעני־ונג דע־
 נר־יננעז *יבײטס־רױו* דער

איגדוסטריערע פון עפאכ•;

 פוז ז״יט דע- פח
 ז״ן זאי עס ײ*כ

 יא;ד; א זי־ טיט
*.“< *עלראפ

 אײ;ע אלס איןי, באםראכם לעבענדוױידזש א
 דאס ארבײםער־םאדערוננעז. וױכטינבםע רי םוז
 זאר ארב״טס־לוין דער אז פאדעדוננ, די איז
 אלזן, אוז ארבײםעד, דער אז נרויס, גענוג זײז

 לע* קעגעז זאהעז איהם, םוז אפהענגיג זײנען װאם
ב*?װעפליכרױים. א*ז בעז

 ד־גיפיש• א גז,;צאנ••־, צי »;‘«־־•:2 דע־
 יכ״ נ•■•; טי,ל. איז, פרזיעדארגײטע• םאי װיירז־־:

 נעצאנט ױעיט ע־ נאי-״פ םא-צלאנ, א נונג,
 דעי• צ• פיה־עז נירז ױאס נזנד.״ ג*טע־ א סיט

 נאג״ר• דע״ םין רענע־;, די םון אי:טעידדילו:נ
 זי״־נעז װעימ ד^שרױע!, םא־ א:טױיללו:ג ?יכעי

 איגזע־• פ*ז אינײגט־יעז די איז באיצעפטינט
יא;ד.

 ז׳וימןד דעי פה פזןלםפייפ צוױי מעלמ אירנע;ד
w 979 «5» אימי און איגרזסטריע, rm 

 *ינײס די זיינעז sy לע;געי װיב ראפ נלי,
 װן װײדזשעס, די ?ײגען מעגזי י*ם שטונדעז,

י,רינ*;ז ארגייטע- די

וױידזשע• ד*ס טעאריע,שא'״.״; אאיז עס
̂וישעפ לאויטפל, פוז באצאהיט װעי־ען וױי
 סו; באצ*ד.לש ״,סי. נל כוף װעדעז

שאשעז. ארבײטער די דאפ
•י»ױפפ» דעס

 f^p איז היינפפל ניזי י*ס שאלט, א איז עכ
 נלייר תלוארעז א״ננעשידרט ניט רעש*־פ גיויפ•;
 נןײ• אים^ר װזנלם. גאנצעי דעי איבעי ץײט״ג

 שמד■ nc צו פלאץ סרז אינע• רעשאים א
י לאנד. צ• לא;ד פ,ין עםאדט, צו

ך״ ..,א כ-,.ל ~״י -א.י
 פיז אױ ש־ײהײט ;עטבייא

צ־־ט א ־»2 געלויפט ;־טיו* רעכטע,
9* • * *• 9 0• • % • ••♦פ־; .־;טכ ”«.A*MI« • • •* • «* י “I

 רעד ב*י פעסט האי־טען ז*ך זאלעז םיד אײב
 םעסטעז א «לס עס אוישהאילטעז אוז פאליכי,
 אכיעריהא, שוז א*;דושטײע? די איז פדינציפ

 נענע;* ז*ד כייר כיו**;ן נעפאד,-;; אי־ע אױף ראב
 םאדקײצוננ א צו בא־זוד י*;י*;ז גענען יטטעלעז

 ;טאביירעז נא־ :יט נוײ ײערעז װײרזיצ־נב, םוז
 נײע 1י אייד נאי פ־י:צ*פ, :י;ווידא:«: נײעם א

 לרי* נדושטדיע'עיא ד• ײעיכ״ר* ד־־י םילאזאפי־;,
 רערסים אי; װעדעז״ אפנ־גצאפט װעלזגז זיסעז
 נאנצער דער »י צפיד—ב א נענעז מיי װעלעז
װעלט

 די פאר װײדז״צעש איז ־צגיט אמעםײנ•;־־ אז
 אי• זארעז םעהטאייס רי אז ניייגט, ארבײםער
 לענעז ױאס שראדיהנמז, ם*ט ייפיעז בעדפילט

 •**?r נע:יג טים פאיםעיס איז שאריויסעז״ ים1
 נוײ יועלכש .,ד שאר אזז לא:ד נאנצע דאס םאר

 גים אבער ד.א:ע; ױעלכע שא״ז, די ויזי׳איז םימו
לײשעז. צי םיסלעז גויםינע די

* *“ ׳י י • #
 אר״ א••: “:א m איז עס ױי יא;ג. אזוי
 יי־ינמז, נים העז אזז א־נ״ט ײכט וזאס נײנתי,

rr»*M •צו־יאנג. ארבײטש״טטינדזז ד

p א׳־כעני ם•; או;א־;; ניט זיז י*א*ט r r i 
 ט*;• א*ב מענ־צעז ;,נ־ט אלעדי־י* וז1ג כיטפאט״לס

 א**ע.-< *•••זעז »*-*•: איהר דײט שיױעז איז נעי
 א.,. ..״-א א״;ט*נלעזב אלן ■ראברעםעז אײנעגע

לענ*;ז. .נענעם

קא:<

 איז ל״יבא־ «ײ םעדערײ׳שאן אמריקאז די
בומשיסט זאל &ױן;ימופ*וױ*דן׳ש » אז דעם.

!י י  m v

אדערי• דע• •:2 פייייד דע• אי« פיזאדאדבײט
 דעם דעטאראליזי*ט דאש אינדופםריזג. עי

עי *רביינתר. דעם ױ• באס״  גע• די יי־ינט באכ ד
ז צויצליסזגז םה װאױנוזײם ״  אזױ םעהטארי ז

ד װערט עפ וױ ׳שכעל נ י ; ע  דעד אוז א־בײט, װ
 װעט עי דאם נלןרא, דער פון נעאלאגט ארבײטער,

ט, ײיז םאדלירעז באיר ײ נ  סאישיהרם װעים אי
כ׳ אויש׳ז *סןלדזטערעז״׳ פח נזגדאנל רעם צו מ  דזי

ג די ענ ײנ  Djn פארלמננערמו ער irp דערמיט אז ם
או. מז איו ■זנתט, א איז ד« ארבײם^סיז  די װעל

אפ םוו אינםערמףוו  גים געהעז ארבײסזגר און נ
ע אוו אגדמרזן, ד♦ צו אײנע ד ײ *״M* נ

 •לאז « אײסצוירבײכתז נוט, נעטאז װאלםעז סעז
 די vt •no א נעיזסעז ואל ov אז ארבײם,*־ סוו

_____ סלזױדםיזאנם.

 אין לענדעד «ל״ װעלמ אירגענד טארנלײנט ,
תלם דעי  P* שמאאמו ייזײ ײעלכמ אירנענר ׳ו

 סןרסש צוױי וועלמ אירנעגד סם״יסס ימײמד
מגי די חי  *וױי ותלמ ווידנ^ד שמיפ׳ א י
t r w N ח 1• ;0999 ודיו י

 אנט״שםוגו דעי איז ט־ײדש סאנכע אין
 רורן^ נעװארעז אײגגעפיהיט א״בײטפ־מא:

 »ri»o די איו •אםירט ואט דאס ;ז׳;*ז,ינ
 איגאדזו וײעי איז ״וצא •רעל אלש .,נייזור

r אלץ נעױא־עז y m . j ווו איחד סיט א־*ז* 
 אדאנרע^ פיז גײפם דער שאישױאתדעו איז

 »יו f• באהױפטעז, לאלאדאדא איז ר״נעי
 • ד• איז *שטאט זייעי פון ־,נעזעץ-בינ•;

 1»י אנמי ארבײטם*מא^ *דצטונדיגעז א; םאד
 ארגײי אנט״שטוגדמער ;ייד ׳ איז טינזגז
 ה»ס 3לאם עיזאנאטישעד דער עיטם נישא.

 אױפמי די אויו״ נעזעד דעס תצײאוגנעז
̂ו. די זים ק״ס  מי יששאאס״אױפארינמס

 •מריייונ*ר דאס געצװאוגנען דאט געד״ק־־ינ
 IIP •יײו נעזזגץ סיט דאפ נאגיײפעו, צו

׳ וױדמיגיןײט. די ענדעיעז ניט גאי

 וומי«י, «וו גיט לײדם אידעא^זס דעד
 •אי װאלס of ױניאן־ש••. א פאר דזיוגג

9מײיא ויאמתו ױגיאגס טונזעדע װעז װעז,
tm קארפארײשאנס, שלאסענע wozto,
 ניס in וײ ארבײמז *ב?ר פראסתו

י אײנאמט וײמר אוי«וא»דײנמז• פומות  י
 ײ .ארנײותי# נײע יתיאגיזם צופ מחיעו
רו טלע 11נאגיזיר מ ״ רנ •

w ניט nrpnpj סיד n  p n .V m i ײט 
 «wn *דנײטימ n נינדײנייד^יגימאר

 • ליב. »יז איחס ודימו אאר
 די ■ח רעפם זוינו דאס

nr tm tnm i ויי־ימי נױס ארנײטאו 
 Mpva סיר m •יייו׳ א״ז

jn־  iW f m osy די J rP fy iJ

m ®ךד׳

שסמסען קורצע
,דיז״זיאמד׳יג

m » י 1 י ײ#ג«ו מיי ייי1 i*
yi״ * tyjy־ »1 דס• f4» ײ יא1י

-It l wm • ♦1 M W I • 44f li l in i
ײדי ן<ן HO f<M >WiMP- י94י 1ר;
•W ft 441• 11• יודאו. וןר  Mf׳^ O-nwi

v tip» גיט ntpoip <f«f /1 ••י» iyn
I 14י •יאנאו ילזנרי" f f  m u  ,WW W 

n •o נסד p i^ i oBpirpn^np♦ מאן
» •w יז4♦׳ע ,י ײי ו1יי • • r י i i i i -סמ 

ipp pm • ip i ip •♦• iPt^BJPi om 'tu 
no יסו ipo ,dm װסיס )•ipvootn •nor 

 jpoiito ooovi* . l P- נ י ר p דו מסהט
m 1< ױיימעו• *rop• ipi<i?ip •װי oion 
fo<»pj<)«n npfJio in דאז  iru vy j א»אד 

 oon m<ji» ♦1 צמא o ••ר •on ריזי וױיכט
• די ii• אױסצושטצחו •Ign ^MpitfiO p r^ r l• 

ip• לט#11ג< אױו איהר iip ia i^ i 1 ייו iv n» 
im •11• טנייזז רעריניסוס y i if ס»• וי

trJ1♦ ip •יו IIWP11 אויסג׳וסידעו וצנט i11א ׳ 
f יין •«ױ •מיןט t t r n .צייטמו n <rign» 

l® יי ייינײי ז1י •ינטןליגענס i t  pm ציס 
 •<״ IP11• •♦HP* ♦1 װי• olPiPH רעניוטייס

ipim^• ריחיעז î fi•  ip iv w i •opj, אח 
ײ װצנינעי װאש נ ״ ipipn V י f Ifjfp  •m

ipopu •»1 ,ffOJPOiro נעהרינטע די נעגעו
ײ׳ ״יז י״י ױ־י״ס ו י־י• ײו *• v ױז • t n f 
ip אױו• ipfi-.io שלצנט זע.ײ i מ**n ,m•• 

 סיר prpn <lpm# pr#o^ta די אגנעצרצםט
o"D, יער •יז ws• ;זינידיר-י vowy* ס>ו 

י אונפידדײדליך, ראש "  •ד•׳־ Pr••?*•* *1 ״
 ^•!.v מי1 1»י • ד 1 י י ״ע זײנעו נעז

ipti• /0גי צי ,op װיל^ גייר צי יעישײ,
 ,vo ••ליטי• .iP3Psyi דום סיט n פ*ר
ט»>ל • rpioiipi ס<3•יניע >יעי דזגט ,דיט
g אח לעבעז, אונועי פין i• 1צ ^•ip v ig jj 

ggi ,ip•pi ggi ipvig צו געמײנם ••א*פ ir'g 
•ipn ipa• |g*i^pi .igg ניט סיר יע;עז

ggfl M .IgfUgim א סער,ף או( טעחף אי־ץ f
pi v§ אײגויו• dpi מהר ניט ig  pgog •ii• 

 VO gipn •ײגילו• איחר ן.yנpל משענפליגעז
l •♦מר ipi*jpn og!i אוו ידװיכער. i t  opn 

«inpf o:v יימי .ipdimpj ogi רײדעו, אידר
 -ppn ״1ריצ01ר i«g ipooMiogp די אפילו דאס

