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41 r«t m ai>vt
v גען m א:ע;2 פון סלן״רס די

 נאלצנא• ד♦ טיט א*ראר רצר *רנ"ם.
 גע דטגצח״סצן א״נשנדרמ איז טיס

 אד דע״ און נאארד דדצאעט ןון װ^רען
 ,.V ןורען נעױ אינע׳מעגענון איז ןייפצגט

אפשטינ^נן, צ.-פ אאלאאס די
 פאײ ;yr«t װאס נקטען • די חוץ »

 ענט- אגריסצגט אאטצן דצם פון נאינצן
 אױס״ סר n אגריםענט נ״ער דצל חאאט

iy»v iyoya, וחוינע צוױשען by געפעצן 
;•עפטצן פאאגעגדע די דך

 איז קאטציס די םון סידגױס רyד 1
 דא 60 אױןי 46 םון ג-דואדען געהצכערט

װאך. א אאר
 סקיל ט*יטערס סון טידמום דעי .2
 ‘פאי א נדט דאיאר 45 אויץי 41 פון

 אי,־ יא;ע די אונטצרזוכצן צו שסצנמיס
ױי׳ פארדיגע; װאס רי און שצפצר ו$לע  ו

 גע• לןריגען זאאצן דורכשניטליך ניגצר
 םאמי״ף אין וױידזשעס ?״ערע חצכערם

םעהר. סאידינצן װאס די סיט
 קיעצו־ װעי׳כע פ־־עסערס אאע .3

ױ וױעינער  זאיען װאך א ראאאר 50 ו
דאראר. 50 כיז געתעכערט קריגען

 זאא אונטצרפרזסערס די װעגען .4
 די אין אוגטערזוכונג אן װערע; געסאכט

 םארו־ינען װאס די סרן םארדיגסטען
ר כיען און וױידזשעס שאעגערע  הענע• ̂ז

 דורכ־ די לױט װיידזשעס, זייערע רען
 בעסער די ־םון פא־דיגסטעז שניטריכע

ארב״טער. באצאה^טע
 הע־ א ״א״ קי״אס ב״סטערס עדזש .5

דאיא־. 35 אױוי 32 ם״ן כערונג
 27.50 פין ״כ״ הלאס בײסםערס עדזש

דאיאי. 31.00 אױוי
 20.50 םון באטעךגעהערס פיידאמך .6
דאילאר. 24.00 אױף
j- צוט**אל« גא^כ** .7 t e ר־ דער* 

ט;  צוזאטען טשערםאן שא• דער נ״
 v רע:ט דאס זאר־האבען באס מיט׳ן

 אר״ די צװי^ע; ארבײט די צוטײיצען
סילעל. םון צייט אין נײטער

 גערוםען װערט אדבײטער אן װען .8
 באצאיט קריגען ער טוז ארבײט דער צו

טא:. חאילבצן א פאר װי װײניגער נים
 גאראגט־רט איז ארנײטער יעדער .9
 כא־ פריגען םוז און האילידײס איגעל פאר

 סעז װען טאג האלבען א סאד צאהאט
םון װאך דער דורך ניט זאגאר ארבײט

אלע״ אלנן שאנ טערנע <אינ '

pe .סקולממז רו

צ•־•־ 12 םים ױאך הײנםינע

 11 לאקזול «ין ®ינויגץ״באריכ■ חןם אין
 אײננאחסע ?ײער דאס רע§ארםעם װער*

אי *ון םאנא=ער 0 די §אר ̂ו  ביז ד̂ז
 .$13,753.83 באםראטען חאמ ,1913 יאגואר,

*ארםע־ זײער .$8,854.88 - אויסגאבען
 פון סומע דער פון נ^םאנען איז גען

 דיײ םיפ חוגדערם ניין םויזעגפ זעקס
̂זען• דאלאר.  מי געװען איז עלקין דזאז

• • •םעקדםיעזאו״עי•

 גע«לאפעז איז װאס אגריםענפ דעם אין
 װ״ספד לײדיס ד« צװיאוען געװוא־ען

 סאנופעקמורעיס די םיט מניאן סיכער
 די םײ געפינען 1913 יאנואמ םען18 מם

— קאםערס :װיידזאױסק״לס •אלגענדע
דאי• 14 — דרײ^רס װ»ד; א דאלאר 26
איגערס יואןי*; א  ;ײיד. א דאל 12 — ד̂ז

סעמ־ װאך; א דאלאר 10 — עקזעםינערס
 4 יעמ (אוי!״ דאלאר 14 — חענדס *על

 1 װי םעחי־• ני* ?ײן זאל חעגדס סעסועל
 12 — פרויעז אײראגערם, ; אסיסמעג*)

ו י דאלאר 15 — םענער דאלאר, י ו  T■ ;ו
 8 — *ינ״נעיס דאלאד; 20 — סערס

 1 — חעקלאר 4 צונעחען פאר דאלאר.
 2 סענס; * פ*ר 0 — ?נעילאד סעגמ,
 סקיירם א בײסמזןן ;«עני א טאר בעלמס

 די אנבאלאנגפ ײאס סענא, 2 — באםאפס
̂לען *■ערײסארס  געצאחלם קריגען ?ײ ?

 פון, •דײז סאסאמאב רײי .p»er •ון
 6 פון פארלויא אין ?אל ארבײ« אאונדע

דןר פון װערען בימוםיסם סאנאפעז
r n n i i קרי| איב״םער ײאד באאײ• םקײל

*יימ. ייבער «#ר באצאחלם דאיעל■ גען

w דר. n. .די רעקאסענדירם ■רײס מ 
 גזך דאיו עס or1 בענעפיטס 8 •אלגענדע

lyn rr ײערם יחנלכעי םעסנעי א «ו ידצילן 
סע־יניגיאע •רײע )1 :אװוינדזינםיג
ן אוכאערווכוגג י  םעדיציניאז )2 ראאוו; י

 קדיאיעצ אין אויפאאסונג און באחינדלונג
 צי 1ײצ •רײ# נמנדיציז )8 ;סאנזענםצז

 א )4 ארבײפ; דער ביי םעםיג גאד איו
מ אי עלײ דאל. 6 װי װיי*יג*ר ני* ■ון ג

 באחאגדלינג קליםאאיאע rs וואך; א
ן סאניאאריוס )6 •םאד*; *ייפעיז ו  י

 וחנ$עגפלינצ )7 ;באחאנדלוגג חאסיימל.
y»»wr י רײ ח . ׳ ; ן לי ןיי  לצגענס־ t >8 י

ר יעגסיע לצנגל^צ 4אוגחײלבירז יי

iw* דצם ) * w ארבײט טצן 
y םאר די r -  o y iחאײדעי 4׳ s'mp 

 רעם פאר נאצאליט *רנ״טער די גען
ארנײט^רמ). דט לארידע/ ייג^
ט אן .10 טענ אי ^י o אג iy r . n ’ K 
ly צו יהיטcyאיעג רטyװ פאגד r v n די 

 א אץ איץ ^4צארי ױץלע; נאתנאטיפ
 ררײ ארנײטער ר> און וראצעגט האינ

ycרטyי v n o. טאר• א איז פאגד רעי 
M א גיט און פאנד קעס r• «ארע פאנד 

s ^ארני״טט־״אס y^yii) א יןריגען yoM iyi 
ט.M•צpyסר דער דורף נענעפיט סופע

y אגנעדרען איז פיאן א .11 i- 
 סאניטז;רי א עטאבלירען צו װא-צ;
 װעט ys^yv יןאגטראי, אװ כאאיד

 צו י״בעל סאניטארי דעם ארויסגענען
 אנ־ ױעלען vstyv גיאנופעקטיטודעדס די

 דעם ;אך לײנעל, װענען רויס די געהג־ען
 בארינגונ״ די אונטערזוכע; װעט פען וױ
ישעפער. דיערע אין גען

 אן געױארען באיצטיפט איז עס .12
 ?אסײ אונטעיזוכונגס 1אי;ד,סטײער*

 אונ״ גײנדייכע א ראכען זאל ד טיא/
 ישײ אין אינדוסטײע דער םון טערזוכינג

 ‘רעקאפענדא אױסארבײטען און לזאגא
 י*אגע די אױסציכעסערען אזױ װי ציעס

 אר- די אז אזױ איגדוסטריע, דער םון
 אנ״ אן טאבען קענען זאיעז בײטער

 אינדוכטייע די און ייעכען עטענדיגען
 גארפאי*ען א אױוי אגגעיזן קעגען ?;►י*

 טר. און רילענסאז מראפעסאר אופז.
 עקספערטען אינדוםטריעלע רי קאלסישין,

 םון גטישעשטיכא איצט ױינען ײ־^כע
קאמי׳שאן, גאװערנאר׳ס יארק דו דעם

 פאבען צו געװאיעז םאמע^יל׳אגע; זיינעז%
אונטעדזוכונג. די

 אז געװארען אנגענוטען איז עס .13
 יאר־ ג*ו דער פון רעקאפענדאציעס די

 אלס װערעז באנלצט זאא קאפיישאן ?ער
ר פאר באזיס ע ׳ ו ר ע £אטיש*;. ד

פארטרע״ די םיט םארהאנדיוגגען וי
n טער  pc ׳ןיאסם םאנופעקטיעורערס 
 גע־ זײנעז קאנפערעדז, יעצטען דעם אױןי

 דגטאן, מאײס פון געװארען פיהרט
 אינטע־נײישאנאל דער םון פרעזידענט

 פערל־ מײער װארקערס, גארמענט לײדיס
 כיאלים. מ. ירעוידענט, װײס שטײן,

 און באארד דױטאינט די פון כיענעדדשער
 עי־ אין ס4לאקאי איע פון םארטרעטער

אינטערנײ״שאנאל. דער פון קאגא
ױ שילאגא, נאף װעג אױפ׳ן  דאס ו

 ״גע־ די אין אנגעוױזען געװען שױן איז
 און זיגמאן פרעזידענט האט רעכטיגקײט״

 זץ־יאפנעישטעילט אעדלשטײן וױיס־ירעז.
 מס װאו קאױול*נד, אי; וױילע א םאר
 םון הירינג א פארגעקופען דאסאאסט איז