”ipoiPP»«ng ipj נע i ״ •n• ip • • י • pi״
”li»p*i ענײ♦• חאנעז דעליני•!, געז g onoyj/
”ig ,•••P IP| 11 איו ov נאריש וױ ? fpuyjי

 pig gpvnpi ipagi op ׳מדליו װי נוצייז,
pnyr ,̂דעז  י onpi ipagi זיי קאניוי*כתט
 op ipagi זײ •ii ירי,וגנ«11 פארמרטן וו;יס

iprngnpi.
רינסיו ואנץ גיס חסט איהר — דוד כן

 BP1 איו װעדטער ••ד אונזערע אויסגעםײטשם
 ימיסן •1 »ז |/prװ•וגpנ װסיטעו סיר או ?יז,
o: א ו pgnp«g ואל r y 6י ן0  או רזל, ן

i יייו ••ר ײי סעד׳ר, f i ” p- igo pgipo ויס 
 .0נ* ggi נײו, אסט ipd«hpi א פאר;עחכעו

ipp ,ipdp?• ig װאריס, j ווא• ׳1יי11י די 
w •יו עט*;ד.ס ?  itviifonoo, ארוי״ גיס•

ד •יחחן נ״טעו צו פוו לוחסוס אזא n געו  נ
 איטער ipsgn erg אזוי אח •פט, צו אטטע

pr;po» ,די •חו .״גריגע״ ;Mvwmno pj*om 
i? ”? װי ש;על, איױ אוז  n o  ip r i• מי״

 דער וייליי l IP;p”1? יוו ערשאהרוגנ, טיגע
 •אר״ ,pipvimpng ,pipi•; זארעז ױ:יאז,
•״n ogi ניס נײו, ■לעוחומ «ײע*ע נעהמו

 IP9PIP( ;•ר ipogn סין געםײנם. סיר נעז
ip אױסדרוק i” g ipn fg ,p;«ip i dpi iv אד״• 

i איו mv< צו •טם זײז אויוי נל״ינס  or in♦ 
r ?•ל op 1א נזפאהר, i איוזם ”ג lPPP*nojf 

opi v 990 ז ח ns p;o־w דער i«  n P 
«0”אדג ןיין ,־או1*דןר« וpננpנד ip? דפם אוז

v ז•? נעאטטער, אלס t ip r  inpo ipipn אר§ 
 IPO •אחזיס »מד װ• :יצליך. וײ ױ:יאז׳ דעי
poops ip .װעלל, דאנענעזז זיר iיז« סיותל ו«

•m•״ זײז זאל סזמ״כערשיפ די דאס  ipa^ דעד 
IPOtnp on זיזי ז«ל אוז ױיזי,  IP3PI in n 

סיסנרוי״ *ו ipoogps א אירגענד פון ,פאיזור
i וזאבזאס? דסס סאכפ. זייז מז n  Ii• iMg 

IfTgnn :♦פ װןס סעדנער׳פי■ נא;צזןר
m די •דינערצױשסרײזען גזם  Tib IPPP3PU 

 איהס no אח איהס גים ױניאז די ױאפ טאכם׳
 •pn igopi סח ווווס .1זא ;״װײסע די נ?נזו.

inתיאן די אז איז, ׳♦ i” » pgt 1 סיןpoops 
 ס*ר 1»י *,90 ■ריסעדאסטדי א וזאדם no זיז

״pn איו mp^noip v? קעלסז ippgi ®ייע מי
m ילז t א אינ<ר*ונסאמנו גלײד tprnps 

v אל1 נעיענזןגחײם יי ײ?ז ידט׳ t סאסוו m 
p• י• ro א♦ דעניזסו׳ סיי .1* ir rn p סס״ 

ד יתיא;, m איו דא «י*;עז ײאש סיססס׳ י  ו
• ױאס באסײלױסו יײ ילי •0 n  1P0״»

מו וי״ כיי ימז׳ ’fpi דארט זי ip די pro*ii 
, יי־סאמיתנ.

r סיי — דאכעדכמון ס i r  tpsgn -^א
ד♦ w »rgio on אײוי op oרpר^לr ד•: גית

 ד• fgonprmo :•ס ססי אח :יס ״.עז צי״סמנ
r r s •  fארד״״ש. יד ׳ j r r r r s ♦  on  m 

u^ טײגהמז ne אײסםי״• מי rn •  o n  •rm 
t סאדניטסו :יס יאזי ?♦*: מ״ד יזלו שימיגו n n׳v 

^סדדיא eipp זאגקו׳ לאסיי ״י׳י• ,
’r^oc •-:מגזז ^ - r. •ורד •1 אבצ 

n•* :ע t ippg» dm•• 
f g r r o
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v n  I f l f P l i  P  fTrmww ”
^ -vpipp ♦i w  1• f l i •  • h  f•♦ 

Iff•♦ 1י! pphu ♦ 1 inp ii n  H i  i •  n 
n• jin p o rijn i «<• im p  f •  ♦f 

j ipp •g i im * r w m  h i או1 •ר • 
pw g i i  • in  rn p s iP • ♦i m  A$v§ 

bipommph /VUpg ♦n M i ♦Hi ipii••♦ 
•H i ip>i«•4•  «i •♦ii / iirn t i  W O 
»i  ipnpfi /gigfpj 1 •  iM i fpsn 14•  in

ipp •P »n /i«po >*• /i« iv«i• p in  f i i t i• 
liltin g  ip i im pul 1 •11אא• ♦♦•ng mo 

op ipn »ipipi »p4pigitffiig prm jp•p m 
••g •1 |pjn| •P |1M ,IfJfnp WO IPP /!♦H 

gipimjpnin n  im •mi / i f i i i/ סי״”| או
4I ipiph ip rn  ip fif ip n ii pi/ 1*1א •pi

1 opi» i ” p •dm ipjiii ip i•  ijig ig  imn״ 
IP1P1 IP9 Tgf 11• IP• IPO •1»1 .IPPiPi P1 

•1 ,vo  ipiph m • ii•  pmואס ♦•h  pm i 
ipgpipgr• p iv •  in  irnni. נוד לוסיר 

pipi p” i•  ipigi I♦• ipn <fg /ipipup< •”״ 
i p ? i  ♦ i h i• •♦11<* m <װאס וױ ggi 

♦•i•  no r u m •  ip i i״p in  p׳ •ii מאפ 
npi *  1•  f‘i  ippimi no״ipo דעטןראלי״ 1נרא 

1» ip i r n  1IPVI,אױנ ןןר׳ ציאן mm mo 
mpsgpg ip tn • ipi ♦Mpl■* גיס .ipcipomp 

ps” ?i ig i op noצו ר ipsgn ױנזאדמי• א 
•s• r o  U4״mpum ipg,♦ ״ •ig i i n קײו 

.tpsgn om נו4וז״«»ס4114
3, lOQiPPW. — סיס ips” iy דאס איז‘

4n psipi יפ§ y .ip i^ iס no יולסי״ ויין 
iM iipgng•, אי װוריס ogi ר«ס אי רײדעז 

ig> ipji«f ip i« ir • סיסלל׳ mi איחל om 
o fpi^npognii n״o ״ •yip .םיטסע;שעז 
o i l  o n  w ,on ipn אי״ עו3?רײ און רײדען

no ,im ?oimupj 3 אייער"i r־n איז װאס 
Mfg •סיט ןן r r io, פארישפעזזז, צו סװער איז 
ogn אױס׳ קוםס עש אױוסוסלױ. וױיס אימי 

gi? רןצעם.פוו דעם 3צולי יײו3 ״עײינט א״דוד■ 
Mr״ogi n• .iys ,סיינוגנ׳ אונזסר לױם איו 

•om our .אוז ריידע?• סיר געדענקט, ללוו 
rען2”י i״mi ,o ארױפ ר?דם װאפ ••■ינאי דער 

iy  oon ,lynyn פאישסעהס אלײן oy ,ניס
-ULVIZ J)*t utflgaiMMB im*nM <»m bm« im

 סיר װעז ,im א דיו נןד ogi עו3̂ר»״ אח
• •4,t im  r i  IPS צז סאדסמגײױ piy?3io 

iyr3pro4o< אזײ׳ ogi וױנשעז סיר װעו op־ 
n׳•• »i;p iv •  ifsg i iy i « ז«לעז נסדאנ̂י «m 

t m  ipipp, סיר װופ אוו װילעו סיד ײאס 
4i r  i f 44•  .ip?3fi״ips װערסער׳ לױז3 איו Myn 
vp ivg m» ipo ויו׳ א jig צו• א אירנמנד 

ngiipogf׳
m — ׳1  lyifn איז םראנע

• •ipotn oyi •im•  ipiwupj g rp im i סיםינג 
n« .3 v .1 0 fi ,ס«;םרסאל iy s i דסרווײל 

om im איו piip  *n*p אוז נסװארעו׳ גססאפס 
ipipp »i  r ^ r n אוו םיעוננעו, צװיי זײו 

ogi *m no n f no ׳sn3«03ngs yo*npi א 4
 אי• אזונדערע3 נאגץ m סיד ipsgi 0י4י »ײ|

pg*ip«1go וױיל דסרסיר׳ נ«ר אוו לןסאיס׳ 
!4? •n« r ip ”;«yr די 4 g ,אין שסראך 

m lyslrn» ״•piy«M IfV סו סארחאנדלוגגעז׳ 
piptno ipigi giign ױסי׳י׳יױלי׳מ Dipsom

• «99m%%9 iy»M 1 ויס H o r n  l*M ל*?אל I
m m o  in  m איו «כ?ר וײס bjyrsMi oy* 

3”«i» • m oipn״iyi שםןןוקער װאס •iyt3i 
oyo3oy»ig ,•♦cMysopo •יױן ,g i i r  iy»M

no ורינדונג די no שפרארייקאיס זןגענאכטע די 
lyotri’nyi iy אין ניס iysM •ימרס i .):ריכםו 

 יאקאיס׳ איםסליענישע pm jyjyo ווארוס א♦,
p”« זיי ד«ס תירוץ׳ m איו ir,iy3 וו דא® 
 איםעליענער די ogi אוו ,mig» pi«*npnfi• די
?r i  !flip ד«כ װי ןננליש׳ שגןל אזױ אױס גיס 

i איו n סים •אל yiying רוסי׳ש־פוילישע 
oipspo דןר איו אז זעחם, ויסר iy3»M y»ic 

1”? tyiyp oy no ,oi, שסונדפונקטעו׳ צוױי 
no ען3ה« ערס3םעם רוסיש*סױלישע די סי אוױ 

 רעכ• איע םים גים ,1נאםירלי ,rogs ׳roijns א
 די איז ל«קאל, א no סדיװילעניעס אוו מו

lysyi no ymo כא׳ א םאי נדשארטער א זײ 
lupgl Ifiy m i גים ntg .אין אבעד ברןנענדינ 

ijrs iyn n סוזען סעו ותס «ײם inyi, די אז 
ן פילזן ס נ ן ו ו  האבעז׳ זײ װאס סעגװז׳ ו

• דיפסיו וסמו •ijnyn oiyoom.
 דער פון רענט ד«ס lyjyn — סי^אווסלןי. ל.
 ארױס• זיגאר אדער רען4יסצייייג1 11 ימי•!

 איהרע םים im רם3ח װאס >oy344» צואוואדפעו
 םןרא• איחד ?תדינען צו *M ומלסס אוו סונייס׳

 ניט סראנע קײן נאר in מסעריול, אח ליס•
pm. מוזיסס איו nyo איז oy אױוד ווי םעחר 

oy .ospi סליצס. איחר איו dm im  iyp m 
 אימע^ כמסכער׳ איהר איס irsgn צו סארוינסו
ipsipn ארנאניזאציע װעלמ שמא. א״זוד איו 

ip tgnn  op opn איחר ירס חאכמז «ו <-y3oyo 
g m א m ?אזא ■חוײאיזאםסר p*yor*3gsig 

ip i s*m too Of no 3 פליכט •׳שום׳ער noא״ 
ip r r אײמנן אימד riyeo^fpyאז מנוג ׳ 

ly א ו«וססוו'••חחנו r ijy o j on ipiyi loop 
•mtw fps4P i»r 1«ג ז• זאל in n חאבעו 

װינ ,no Oitn איויון  יז נעמו •oop א וי״וו
**Msrw igrPH i זײו ייו ויעלגער obo סיי 

m 'vm nv •ײ n-< אלזא, אוימדליגויו 
mow מו ^סס o i א«יו ואר v n י1 זײו. נים 

ig j pg pong, אוסשסינחמ מוויסו אומתד ד 
?ip i m  r t  o n איממד מאיעו «ו יתיימ 

i  nr o^pooipipot m ovow• גייידײ •ii אוא 
ip  ro fmo ’fwm א p v mמ  m מליסי י

ip  9gf .man no m  •mo m *i03i»o 
*i  i•  p it  r i  o u n  o n  <ursg wtno 

i  mi nrupggvm♦ יתיאז m •n ,im an  no 
m m s oo rm .m  o rm. 99( יוינ׳*

mm m

om m  •4m  piP4n נריומ׳ iM g mo in/ 
vo  ipiig4ip i? r i n  M4i  iifgp n  M fo it* 

,ipsgpoMgMv irrmo r g  »hpo no mpo 
» •i  no •p m ,i»4n< ♦1 oii§pi 

4• io *noooiא WM1 no yjMMnsrg oi"i 
i 4n ו«ל ipipp ip עו1ג«אײנ*ל» •P• ,p ip ii 
 oy p• דאו ,i»MP «i רעוM4ראלgפp1 אוו♦
in•* װאס •לינס v f aר •n» ifiyn  no 

pJ fjg• וופירלױ איהס/ j g •imיpogגn• fiy 
nrvoyrtonv , סו1א: ?wins איחם ipfijig 

ipmpig ס אוו r • 4 ס p 7 ו4א, איהם, וoi 
.PO• IP03M100 OPI IPJ’ IP ip

r •־־* מינקע?״ ט. 4• ipp ip i4,p< »ו>4ײ4גא
spipj# ip איו ipjp”? װאס־צו >ipi3Miy גיס i* 
0”PP0,1א ״| OM ogn״ p>״IPP ip איױ OM

ifiiMiy צו איכערחזיפט ?”ipip די i»03pm״
r סוס 11אי סבסי קייס״/ t אלײו in • •  ipomu 

g’o ip i, איחר װאס o?ipoigo 1צ i  iy;y” P♦ 
pposmi mpi אוו •wvo-io yojgopipDP 

ipino no7.•* ־ >C3yi:giongp lyg'gptgv 
 סײו oig oy ogi טענה, אייסר נאואגווױטש.

om, אז אח דײסשלאנד׳ איו פאר סוסס װאס 
 oy װאס איו ,oToyipon• איױ ogn אלץ,
 זןלס איהר איז, ׳i»mp iy•״♦ איז פאר קוסם

oy כיוחל או;ז nyt ,pm 3 א*yr’ i. אייעד 
i»mp סיס איז lyinsigB dmps iippib סיס 

ip i 3 ייסער*נאװעגוננ3אר omלױו nyo• no״ 
 נרי ypgo אוז •oiyn רyv;oj דער פוו נ«ר ?•,
״ •iy דאס זאל ױגיאן igo ivw? iyov3 איחר 
 א אלץ pm jy;y? זןיט איח־ כדי אוו ײם,3אר

iyiyop3 אוו yrp3־iy ,אױזר סוזט ױגיסדסאז 
ipomi. ארבײסןר־ דער איו םאר הוכט עפ װאש 

 אין ענגלאנד, אוו ד״םשלסנד איו אװלנו;ג3
 oy װאו ,loiys’• אוז רופלאנד, איז סראנלרײר,

 איחר׳ װייסט ננ.Mעvר•בא.y״ט3אי אז דא ;אר איז
 פון סיסגליד א איז אינטערנעיצאנאל אוגזעד אז

oyi ^און ד*םארנאגד,1קלײד* אינטערגאציאנאל 
yo איס צאחיס, m »ז iyu ii ,lysoyo »א 1ד«י 

 װאס1םא ,opyo לאייטא iy• נעוזימז א ,1יאה
 •1איגמע די ipn אוז צאהלט? i ח י א אױך

םy^yנם’ארא6 װ״ט אזױ איז נודצאנאל  אין ם̂י
iy i איז איא,1אײ איו אװעגוננ3*1¥ייט31א oy 
 oyo iyy;g3* 1איה םאר iMjynon: ניס ים1דא

m P  איץ, iP3yn ט1םי1אינםא גום זייז צו 3
099 omo »יא i w r r,זײײ סיר גנאטגית

iy םוז ipsoyo װאס.ס ,ojmocmp נעז i:io ױגיןן 
i»p אזױ iy?:yi 3’yiHi;:y אוז lyii'O. אזז 

mry iy i: i« די איז אײןי צו -Mgioyig? yiMgi 
ippjpi ניט •’tyiMipiys און ,iy:y«P y’ »m 

. pjyio. פוז ipip’oio די iy;y”< אױו אוו i i 
iyn אזױ dm 1נא ?ייגען זיי r פײנט. 1איה װי 

oi»3n• 1איה אוו סול׳ צוױי אוז ראל איין oyn 
»iyroy»M, זיי אז ippm אי t P»m, אי D03yi 

אינטערעסאנם.

ל א נ א ש ע מ ע ט נ י ־ א א ד נ ע ל א  ת

םקולםאן. ח. *ון

צוריה י*ד,ר 12 נױם װאך הימםיגע

p” ioo iy i נודס װחײם די םוו ip ig i 
tut היםאגא ,mm  in i•  no p*  iyo” sm 

 yoyi• ח«געו גתים ,?ya 7סײ געוױסער א
 אימ• איז 1אכע טייל yooyia די סעים.

oi«»rya װיל און iP3P»g3 om פאדע• די 
i די םוז יננעז1 n  m i .iyp” ioo צײם 

”p םוו ioo די זײנעז iyo” 3ig גע• באעהרם 
iyi»n 03 םח נאזוד א םיםyiMyii*Dpy 

in iy n  <o>ynm igigyo דסי כאווכם האס 
 זיו. םאױזאםיזה dipp4,idd די חאלס׳^או

oapiopjon• ogn oiynni ןהל נרויסע א* 
”n3PP די םוז ioo װענסו סיידלאך ip” t 

 באזונ• צאנץ בייםס־באדענוגנמ.1א און ל«נע
o iyi רוזותלס איז oin’ig i ipnya, א װעו 
v האס םיידעל יוננ i בא?לאנם, איהם 1םא 

ipo ogn נים לוזס tPMM בײ שאו איו iy i 
 •1א צו לייכטער tynyi װאלם oy בײם.1א

 יגנעז, ז ty^ya װאלט iyo מעז iyn בײםעו
im די דאם  iy i” o .נעקלאנם

• • •
i n מאמגר װייסם ליידים די םוז ייק1סמ 

v האם i גתיסעז א כייט נעקרײנם Jigoiy 
 *ו באישלאסעז האם אסאסיאיײצאז באסעפ די

 • װי ססהר אוז ױניאו דער סיס סעםיען
im  ipupp oiyp^ioo o:ppid יה1צו ײו1זינ 

iy *ו i ײם.31א in איז סזנםעלםעגם •yi 
 dpi no באײס דעם אויוי ipionya סאכס

 •yoyi איו ty ?P3iyn יױם אמ*י,אל•׳1.י
iy םעלם i ipignyi פיאוק ip3«o סטרײ«ן 

pm איז ■ונפמעו איינינע igpgogi•* iy i׳׳ 
 1פא iy3’oo3'i נאר 1פאכע װייסם די םון

i r i n ' i n• ״■ דע.־ װיpgpgogiדי ביי ״ 
pyoyo i• איז יע^פאלס׳ .1לראויזםאמ n 

”o3 ױני«ו די וזאס מנם, u iy i ogn נ«ו 
 *וםײדוגשנמ־ חעכסם ססײי̂י סוימו אזא
יענד

• • • #
 פוו ים,1סם סםיים סאוס חר דױפייז, פיי.

 on בממנדינ יאפאו̂ב » ערפמרם שײזאג*
•”1 •1 םיס סנדימנם י  ױני• ם1סײלא י

 פאסוי on אױוי ooyi ימי«ו די .71 יופאל
pm om אוו  on giy>piy םסרײס׳

D r .  M a u r i c e  P e r l s t e i n
םױרדזשען און ®מישען

1310 MorrU Age., Bronx, N. Y.
Tel.

. .... !■ii■■- ״■« 1 . . ■■mi

מ מ י ר ע מ א ם ־ ס מ ד ד

 ןרמני־ א ש»ופ יזניא
2M rs מםיפע זײשמ

)ii•  sv r ו> ו״ם
 םון ט־ט:**דע־ די פון ע9פי מאנער.

9*100 *<p און איהד «ו נעקומען זײגען 
 דער א*ן פען9הן *ו *;גענ*טען ח*נען

 ע59װע יי *תאגיזירען «ו *דנייט
 *ױ און עעוער (ya* די אין |ye*9ps׳
 קעמ־ ivno *תאניזירטע די נע9װע ינ9

m *באד־ננוננען. !ייערע טען9*נ*וה
 p«9*9 &ח נ**רד 1ע?זע?וטױח ,די

 ty9yonviyo«n* באשי*סעז ח*ם 100
 א( אין פיטגיידער 200 פוז ?*מיטע •

 *נ־ װעם כע9ומ yo*»*P *ן8*ת«ניזײי
מ די פיחרען *דבײט״. י*נם8ניזא8*

*ו  דעם פון אינטערעמנםפם נ
 ?אם«ײן ־ *רנאני?««י*נס דרעסמאכער

c אי( ט9דער«עח װערט n שיהאגא 
 bp יאנואר. טען20 פון ״םארװערטס׳

:נעזאנט ד*רט װערט
 יױ דרעםמאכער דער pc 9אפי ״דער

 ארכייםער יזירטע1*ת* ניט די «ו ני*ן
 אין א«ידי*ננ אן געהאט ה*ט טרייד, פון
 גיט 9**ה נרויסער א פון ־חעראער די

דרעסראנער. ױנ**ן
 *רנאני׳ ניט די וו*ם דעם ,טר*ץ

 דיי זיו גענען ה*נען דרעםסאנער זירטע
 *9ײע ׳פפיאנען, ז״עדע סיט נתיט י9נע
 ה*נעו זײ אויכ נ*ו זיי ׳®■**נירען כע

 םונ־ ױניאן, דער מיט טימפאטי ז*נאר
 םון פ־לע טאנ יעדען קוסען דעסטװענען

 באטען נאר ניט און ױ:י*| אי^דער זיי
 סיר• נעדען זיי נ*ר הילשע, זייער *ן זיי

 אדבייטער » זײ צוטיילען און תולארם
■ • ׳עעפער. די פון

 דרעםטאכער אנדערע און דיזע
 ױניאז דעד אין *( אויך זיר שליסעז

 זײער ארויסי ציינעז אוז שטילערהײד
 »«9 <י1,1ו lyiypyanta צי אננרלפא

 זײער פון *ד:«ניזאצי*ן דער דורך
טרײד•

 אפנעהאלטען איז *װענד ,ם*נט*נ
 מיטיננ *רנ«ניז«*י*נס אן געײ*רען

 ארנאני• איז כע9װע ?*מיםע •דער פון
 דעם *נ*;*פ*הרען אויוי נעװ*רעז זירט

 ט9אײננעטײ איז ארביים רי סאמניין.
 ׳טע• ױניאן ניט ע9א אז אזוי, נעװארעז

 אכי־ ס־ט װערען םארפלײצט עז9ז* פער
סירקולארס. טא*י*נס

 האבען טאנופעסנושורערט דרעס ״די
 קאטפײן א אז םיהלען *ננעפאננען שױן

 טריי־ נענומען ה*נען זיי און פ*ר תומט
 ישעוער_ ארום.די םון ?*מיטעם די בעז
 ארכייטער די ניט, *בער זיי העלשט עם

 צוריס קומען זײ *פ, ניט זיך שיע?ען
 באסעס די צו טרבייט זייער טוע( און
.“גיט *דער יידעז9 עז9װי

 דארט געהט זא,9א זעהט, איהר װי
 טען און (עמןדינ מה*ו ײז8ט»מ דער צי

רעזולטאטען. נוםע ערװארםעז מעג
 פאראכטאנען פון ײערםם"1«םא איז

 םון באריכט א אפנעדרוקם איז שנח
 דער םו( מיםינג מעטכער ערשטעז דעם

 װאם ,100 לאקאל ױניאז, דרעםסאכער
 שװעםטער פון נעװארען אררעסירט איז
 גע• דארט װערט עס פרידםאן. י9טא

:זאנט
 אר־ די פון מים־ננ ערשטער ,דער

 פארהאנד• *ו דדעסםאכער נאניזירםע
 דעם אנצופיהרען אזוי ײי ענער9■ ען9

 א נעװען איז פאספײן ארנאניזאציאנם
ערםאלנ. גרויםער

 מיטנל־רער הונדערט םיער ,אריבער
 איז נעקומעז זײנעז 100 9אפא9 פון

 אנ־ זיד האבען און 99הא שאנהאפענס
 דער אץ מיטנלידער ס9•א נעשלאסען

צאהל. נרויפע א אין קאםיטע קאמפיין
 אתאגייזער פרידםאן, י9מא מיסס

 איז ײעי־כע אינטערנײשאנאל, דער םו(
 אר־ דעם העאפען שיקאגא אי( געסומען

 דרעםטא• די פון פאםפיין גאגיזאציאנם
 נע־ רעדע נלענצענדע א אי| חאט כער,

 אונ־ ארבײטער די םון לאנע די שילדערט
 אפען די םון נאדיננוננע(. די טער

 1 איבערבציק אן נענעבען האט זי שאפם.
 די װעלכע פעםםע שװעחו די איבער

 נעיװי־ צו אננעפיהרט האבען ארבײטער
 רעכט דאם און באדיננוננען בעסערע נעז
 אפעיירט האט און אתאניזירט זײז צו
 ארײנ־ זיד זאלען זײ דרעסםאכער די צו

 דאם־נײ סוז ארבייט דער איז װארםען
 ארגא־ צו אדבײט דער אי( פען9הע אוז

שיסאנא. םון &רײד דרעם די גיזירען
 מ*ם נעװארען םארטינ איז זי ״װען

 פלע־ די םארגעלעזען זי האט חנדע דער
 עסזעפוםױו דער פון זײגען װעלכע נער
 :עװ*רען אנגענומעז 100 9»0א9 פון

 איז פאמפײן ארנאניזאציאנם דעט ם*ר
 י•9אנש ז*ר 9וױ עם ויוער נעפרענט חאט
 א קאנױםע. סאםפייז דער *ן סען