 כאארד סאר׳ן קײס, וױכטיגע א זעהד
 אנגעילעגענהײט דער װעגען רעםעריס. אװ

 באזוגדער א געפינען לעזער די װעאען
 אויף נמדדוקם העיםארד, ט• פיז ארםימעי

צײטונג. דער אין ארט צוױיטען א

ל ארגזעד א נ צ ש ע ת ע ט ע ט א ק  שי
ױי ף ע ן ג טי כ ד • ו ס ג נ סו ױ ג א  נ

עו מ א ד עג ל ע ט

h• 1 ו4#(יי i t i l.(

 נװס װײפ סון ספרײס
 סשילדרשז *רנײהער«װ

דרעסמכעד ׳׳
oyn^ni firy * rjr j, ליר yoMii;׳ 

i דאס v " n מ אזױ גאןי איו דיסט  ױ
" אץ װ» לןרעפטיג און *Vרון y j iv 

 איחר דאס האפען, מיר און טעג,
y יעבען ;אך װעט ^  , W i אחחנן׳^ 
 אײער וױדטעגען וױ^מער װעט און

 ?אך, רyארני*ט דער פאר טעטיגין״ט
 אי״ אווי איטער oy האט איהר וד

 געט^ן. בעױגעגעבען
י א נ א צ ׳ ״ נ ו ע ט ג י ס א י ד י י  ר

ט ג ע ט ר א ס נ ר ע ח ר א ן ץ א י ג ו  י
ודעוידענט, זיגטאן, סאריס
/^טארyרpyס באראןי, אברחפ

 :ט^עג-אסע צוױיטע די איז אט 1א*
 וערvסy#ראגר פאר rגyרycקאג״

 וזא׳ יעחסינגטאן אהציא;, פאריטי״צער
 קאד אי״ פארזארעלט ^יקאגא, ׳טעל

 זעהר ד• באטראכטען צו װיננשאן,
 דעם אין פראגען םא^יט^ע וױכטיגע

נאציאן. אונזער םון אעבען
 װאליען :אציאנ^ע לעצטע די אין
 דעטאג״ נירגער מיליאן םיגף האכען

עי סטרירט  געזינטע־ א םאד װאוגיפ די
 דע״ און בראגרעסיױער רעחר רע-,

 אונזעדע אין נדחדונ; פאקראט״שער
 די .עגענלזײטען. אנגי פאליטי״שע
 וױכ־ די און זאן דער פון גרױסיו״ט

 לעכעז׳פון דעם אין דערפון טיגקײט
 טען דאס פאדערען׳ נאציאז אונזער

 כא* פארזיכטיג און גענױ גאנץ זאל
ױ פאענער, די טראכטען  דיזע אזוי ו

 עדםאיג פעהר טיט גאך זאל איבײט
 צוקונםט. דער אין װערען געטאן
 אנגע־ ניט זאלען עס באישלוסען װעלכע
 דאס זעהן, פען דארף ווערען, נופען
 סו״ דעם האבען זאל באװעגוננ דיזע

 םאר־ רי ארבײטער, די םון םארט
 דענ״ און #ראגרעסיװע אלע און פ%ס

 אונ־ איז עס *אנד. פון בירגער הענדע
אוג^ ערגסטער  אײערע ד#ם וי

 אז דעם, צו פיהדען זאל בא*שי.וסען
 בא־ כאױעגונג דיזע זאא װײטער װאס

 די פון 6סופאר פעהר אאץ קופען
 פאראיגםערע־ זײנע; װאס בירדור

 כאװעגוננ. אזא אין סירט
 גאר־ לײדיס אינטעמײעאנאל די

ױניאן װארקערס רענט
פרעדדענט, זיגמאז, פאריס
סעקרעטעד״. באראןי, אברהם

,)1 וײ■ in (׳•לוס

טאן שינג א ג וו ױנ רו םר,ול האי אױ
 די םון *וזאמענסונפט יעהריייכער דער
 װ. ג. ל. .K די םון לעה־עד און מילער

f סאאסען, י. a r, 7 דארטש טען28 דעם 
 פון רום דײנינכ אין אװענט, אין אוהר

 רױזיס׳ םיזוי־. הא< אױמױננ ײאשינגםאן
 35 א״נטריט טענץ. און דעםרעשמענםס

 עדױ־ אין באסוםען *ו ט־קעטם סענט.
 סטירענטס םיז דעאאיטכיענט קייזזאנאל
׳יואונסיל.

 אין און ״אנערדין״, ח<וטעל אין דןי נען
ז ח«נען סענטיאר/ ״נר^ודוױי דעס  ני
 און טאמינערי, די *<ש*טט6אר6 ענת
n s האט p r ראכען אמעפאגנען V0• 

 ח«• װ»ס פירסעס די נייט טע^מנטס
 א ס«ו נ׳נמעלחנס זיך ער׳פטמ די נען

י װ׳ון *ײם דער אין און סעטעימענס,  ו
 אונו ל«ו«ט נעערינען׳ װערןן ׳פורות
 דןר לעפל^ווױטמ, ס. נרורער ודסען

 ר*ס קאונסיל, דיםסריהט פון דענער^ער
 די ח*נ<נן פירסען «*חא געוױסער א ריט

 נאסונתנדינ נעסעטעלט, טױן ױניאנס
 רי פאר םאןנעסעױננען נאדי׳טענדע

,/ םטרײסער.
p װי r קוםען כאמערקט, םריהער 
 ח*״ כאסעס די ארעסטען. סןי א פאר
 די *רום עלענער אװעה;^טעיט נען

 גע• פראװאצירען זיי יטעפער. ניט־ױניטן
 די ארעסטירט װערען עם אין שיעגען,
 װאם אלץ טוט ױניאן ד* אכער פיתעטס,

 אוױ זאיען סטריישער די א) קען, מען
װערען. נאפדייט טע;ל*ןי װי ניך

 דעמ#נ״ פיקעט שעהנע *
ת מאנטאג סטדאצוע םרי

 װא׳פיגג״ לכבוד ׳פרי דער אין ניאנטאג
 וױיט די האכע/ געבורטסטא;, טאן׳ס

־ ׳טעהנע א געפאכט ארבײטער ;ודס  ןי
 ?זאי• זײער אין דמפאגסטראציע קעטס

 די האכען נעזאנגען פיט דיסטריקט.
 דים״ רעם דורכגעפאישירט סטרײקעד

 אײנ־ יעעהנע, א געװען איז עס טריקט.
 װאס פיקעט־דעפאנסטראציע דרוקספויע

 באװאוגחד אלעפענס אדױסנערופען האט
דוגנ.

 ט׳שילדרענם םון *יקעטס די אױך
 ךיוצר״ ״אן געװען זײנען דרעספאנער

׳שעפעה ״זײערע״ געפיסעט האבען און
ײ פין צאהל גרויסע די סטרײקער, די  ז
 און בראװ זיף האלטען פײדיעף, ױנגע

 ביו קעפםען צו גרייט זײנען און פוטיג
ײ ענד. דגרײכען א צו  טיט םוי זײנקן ז

 ט5בו גאנץ זיך וױיזם דאס און מנטודאזם
 סםרײק די אין פיטינגען די אויף ארױס
 אראנזשירט סטרײק־סאפיטע די האאס.

 קאנ״ אזעלכע קאנצערטען. פרײע אױןי
 אין םארגעקומען שוין זײגען צערטען

 האל ארלינגטאן אין און האל װאכסטער
 אוים׳ן זיך אפוזירעז סטרײסערס די און

אופן. בעסטען און ׳שעהנסטען
 נעטאן חערט אלץ װארט, אײן פיט

 ערםאלג־ עגדיגען זיף זאל םטרײק דער
 בזסטע די דא זײגען עס און רײך.

 אלע, נאר זאלען דעם. םאר אױסזיכטען
 זײער טאן ?אםוי, דעם אין זײנען װאס די

V װעט סטרײט דער און פליכט םואע t 
ערםאאנ. גרויסען א פיט עגדיגעז

ערש^נעז שױן

The  W om en’s
G a rm e n t W o rk e rs

• t
A  H i s t o r y  o f  t h e  I n t e r n a t io n a l  L a d i e s  G a r m e n t  W o r k e r s  U n i o n

שיכטע די שאנאל דעד פון גע ם אינטערנע אן װאירקערם גאדמענט לײדי ױני

געבונדען עעהן און פארםאט גרויסער זײםען, ה־נדערט- 6 איבער פ־ן בוך א
סדן געשריגען לעװין לואי דר.

̂ע און פאציאלע איבער װערק אנדערע נאך און •ראכקרײך״ אין ״סינדיקמליזם םין פאיפאכער פיאגען. עקאנאפי

ב הר אוי ט אי ל ױ ען אן האבען ו ס אמת׳ ען באנױו ער װענ אן אונז  האבען און ױני
ט פארםעהלמ טו לעזענדיג, פארגענעען גײסטיגען א ען צו ני ך. דעם לײענ בו

m דער • e ך דעם פון דאלאד. פינןס אמ בו
מ םאריהעלפט בוך א באקוםען קאנען איגטערנעשאנאל אונזער פון םיםנלידער *־י t$2.50 פאר ̂״ c r

בלויז בוך דעם כאקוםען םען קאן פרײז חים פאר

י. ג jsd PD26 װעסס 3 אינפעונעשמאל, אונזער פמ איס אין
 םימגלידער די בדי פאתאנפ, 6.30 בת א״ש זית אפיס דער וועפ דאנעמסטאג אץ םאנםןזנ

̂גען יאלען ארבייס. דער «ן געחעגדינ כוך דעם קריכען קז

•L . ate

«
G E R E C H T I G K E I T - O U S T I C E )

r a s O T J
ױניאן װאדשסרם נארםענט לײױס אינטערנעשאנאר דער פוז ארמן אפיצימלעה

 »לע פון אונײטער
•”ם»ר» לענרער,

ױ, נינט  n ײו יי
 זײן ײעם ײעיט

ע ר ע ײ »1
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פ«ליס אײנהײטליכע מעהר פאו.א
ברידזשפארם. אין נ. ע. ג. םון זיצוננ םפעציעלער דער פון עטװאם

פערטעא־יעחחלי־ אעצטען רעם אויף
 דער םון נ. ע. נ. רעם םון םיםיננ מן

 האט מאנטרעאא אין אמםערנעשאנאצ
 רע* לעצםער «ײן אין זינסאן פרעזידענט

 ג^יאסען איז םיטיננ דער אײדער דע,
 װיכטינעז זעהר א נאריחרם מװארען,

 אונזער א־ן םעהלט עס ראם פונהט,
 נאנץ די נאארד עהזעסוטיװ וזשענעראא

 נענענ־ נױטינע די אײנינסייט, נויםיגע
 םיח״ רער איו םאחפטענדינוננ ןייםינע

 אינטערנ^א־ נרויםער א־נזער פון הננ
 נעמאכט, אויפטערסזאם האט ער גאא.
 וױים־ורעזידענ־ אונזערע םון פירע ד«וס
pb| םיה־ אלם ראם אפט, נאר, םארינעםען 

ײ jvne אינטערנע׳פאנאל, רער פון רער  ז
 אינטקרעסעז די אויג אין האבען איםער

 און אינטערנעשאנאא, נאנצער אונזער פון
 װיכטינז זעהר םילע באטראכטען נים

D פיץ פרציען in רעש פון ?זטמנדעונקס 
יצנעם ̂ודער
 ארױסגערופען האט רעדע דאזיגע די

ױ אזוי אבער אינטערעס, שטארהען *  ו
 א םאר צײם קײז דדיעז נים איז עס

 איז דיססוסיע, אלנעסײנע און ברײטע
 װמחנס־איו אז •געװארען, כא׳צלאסען

אין  צײט כראמעדע מעחר א מיעטעו׳
W צוזאפענטרעטען ויף ב. ע. ג. אונזער 
 דיס־ דער צו צײט גאנצע די וױדפען און

 בעסע־ א צו םיהרען זאל װעאכע קוסיע,
פעהר א צו און סארעטענדיגוגג רער

p ■אאיסי א״נהייטאיכער t אינ־ אונזער 
 דז^ןוינט אונזערע אאע אין טעמעשאנאא,

אאקאאס. אונזערע אאע און באארדס
 םון װערען צו גע^יטערט ניט כדי

 דאזיגער דער איז ענינים, דיטיגע ק״נע
 געװארען געכיאכט כאקאנט ניט פיטינג

 אעצטען ארן צייטונגען, אונזערע דורף
 ב״ ע. ג. גאנצער דעי האט דאנערעטאג

ױ/ א םון אױסנאהפע דער מיט  דרײ, צו
 פאראאזען געקענט ניט האבען וועאכע
 פ^סטענס, זײערע סטרייהס די צואיב

קאג., ברידז^פאיט, אין םארזאטעאט זיר
) 7 זײט אויןי (אזלוס

עקזעקוטיװ ערשטערערװעזזלטער וער
אינסטאלירט 2 פה כאארד

 אינטערעסאנםע האלטען אנדערע נאך און פערלשםײן יאנאװםקי, זינםאן,
אינםטאלײשאן. דער צו םעלעגראםען און כלוםען שיקען שעפער — רעדעם.

מערץ, םע;3 דעם אװענט, דינסטאנ
 טון אינסטאיײש^ז די םארגעסומען איז

 באארד עהז. עלװעהלטען ער׳עטען רעם
 און קיאוק צזגױפגעשטאיצעגעט דעם פין

 אינ־ די .2 לאיזאי אפערײטארס ריפער
 דעם אין םארנעסוטען איז כטאהײשאן

 אינטערנע׳שאנאל דער םון אוידיטארױם
 איבער״ געװען איז האי דער און ביאדיננ,

דער םו; םיטנאידער־ אקטױוע ט*ט פילט

 געפינען זױ דמ־ו» לײבעל ס̂ניםארי דער
גארטענט גדד ױניאן יעדען אח»

 אגגע״ טאא אײניגע ׳שױז האבען םיר
 קאאוק־ די איז,.אז עס וױכטיג װי וױזען,
יעדער דאס געבען, אכטונג זאאעז מאכער
 אויוי וזאבעז זאא, גארמענט סײד ױניאן

 איז ראס אײבעא. סאניטארי דעם זיך
 אאע פון אינטערעסען די אין אכסאאוט
אינרופטריע. קאאוק דער אין ארבײםער

 אןן אונײטעו גודס װהײט פה סטױק
פארגעזעצט דרעםםאכער טשילװענס

 א װעגען ױניאן דער םיים קאגםערענץ אץ אסס׳ן מאנופעקטשורערס
אײנציגװײז. םעטלען םירמען פילע — סעמעלמענם.

 אר״ גודס װײם די םון כטרײס דמר
 דרעסמאכער טשיאדרענס די אין בײטער
םארטגעזעצם. ענערנימ גא:ץ ווערט

 ט^יאדרענס די אנבאאאננט װאס
 •רא״ 80 שוין האבען טרײד ךרעסמאכער

 געסעטעאט%מאנופעקטשורער די פון ורענט
זײנען ארכײטער די און ױניאן דער פיט

 דער פון כ»ל יעהרליבער
 שסיםע״ רנ.8 ״פויימ

דעםשנת»ווענפ
 די םון באא בויערען יעהראיכער דער
 דעם איז מטימע״ ארבײטער ״םרײע

 דער אין טערץ, טען7 דעם אװעגט, שכת
 םט. םע26 ארמארי, רעגיםענט םער69
 די אנטקעגען עװענױ,. אעקסינגםאן און

ביאדינג. באארד דזשאינט
 בוירעך א זײך ראס װעט םאא דאס

 ײאו באא, םאסקארײד א אויף און באא
 צו םרײזען װערען םארטײאט װשאען עס
םאם״ אריגינעאסטע און שעהנסטע די

m
 ״םרײע די םון באא יעהראיכער דער

 צו געסאכט װמרט שטימע״ ארבײטער
vpm\ װאס דעפצציט דעם םון טײצ א 

 םארזאם־ דארטען און האמ צײטוגג י1
 און צײטונג דער םון םריינט די «יף לקן
 בבלל, געדאנס םרײען םון םרײנט די

 די «מ זער0 די און העאםען. צו איהר
ד ניט נעוױס וומצען -גערעכטינקײט״ $ 

 םריהער מאא אאע וױ וועאען זײ מטעהן,
 רערזעאמנר אין און אמוזירען, זיך קוטען
 םרייע דאם אויפהאאםען העאםען צײט

 םאר־ זועאכער אין צײטונג, די ;ארט1\
 ריכםומען סאציאאע אצע םון ^•טעהער

 זײע־ אויסצודריפעז גמםינמן יאאץ ̂ואנעז
ו  ארבימתר ״מדײע די ,גצדאנקצן. י

 ןוימצינע יױ ?ין חןם אין ומו .שטעמ״
מר אפשר אוז אח.א©פריפצ, ןוץטומ  אי

ר וועאט; גאגצער ת

 סטרײק־ די ארבײט. דער בײ צוריט שוין
 דרעסטאכער טשיאדרענס די פון הערינס

 נעםײ געסעטעאט, ניט נאך האבען װאס
 7 ביאדינ:, סהוא רענד רער איז זיר נקז

 גרינכערג, ה. ברודער װי םט. טע15 איסט
 דרעס־ ט״שיאררענס דער פון םענעדזשער

 אײ אונז גיט ,91 אאקאא װניאן מאכער
 און אאנג נעהםעז ניט עם װעט בער,
 אין נאך זײנען װאס שעוער די אויך

ױגיאן. דער מיט סעטאען װעיאען סטרײק
 אנצוםיהרען האבען קאטןי שװערען א

 .62 אאקאא םון ארבײטער גודס װײט די
 אין באסעס די םוז פראצענט 50 א באױז
 געמעאדעט דערוױיא זיך האבען םאך דעם
סעטפאסענקס. םאר

 פארנעסוטען איז מיטאנ נאך דיגסטאג
 םין םאדטטעה/ןן צװישען קאנםערענץ א

 אסאטיאיישאז דער םון און ױניאן דער
ט די םון  איז םאנוםעהטשורער נודם וױי

אסס׳ן די םון ״ טעטעאמענט » באצוכ
)7 זײם אױזי (שלום

 נאך פארשטעהען *עיינס, עה װי אכער.
 װיכטיגקײט רי ארבייטער סך א ניט

ײ און דעים*ן,  זײער פארנאכאעסינען ז
לײ־ סאניטארי דעם באצוג אין פאיכט

ב'עא.
 סאאוק דער םון באארד דזשאינט רער

 אעצטען נאך האט ױניאן דרעסטאכער אוץ
 ״איײ ספעציעאען א אײנגעשטעאט סיזאן

 דעפארטמענט׳/ אינשורענס• און בעא
 אײבעל דער אז געבען אכטונג זאא װאס
 זאא ער אז װערען, טיסברויכט ניט זאי
 מײד ױניאן יעדען אויף געפינען זיך

 דזיטײ־ טיטאראס ברודער גארמענט.
 דעם פון סענעדדשער דער איז ^אבסאז

 װאס אאץ טזם ער און דעפארטמענט,
 אײבעצ םאגיטארי דמר סעגאיך, נור איז
װערען. געברויכט ריכטיג זאא

 האבען טען דארח דעם צו נאטיראיך,
 אאע םון כײט־הילף די און םיטװירקונג די

 און קלאוק־שעפער, די אין ארבײטער
 םיטוױרקונג די נױטע איז באזונדערס

 און שאפ־טשערצײט די פון מיטהיאף און
 װאך לעצםע און סאסטאדיענס, אײבעא

 ארויסגע־ דזשײקאבסאן ברודער האט
 שאפ־ אלע צו בריעף געדרוקטען א שיקט

 נאך הלאײדשעפער, די םון טשערלײט
ײ מאיצ א ײ־ טאז צו .אןנפפאדערענדיג ז  ז

 צו״ אננעלעגענהײט. דערי פציכט\אין ער
ײ בריעף׳איז דעם מיט זאמען  צױ אויך ז

 אלע די מיס צעטעא א געװארען געשיקט
 די װאס לײבעל, סאניטארי װענעז רולס

 קאסטאדיענם לײבעא ׳ און טשעראײט
װיסען. דארפעז
 שאפ־טשעראײט די צו בריעח דער
• םאאנט: װי זיך אײענט

. — : ברודער װערםהער
 פון האסטאדיען אײבעא דער זײענדיג

 אויפ* פאיכט אײער עס איז שאפ, אײער
).10 זײם אויןי (שלוס

 דערװײלינען א באסוםס פידפמ סלאוה סליװלאנוער
ױניאן וער נענען אינוזשאנהשאן

םיר״ קלאוס א שײארץ, און ליװיננער
 םעה־ איהר האט װאס ױולאנד«5הי םון מע

 האט עװענױ, סופיריאר 2530 אין םארי
 איג־ דערװײליגען א באשומען װאך ילעצטע

 דרעס־ און קלאוס די גענען דזשאנטשאן
קליװלאנד. םון ײניאן טאכער

 נע־ םריהער האט םירכמ רערמאנטע די
 צײט שםיפעל א םים שאפ. ױדאן א האם

 אג־ דעם גמבראכעז םירםע די חאם צוריק
 אנגעםאנגעז און ױניאן דער םיס ריכמגט
 ױדאן־אײ די ארבײט דעו םון אפזאנען
 די רעריבער האט יוגיאן די בײטער.