 אג־ זיר האבעז םיטגלידער 9*אח נרויםע
 פארפליכטעט זיר חאבעז און נפשאאםען

 זײערע אין מט9 װאס פם9« םאן צו
 נרוי^ ױניאן די םאכפן *ו נוחות

 קאמי דעם אי; װירקזאם און שםארה
 און ארנאניזירם זייז «ז וענט ו*ט פאר
מ־. פאיעפםיײ פטר מגי ד מ

■
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אבען ט איז װאם ז װיםען צו נו
ר ע ץ אײינפרוס ד א־ פ ױלן ע מ  א

ר ע ען נ ײז ץ א ל א א מ ש

 אױןי י:א:ד ער״״טע ראש א־ז לא <
שון פאבייצימגג ;־,ד א*ן װע-ט

אכויי
דעי

־.,•:טא אין אײזען
 פ־אצעגט פזפצ•; ניז פ־אדוצירט ד

 און אײזען גאנצען דעם פין טער־ און
 אגיע־ די פראדוצירט. װע־־ט װאכ ״שטאר,

 צט א קא; איגרובטי-ע אײזען רײזאגע-
 טאן כ״ליאן פלפציג איבע- ארױשגע:־;;
 זענציג :כיעט אין יעהרלױ פיג־איי־אן

 דעש פין :;אט. •טטאי*א טאן כייל-א;
•טטאר כױן •עדעי־ א־ױש היטט לעצטען

י״-אדוקטע• אייזע; איז
די פיו װאײוע:ק-אצעדש ;•ריסי׳ן־ די

 *טטעדט אדע־־ילא;־;־־
םעיצי: ין

I יי
״־ פיפציג און םעיציג םוז

• מיאױפגעשטעי E• ו

 געביירעס די
 װעי־עז טטאק

 און הויכעז זעהר
א*ן  באי־קענש אײזעינע p- װעדטפוי־ען

שטאננען.
 איצט װעי־ען ואסוױאױטאטאבילען,

 װאך יעדע טױזענטעד די א*ן •ראדוצי״ט
 שױן איצט צזןהיט טען װעײבע פון און

 פאראיי־ די אין דיליאן דרייצעהן איבער
 זײעיע אין באיצטעהען שטאטען, ניגטע

 װאילטען א*ן יטטאל פון הויפט־טיײ־ען
 גע־ ניט איגדושטריע שטאיז דע־ אהן

אינגאגצעץ. װערען פיאדוצירט קא:ט
 טעיע״ כייליאן פיפצעהז איוש די

 אפיע• אין איצט זיך געםינען װאש פאגען,
פון געשיאבט טײרװײז זײנען ריקא,

שטאל.
 די פון וױ טיר, זעלזען אזוי אט אין
 צו ביז און כיא־טינען כיאנסטער גרעסטע

 אטע־ דאס אי? שפיײזע קי*ע:ססעי דעד
 באדרט לעבען געשעפטלינע ריקאנער

 אטע־ דעי פון אײפגעהארטען װעיט און
 איז װאס איגדוסטריע, כ״עטאר ריקאגעי

װערט. רעד אויף גדעהטע ך\
 אײזען דער א*ן איט ער״שטען דעם

 נא־ פא״נעטט אינרוסטייע ״טטאר און
 װײל *טטאטען, פאױאײנינטע די טירייך

 קױלען, אין רײך זעהר איז יאנד דאש
 גרױסע די באהײצס כיען װעיכע סיט

 און נתטאי, *צטעיצט טען װאו אויװענס
אײ־ סך א זעהר פאראן ר : דא א*ז עס
 םאטעריא־ אגדעדע אין קאי־ך ארץ, זען
*טכיעיצאוױוענס.' גרויסע די פאר לען

 נאהענט זעהר איז װאס טסבורגי.«
 אסטליכען דעם אין פינעז סויאען די צו

 דער געװען איז פענכסירװײניא, שסאט
 ״טטאײ און אײזעך גרױסעד עױטסער
 עריטטע די אי*ץ נאך איז און צענטע־
*טטאל׳איגדוסטריע. דעד אין ׳צט^דס

אױסגעװאין־ דינעז צענטערן א:ר*;י*ע
 אין ניגגרב: א*ן װײטער אב״סער סען

 איר־ יטיהאנא, אין און אהײא, היױוראינד,
 נאהענט גענוג ױך געפיגען װאס ילינאי,

 כיזדח פון דיגען קוירען די צװ״טעז און
 ט־טעא־ דער אין פי:ען א־ץ די און

מינעסאםא. װעססליכע*־
 פוץ צענטערס קאעכערע אגדערע נאך

 צו־ זיינען אינדוסטריע טעטאר דער
 װעסטאיכע און דרוט׳דיגע די אין עטרײט
 צופעאיגע די דא;ה א אױך, שטאטען
באדינגוננען. ראקאאע נינסטעע
 איבער פאיאן זײנעז ארום און אדופ

 באזוגדעדע הונדערט דרײ טױזענם דרײ
 140 ארום װעאכע םון פ^ענטס, עטאא
 םאר אויסיטטאטו^גען נויטעע די האבען
 װאס ,500 כמעט און פױרנעסעס, כאעסט
2 אנדערע די מיילס. ראאינג האבעז ti0 0 

 פרא־ ספעציעאע ארױם גיבען פאבריקען
 פארד־ רעהדען, דראט, אזעיכע דוקטעז,
ז. א. נאסס באלטס, רױיסטינגס, זשינגס,

װ•
אי־ באשעםטיגען פ־לענטס 33ס0 די

יפסײמו וױו»מ

IIIININE
*רסרעם1גיהס ריי«ז ײ 2 קדמ

 אומ־ די םון ארבייטער, 400,000 בע-
 העכסטע די ביז ארבײטער געגיטסטסע

 מעטא־ און כיעבאגיקער קװארימיצירטע
 •ראדוקטעז די אינזטגענירען. לורגי״טע

 װערט איגאײנעם דיגען פאעגטצ ארע פון
יעהראיך. דאראר 2׳750׳uoo,(j0(j ארום

 װאס םאבריק, יעדע צורעכענעגדיג
 פײנערע ׳טטאא און אײזען םון נ״אנט

 מאיטי־ װי אזוי ארטיקיען, פארענדיגטע
 הײג־ בײ זײגען טײרען, דיערע און גען

 פאראײגיגטע די אין םאיאן טאג טיגען
 טויזענט םוםצעהן פיז מעהר יעטאטען

 א האבען װאס פאבריקען, םאריפײדעגע
 און אײזען דער פיט ׳שײכות נאהענטע

 באישעפ־ װאס און ״צטאר־אינדוסטריע,
 טוי־ דרײסיג כייט מיריאן א אױם טיגען

 יעהרריך גיבען זײ ארבײטער. טויזענם
 געיטאצט װערען װאס פרארוהטען ארױס
דאלאר. 6,000,000,000 איום

באיטעפ־ זײנען װאס ארבײםער, די
 אינ־ מעטאי אפעריהאנער רי אין טיגט

 םרעמד־ כיעהרסטענס זײנען רוסטריע
 דרום םון קומען זײ םון סן א געבארענע.

 פון קומען אײניגע אײראפא. פון לענרער
 מע־ רער צו װערען דעם חוץ כעיזסיקא,

 נע;־ אויך צוגעצויגען אינדוסטריע טאא
דרום־שטאטען. די פון רען

 ארבײטער די םון פארדינסטען די
 סן א זײנען אינדוסטריע, דער אט אין

 ארביי־ פון פארדינסטען די פון העכע-י
של, אענדער. אנדערע איז טען מ  אץ ל
 בא־ ארבײםער האבען 1923 יאהר דעם

 און ׳טעה, א סענט 60 ביז 40 פון קוטען
 הא־ ארבײטער הװאליםיצירטע כיעהר די

 שעה. א דאל. 1.25 ביז פארדינט בען
 אין מאאדערס אײזען די האבען אזוי

 באתוכען 1^23 יאהר אין פיטסבורג
 דאא., 1 — מא״עיניפטעז די סענט, 93

 אר־ כיעטאל ׳עיעט סענט, 90 — יטכיידעז
 אײזען סטרוקטור דאא, 1.17 — בײטער

 א־לע די אט דאא. 1.25 — ארבײטער
 װאך. א ׳טעה 44 ארבײטען ארבײטער

 אנ־ םיא די און יטכירות הויכע אזעלכע
 אעבען הײם פון באקװעמליכקײטען רערע

 די גיבען שטאטען פאראײניגטע די אין
 אנרערע, װי פונקס ארבײטעד, מט^א

 װי סטענדערד אעבענס גרעסערען א דא,
װעלט. דער אױף אנדערש ערגע״דװאו

שסאא און אײזען אמעריקאנער די

ג י ם כ ע ר
 באדיײ טאפע^טע א האט איגדוסטריע

ערשטע־ דער זי איז ער״עטגעס טוגג.
 אין םאריןעי א.ין פאברילאציע םון באזיפ

ט ד שטאטען. פאיאײגיגטע די  די ד
פאשי• און טאטעױאיען װיכטיגסטע

 און פיענטס צוזאפעגשטעלען אױף :עץ
 שטעאט זי פראצעהען. פאבריצירו:; פאר ,
I װאגאגען שטאי״עגע די פא־ רעאסעז צו 

ל LW,000 רי פאר  אײזענגאלגען רי
 צואיב שיטאטען. פאראײגינטע די אין

אריבערגע״ יעהרריך אױך װערען איהר
 טאטעריאלען טאן פיציאנען פיא שיהט
אי\זעגבאהגען. די אויף

איגרוסט״ רעטאי* די גיט צוױיטענס
םאדהערטניספיע־ ״,איי, באשעפטיגוגג ריע
 ס״ייאן א איבע• צו ישכירות גוטע סיג

r איבער ה״סט, דאס ארבײטער, y i 
פא* דיערע רעכענענדיג נפשות, כייאיאן

ריליעס.

1926 m w  ,lyaao
 איגי טעטא? די װאדט, איץ•

 פאק־- חױיט די פון א״גע איז חסטדת
 פאר ארערײוא פאכען װאס #טארען

ע און פא״טגעשױטענסטע דאס ט ס כ ״  ר
, יאנד קאטערציעי״ע

 גרעסטע די ח^ם אינדוסטריע רי
 לוױי וועיט, גאגצעד דער פאי נארײטוגג

 מאי־ שטאי און אײזען אטערילאנער דער
 מע• כדט ארױסצוברעגגען דעגי״יך כען

 רײכטימער נאטירליכע די לאסטען סיגע
 אנטװימ״ צו די און רענדעל אגדערע פון

 םאריןער לאגד דעם םארבעסערען צו אען,
 און אײזעגבאחן און אױטאטאביר דורך

 קאלאסאלסטע רי דארטען אגצופיהרען
 אופן אזא אױף אונטערנעטונגען. אױפנױ

 םיא זעהר אױף אינדוסטריע ד״ אט טיט
 ;אנצער דעי פון טײאען סך א פאר

װעאט.
ס. כ פ.

״ טאג א אץ געסטאפט
און 24 איז יזארט א סטא«ם הירי׳ס • די ײ גאראנםירם דדאגיסם אײער םענ. 3 1אי נ

.Df
םא^יה(ונג. נעגען םיםיען און טאגיקם דו;נז«, אכטײד—יןארם א בײנוקוכתז פיםתו וױנםיגע איזן נראד העכסטען איז טאיאײגינם צס

מו םיליאנעז רוי ב ע ם םעז ד*ם *י*ם יאהר 23 אין עם• נ i בעשרגעג ני mp ג ת  *ו עס װי י
♦ •ארבעסערזמ.

̂םםעז דעם cnjn»: נים סוודערט ני̂נ מגערם 4גי( ריױחיים  •ערהיחלועען *ו סימי נ
m אינם. םאגנם אוז !נםױימלם. האם מנסחײם די jnp גצפאחר פארםײדעם ׳טםוגהנ. 

4או:באקוומםלימײ«
םענם to •ײיו

ס ר ע ם ע ר פ
ן ו ס פ ק ו א ל ק

 ברעט״ וױיער די דאס װיסען זייט
 בע• און װעלװעט פרעסען צו לאך

 איצט ביז האבען םיר װאס ציװיע,
 לײ־ צוגעפעכטע די טיס :עמאכט

 האלץ אויף צוגעשלאנען אדער װענד
 אוג״ שין געװארען ערהלערט זײנען

 אום״ םאר פעקטארי־דאקטאר זער
 םון גערוך רער דען ױזען, צו געזונד

 צופא״ די און פעך צואװאריםטע רי
 האנ״ צו ברעגנען קאן האלץ רעטע

סאטפשא?.
 פעטענט נײעם אונזער נאר ױזט

 וועלכע לײײענד, קופערנע די מיט
 די פון נעװארען אנערסענט איז

 װאשינד אין עקספעיטען גרעסטע
וױײ סאניטארישע העכסט אלס טאן
ברעטלאך. ער

םען צו ײ באקו די ב  פ?אש אטער־האן
 פרעס־ װעמועפ און

האםפאני כאארו
 יארק נײ עװענױ סינפטע 123

 2220 אשלאנד טעלעפאז
ר פען םי ך פארקוי  לײםעסש די אוי
ײל ע סםימערס. כם ענ ק ױ ם ט ט סםי  םי

גאראנםיע. *
ר ך האבען םי י ג או רןינ ש נינ מינ א  ד

ן בעםטע די — מאר?עם. אי

אגריקולטור אידישע די  
( סאםײעטי הירש) באראן

אןימ םיט טא־םעיס ןוו?ונםט'נע איע העלפם • 
ײי 1«יי םארםעיײ TI וווײד  !FHm JTOfiJ'p! קויטם איחר װעז ״װינדמרס׳ «וו וחימו םאדם אײער   "°

ב»-וו איהר אײרעױ דמיאזיםם קײגע נים ס* אינז. םים זיר «
פדײ •בכילוש איז ם»ם אוו ראט אתזער  • iJ -F t-rt אסם אדזנר ע־ײבם>

ביו ס  % nc — עבת יײס׳ור  r> ifo ׳5 י אותר. אםעז   i בינ - זונםאנ 
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Hi t. 1*4 Si.. איא <

ס סל*וס ר ע ש ױ 5W פי
!אױפמערקזאם י., װ. ג. ל. א.
אטענדען צו אײ*גע»אדערם ז־־ט אי־ר

ע ער עגזל שאן ר טינגען סעק מי
פעכרואר פען2 דמס אזוענפ, םאנםאנ

און און ד  מ
ם ע ל ר א  - ה
ס  בראנר,

ל װי אנז ר  ב
ס די ײ ש ל מ ענ ר ב

עװ. םיגגטיזן

:ייאת^יכ ״•ט•;; סאאנענדע ,ד א־ן

 סטריט. טע5 איסט 210 האל, בעטהאװען ■
 פםריט. טע103 איפט :ו-נ3 ב־לדלנג, ר. א.

 עװ. װאשינגטאן insi רוטס, קלאנ 2 לאקאל
ססדים. סעקטאן 225 ל״כעא•:, ל־יבאר -

לעק• C7 בילדינ;, לא־אל א־נזער א*ן -

יו•• •*•4יכאיטל־פ א לױט
אײן װײדגסםענסy\יײדיר

 מוז לאקאל פץ
כיטיננ פעקשאן

 דאכ אױפמערקזאם זײט
 אט אטענדען מעפבער

םאנאטען. 3 אץ
ד״ ענטהאלטען רועלנע קאלענדארס, געדררקט האבען נױר

 אפגעהאל־ װערען םיםיגגען סעקשאן די װאו אדרעפען א,ץ טעג
 די ענמוזאלם אץ ״טעהן, ז;יהר קאלענדאר דער איז אױך טעץ.

 שריפמשטע־ אץ פאציאײסטען בארידזטטע 12 פץ ביאגראפיעם
ײנ לער,  אין :לײך ק״מט קאלענדאר, קיץ ניט נאך האט א*הר א
באקרםען. עט װעט איהר אץ אפים

9 ל»ה»ל נאארד עהזעסוםױו
אן, ל. מ ג, א. מענעדזשער. היי ר ע ב ד ל א םשערםאן. נ

ק, פ און םקױרט קלאן ע ר  ד
ערם עס אל ױניאן פר ק א 35 ל

ס ע ר ר, ד ע ס ע ר ם! פ א קז ד ע מ פ י או

ר ע ל ע ג ע ג ו נ טי םי
ס פון ע ר ר ד ע ס ע ר ווערען אפגעהאלטען ױעט פ

וס$נפ»ג א ו ר נ ע פ
אבענד אודזז־ 8

ן ע ר ר א ה ט ע ב
סטױט טע5 איםט 2סו
:װעיען ןארחוונדערם יועלען זיאגעז »ן';עניע

נא»רד. דזשאינט אץ עקזעקוםױו פדן באריכט .1
רעפארם. אפיס .2
 דרעם־ די ם*ם סעםעלםעגט װעגען רעפארם פולער 3

מאנופעקטש־רערם.
בעםםען און װאהל צ־ם און רעקאםענדײשאנם .4

 גרוים *ון איז פיאגען אויבענדזןים*:סת n ןןן יעדע 1ברידע-
fגעtו•ןו וזערען ייעשע״ס דרעס ».*ן װיבםיגקײם, fאםענ־ «ו דעים 

שוורתאנדרונגןן. די »ין געםען אג»ײל »וץ דען

ג5 לאהאל באארד עתזעקופדװ
GT1. םענעדזשער. ברעסלאוו״

»רי'

מו פץ נייעס ױי ע עו פ שע פץ ד־ פיממסומי
מממ־׳ י

5uo עדע• דער •אר מעסנערס נײע® 
ץ אץ רײשאן אװענד. אי

 םײ״אנכור^•^ ■ון םעדערײ״צאן די
 דיע 500 צוגעוןד^וגען ה^ס אגיעטארט^

 ח*• איטע הונדערט פייע און רעכ:ע-ס
צ^ה• יעוזײיכע זײערע געהעכערט בען

מנגען.
v דאס n װאס סטאקער, כײם גװעז 

 ה^נען אסס״ז סײלסמען פא־שײדענע ד״
סײצס־ רי אסטאר. ה^וט^ל אין ;עהאט

o װײל נעװען, סשסח דך דזאבען ביעז v 
 רײכע א זעהר* געװארמן בעגעבען איז

 א״דגע געהאט האכען זײ פר^גראם,
 #װײן ראבי װי אידען, -־ו?למי;ענסע5

 געהא^טען האבען װ^ס סטױער, דאקס
 דער פון טיטען אין איז דעדעס קורצע
 דער געדוארען ארױסנעז^כט א*ז שרחה

 גע״ דט ג^ר װאלט עס אז געדאנק,
 אױך טאן זארג א זאי טען װען שאדט

 גיט :אר גיט האנען װאש אנדערע, פאר
 די שעהי׳ט עש וועלכע :אר שטחלז, קײן

גױט*גע•
 גרייך איז דאייער םױזענט צעהן ארום

 פעדעדײ״ דער פאר געװארען געזאטעי״ט
 אנשטאיטען, פיי־אנטראפײעע םרן *טאן

 געזא־ דער םון נאך װיכטינער אבער
 הונדערס פינו״ װאס איז, שוטע דערטער

 סאר־ זיך האכען פארזאטעיטע די פון
 אין כרעפבערס שםענדיכע פאר שריבען

 םון הונדעדט פי^ע און פעדערײשאן דעד
 פון ״שױן זײנען װאס אגװעזעגדע, יד

 םעדערײשאז, דעל פון כיעכיבערס פי־יהע•
 צאה־ יעהרײכע זײערע געהעכערט האבען
לונגען.

 איצט בכי*ר פיהרט פעדערײיצאן די
ע פאד םעסי:קײס :־ייטע א א; ^  כילהי־ :

 דעם װעט זי אז האפט, זי און בערס
 דעס־ טויזעגטער נאך צוקריגעז יאלר

 גע־ זיר געפמען אלעס :אך װײל בעדה,
 קענעז ײאס יארה נמ אין אידען :ונ

 ד• פאי יאהר א דאלאר צעהן נעבען
 װאס אגשםאלטעז, ישע8פילא;טרא 91

 פעדערײשאז. רער אין פארבונדעז דיגעז
 קיענסטע דאס איז יאהר א דא\א־ צעהן
 א צאהלט מעטבער פעדעריײצאן א װאס

• יאדזד.

י י גע׳לט פעהר גיכעז עסםײטלײט ר/
 ב*ו ׳יאהר יעצטען טױזעגט 50 םון
 דאס יאחר, דעם דאיאד טויזענט 300
vn פון רעקאדד דער n ריעל אידי׳פע 

 פיייאנ- פאר יארק דו פון לײט עסםײט
טראייע.

 דעם, פון זדיט נאך איז דאס און
 סון לייס עסטײט ריעל אידישע די װאס

 םאר גזבעז דאימז און לןענען יארין גױ
 ;עהט אדבײט די וױ און פייא;טרא«יע

 יאהר קוסענדעז אז דכער, איז אז איצט
װעדען. פארגחןסערט פיר סוסע די וועט
 פילאגטראיישע םון םעדער״״עאז די

 טײצ גרעסטע די קרי;ט אגשטאיטען
 קאכייטעס טר״ד דורך געיט איהר םון
 טדײדכ בעסמע איהרע פון אײנער און
קלאב. עסטײם ריעל דער איז

 דױס אין לייט עשטײט ריעל די סון
 אלום יאהר דעם פעדזןרײשא; די קריגט

 די װען אדן דא^אי טױזעגט חוגדערט
 איהר א;;עהױבעז האט פעדערײשאן

 צו םעיטעל א און דיי״יאן א םאר דרײװ
̂יןען  ריעל דער האט דעפיציט, איהר דז

 צז אונטערגעגומעז זיך קייאב עסטײט
 דא^אי טױזענט הוגדערט צוױי ״צאפען

 ;עשא- איז עפ אז רעזלטאט, דעש טיט
 יא־ טױזעגמ א״ניגע ט-ט געװאיען פע;
קװאטא• דער פון כיעהד ^אר

 עפ־ דיעל דער האט עראיאיציאנעל
 גע* םעדערײישאן דעי נון קלאב טייט

 װעל• וױ כיעפיבערס; נײע כיעהר קראנעז
 אר־ װאס טרײד, אגדערעד איז עע כעד

 זײנע און פעדעדײ״שאן דער פאר ב״ט
 :דעסע־ א אין האבען דעטבערס איטע

 ז״ערע געהעבערט טאס זןא צאי׳י רער
צאדזלוגגען. יעהרליכע

 בבײצ און טעטבערס ;ײע קריגען אין
 עס־ ריעא די צוױ״צען אדבײט דעי אין

 האט פעדעריײשא; דער פאר יײט טײט
 וױכעיזןן פיצ געטאז אנדערע צוױשען
 :יײ פילאנטראפ באקאנטער דעי א־־בייט

וױלסאן. טען
בוך. פעדערײשאץ בלױע דאש

 פייאנטראיישע פח פעדערײשאן די
 ארויסנעבען 'אהר דעם װעט אנשטאלטעז

 א קאעיעש טזיזעגטער צעלגדליגער איז
 רע־ װעאען עש ײעצכעז אין בוך בלױ

די אין ;עביעז די װעדען דזשיסטרירט

LAKEWOOD RESORTS
LAKE V IEW  COTTAGE

פיאיס. קאםען, סערא און סילװער רעבעק^

is חש. נ. ל^סװאוד עװענװ םאדעסט
 אכית און װאכען עטליבע אדער טעג עטאיכע פארברעננעז װילט איהר אויב

 א קאםעדזש. וױו יעיק דעם איז רעזעדװיישאז אײער מאכט האבעז, ל:אה
הײכיישע רורס, באקװעדע ,P*rs דעם אגטקע;ען ■לאץ, ישעהנעד פיאנטפולער,

עסען. גוטע
689 לײקװאוד טעלעפאן טוירןוס מעםיגע

̂נ פון אד-תסצן און מערנ^רס איחחנ אי
מ ,ד * צ^דויען וײ װאק סו

 ®עדע- ר* האט צוריס יאהר ררײ ריט
 דאס און נוך אזא ארדסןןגעכען ױישאן

̂ז ניד H דער געװןן א v w פון oyi נױ 
 געהענט חאט איחר אידעגסוס. יאײןער

nyi,\ אײ- אינטעיעסירט עס וױיט וױ 
 איע־ דעי פון גױטען נאקאנטע.די ערע
w כיעד m א*ן נאפעלקערוגג Vi 

 געזעהן האנען םרײגד י״ערע ױן יאר^
 װאס ד/ פאר oyty טוט איהר צו
ryi ^צו אנקוד w m t ווי.יח

 כאשי״א- ישאןnyרte די האט איצט
 אױב בוך. נצױ p״i א lypm צו סעז

ט איחר  ״’nynyt רyד פון רyכיכyמ א די
 *ייערע ןyרyכyה וױיט איהר און שאן

 וד^;ען צאזט ^•צאהיצובגען, ׳עחרליכע
oyi גלײך jyoni. ט איהר אױב  גאך די
 עועש וױלט איהר און רyרבyד קײז גיט
 הײגיען, ר1יןינח ר,yלyיטiאסr פאר טאן

 פאר און yאצט ,yמyאר פאר זyא;שטאלט
yaf’ytnp, 91 די םאר װארט אײן כױט 

דיגען װאס אנשטאצטען פייאנטראפישע

iw אין ■ארנוגד^ r y itm  -,in, ווערם

 דדוט םון אלויס ױעט נוף rבייו דאס
 ״W װאס די ארום. מאגאטען פיגף י אין

c-y3oyo jyiyn w* צײט אין Ifflm 
 jinyr. פארו^שיסטרירט

 איז פעלעיײ״״אז ד״לד פין יעס1א דעי
.v:vvv פיגפטע 114

b « - ih • ץ ל ס - י ש ס ־ *

א61, י כ ם «  ל

י נ ש ס א ס ע װ י צ א ש ס

טהעע לילי ״װיס

ר ע ם ײ נ ר ג א נ י ר
 ראדיקאלער שטארקכג־ע.־ און נרעסםער דער אין

װעלט. דער א ארדען ארבײטער אידישער

ט אג מ ר א $2,500,000.00 — פ
 83,000 — מיטגלירער

740 — ברענטשעם

 יע־ ׳יםיז^ די:ג ^רב. דער
 ״’oyjypy װינפיגען דען
?אםןי «אלי«י׳»ען און ׳יען

ג א־ב. דע- נ  קול• דער *יז רי
־ דער זוין צע:טער טור די  אי
װעגונג. ^רבײמער שער במ

 אידי־ אייגציגער דעד איז רינג א־בײטער דער
 סאניטאד־ אײגענעם אן האט װאם אדדען, שעך

מיטגלידער. קאנסאמפטױו זײנע פאר װם
ביז 18 םון עלסער אין ארײנגעױמען ווערען םעםכערס

י»הר. 46

!אן גצייך זיר שליםם ם־םנליד, j״p ניט :אר זיים איהר אױב

:1ױע:דע זיך ױיםקינפאע נ*ן

THE WORKMEN’S CIRCLE
175 EAST BR O AD W AY, NEW  Y O R K , N. Y .