 אוועק* און םטרײפ אין דערקלארט םירםע
 גע״ דאס שאי. ארום איסצמס גמשםע^ט

מ די ניט אבקד ט5פע ת ך חאט n *ח פי  ד
איג• אז נאד ס^ורם אין געװענדצם

 םיר• רער פאר לאיער דער דזשאנסשאץ.
 דער אז סאורט, אין ערסלמרט האט מע

 סמרײק אין ניט נאר איז שאם דאזיגער
 יױ די םארװערען זאל ריכטער דער און

 שאס. דעם ארום ייטעטס האלטען צו ניאן
 טענות די געגלױבט האט ריכםער דער
 דער באוױליגט חאט און לאיער דעם םין

 אינרזשאנה^אן, דערוױילינעו א פירםע
 האלמען צו ױניאן דער םארווערט װאס

שאפ. יענעם אױם םיקעטס
 היריננ א פארהוםען וועט דכען אין

 אינדזשאנסשאז, דעם וועגקן האורם אין
^ די און  אז אױםיוײזען, דארט וועט ײנ

 די דאס אח םםרײס איז יע איז שא• דער
 צוױנ• צו •יקעטס האימעז יע כמנג מניאז

סעםיען. צו ®ירםע די געז

 און 2 יאהאי סון טיטגלידער די ױניאן,
 לא״ כאארד דזשויגט אגדערע םון אױך

 גמ״ באצירט איז •לאטםארם די קאיס.
 ביומען, לעכעדיגע ״באסקעטס״ םיט װען

 ניאנכצ פון געװארען געשיקט זײגען װאס
 אויך האכען כלוםען בעסקעטס שעפער.
 די םון נאארדס עקועהוטיװ די געשייןט
ײ בלוטען דיזע און ,22 און 9 לאלואלם  ד

 סך א םיט געװארען אױפגענוסען נען
 האבען שעפער מאנכע אפלאדיסכיענטען.

 צושריםטען, און טע^עגראםען צוגעשיהט
 נעװארען םארגעיעזען אלע זײנען װעיכע

םארזאמלונג. דער אױוי
נעװא• געעםענט איז םארזאמיונג די

 מר^חצרדמצר דער נאכליז, במז־ער ®יז רצז
 דער אויך און ,2 יאסאל סוז טשערטאן
 דער םון כאארד דזשאינט םון טשערכיאז

 האט ער ױניאן. דרעסמאכער און וןיאוח
 עקזעקױ ארויסגעהענדען דעם באדאניום

 איבערגעבענסייכ זײער םאר באארד טיװ
ײ װעיכער מיט  דורך געארכײט האבען ז

40 ?״« אויף (עלוס

אינפערנןן פװ האנצןרה
שאנאלכאראץפאוןהאל

 באשטע־ כאר, איגטערנײשאנאא דער
 װעם פערזאז, הונדערט איבער םון הענר
 טאדן שעהנעם דעם אין קאנצערט א געבעז
 מארטש. טעןDifi 21 אװענט, שגת האא,
 אונטער איז כאר אינטערנײשאנאיל דער
 כאוואוסטען דעם פיז פיהרערשאםם דער

יציאװ. לעאן הער מוזיקער,
 דעפ אין ײעאען כאר, דער חוץ א

 באריהמטצ באטײאינען זיר קאנצערט
 שםיאער, םירעא א און זיננער הינסטאער,

 באקאנכ שפעטער װעלען נעמען זײערע
װערען. געפאכט

 #ינטערנײשא• אונזער פון טיטגאידער
 רעװ״ צו טיהעטס באהומען קאנען נאא

ײ װען פרײזען, צירטע ̂עז ז  װענ• זיך ײעי
 דע״ עדױסײשאנאא םון אפיס אין יעז

 אינטערנײשאנאא, אונזער םון פארטמענט
 דע• די סון צאא די סט. טע16 װעסט, 3

 און באשרײנקס, איז טיקעטס דוצירטע
 םריוזער קוכיען ײעאען װאס כייטנאידער די

קריגען. עס װעאען

אינתאלמ־שארצ״יכניס

.10 נ־םער ״גערעבטעק״ט״

ט  באאיד, עהזעמםיװ םוז םיםינגעז דר״ .2 זײ
פארטנאי. דזשולױם — 22 לאשאל

ט ײ  — ס יאהא'־ איז ביכראזי צי״ איעס םוז .3 ז
הײכיאן ל.
דע«ארטםע;ט. עוױה״שאנאל .4 ?ייט
ט  רי םון סאפיײז ארנאגיזאציאנם דער .5 זײ

 םא־אײ:עטזן םארבער. ש. — ררזגסםאכער
פיינסטאן. .0 — נעװרעסשאפטעז אידישע

ט ןראנעז ארנאגיזאציאנכ איז טרײד .6 זיי
ט י. נחום — (:עדיכם) מיר אפאטאיטו. י. - ײבייעאוס א ד זײ
ט ײ נאטיצעז. עריםאריע^ע .8 ז
מ ײ  1•י;יא ^ראנרע״יױע- א םון לעבעז דאס .0 ז

אײואננ — נעשיבטע נעכיאכט װ^ם^ראט

ט ײ  — א־ב-יטער :א־ עיםעי-יענשאנס .10 ז
s אוז כויץ פראגק. הערמאז דר. r־p — .̂ 3• 3.

ט ײ י .11 ז  דעינד ױ:י«« א*ז םעטינהײםעו ו
ס. מ. רזשארדזש רר. - סעגםער ײ פי

ט ײ  באאיד עלזעייטײו סונ׳פ שטעױנג די .12 ז
 די סים ראד־י א־ן יםאיגאםײטעד רי פוי

^ א - קאםוניסטעז ט רעפאיטעי. ס
 ?עכעייינע• דע—נעציםערטע רי יאריז גיו

ט ײ :םןדגי*שא:«ל א__שםועסזע. פורמ- .13 ז
םקילםאז ח. — מלןנגיאר

ם ײ  װיסצז. *ו נוט זאנעז .14 ז
 אדוחנרםײזמגטס. .1« ?ײט
ם ײ J( און 1 ױים םוז שלוסען .1» ז
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שבת. תומ*;דען רען
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 on pa 405 טםריס, סעססאן 219 אום,
̂דער םר. װאם  פיטשהעג־תר אלעקס

 ״תזעי״עאפםייכע אינעד לפקםשורעז •
 באוזע- *רב״נתר די איז •סיבאלאניע

• גתנ״•
ויע״ פ*רטמגזעצט וחנאעז לזמס׳אורס די
̂מדעז רעז . דאנע־^אג קונ

ט רער סו מונ ע ם א טױ ■ון ןװז  ס
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יארס. נױ ספריס, 9016 |1א »<ײס אױוװיננ

 ימזעריקאנער. r» עדגלי׳סיע ״די — םארם*. םען7 דעם ,i.ao ׳טכת,
ססמלסער. י. נ. — ליסעראטור״

onp o איו זיר ז9נאסייל'ג מאס די n י1נאנרי קלאר־עז א כאקוסען 
i פיז n םקראטמ־.‘' 19יפאנ19«נליש*ר'
2J ׳םבת,  ״קמססימיע• :1איבע ען1לעקנך*ו ױעם זעיינטאן כען — .0

.“ראקאפעיער״שיאן דער — ױניאנס
 איבער; יעקצמז־רען װעם קאיהון ארטור - פוײח דלר אץ io.ao דנםאנ,

■סינאלאגיע״• :וכווגאנד^מס
li.s זמטאנ, o — די ם^דעתעד דער פון אנםװיקלונג יעלע1אמדוםט ,
. קארמן. י. ד״ — נעזעלעאסם״

i א איו יאס n  no o i'i io r ן אנםװי?לוננ» d pi א־נדוסמריעיזן
יױא•. 1’יי אי) א9’19*ד אין ן9יענ

אל די אין ר״דסען שאנ טערנע בילרינג• אינ
יארק״ ניז טמרים, םע16 װעסם 3

 כאזים עקאנאסימער ״דער ־־־־ םארפד*. םען11 חןם ^30 אוועגם, םיטװאר
_______סיטשהאנדלער♦ אלעקסאגדער — געזעלשאסם^ ם#דעתער דער ®ץ

ל א נ א ש ע נ ר ע פ ת ס י ד פ י נ ו ס י ר ע ס נ ע ” ס

טי בראנקס סענםער װני
איםם• פארק אםאנא1ק ,01 ם:,ול פאבליק

 םלזתחא - פהי״ בײטער1א דדר פ־ז *ראבלעסען די אדײנט, דינסטא:
ווןךפסאן.

םי שייד איסט םענטער. ױני
מאנהעטעז, עױעגוו, ערשמע לעבען סםרימ, טע4 — 63 טקוי פאבליק

p» כיהוח עקאנאבדשע און םאציאלע ״די - .8.45 אױענם, מיםדאן־
װילבערם. ל. א. — געשיכטע״ 1אכעריקאנע ךעו

 אינדופסדיעאע נ-ױםז י1 באסיאכט |pipװ קוױס dpi אין
 צונד־ האבעז אנםװיסלוננ און אנטשםעהוננ וועכשס ?א״בינסע״עש,

m Vi ד»ס ip m p '-ipok ?־ii-dp סטײזש.1»?טע1כא באדנז־ערע'
אד־ א־ן איגטערטידיאײמ ,1אנפענגע פאר געלערענט ױערם 1?עננלי

___________גלײך. זיך רעדזשיםמ^רט וועכשד.

או ש ענ ס ם ה מ ע ש ז י װ י ד
c 6 א-וענט, פדײםאג y iםען p y c.— א n c w p i דעם ב״ on׳ 'c־lp r 'V iB 

in װעם נאאז^ױם־ז ב. װ. בדענטש. n ״.9:*הד*נױ91 ארן ״ארבײםער : איבער
t װעט גאאדססאן י. .n — םארפדט. םען6 דעם אװענט, ײסאג1פ n " i 

̂  אלאל‘׳ םיז רורס קילאב י1 א<ן — פראנען״ נעזתט אין סענם ״קאנראן :1איבע
i  pK, .נדאנקם

 בעסו*־ א־ז iniropp^ opii לעװין םאהס — םארטש. טען6 ױעם פרײטאנ,
ipn ,פיז ;טװיקלתנ9 אינמסטריעלע ״די :19א־ב סם. 5 איסם 210 האל m. 

ip jiv ib c •נעזעלשאפט״
 איז ,“"1א' א־ז לעהםשורעז וועט ראנאף ה. — טערץ. לנמןן דעם שבת.