 אײר געלד אײער לאזט
 אינ אייערע אץ דיענען

 אײעד חדך טעדעסען
באנק.

 באקװעמליכקײט יעדע.
 באנק ־מאדעדנער א פון

 אן פון גײסט דעם מיט
 אינםםיםד ארבײטער

ציע.

עװענױ פינפטע אױה קאדנער אונזעד

ג מ א ע מ ר ע ט י ק ױניאן א אנ נ
יארק נױעררענױ םע5 ארן בצרינז םע21

A

 אויה געצאהלט װערט
 ל ע ש ע פ ס ע ל א

אונטס.)אר אינטערעסט

אץ אקאונמ אן עםענט

ר ע ײ ק א נ א ב
 םאר דאלאד א שפאדט

 װעט עס — שפעטער
!קומען צוניץ אײך

 :ן ע ד נ ו ם ש
8 ביז 9-------מאנטאג T  T

7 ב*ז 9-------דינסטאג
4 ביז 9----------שבת

 דאנעדשםאג מיטװאך,
4 ביז 9 — םרײטאג און

«

International Union Bank
F ׳י IF T H  AVEN U E AN D  TW E N TY -F IR S T  STREET

 אדייער־ װעדט נעלד
 םײ־ אלע אץ געשיקם

 בי- ד״ צו ױדאפ פון לען
 אץ און פרײזען לינסטע

דאלאדט אמעריקאנער
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װ ט מ י ט ש אינ ש ד ח או א  . ,כ
ק מיט או ם און קל ע שזרערס דר ט אנופעק מ

Mfkו C
rc ר װא א l i '  > ; איז יאך yUlp י « י־
זײגען גפערע:צען הא 2 . דאוג•הא:פערעגצע; דער פיט ;עװארען • M ...ז ואבגעראלטען ו׳“• צאסיא• א ס פ־יזגיכעהטשורעי טאון
ײעסט ;איט ן פיט עגץ קאגפער אײן

בי#ליס. מ.

*;1>!האכ-א״- ״אנופעיזט-צורע־ש
 נא־ס דעי־ פיט קאגפעיעדל אײן או;

 ן.’אסס פאגוםעקטשורערס דרעס ױעבט
פיר װעיעז דרעספאכער די װע;ען

פעטעי ״ רײדען
ײאייודאנע־. די װעי״ע; יעצײ

 אג* יעצטע־ דעי* איז באגאיכט, וױ
 דע־ טע;15 דעט אױסנעגאננען ריפעגט

 האבען אן דא: פון . i)U4 1 צעפבער.
זאיען קאגםערעגצען אז נעײאיט טיר

 אפאס*איישא:ש
ם*ע* דע־

א: די פיט ען אנלא;: זיר
אנך־פעגט דעס ע ,א; נ צו
א־גטעי;״ רע־ פון :ט זידעו
זייענדי; פא/ זיג פ. דע־

•imos x קאנ: א אפיעי האט
*צייאנא אין ־,אבע האט

 אויןי הא;א ש אין װעדען אײג;עפיהרט
 אין ארבײט ער װי באזיס זעאבען דעב

;v .אײנ־ פאריאגגט װע-ט אױך יאדמ 
 אױך רייבעי*. סעניטערי דעם ציפי-רען

 גאי״ד־ די װאה אז פאױאננט, װעיט
 נא* אין רעיארטען װעט קאפישאן ;א־ב

 װאכען ארבײטס פין ;אראגטי א צי;
 םון טייל א װעי־ען אױך זא•* יאהר, א־ן

א;ריטע;ט. דיזען
די צו זאך פען איז יעצט ביז

ס ס ו ז מוריוערס נ או ז מי פ י ר ע ל ק ר ע  ד
ן א ױי ס r ס e « ו ן מ ז ו n ד v

צוגעקופען. ;יט כוניזטען
גיכען. איז .לטען פמ פאלגענדע די ײע:עז

א:פ :יס .־טענדנ פאיי: א צו געיןופען MV1*\ 1 • פעז
ױג דעד פע־ אױך זאייען פארער זױרט d כ־
פין ;ען דעי־ יייען ''«pi ,ראוטס א־בייג־<ז Ml.I > *' .

נײטער• בעי. זפא̂. י * 1 י ט ♦ ט-זא ד• > * א דען׳-י -• ן זײן זאל יפ־טשערפאן צ’ דע־ )2
מאג׳ס אין ארבײט די צוטײאען זאי װאכ דעי

•צײןאנא, ;
 ער ־עגץ.
 :*ם פעוז־

 באארד דזשאיגט דע־ און היכיען געקעגט
 יואנפע״ צל :עױאױען אױכאדיזידט איז

אגריפענט. דעם װדגעז רירען
 טען15 דעש אװע:ט, עדיצטאי. דא
 דער ;עױאו־ען אפנעהאאטען ז א יא:ו>ר

 גע* איז װערבד־ האנפע־־ענץ, ערשטער
̂עט ױיײ ׳:יבערזפרײ:ד א זעהר װען  א־

 ביײ־ע פון גע״וא״ען :עטא איז עב װאס
 פא•* ועװען איז זיצו:;, דער בײ זייטען

 בײרע ױעלכע ,,פ־■דערוננע די צוריײען
 פאיטיעטעד די געהאט. ־אבען זייטען

 פאי־ ״אבען פאניפעיטשודערס די פון
 קאנפע־ דעם יצ^יסען זאי* כיען אז אאגנט,
 פיט*;ג א האבעז יױיען זײ װײר רע:ץ,
 כאד די דערא״ פעפבערס ז״צרע פימ
ױנקטען. די װע;ען האגדי׳ע, צו אן גען

 אם־ איז יא;פערע;*ז צוױיטעד דע.־*
 אײענט, טיטיו..;ך נעװארעז נעהאיימען

 איז ערשטענס יאניאי. טען21 דעם
 װאס פאי־עדוננ די געװארען אויפנענוטע;

 ׳.טעלט”כ; האבען מאגוםעקטשורערס די
 װאכ באטעדיעז טיר וױיען דעדבײ און
:זיי:ען םאדע־וננען די

פארקלעגע־ )2 ;ארב״ט שטיק )1
 עפ יאהר, אין ױם־טובים צאהר די רען
 :האדב א און 6 א:׳צט;יט 3 זײן זאל

 :אך יעבענען זיך זאי אװערמײם )3
 אר־ אן אױב הייסט, דאס יצטרנדעץ, 44

 1G — טענ 2 ארבײטען װעס בײטער
 פאר־ באאעבאס דער טע: — שטונדען

 און אזײגער 5 :אך ארבײטעז צו לאנגען
עס אז )4 ;טײם סיננעל צאהאעז

 סיסטעם א װערען אײנגעפיהרט זאל
 ״אנשטענדיגען אן פאיזיכעדען צו װי

 טא; אנשטענדיגען אז פאי ארבייט טאנ
געצאהרט״.
ער־ די איז זעהט, איהר װי ארזא,

 !ארבײט יצטיק געװעז פאדעדוגג שטע
 :עענטפערט, דעם אויף האט ױניאן די
 יעצ־ די אטבאטראפט אין נעטענדי; אז
 נאנץ טען זעהט פאדערוננען, 3 טע

 ניט גאי כױינען זײ אז ארויס, הלאר
 אר־ ״טטיק פאריאנגען זײ װען ערנכט,

 צי ערנסט גדינען זײ צי גאר בײט.
 אײנװיליגען ניט װעט ױניאן די ניט,

ארבײט. שטיה צו
 םאדע־ דדימע איז צוױיטע רי װענען

 װעגען זיך האנדערט עס װאס רונגען,
 און טובים ױם צאהיל די םארקדענערען

 גע־ ױגיאן די האט אװעי־טײם, װענעז
 זעאבסט־רעס״עקטי־ ״קיין אז ענטפערט,

 גוטען מיט׳ז אפ ניט גיט ױגיאן רענדע
 נענו־ איהר האט װאס זאך לןײן וױלען

 צו דאס אום סעמםעז צו יאזזרען מעז
 פאר געקעטםט האבען מיר !קריגען
 ביז געיזראנעז האבעז מיר װאס אאעפ
 א אהן דאס װעאען מיר און יעצט,
אװעקנעבען. ניט קאכיױ

 אז פארלאנג, פערטען דעם װענען
 ״פלאדאהשאך, פארזיכערען זאא מען

 ער־ אז געענטפערט, ױניאן די האט
 ׳און באארד״ אײבאר א דא איז שטענס

 אר־ באארד אײבאר די אױב צוױימענס,
 זײ זאאען צוםרידענשטעאענד, ניט בײט

 און פאאן דעם פאראײגען ׳צוערשט
רײדען. דעם װעגען מען װעט נאבדעם

 די װענעז װערטער פאר א יעצם
 האם ײניאן די פאדערוננעז. ױדאגס

 םון םאדערוננעז צאהא א ןןרויסגעשטעאם
 סאדי־ סאײנע נעז4זי מײסמע די וחנאכע

 אנרי״ יעצםיגעז דעם pk םיקײשאנס
:זײנען םאדערונגעז הוי«ט די םמנט.

 דאאאר 10 םון וױידדצעס אין אינהריז א
 די םאר דאאאר 5 קאםערם; די אאר

 .םאר די םאר אינסריז א •רעםערם;
 וחנא• ,“בײיסםערס ״עדזש אוז סאיעךס״

 וױיחשעס. חאיינע זעהר הריגען כא
T m םאר אינסריז אן פאראאנגם ווערט 

 •14 60 םון — סאיערס״ ״באסאז די
t םאיערם״ .גאסאן די " p o ?יעצט אי 

וואד• » $20.50
 דער אז אויך פאדצרמ יתיאן די

זאא פאנד אינשוחננם ורבײםםאאזער
־ ־ ■ -.׳י .

,אײי::יט
ביזאן. כיער

 זא א-־בײטער קײן
 עס ב״דען ׳:אפ״ אי; װע־ען געדופען

 אדעי ארכײט, טא; האאבעױ א דא איז
 אא־“ א פאי באצאהלט קר*נע,־ זאי ער

טאג בען
 זא־ ױניאן סון טעטבערפ אקגײוע

 בייב װערעז דיכקריטיגייט
דז״צאב. א
פא־אויפי; איז דאכ

 פא*־\נדאו:גען. די י*ן
;זאגפעיע: :ע־רטער דעי־

;יט< • י*ין יד ןיײ• •״עי לוו
װערען

רעזואטאט *ער

:־;־ װעט

 גודפ W^rn די האט װאך אעצטע
 עללןא^ר^ )\}2 לאקאל יוניאן^ װאירקערס

 ברעגשטײן פ־דטא דער געגען צטרײלו א
 סטריט, יאי^אטניא 385 פון כײטאן, און

נרוהיין•
 ױניא, ױאירלןעו• גודס װרוײט די
 קאטיײן זאציאנה אמאנ אן אן ם״הרט
 דעם אין שע*^ר נ*צד»ודאן איע געגען
 י ארױסצורוםען צו דף גרײט און טרײד

 צױ טרײד, גאנצען אין סטרײלן גענעראא
 יןאגדישאגס, אונערטרעגאיכע די ליעב

 א־ב״טע;, א-בײטער די װעאכע אונטער
אין גאי ע-יוארט װערט סטרײק דיזעד

 וןומט ל,אניפײן דעם דעגדיג
כיטינ״ יצאפ דרםען צו אױס ןן
 אר־ ארגאדדרטע ניט נאך ־י

 געװא׳ גערופען אױך איז אזױ
 ‘סיי־ און ברעגיצטײן פין כיטינג
די דאבען טיטינ; בײפ יצאפ.

 אױסדערצעהאט ט״דאאך טאליענ״צע
 עקפפמאטירט װערען די צדות. זייערע
 ־,,ארב די אוסן. שרעקייכסטען אויפ׳ן

 באדיגגונ״ שרעהאיכסטע די אוגטעױ טען
 די אלן גרױסעד, א איו יצאפ דער ג<ן.

 א א*ן וױ ערגער, דאיט איז דיסציפאין
 אז אןעאכע, זײגען װײדזשעס פליזאן.