o הלאו? ר• םון אפיס ip r 'i'c .םעםאג עװענײ. לעהם<ננםאז 67 .9 לא?אל ױנ-אן 
 םיסאנ *זײנער 1 אנהויבען דך װעט לע?ט׳צור י1 ״.9ציוױליזאצ' אדעד־הא;׳!,־ .די

צײט.
c 8 זדנםאג y iלאויד א*ז לעהטשזי א — יה.1פ ער1 אין 10.30 טע,1מא מען? 
 ומס לעוױז םאיזס נױ.9עוי לע?סיננםאז 1629 ם,9ל1הא םון םענסער אפער״םאיס

i 3*19:191 פיז נסױ'קלוננ9 9ל9'1א'נחםם י1״ :א־בער ר״דען n •נןזעלשפאט״
 ר״דןן ײעט פיטשהאנדלער 1(אלעלונ*נח — מארטש. םען12 לאניעלשמאג,

i״ :א־נעד ̂ווענט, 7.30 אום on 301 אום,9לײם לײבאל בלאנזוױל איז n עתאנא־ 
iv' 191 פון באזים נ״שער jip ib d לשאםם״.9געז

»?ם9ל א — םארם׳ש. טען13 דעם פרײטאג,  לאפאל פיז רוםס ?לאב י1 אין 1׳
i 1איבע בראנקס, נױ,9עװ װאשינגנ*! 1581 א־ז ,2 n 1 ״װאלום : טעםע• Ho JP 'iio 

iP זיד תורםעז dipdow ע19אונז i’cpipoi'K סיט ip i .ארבײמען-נאװעטננ״
x \iv ן1ם צוזאםענהונםט א — םארבױט. םען28 דען n ;ר919ל און םסוז־עננמ 

pc ײנינג1 איז |9פארקומ ם911 דאם קלאסען. אינטע־נעשאנאל 9אל o n םון *in 
̂םענטס סקול. הײ יױננ1או' װאש־ננטאן סענס. 35 איינסרים דענס׳::. »ח רעםדע

 פון 01אנזשי1א האל. םאון אי; ?אנצפי־ט א — טארנדס. טען21 דעט זזנטאנ,
o n כאת א־נסעמעשאנאל »inp 1909«■ — 19להײט9איינצ.

ר ע װ ד א ק ע ן ר ו ן א א ש ר ל י ל נ ו m פ w

m .אן װ. ג ל ני יו

 לאקאלם טע1אפיליאי י1 פון םעקרעטערע אלע ארי? ם1פאדע
קען שי םען15 דעם בעפאר םאנאט יעדען אײעצו

m
ײ װזןן כלעםער בוק״ ״דיי אלע .1•  איעאהםע די אײן ײבען1ש ז

פעםבערם. אונזערע פון
םע םפעציעל די .2  גײעס יעדעז פאר קארדם אעדעקם מענריי

םעםכער. ד־ריק־אױיגנענוםענעם אדער אנםפערירםען1ט
 װאס םיםנליד יעדען װעגען אײנצעלהײםען אלע מים א^טByר א .3

געוואחןן. געשטראבען מאנאם דעם ך1דו איז
ײ רוען אן גיבען מעםבערס וועלבע אדרעסען נײע די .4  בײםען ז

װאױנזנגקן. זייערע
 1K0 װערען נאשטראפט לאקאל א קען קמנסםיםושןמ אונזער לויט

אינסאתמייע. אױבעןמעסאדערםע די מושםעדען פארגאכלעםינען
 ױין צו לגיאנם אונזעחן פדן באאםםע די ^ריבער בעטןןן םיר

סינקםליך. אבסאלום
נתס, ברידערליכען םים

SCHOOLMAN.

̂י' . '״< .■.־-״ ׳••. . ...י 

פזן קאמפיץ ;אתאנחאמגס מר
דרעסמאכער די

םמדבער ש, םון באריכט

 *ר• צו קאמייץ םון װאך דריטע רי
rn ׳טעיער גיט״ױני^ן די גאנידרען .p D״ 

 .דורכגעגוןננען איז י*רק גױ pH סעס
גס״ די ערפ^גרײך. זעהי  ארגוןניואצ̂י

̂ובען װאס מימגטרער, םון האמיטע  ה
 אויפגאבע ׳עװערע די געגוםען דך אויף

 אנטוױקערם ארבייט, די רורכצוםירעז
p« ציהט ph עגערגיע גרעסעחנ א איץ n 

w מעוזי• :m,] װערט עס שטמדקער וואס 
 בתים. די םון וױדערעטאנד רעי

 װאם סיטגיימנר הונדערט דרײ די אויפער
 אז אננע׳שיאסעז אנםאמ םון זיך האבען

 האבען וחניכע םון טײי א ארבײט, דער
 אר״ רי װאכען םאר א םאר אויפגעגעבעז

 די אפ גיבען און שע«ער די אין בײט
 אר־ ארגאניזאציאגס םאר צײט גאנצע
 טשעריײטע טײיל א אויך האבען ׳בײט
 T? אױף נענומען ארבײםער זײערע מיט

 סטרײקענדע איקעטע! צו אױםגאבע רי
 םריה״ ז1יעד דיםטריתט. ?ייער אין שע#ער
 ארבײטעד צאי גרויסע א קומען מארגען

 טע21 װעסט 16 אין מע*ער יוניאן פון
 גע׳שיהט װערען ?ײ װאנען פון סטרים,

 רי ער.8שצ •יקעםעז צו קאכױמעס אין
 דורך און םארםאטערטע רי פון פיעצער

̂״יאגענע געננסטער  װערען סיקעטס צע
 רי און םעגשען םרישע פון פארנוםען

אומאונטערבראכען. נעםאן װערם א־־יײט
 זעכצינ און פיגח ph הונדערט צוױי

 ארונ־ איצט ביז 1עוי זײנען שעפער דרעס
 pc םטרײס אין נעװארעז טערגערוםען

 דרײסיג און הוגדערט קאסיםעס. אונזעדע
 דער מיט נעסעטעלט טוין האבען זײ פון

 צו־ זץ־ האבען אדבײטער רי און יוניאן.
 פון מאגכע ארבײט. דער צר רימעהערט

n זײ;ע; געסעסעלט האבען װאס שעפער 
 גי־ זײ װאס דערמים רויכטיג באזונררעס

 האגטיאקטארס, צו או־בײם ארױס בען
 זײ״ דורך און שא«. זײץ ד. מאיס די װי
 װע־ ױניאניזירם אויך װעילעז סעטלעז, ער
שעפער. קאנטראקםיננ זײערע רען

 אסעך אלע ניט נאך זײנען נאטידליך,
 נאך זיך נעםינען עס סטרײק. א*ן ׳פעפער

 ^ײנןע װאס סקעב^עפער, הונדערםער
 בארירם ניט נאך ?אמיםעס אונזערע פון

 זײנעץ װעלכע בתים בעלי די געװארען.
 די אין סורפרײז בײ געװארעז גענימען
 האבען קאםפײן, &ון װאכעז פאר ערשםע

 ארבײ־ די צונענריים. איצטצר עוין זיך
 מער״ ורערען ססעב^עפער די אין נמגר

 םארעלאסענע אונטער נעהאלטען סטענם
 אורחא אגב זײ זעצם (ײעלכע טירען,

 פאל אין נעםאהר העכםטע די צו אױם
 הא־ בתים בעלי אנדערע םײער). א פון
טערם, םיט םארזארגט זיך 1בע  וועיל־ נענ̂ג
קא״ אונוערע םאר ארבײם די מאכם כע

 סטרײ״ פון צאל די יצװערער. פיעל מיטעס
פאר־ ן/יא אין זיך האלט קענדע

 אלץ נױטמ איז דעריבער און נרעסערען,
 עעיער סטרײהענדע די פיקעטס, םעהר

 איבער־ אבער זײנען מיר באײאכען. צו
 איבערגעבענהײט און מוט דעם אין צײגט

 זיכער זײנעז מיר און פעםכערס די םון
ײ אז  כיײ ׳עװעריגיןײטען איע די װערעז ז

קדכיען.
לים־ א פאחטנרײט װערט װאך דיזע

 אויפפאדע״ ררעסמאכער, די צװי׳עען לעט
 ױגיאן דער סון מיטגלידער אלע רעגדיג

 ארגאגיוא־ צום חלק זייער כײצוטראגען
 ארבײטען װעלכע די קאספיץ. ציאנס

 אויפנעפארערט ײעיעז יוניאז־עעיער, אין
̂ן ױניאז דער אין םעלדען צו  די וועג

 יע״ קוםען וױיסען, זײ װאס אפען־מעיער
 ייקעט״העדקװא־ די אין פריהמארגעז דעז

 און סטדיט טע21 ײעסט 16 אין דערס
 מעם״ די שעפער. די פיקעטען העלםעז

 אפען״יטעיער, איז ארבײטען װאס בערס
 ארגאני־ צום מעידען דעם ווענען טוזען

 סטײווע־ אין דעיארטסענט זאציאנס
 םעג״ ײי נלײך זאילעז זײ סאסינא. סמנט

 ארבײטער אלע מים ארונטערקוםעז איך
 קא־ דײ אויף װארטענדיג ניט שאפ, פון

 אפעךשע־ די םון מעםבערם די כײטעס.
 סאל pK אז נעווארענט אױך װערעז פער
 PH רעדז־פיסטרירען ניט זיך ־װעלען זײ

 װערען געתפעז וײ װעלעז ױניאז, דער
םאראנטװארסליכיןײט. צו

 די אױסדריסען איר װיל שלוס צום
 ברידע,י־־ די צוםרידענהײט^ייט העבסטע

 און באאםטע די םון קאאפעראציע ליכע
 אײדזשעגטס ביזנעס םילע מיטנלירער. די

 די קריגעז און שע*ער זײערע אפ רופעז
 אתאנײ דעד אץ העימעז צז ארבײםעד ־

 טײל א זײגעז לײדער ארבײט. זאציאנס
 םארנומען איצט אײדזשענסס ביזנעס

 און שעיעד אפען די אפסעטלען סיט׳ז
 שטערט דאס דיסטריקט. !,אויפ ניט זײנען

ײ  פון מיט״הילף די קריגעז צו טײלװײז ז
ײ ײעלכע עעפער די  איך וואנטראלירען. ז

 קומענדע אנפאנג ביים אז אבער, האף
ײ װעלעז ײאה ײז ז  זײערע אויךי צוריק ז

 בעסטע ראס טאן װעלען אח פאםטענס
קאמםײן. םאר׳ן זײ-קענען װאס

 װאס ארבײט די װעגעז אלץ ־דאס
 נאטידליך אגגעםירט. איצטער װערט

 קאמיטע ארגאניזאציאנס די ניט דײנסט
 פארקערט, דרײװ. נאכ׳ן אויפצולײזעז זיך
 םלענער אויס איצמער ארבײטען מיר
 ארגא־ באיטםענדיגע פלאנמעסיגע א פאר

 םארטגע־ זאל װע^כע ניזאציאנס״ארבײמ
 וחגגען יאהר. נאגצען דורכ׳ן װערעז זעצט
 קו־ באריכטען אײך איך װעל אבער דעם

װאך. מענדע

געװעוקשמו אידישע פאראיעיגטע
 פאראײ״ די מון םיטינ; לעצטער דעד

 אפ־ איז געװערקשאםםען אידײטע נינטע
 פאר״ דעם אונסער געודארעז געהאלםזנז

 און טיטערםאן אבראםסאז, מ. פון ז*ץ
 אין װײס״כדשערמאז. נאלדאװסק/ ם.