 דערניא־ צו ׳צאנדע א אײנפאך איז עס
 פ־־אטעסט כינדעסטען דעם פאי אין ׳נע;

v ארכײט. רער םזן אפגעזאגט טען וזע־־ט

 in נשחד חאנען ל^דראף די
w דט m i ,אד^מדטרא^ן

 -v חױ 1י אנגעשיאפ^ן ױך חאנען און
מ׳1 ױןער ®אר דאן, ײו  »1 חאט אנ

 ארצ^ט^ד- ̂(0 אױס^שיאפ^ן סירלע
®או• חאט און טאי, א^ן ט»ט טײדיאף

̂נט וי ••יל אז עדעי טזא; וו
T ןywnyeyaiN® fyan צו װאגען f jin 

, uyn רyד pH אדאליס^ fn w יפ״ ד 
דזשמנ. pc |jnyn געזאגט
i אין חאט ױדאן די v v i נא- ®אי 

n צו ״עלאס^ m j t i n ט>ט oyi •שא 
 ״yjy) oyi ביז /ymnn און.נ»ט נאילד,

 jyenyj ph שיאפ דער טטרײין, ראי
 אדנײטעי די און כטר״לן, אין נעװארען

 טייד״ n געענטפערט. דווי דעם האנען
y> ׳צאס דעם סייןעטען י*אך iy| ,און טאג 

 די- ניו אנהאי״טען ®ייועטען דאס ווערען
ץ װעט כאס זער  כעט- צו געצװאונגען ױ
יודאן- טיט.דער יען

שטי״ םויע ,ד אױך האט סטריילן דער
 pD pn לאונסיי דיסטרייןט דעם pc צע

 גאררענט י״דיס אינטערדישאנאי דער
ככיי. ױניאן װאירקערס

 גאנץ ;עםידורט װערט סטרײק דער
 ײ אױפגעװדעדט האט pn ענערדש

 יארק נױ דער פרעסע. ענניײעע גאנצע
 דער אױ«י האט דיגסטאג שון אטערייזען
 פון דיעס די דערצעהיט •ײרזש ער׳צטער

 שא■ דער וױ נירד, א טיט סטרײק דעם
גע*יקעט• װערט

־:ר.:יז6 דעם ׳ט^;;טא: ־וזגדען דא־טען
ry אז האפין צי איז עס יאייאד.
די ש־. ק.פ :יט טראבעא קײז ייי •צו װעט ב* פא־יטראטעז ־ז :vנײען אי ײניאז
פענע־ ביא״יס, *m •ײ דודך צעז לא:תעיע:

־, יצע א. : ^ארד; י■ '♦ k. דדצאעג ון פ *v :,ד׳
־א־ ♦A נאא־י־: •:ט דזשא • י י• ו י - ־L .זיניאן
פעיז־ 4 ’,,*י״דסט ני־ פ. איז יא״־ל־ט
יטעלצאן I; .פי ד 5 י לאקא ן ••♦ % - ױ«.ײ:ע»יה
טדױ פ. ;5!) •s דיױױס, . פ ;1 Q s v* <ף י.• S
.PNS ,גיאספא ר. •81• .pxs ̂הצ-ן®, ב
̂גיײ•, דא r. ,כ. רוכ-ער ו פיידפאן, רז. ;100
דער פין אײדדצענטס ו ז:עס בי נאװאק, פ.

ר ע ק ײ ד כ ט כ ע ו נ או ו רו א ץ פ « א ש ? ר כ ע נ א ה ם ױי ה פ

גע־ זײנען טאנוםעקטיצורערסײגיאן.
 הירשהאיץ, ב. דורך פאיטיאטען װעז

 עלעס־ ה. וױינסטאג; ה. ;ר.־־עזירע:ט
 ס. ארבעטטאן, נ. טײצעא; כי. בערג;

 און טאביאם כי. ״צוכיאן; ה. :4י־יי׳ענטאי
דאנדכיאכער.

* +

\i ט ר א ם ודעגען ױ ע ד ײד. ד ױ ט
 װעאכע פרידמאן, טאאי שװעסמעד

 אר־ צו שיקאגא אין יעצט זיך פיגט1ג
 ארגאניזירםע :יט יד ד::;יזירען

 ד טוט נ-אכער,
6,אדװאײ “,ײ

 באטאךטאנער דער פון סטרײה דע־־
 ענערגיש װערט ,132 ״אקאל ױניאן,

 lysy^ ב^עבאמים ד׳י פאײטגעדדצט.
 ברע־ צו טיטעא ?ײ;ע פאר אפ ניט זיך
 ארום פײזעטס די און סטרײרן, דעם כען

 טערדערייך װערען פעלטאריס זײעדע
אטאקירט.

 אין ׳באי ױנגעי א סטריילעד, אײז
 תשייםס בלודער איט, יאהד 13 גאנצען

 ;ע־ געשאסען װאך יעצטע איז גאלדאן,
3אײ פיסעט דער אױף שטעהענדיג װאלען

דרעס־
עגעד־ זעהר אדבײט י

 זײנען מאכער ד״עס די
אעצ־ פון אױסגעדוט ניט איניאנצען נייך

 זײ קורען דאך סטרײה, דזשענעראא טען
 דעל םון *m דעם ׳אויף טאסען אין

- !ײניאן
 כיא״ דרעס די טיט אגריטענס דער

 טען31 דעם אויס געהט נופעקטשורערס
 די פיט האנפערעמ א מאנאט. דעם

 איז אסאסיאי״צאן סײד װעסס נארט
 און רעם, װעגען געװארעז ■פגעהאאטען‘;

 *בעא ^ קײן װעט אױס, זעהט עס װי
 װעגען שענמד ױניאן די אין זײן ניט
אנריטעגט. פון באנײאונג די

 האט על ססריײזעל. אנדערע טיט נאך
איז און דיט אין לױר א געקראגען

שנת, יעצטען •אסירט דאט דאס
 ארום גע״צטאגען דינען פירןעטס די װעז
 כאטאן אטעריחען ״•»ן די סון שאפ דעם

 גױ נױדנצן, גאדטה אין ק^טפאגי׳/
 #בטלײק אין איז שאפ דער דושױרז/

 כא״ דער צו באי׳אנלעז אדכײטעד די און
 נױ םון 132 ילאקאי ױגיאן טאךטאכער

יאױן.
 געכאיט, ניט םען האט יעיסעל דעם

 װער אנשטױסען, אײכט זיך ם׳קען אכעז־
 שיסען צו אינטערעסע א געהאט האט עס
 האבען װאס סטרײקער, םרידליכע די אין

 נא• ׳װעט דאס שא■. ״זײער״ געפיהעט
 סטרײקצר די אפשרעקען ניט טירייה

 גע- ז״ערע ביז י,1האם דעם פארטצג»וצען
 נאכגע־ מוזען װעאען םאדערונגען רענטע
װערען. געבען

אױם״ די אוגטער איז סטיײק דער
 ס/ױ דער דובינסק/ ה. ברודער פון זיכט

 יוניאן, באטאן־ראכער דער םון נעדזשער
.132 אאחאי

ד זדזז

1

ערשינעז שױן

T k c  W o m e n s

G a r m c n l W ־ o r k e r s

A  H is to ry  o f the In te rna tiona l Ladies G arm ent W orke rs  U n ion

שאנאל דעד םון געשיכטע די טע־נע ױניאן װאירקערם גאדמענט לײדיס א־נ

געבונדען שעהן אץ פארםאט גרויםער זײטע;, ה־נדערט c איבער פץ בוך א
<*יז גע״ריבנז

. ר י ד א ו ן ל י װ ע ל
פ*«גען. עקאנאמיעע און סאציאיע איבעי װערק אנדערע נאך און פראגקרײך״ אין ״סינדי^א־יזם פון פא־־פאכער

 האבען און ױניאן אונזער װעגען באגריה אמת׳ע,־ אן האבען װילט איהר אױב
בוך. דעם לײענען צו ניט פארפעהלט טו לעזענדיג, פארגענינען גייסטיגען א

דאלאד. םינןש איז בוך דעם פון פרײז דער
פדײז העלםט פאר בוך א באקוטען קאנען אינטערנעשאנאל םץ׳אדנזער ם־־םגלידער

.s״ ר ® א $ פ 2 .5 e־ 0 r ’
בלויז בוך דעש באקזמען טען קאז פרײז דעם פאר

ם י פ « ן י ן א ו פו ע ז נ ו ש א ע דנ ע ם ב ^ ל, ז א נ ס 3 א ס ע 2 זו ע6 ס. ס . ג ס י
• * ־ ^ 1 /

 םיםגליחזר די כױ פארנאכם, 06̂ ביז אשען י*ץ אפים דער װעם דאנערשםאג ארן םאנטןזג
ארבייט. דער פון נעהענדיג בוך דעם קריגען ק»נען זאלען

aw

t i t  l i t  w m
*“/ HIM*♦״ m ir t  

ד  fm 1 מ «1י ״ י  
f " t  § װן ױ«יפ

ו פ ר נ ׳ ײ •

G E R E C H T1GKE1T — {JUSTICE)
 חחזמתי בצדסתי

ארוח. ו<א
.)6 כ״ו, (אמב,

 געי־ענמיג• pia $ן
ויד איר ח*ל« קײ»

און
ילאזען.9 ני« איחר

אינטערנעשאנאל דער פון >רמז אפיציעלער
New York, Pi-May, Feb. 6, 1926 1W26 ,ױאר פענ  |J»fl

t o  m  m i ק  ײ ר ס ם  n ®
. סטדיקערט די כאגריסט אינטערנעשאנמל — טןןרמנטמ. אץ סןונער pvft? די גײ אױך ספרייק גענעראל ערנ

o סריח, דער אין רינסטןמ ה־יט-נען n 
 יױ ר*נ*ר0יזי#ו יי חסט סענרואר, טפן3

n ראנטרמסי, פון ד»ן y» p, *אױסמ 
 מעדנןר׳*׳• דער פון נס׳טלוס רעס פסלגט

 נת• סטרײה• גענער*י » דערקלעהרט או;
 אינטפמײ׳ססגאי ה<ונניאן, דדעוי׳וס דןר

 די *וגע׳סימט ייונז האט *מ«*נ-יזער,
 נײ«ס די נ«מ ױו טעיענרוום^, נייעס
 קיסיקמנמר די דינעז ;ע״״־רינען, װערט

 סטרײש, אין אדונסער ׳צוו-ן ראנטיעאל פון
 דינס- אננעפמננע; ייו הסט סטרייק דער

סריוו. דעד אין אױיגער 8 ט<ונ,
 ח*ט ױגיסז די ײ«וס רוזי סטרייין וע־

אזעו :פסלנט װי ויך לעזט *רויסנע̂־
 סוטטאנער און קלמוק אלע *ו

!םמנטרעמל פון
1 גרידער *זן ״מוזעסטער

 אי« עס ן נע׳עיאגעז הןוט ׳טטונדע ״ד-
 קיפופכיאכער *יע פפי *ייט, רי נעהודע;

 מלי ז״ערע וױיזען *ו מ<ו;ט־ע«ול םון
 ענסשיפמן פעסט זיינען די ד«וס נתים,

 ױני״ י-נדוסטריע רער אין •ײנױפיחרפו
 פרנײטם״ רע;שיינע ;סט*:ד*רדם 18

נ»דינגונ;ען.
 *Vi חפט אינטערנ״שאנפל ״אונזער

 פפר־ איהרע דורן פארװך, יעדען ם*כט
 ספנוםעק- חלפיס יי רוםעז «ו טרעטער,
פד ז^ל 1ר« פוןרהאנדלוננען, צו ט׳פװעד

 פיינזו״ אױסגל״ו, פרימינןןן פ *ו רעו
 פר-ר• » *ויף ױכיפדנפדינגוננען ׳*טפי׳וי

 ױיסנע־ע-חט י׳פנען ריי ייפ;. יינפן
 ®יר און טפנופעשט״^־ער, 1י«ד« *י נײף

n: «ײ פפר הפנעו s די נעריפכט ק־-אר 
t דיוע הפנען נ«ר דפ ®נ«ר יפגע. n■ 

 ?ױ *ו איינגעשטיסט דט נופץשט׳פירעד
|»® « n ,ה*״ זיי זאגדערעז פאנפערענץ 
tn נױטיגע ד• ארויסנפװיזןן ניט *;« 

ענטפער. אן ׳עיהען *ו ׳צטענדינס׳-ט,
o ״ייי׳יי n דפס״דיטיננ, לעיטעז o»m 

נע• איחר ה*ט ®וגעהפי׳טען, ח«ונען ריר

 יוניאז, דעד פון נ*«טטע די פפיניענטעט
 קו־ צו נעליננען ניט װעט עס »ױנ ר^ס
 פרידל-כען א *ו נאיענאט-כ די ריט רען

 די װערען *•#;עיצטעלט זאי סעטעלדענט,
 דורן־ נ׳יר םיהרען א-«טער »ון *רנײט.