 ערװעהלט וײגעז האםיטע אויטסייד דער
 דזישאזעםסאן דעלענאטען רי געױארעז

העלער. ס. אין
 לפצטעץ Din pd פראטאהאלען רי

̂עז  עקזעסוטיװ pd אויף וױ סיםימ רעצמ
 םאמעלעזעז װערען םיםינגען באארד

 םארגע־ ורןךט עס נוטגעהײסען. און
 אם. פרעז. גריל װם. םרן בר̂י א לעזען
 לאזט ער װעלכען אין לײבאר, אױ פעי.

 אוםמעגליף איהם איז עס דאס וױםען,
 דעם באגדיסע; צו יארק נױ אין קומען צו

 האט ער בעקער. די פון קאנםערענ״ו
 באאויפטראגט װײמער, ער זאגט אבער,

 עס םארמרעםען. צו איהם סרײני ױה
 די פון צושריםט א פארגעלעוען װערט

וחןלמנן עםיםע/ ארבײטער ״פרײע  א̂י
 אנ־ געורערהשאםמעז רי אײן לאדען זײ

 יעהרלימן וײער pit נמהםען צו טײא
 טארנדפ.־ כתןDjn 7 שבח\ בויערען־באצ,

n אגנעגוםען וחנדם אײגלאדוגג די  pH 
j טיסזטס m חנר צו נענעבעז T P 

 I אן םאתעצעזעז אױן ווערם עם טיטע.
ר מםשמר אידממ זײ פון אײנלאדומ  י

 1גמ27 םרײטאנ, באל, זײמד צו ניאן
 װערט אײנצאדוננ די או<ך מארטש.

 סר װערט קאסיםק די rm אעענוםען
 צי פאכדטע די םיקפסס. סיט זארגט

 ̂־אם סוריכםאן, תײממדס מנמד רי
 טים גאגפעיאנץ א Dunn האמן ױי

n קאסיווט, כײפמג פעככחר  um דדיײ 
האטמד וײמר סםריייאנן. וימרם
j וײ unw «ײטמ רענץ i

jj טיבד אלנ^ארנײאסוומ ךי < אוו 
n j» c, ױ tm rw n n D D

d .מלי ד v d
wr tu יחי אמנן m m רהאניל״נו•®

ײ דאס רענדיג,  ניט קײנמאל װעלען ז
 קאמיטע די ױניאן. אזא אנערהעגען

 םארבינ־ איז געשטעלט זיף דארום האט
ײ העלפט און סטרײקער די סים דונג  ז
 I מעגליןי נאר איז עס װאס *לץ, םים
 װערען.׳ געװאוגען זאל סטרײס דער אום

 די פון םכסוף דזנם װעגען קאמיטע די
 בתים בעלי זײערע און ױניאנם מעאטער

ײ דאס באריכםען,  אפנענעבעץ האבעז ז
 אויס־ און םראגע דער םאר צײט םןי א

 און באשליסע די צדדים. בײדע געהערט
 ;אף און פארגעלעזען װעדען באריכט

 די אננענומעז. דיסיןוסיאן לצנגערע א
פאלנט: װי אומגעםעהר זײנען באשיליםען
 א דאס ױניאז: כאריסטען די וועגען
 קריגען זאל םרוי. אדעד םאן כאריםט,

 וואף, א דאלער 38 װי וױיניגער ניט
 גאנ־ א פאר אננעשטעלט זײנען זײ ײעז
 פאר־ 9 בלויז ארבײטען און סיזאץ צען

 עקסטרא אן ראס ;װאף א שטעלונגען
 קרינען זאל םרױ, ארער מאן כאריםט,

 עקסטרא אן װען און װאך א דאלער 50
 א םארשטעלונגען 5 ארבײט כאריםט

 א םאר באצאלמ קריגען ער זאצ וואף
 כא״ יעדער ;דאצער 50 — װאך םוצער
 אדעד סיזאן תם םאר אננעשטעלט ריםמ

 דער םון סעםמר א זײן זאל עגסטרא
 אפ־ זאצ הוואםא די ;ױניאן כאריםטע!
װעחנן. געשאםט
 אשזורם און כיצ״פאוםצופרם רי חעגען

 דאם :מגיאנס רארםענס ךי וחנגען און
 תרימן ואצ ןמתד tut ביצ־*אוסםעד א

3L  ואצ ראדטען א און װןאי א ראצ. 50
w א דאצ 36 קרעפן i; ואצ קוואם• רי 

 יזא־ ױניאנס <יי ;וזעדפן אפגפשאסט
m ריבט א w *װיםיעצ 1באשצים m 

 tut m 9דארטי א אחןר אשער
 put סון םאתטיםוט חנד ;ארבײטער

צ put tut אשאד  באפאנפטינם ואצ »"
 ראר־ i*nt סין םידםזם רי tut יתדזנן

 יחד באשאפםיגם ואצ מיד אײן ביי «גן
ר ;רנן דנ ר ת מנ מנן, אחנר א ר חו

■ ״־-r״ ■ ודדז בירי iv* «*״יי ״*׳י
 דט א דאס און ױדאן דער pfi טעכנער

דיו ט זאי;אר «מ ױ םאינ  jvum נ»ו
h װפט ױניאן די װעז m̂חד ן  א

ז אץ דארמן א טוגנ.  ״ip זאל אשעד י
 אװענד 7:45 אום ארנײט דער צו טען
w צו 1:46 און נאכנדפארשסצצזנג א 
 אױפץ נלײנען זאיען זײ ph טאטיגע א

 פאד״ איו םארשטעצוגג די ניו םאסטען
 פאסעגדע טראגען ואלען זײ איבער.

 זאלען בעצײכתים רי pn ױניפארמס
 יױ n גאצאלען; ױגיםארטס די םאר

 רענע״ צום צושטעלען זאלען גיאגס
 די פון געכשן די םיט ציסטע א דזשער
 ױגיאן די װאס ז׳אדצ״ט, pH אשעדס

H װען :ארב״ט דער צו pnn שיקט
 גע״ אבחשעקשאן אן מאכט מענעדזשער

 •Vi עס זאי אשער אדער דארסען א געז
 כשנצ״ דעם צװישען װעדען שליכטעט

 דער םון םארטרעטער דעם אין דזשער
 א צו יןדכיען גיט ?ענען די װען ױגיאן,

 װפ״ געשציכטעט עס זאצ םארשטעגמים
 אן ווען ;געװערלשאםטעז די בײ רען

 אנגעשטעלט װערט דארמען אדער אשער
 ארנ״טען דארט ער זאל טעאטער, א אין

 זאל ױגיאן די און סיזאז גאנצען דעם
̂רען ניט איהם  אנדער אן אין טראנסםעד

o אהן טעאטער n דעם םון וױסען vo• 
 מיס• א פארהומען ס׳זאל װען נעדזשער.

 פון יעזולטאט אלס םארשטענדניס
 די זאיען ארבייטער אן טראנסםערירען

 סכסוןד; דעם שליכטען געווערקשאפטען
 חא״ גיט זאצ דארמען אדער אשער קײז
 בענעפיט םארהױםען צו רעכט די בען

 אר״ ער װאו טעאטער, דעם איז טיקעטס
 טענע־ םון צושטיכיונג דעד אהן #בײט

 יעדען צופיהרען זאל אשער אן ;רזיעער
 גע־ און פיאץ ז״ן צו טעאטער״באזזמנר

סיט. זײן איהם בעז
 דרעסערס און טײלארס די װעגעז
מאן) (א האנד ערשטע אן ױניאנס:

 צײײטע ;װאר א דאל. 45 קריגעז זאל
̂שטע ;דאצ. 40 — האנד 1(פרױ האנד עו

א/ 30  דא*עד 29 •אנד צױ״טע און י
I א f i i*

r צ^ווטא חע/ען פיאגע די u n pn*
#WHjp ד״וער פון פ־אסון רע

 זאל לאר״̂ט א דאס נאשי-אסעז װערט
̂ר צו \m יון וסניען צמסנחיט  -p ד

ײן א אױכוו-גײטען דארט yn דאן • 
 Mtg פון ארנײט - װאןי אױו• באוירט

tn ןיעצ n u r םרא״ ד» ײעכען װא^ א 
̂נס צװ^ די װעגען גען n יצ  pH אגדעדע 

 דאס לןאטיטע זעײנע די ואצ י«*>אגס
̂גטאל ױן שטודירען ̂ע פאר א  ראצ א־

צײזען. םראגע דיוע
p דעיעגיטעז נײע r tn i צמעי״אזען

 ׳שולץ דאוז :יודאן כאריסטען דןר פון
גאלרשט^ן. pn פינקעי״שטײן

 דער pc ועקאטעגד״שאן דער אױןי
 באשלאסעז װעוט נאארד עקזעקוטױו

 עקזעחוטױוע דעד םדן ריטיננען די ראס
 טען1 יעדעז װערען אפגעתאלטען זאל

3 pnס אום נ״אגאט אין טאנטאג טען 
 װע״ דעייעגאטען אלע גאנמיטאג. אוהר

ײ י־אזען צו דאס אױםגעפאדערט רעז  װ
ױגיא;?. דיערע סען

 אינסטרױ אויר װערען דעי״וגאטען די
 די פון שאו בידגײט די דאס א*רט,

 םון סטארה אלע דיט נמװערחשאפטען
 שםאטפינדען װעט ביחנע אידישער דער

 אין פאדטש, טען21 דעם כױדדיט, #שכת
 אוגסעד״ דיזע טעאטער. עװענױ סעקאגד
p ביוו נעסוננ v איז עס און פוקסעס א 

טאן״ צו עס ױדאגס די םון פליכט די
סעק. ®•ינסמאן, פ.