 ד«ס זיכער, ז״נעז ריר נא׳פיוס. *ייער
 רעם ם<«ל:ע: דא| א״ן וױ ארע װעט איהר

 אץ ׳שטערען זיך און ױניאז דער פון רוף
רעכטע;. מ-ערע פאר ?פטף

 קלאוה־ *רע דער-נער רוםען ״ריד
סעטפעל־ אפערייטןודס, ק^טערס, ניפכער׳

?). ו״ט *ויף (׳!יום

ט ענ מ ער קלאוק נזיט אגרי װ ש ט עק אנופ מ
־ ״ײט י

 פ׳לאדעלס-א אין איז פוריפ ?*» נ׳ט
 די *וױ׳פען «נרימ;ט דער אױסגע;*מעז

 וױיס״פרע־ fits נפיפגפסיס, די ײ•.■■®)»ון
ops® o;n*t ,סענעדז׳עער דער אדדור 

 tpps® נמנוספז ה*ט ױנ־*ן יענער פון
v>n נ«נ״ען זו פ^רנאר״טוננען נױטינע

ns on®׳.opy
ױ־ *ונזער פו; ־o-'-si די »יו עס װי

ױדמרערס אל ױניאז עמב ק א ר k ל ע  ד
ט ער אי 8 קל ר ע ענ סטרײקג

M trm i,) פענרואר, סמן5 חנם
 חןר״ וחןרמ דערפמח, pH וײגער א 10

 y^H pH סטרײס גענעראיל h קלערט
 חנר שעיער. עפיכר^וידערי

 עסכ• דעד pc געתםען װערט סטרײק
 דעם מיט ,66 יאקאיל ױניאן חוידערי

 W דיסטריסס ojh םון סויארט סולען
ל  אץ טרײדס סיסעלענ^ווס *די פון סי
אינדוסטריע. גארמענט יײדיס דמר

 pא געם^דעט געײען איו עס װי
 ױניאן די eyn ״גערעכטיגקײט/ די

 אגריסענט דמם באנ״ט ילאנג ניט ערשט
 פ׳אר״ כאדײטענחנ גאנץ מיט טרײד, אק

*בער ארב״טזנד, די פאר כעםערונגען

ס עי ײ צ ר א פ ־ ט או ה נ אי

.6 דמער ״גערענטיגקײט״

איייי?זמי,נםי ־־־־-ינ־ם ס לויידזשאזי
2 זײט

ױג דרעססאכערי און ^ייוק
 רײג ךןר אין ■•סירוגגעו יעצטע די 3 זײט

גינ״ דוד — 20 י»»ר ױני««, ממר מוס
• a s ״ מ מ ז . ף מ : ־ ״ סטרייין ערכ ו גוד® ונח״ס די נ

זי
י ייט-׳י1 לי - - י' - - י,1 . 'ינ-«ו, ס*מי מי״״נםייי ״י' •1?יי .

םי« ■ ס^לער. ל. — ...PM ויעס ײער אוז
W ״ s M, ’י י,’מ ״ ״ י־םע8 י ־ ״ עײםײ - ^ ױ;ט ̂ף pa otm tts a«nn דריי .u 0 וי ך

^ rn-

r סעטארענם דער s תן1נ«ײ נעסאנט« 
 ipps כאי?נ»סים. t'oos די ®ים נ«ר
o 1םי נאלעסאטיס אי? ניט n פאר 

ip;;s>sp ד «װpניט און אסאסיאיישפן ר 
o סון ארנײט?ר ׳אל? n סאיאנ־ םאר 
IPJ װ» t n .םטרײח דער און ױניאן 

tp .־popp tponpt װ?רט r t ’Psns re 
םרייד. ד?ם

op פו^ נעילאנט ײ?לט m ױניאן 
ijtfporre*  ארניי־ די /tpsps׳ איע •

ר  tplpii שענ?י נ?ס?ט?י*ט? די סון סון
 ארסייט, ר?ד re tpipppnre דך נאלד

 •pj ניט די סיז אר:״ט?ר די װעהרענד
po?popo ׳Pp |P/pn ip »pc״ipp איז 

 tplpn ב^יעכאט-ס זייערע ניז סטרייס,
 יר ר?ר ®יט tp^opo *ו איינשםינמז

 װי כאריננוננ?! . pp^ptn אױוי ניאן
^p*pe׳ אםס׳ז די א־ן

tp זיר וו?יען סטר״ס?ר די rtp j 
po ip אין n  n n>: ,::•איסם 7 נילד 
פטריט. ט?15

”tpj םאינ?נדע די » )p :snpi ער״ 
.U זײס *וי«י (עלוק

 וױסען געראזעז כיל יןידם סעז האט ד*ן,
V1H באלעבאטים די פון אסאסיא״שאנס 
 אזיפגעפאדעדט װערען זײ אז טרייד, אין
 אויף ױניאז רער כייט צונױםצוסומען דך

 פראנע די אױםצונעהמעז קאנםערענץ א
 אגרימענט. דעם םון כאנײאונג די װעגען

 ױני־ דעי אין דינען צײט זעלבער רער אין
 קאנ־ איז טיטינגען םארגעיזומען גופא אן

 אויסנע־ זײנעז עס װעיכע אײוי םערענצען,
 װאס פוקטען, נײע די געײארען ארבײט

 ארײננעוזן זאילען זײ םארילאנגט ױניאן די
 ױגיאן די אגרימענט. כאנײטען דעם איז

 דזשא־ די ײיסען געלאזען אויר דאס חאט
 מאנופעק־ קאאוק אײנצעאנע און כערס

 קײן צו ניט כאאאנגען װעאכע טשורער,
 צוגע־ זיי ױניאז די האט נאכדעם אסס׳ן.
 װאס אגרימענט, נײעם פון קאייעס שיקט
װערען. אונטערנעשריבען דאחי

 רי אפגעלוםען דך האט עדשט צו
 םאנופעקטשורערס גארמענט ״װאוםענס

)4 זײט יו״ .*k (?ז־*וכ
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 נלאונעו נענען פנױיש
 פולען אין נר»דערפ■

גאננ
 ביז איז בראס. פירטע׳באאונער די

 אנ־ די םון אײנע געװען צוריק לאגג ;יט
 P& הײזער סוט און קלאוק געזעהענסטע

 אײנע געװען איז פירמע רי יארק. גױ
 דער אין םירטעז א:;עזעהע:סטע די פון

 םון די־באאעבאטים אסס׳ן. •ראטעסטױו
 pH באאםטע געװען זײנען פירסע דעי

 פראטעק״ דער םון טעכיבערס עקזעקוטיװ
 ? געװען ניט זיי זײנען װאס און — טיװ,
 כאטש טעהר, ניט זײ זײנען א'צם אבער

 און געשטארבען ניט זײ םון איז קײנעי
 אױםגעלעזט. ניט אויך זיך האט פירטע די

 די איז אבער אסס׳ן פראטעקטױו דער איז
 פיר־ די איז איצטער ניטא. סעהד פירכיע

!סטרײפ אין טע
• : אזױ געשיכטע די ph קויצען אין

 אין באשעםטיגט פירכיע די אטאא״האט
 הונדערם דרײ ארום שאפ איגסײר דעם

 איז עס װעז צו׳ שפעטער קיאוקטאכעל.
 סאב;מ«נוםעקטשוריננ די ענטשטאנען

 אנגעהויבען ,פירמע די אױך האט ם;פה,
 צױ אננעהױכען און ארבײט, אלויסגעבען

 אינסײד־ דעם פארקאענערען ביסאאך־װײז
 דאס דעם צו געקומעז איז עס או; סטעף.

 שאפ אינסײר דעם איז האבען אעצטענס
 ארבײ״ זעכצינ א װי כיעהר ניט געארבײט

טער.
 ניט נאך דעם מיט איז פירמע די אבער .

 גע־ זי האט איצטער געװען. צופרידען
 וי שחיטה, גרויסע א גאר טאכען ײאאט
 ארויס־ און ״רעארגאניזײשאן״ עס רופט

 מיט ארבייטער םופציג איבער װארםע;
 ארויסװאר־ געװאאט האט זי !סאא אײן
 דארט זײנען װאס ארבײטער אזעאכע פען

 יאהר. 20 און 15 צו באשעפטיגט געװעז
 מיט האבען װאם ארבייטער די הײםט דאפ

 פיר• די געהאאםע[ באוט און םיײש זײעד
באװאוסט. און יײר גרויס, װערעז פע

 גענען געשטעאם־ זיך חאט ױניאן די
 װאס אומגערעכטינקייט, שרײענדיגע די

.>10 זייט אױף (עיוס

ער אכ מ ם ע אל פװ דר ק א K נעהמען 22 ל
ד ױי ט ם ע ט ד ענ מ אגרי

J
 םון םיטיננ כיעסבער דזשענעראא דער

 װאס ,22 אאקאא ױניאן, דרעסמאכער דער
 פאראכטאכען געװארען אײנגערוםען איז

 נוט זעהר געװען איז אװענט, דאנערשטאנ
 אװענט יענער װאס דעם טראץ באזוכם,

 דער װעםער. שאעכטעד א זעהר נעװען איז
 גרויסען אין פארגעסומען איז מיטינג

 י־ער מיט האא דער און האא בעםהאװען
 חוץ א איבערפיאט. געײעז איז כאאוןאני

אזוי געװען איז סיטינג דער װאס דעם

ץ וזאהלען ער אוז קלאוק א אכ מ ם ע  דר
מענדען ױניאן אג לו ט ש ער אנ ד

אײדזשענטם. בײזנעס ארן מענעדזשערס מסםוײקם מאר דעען װאהלען דל

זעהר

#r

ניסימז. עדיסאריע?ע
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 , וװײ .12 !ײט

— 22 יאיזיי
,tfermr קורזע •ד- I מייימו גיס

נסם
m יח w ^ rw ie*

2L ir.>w  p3 rw rg r, י 
ססדײק• תנ^ריי •STTTו

 מען12 דעם דאנעדשטאג׳ לוכשנדעז
 וואחאען די פ^רקומען וחנאען סענמאר,

 ביד און דיסםריקט״םענעדזשערס םאר
 םאר ױניאן דער םאר נעס״אײדדצעגסס

 ביזגעס״ די םערסיז. סוכממדען דקם
 יראיאר״ ארוחנחאם וחנרצן ודידדמגסס

 די םון נרויס דצר לומו זױ^נצא
 דזשאינם דעם צונויוי שטצאצן װאס

 כארעבםינם איז א^קצא יאדזןר באארד.
 כיונעס״איײ צ^חל ג*װ*ער א צו

 מכד וײ םון גרויס די לוים דדצעגםס,
ו צ י o »ן מ n .ישסײ
 מיאאסס דײד שנדמן וחנם סצן

o דאגצרשםאנ n 8 נאגצזנז PD 
p אוזצ־ ro 7 טריח דצר א^ן a w ח *

 יארק נױ אין פאואינג־פאעצער איט
בראנזװיא. אח בריקאין
ijg פלעצער פאלינג דיי זײנען:

באארד• דזשאינט פח אפיס הױיט
סם, טע€5 איסט 130

,22 אאסאא ױניאן מײקערס דרעס
סט. טע21 וחנסם 16

בילדיננ, מאכער קיאוס איםאליעגער
סם. טע14 איסט 231

 עװ. סעהאגד 33 אפיס, טאון ראון
 סמ. טע121 א. 165 חארלמנ^שמיס,

 מאנטראוז 105 אמיס, ברוסליגער
4בררקיי עװ.,

גו). וײם ױיו• (איוס

 געװען אויך ער איז באזוכט, גוט
אײנדרוקסםול.

 מיטיננ דעם אױף פראגע הויפט די
 אין אגריכיענט נײער דער געװען איז

טרײד.
 אין געטעלרעט נעװען יצױן איז עס װי

 מיט ױניאן, די איז ״נערעכטיגקײט״, רער
 איעפאר״ אן צו נעקוטעז צוריק, װאך א

 רי און די־דזשאבערס מיט שטענדגיש
 איז עס פאך. דעם םון קאגטױאהטארם
 קאלעקטיװ א געװארעז אויסגעארבײט

 גע״ פונקטעז, נײע אײנינע כײט אגרימענט
 פריחער־• רער װאס פארבעס^רונגען, װיסע
 נימ האט טרײד אין ארגימענט דיגער

 רי האט מיטינג דעם אױױ און געהאט.
 דאס זאגען געדארםט פיםגלידערשאפט

 אנ־ זאל אגריפעגט דער צי ווארט לעצטע
ניט. אדער ווערען גענופעז

דער פײנבערג, י. וױיס־פרעזידענט
).3 ז״ט אוי(י (׳עיוס

 קאמױניטי און קאנצערט א
םעבר. טען2ו ׳שבת געזאנג

טאון דאון
 װעם םעברואי, צםעז1 רעם *װענם״ שבת
 געזאננ. קאםױניםי אוז האנצערם א םארקוםז

ל איז עװע. םע1 אוז םס. םע4 »,3 םלול •אביי
ו װעלען קאנצערם אח י  :באסײלינעז ז

u ;סאאראנא שרײנער, עסםעלא n tv n« םוקס 
ם: ס עי אי ײ באריםאז. זאבלאװסק/ נ. ?. ױ

מירם  ערײהײ• אינגתרנײמאנאל םו| •דאגז
 םאי םרײ *ײנםרים רצמורםכמנס. מאנאל

מאםיליצ^ וײערע אוז םיםנלידער

!