 די •גסױירןיט זיןי האם עס װי ׳יויד»ר װייסם
 ? *דעריייו ייז ניװןנמג *רבײסער יוידישק

 אינםערנײשאנון• דער ne נעש*כט« וי יעזט
 די. סון ׳ױני»ז װארלןרס נןןרסעגס רײרים
 וןרץ דיט ױעס איהר ױז יעוײז״ ױייס

.mint כי?«נט

פ ר א ל א !1 ד

 פ*ר װענ ראימלםפןר און בעםםער דקר
דןלאדס אםעױמנער ריכסינע שיהען

— נ#ו —

ם ע י ו ו א , ם ד נ א ל ס ו ר

, ז ע ל י ו ^ פ ם י י8ל .ל ו ז 8ם

עז אנדעךע און ל r טיי e אײדאםא
 אריבערשיקען pc םעטאדען פארשידענע )n** )3 האבען

p מעהרגםע די צו אלארפ1 c לענדער: אדיבען־דערםאנםע די

ל: ו. ע שנ

שנעלע .2

:שנעלססען אם ,3

 סערקוױר״ א ארדעד, סאני עקספיעס אמעױיקאז אן דורך
 אין אױסגצצאהלט וחנרט געלט די' סױדוויס. ̂*;עלע דיג

 קארעספאנדענטען אזנזערע pc אדער אפיסעס אונזערע
ײ װאס אינסטיוקציעס כריפליכע צויט אױבלאנד אין  ז

אוגז. םון לריגען

דיא דורך — ײ\ ים איבער׳ז קײבעל אדער ח̂ן  לאנ״ ?
 םען װאס פערזאז צום פאכט דורך דארטעז פון ׳דאז

p שפארט דאס אױסצאהצען. דארף ’ H 15 ביז 10 פון 
 װען געװעהנליך נעהמט עס װאס צײט דער פון מעג
 פאסט. דורך אדעריקא פון װענ גאנצע די שיקט טעז

 דיעזער פאר רעכענט מען וואס עקספזרא ביסעל די
 בלױז איז )1 (נודעד פאסט דורך װי כיעהד סױרוױס

 אנדע״ אלע פאר סענם 25 איז רוסלאנד פאױ סע:ט 35
m װאיט יעדעז פאר סענט 6 כיים צוזאכתז לענדע־ 
 פ\ן אה־״עס און נאכיען (סוכיע, פעסעדזש דעם אין

 אקוראט איז ראס נעלד; די קדינט װעצבער פע־־זאן
 קײ״ דער צאהלע; אלײן מיר װאס סופע זערבע די װי

קאכיפאגי). ראדיא אדעי בעל

 װענ נאנצע די ראדיא אדער קייבעל דורך —
אפגע־ געצד די דארױ פען ײאו צאגד רעם ביז
 רארטען &ון פוגהט, שכנ״ישעז א ביז אדער בען

אױס״ דארף פען װאס פערזאן צום פאסם דורך
צאהצען.

קען אמאל באד םאד ארדעדס פױלען אץ נעלט שי
iw *ײם איהר *<*ב ' r א ומ <זלם נווזי •mnjr ז י  cm איהר װעימנז «וי •וייעו. י

&V J S 2 S P U E & J o ןןימר קסגס .VH1DIP dylBDTf אמעריסאז דעי םים מט*דע. *ווײנמי אדעי ערמגמי דער דןרןי 2 f ש Iff קײבע< יירעקסער • י דויי 
ר !םעםאדפ ראריא ןורער מ tFoooo i *ח נו r n  ofw  of סרײו. סון ד,על»ם א גרויז

O D V H n: יע« IF* .Hrow FOP’n s די »F?•רז FרהFים n .יסיי• געים fר
^רײס» tv .tft'ô » אונם f o w  ̂ w  o*of ה»ס ער tpo?»nnF of מיר t r o איעס 

d רוסי אײר *ו •ויייה יײ שילז» גױר n* רעסיםס סרינעז n מזננרימ■ fi םוז יס6« ועלבעז 
b< וומור װסנזמ v עלס. די *ײיםנמשיסם>AMERICAN EXPRESS CO.,

66 BROADW AY, NEW  YO R K
17 West 23rd Street 

Cormor Ilk At o m
2131 Broadway

18 Chatham Square 
Opem Monday until f  P. M.
118 West 38th Street



AKmts* m ,. * m ‘» si

a

ד י ױ ן פ ו ס א מ י צ א ז י נ א ג ר א

p *יל צושט#גד רער u t fp 
ד. ױי ט

רצדסיוטסר ומרטע־
 ג<ר«ג*״ פון נ-מןר׳ון פפייגע די »ין

MnnM'yjn n־, ט׳נק״ט״ onס m
in ס*כט  B jr»n jV3 i> pyi( ס^ר׳ווי׳ומ 

ױ y די םוןונעסצ־ןן צו ו o s r r »«> 
no .לסוקדסנצר?

w דט ט*ר .דצן n r, יסדיר 
מן װ«יט די זןל ויין, צורס סו«י>» י ו  ו

ד ?ל*וסד*נ'«ו׳י רעם פון חו ״  ׳פר״נם י
עי ר װ מן ״ס-ר — צ<נ?ין, נ  «ו זיי

pn j j j n e r ייסיט מן דויס, אונוערע 
o נסל׳ננסט^ס די נסדסיפט m *נ*נ 

w דער *ין נ׳וכצן r e די&ט׳»*דומ, פון 
 צי רעכט ד*ס חטנסן ו*ל נ*ס ד«ד

i ט׳צעדדז׳פען n r נעיי־ סיזסו
 » *ר״ננע׳נננ׳צט «יך ח«ט םדיונות׳׳,

־ ׳ןונ״חור, נז. כרודער צו נער*;ק נ ״  י
 יוונזע־ ערמזםינןן צו דעס פיט קענדינ

n י־ייז 1»' כ־ינעס ט«ן ברױסנענעד 
ם נעםער• ןיין סוין אונו וון
•dj רעסאנ׳ענדא״ דויטע » ד* איז
, ן חװ־ סון נע׳זורינצן סרסקטי׳מ, a ד  נוז

 נר• סון יוונםער׳צטיצט pm ראוױנסס
, to נ. o r o o r סינסניוי־ ז«ר יוניסז די 

 ט*ן ייין ׳צעועו קסססעראטיװע רען
דזישאנעדס. די פ*ר ה*נטראלטי;;

 דער״ די אז א״נדרוק סיין סיו עס
 ד־עיע צ^ר״נעגדינ נרידער, סטנםע

 י אין נעפיחלט זיך האנזו ״רםואות׳
 כז״גימ ניײן גסו װײל יאוזד׳צסינזומ.

 I ינ ב ע נ נלויז נוןרירט זיי חינען
m i l דעם ןננענריפען דט »ון 

אויף זײן מטענדינ דסרןי װ*ס ,ם צ ע  - - . I Hu > IAOMMA a a ̂ — - - - — - -  % % • ״ *סטיװיו יעדען פין נזדסנק דזןס i׳ f 
 ידס«*נ*נד*רען דסרוי ער וי»ס און םסן

ן כרידצי• ױניאן n צוזי׳סצן
y יסטיר t >»םסטונדערקיײ־ «ניט

 םיינוננען. סרױסגעזאנטע די אין נען
ijrp קיסיה רער אין סיםיאציע די מען 

 די םון לאנע ו״ און אינװסםריע
 לאנע דער צו צונל״גצן הלאוקדאכןר

 אננמ־ רןנימננס־סאסם סון •אזילוא! אץ
m lv o v גע־ נקינ׳ם’« ברודזר <ױט 

 (אונםער האננרעס דער דען תןן דאנק?
 אונז םאר עאטמן אוכדזטןנרען) די

ר מ כ א ס ש ו א ל  ־U ססןוױעיע ק
 פארערוננען ססע*יע<ע די אױם זע«ע

 אונזער ני״טסי< וױם םרייד. אונמר סוז
 ארב״טם ׳*סונדינע 40 « פאר סאדןרונג

? טן  ־’*• •אנייס אננאיאננט װאס וי
 «ט זאך. נוטע » נעוױט דןוס איז ניאן

 קאסײ נןוותרגארס די א**ס סיר האנען
 ז«־ פון םסױטטעהפי זיינען ןיי עאן.

 ם־ר ו־סבען ׳נין .“״•אנציק גסגאגטסן
 פאתעל״נם • לאנן, אונזער דןרזעחים

 װ*ם און שארלאננען, אונזסרע זײ סאר
 עםודידען איז סאד־מז זײ זײ« טיעז
םעיען ‘אדאי און ןײ, טרעטען אדןול און
ײ. ז

 ס*א«ע• ארנאניזיחוז ױנ־אן די ז»א
 » ט»י װ*ס איז קיאוה־׳)ע«ער ראטיװע
״ װירקוננ V טר״ד אויפ׳ז ס»נ«ן \vm ז

 : אסא< ז*ו דענסט מאנער ק<אמ »
 •ריכערנעהומגע בסאסנסטים, אוגזערע

 פ*ר״ א אין זייגען א־מינראנםען, אריסע
ט סירצעד חעי׳םניםםעםינ  נעװארען *״

 זא־ װארום טא ביונעם, םון רייד טטײן
 :•ט ער, ם״נט ױניאן די אליין, נ׳יר לןן

תריז און כיזכעם זיא ארייו  אונזערע ו
 'יניייו די אױב כאלעכאםים. אײנענק

tirp װארום טא נאנס, א פארװסלטעז 
 טע:ע- ערפאלנרייד ipjpp נ*ט זי זאל

V ׳פאפ א דז׳ןןן
פסלנענדעם: ז־נען אין האמן לאנױר

 צי נ־׳נעס, אין *רײן ניט ז*ל עס װער
 *דבייטער־ אן *י וץרז*ן, סרױואט »

 פיז בענעפים דתם פאר תאאפעראטיװע
ז דאם םענ מעםבערס, דיערע ״  יר א ז

ײ זיינען ניאן,  די אונםערװארפען אלע ז
y r ’s a jfp p פון נעזעמ ire  .n m p j* p 

 םןור׳שםעלען אניםעל בלויז זיך דאחי
־ יתיאז• א פאר כ׳״נם דאם װאס ײ י  ״

א-יי ?לאוסנראכער, נדידער מענס,  ייד יז
 װעט •וניןון דער tv פאר׳שםעאען ׳פוין

ir : r> w פעפער עטאיכע םאתואלטען צו• 
 בעלי חונחןרט עםליכע באזעפטינען און

 ומם באםרעוי א פאר װאס סלאכות,
 נרז'סע די ס'ם פסתלײך אין זיין דאס

 איהדע פאר ױניןןן דער פון סרסבלעסען
םעדבזרס! םזיזענמר
 א■;־ דעי אין איבאען די פון אײנע

 נדױ־ םון פארטזוינתננ די איז דוסטרי
o סען r.■ עפןונא* דער אנער איז דןום 

 לאנגזאםער דער P3m א נאננ. םײמר
 םא׳פינערי, און םעכניק פון ןנטוויסלוננ

ד איז לי  טוי»גםער םון פארסירוננ ךי מנ
 יוניאן דער םאר .oppoor קאיינמ

e r r o r ׳ ריjn r n r ר «י אויפנ»בע י ײ  י
 אנעי פאנםראי. נויםיגקן tan ניזירעז

־ נים זײנען קיאמםסמר. מיר, י ני אןי  די
m עז ענליכעם לאנע. אז■ אין תי  םיר י

o. פילזנ א*ן ;«ן r n o  r i r u o
o n >נטיר־ ראם גיי׳**י•*■

או מ ײ ־ו ״ ־ מ ײאלסור ח

דיט נרס**עס ore א״נ^עס סן ט»גט
 IImm 0 6$3 צו ג׳סוני איז ל״טצר •

 ׳ווטערט ד*ס ?אויטאי. תא״נצפ » דיט
י ניט סנ«ר  *וגאני׳ דין «ו ס״נטער ו
jip׳* א אי) ו־רט um אןן •וד^ן lV30n 

 ווןלנצ ראס טרייד. דעס אױף י,אגטר»ר
 זיר זאל״ו ר*ר וױפ־י ׳או;ז פ*ו גילט
 סנולות נאנסקו וינען און קיינען גיט

 װי העישען טיטעי אנדער i״p אונו װעט
 סיט ?ראפט ארנאג־דרטע אינזןר ג^ר
 א'י דאס דניאן, אונזער א>ן גרױנען רעס

 «’א דאס אױסװמג. א'»ג«י;ער או;וער
im עצס - ײ חויסט־נעראנה, דע־ - »  װ
 םולע וינען. אין ה*ב«ן דא־םען ר ס כען

 א״נצערנעש יערען pc יט’א*נ«רנענע;ד,
 דע־ סון |1;*יס־’;רונד״ור די *ו טעטנעי

 איהי־ *ו דיסציפאין פריױױאינע ױניאן,
 ׳עטארקע־ װאס און דויס אונזערע טען

 :סאיידאר׳׳ע ניעוזר װאש פארא״דנט,
 צענרעקעיט ןײן טרייד די דאן נ*ע; און
״ן באסעס די פענען א־ן  פארא״נעט, ז
 אתאנידר־ די נעניזנ׳פטעאען װערען דיד
 םיר און ױנ**ן, אונזער ם;ז ?ראפט טע

|p ריע־אען  איז דאס םסכען. נ־ט טעות ״
«ד נעסעוע » צו װענ ויכערער אונזער

-״> . . •נפטהי .35 לאפ. :!•ןםכער םלאײין, ט.

ם ^-ו ערען וו  מי־ סעקשאן די וו
ט טינגען ט? ני כ א:ו ב

i «•
גערעכטיגקײט: פון רעדוןיןטאוז װעדטער

 אנגעםאנגען האם כרעסילאו כרודער
 ניט־באזיכמע די װעגען דיסקוסיע א

נגען, #חגר״יאקאיזן טעקיגאן  אין ״ס̂י
 םײ די מארװאס אורזאבעה אן ;יע עי•

כאזוכט. דט ױערען ציגגען
איהם,־ מיט אײגםארשטאגען בין איך

 גע־ פעסבערס די ראס זאגט, ער װען
 צו װאס רױטימען ־ די נײ גיט טיגעז

 אפ <עזם םען וױ נאכד*ם £אלתאנדיעז,
 ד^ױנט דער pc •ראטאקאלעז לאננע די
 א*״ לאננ ישוין זײנען רואס ?אכען ־—

̂יבס עס װאס אילעס און לעטא,,  םארב
 קריטי־ איז ״טאן צו םעסבערס די פאי
jrvp.; ארו:־* ביז שױן מעז קריטיקירם 
 דער םון בײ׳ןןייי א אויך גים ער טער.

 מי־ די װערעז זײ נײ ןז1 בעקער־מניא
 םײלכ מיםיננ ביים װײל כאזוכם, כיננעז

 בײ און װ״ אז. א. דזשאבס אױס כרעז
 געטאן ארבײט גאגצע די װערט זניגז
אסיס. זון

 א כרעסלאו נרודער ״שטעיט דאז
 אײ ט׳אז? מיד זאאעץ װאס םלאגע:

ז די בעדנײ/ז  סיר קענעז דאס ? ^ו̂נ
נרױס צו איז ױדאן אונמר װײי ־גיט,

 דריײמא־ דאס ״ער זאגם נאכמנם
 לײ- די זײן וועייןען מיםינ;ען נאטייכע

. איבעל. דיזעז םון זונ;
 ברודער וואם דאס :ים אז זאג, איך
אנעז, האט ברעסלאו  ויעט פארנ̂ע
 מײ די צו צוריה םעטבערס n בריינגעז
 אװעיד צוריק זײ זאיל מעז נאר טינגען,
 םוז האט כיעז װאס ׳רעכטע די געבען

 עבד לעצםע די סאר אװעקגענוסעז ךײ
 נעדד זיף צורײן ױי וועילען יאוזר, ^כע
טיטינגען. די אין באטײילממז ̂ען

 אײרי^ױן י«עז איד ברעסלאו! בר.
 דאתם יאהר, עטיציכע *שעהנע א באר

 נעםידד אםאליגע אײערע אז איר דעני
 דער און אײה צו אוט זיר יזערעז לעז

̂זזר און אײה קװעטשט מוך עם װילט א

tnp קסז. עדװעחלסעו 
 2 ל8מה מװ נ»רו

.זונסמלירפ
דאס איך װעל — ארױסזאגען ;יט

•T«l םאר ארױסואגען
v װאס #איצט איז צרח גאנצע די o 
 דאס״ — צעגטראיליואצת צומיל האבען
 חנר געגענען חאנען סיר ׳רױיסט

 וי און סאכט, צופיל נאארד דז׳צאיגט
 די אװעקנעמעגריג וױי. ױ װאס טוט

 ?אקאיס, גרעסטע פון איטױױטעט
רען װעיכע  ארן AVQDivo 0$ בײ׳עט̂י

 גע- ווערען נאיפליסע .־ױכטיגסטע די
 װײגיגער חאנען װאס לאיןאיס םון פאטט

-נערס  חאכען לאקאלס ניא;נע און ̂פ
̂ן דס אינגאנצען כמעט  םעםכערס, ק

רודער! א אהן ׳ציזי א געהט עס און
גע־ איו 1912 און 1911 ,1910 אין

 האט איסיצער אױנ דאס נעזדל א װעז
 ע:ט1כיזנעס-אײדז״״ םאר יױםען געװאי׳ט

 פריײ דורכגעחן געמוזט פריהער ער -אט
 דאן זײגעז יאקאמ זײן נײ װאהי פערי

 מעמנערס סיטינגען. באזוכטע געװען
 אוס״ דיער אויסדריקען געקענט האנען

n צוםרידענהײט  \vw ,װאס יעניגע 
 האט םארטראטען. גוט גיט וײ ״אבען

אםט.1אנגע*״ דאס פען
 דזיג״אינט די װען מאי, סאנכעס

 אנגעזעהע־ אן געטרײעלט האם באארד
 גע״ ניט איהם האט און רעסבער געם

 מא־ די האכען טרײעל, םעיר א ;עכעז
 צוריק־ געקענם דאס לאקאלס דזיעאריטי

 איגעיטאפט; אױך דאס פען האט #װײ?ען
 אינטער־ דער צו אפעלירט סען װען און

 זעל־ די דארט מען ,געפינט אנאי5;ײ?
 רזשאינט די םיהרען װאס פערזאנען, יע

% .,כאארל
אײנגעארדענט, אזוי אלץ איז איצט

 װיכמינעס עטװאס דארזי מען װען יאס
r קריגט רורנפיהרען, « ’ W אר א^ 

ײ און ״קעסט״הינדער׳/  ״טוין הײסעז ז
 .סױ •ראטאקאלען די ווען און אלעס, גוט
vo\ װעסעס לאקאי^ גרעסערע די צו 

ײ־ H מעהרסט^ן זײנעז מעסבערס ) 
 טא אפגעטאן, אלץ ש\"[ איז דענדע,

 די צו םאסע געהן מיר זאלען װאס
̂עאז  רעכענם מען אז ? מיטינגען סעק

!ארנז כױם גיט זיך
 וױלט איהר כרעסלאו, ברודער אלזא,

 רעארנא* סיםיננ, צום סעסבערם האכען
 װי אזױ באארד, ד^אינט די נידרט

:געםאן אמאל האט זיגמאן ברודער
 די אז האבען םיר םוזען עריעטענס,

 לאי־' די םון םארטרעטער די םון ̂טיםע
 רעפ״ זאל באארד, דזשאינט צזם <ןאלס

 זײ װאם סעמכעו־ס, צאל די רעזענסיחגז
פארםמםלז.

 אט־8 דעם אוועק נעהסט צוױײ^־יז,
 דער םון באאפטע די • ראנאז-ט

 קענען ניט ואלען ?״ באארד, דזמאינט
״האמיטיזאלאו״. סײן נעבען

 אאסאל יעדער דאס זעהם דריטענס,
 דער אין פארסרעטער א האבעז זאל

קאמיטע. פינאדד
 איהד װעט טאן דאס װעט איו?ר ײעז
̂ן  םיר איז טיטיננ צום מעמבערס די האב
ױניאן. לעבעדיגע א האבען װעלען

נורם, מיט
.9 לאס. פעמבער בערנשמיץ, רובין

.6182 לעדז״טער

t ד.»ם עס װי איהר, װײסם t די *נםװײזערם 
מ  אמעריקאף איז באװעגוננ ארבײנמר אידי

 אינטערנײשאנאר דער פוז גזדפיכםע די לעזם
 דר. סון ױניאז, ווארקערם נארמנם יײדים
 אלץ כיים װעט איהר און יעוױן, יואים

װערעז. באקאנם

ל ע ד י ס נ ד ײ ו ז ם ו ל א ײ ט ם ק ע ר ם מ נ י ל י  א

ם נ א י נ ז ױ ע ר י ר ע פ נ א ן ת י ן א א ט ג נ י ש א װ

 אפ־ װ^ינגט^ז אין איז װאך לעצטע
 קאנםע־ װיכטיגע א געװארען געהאלטען

 םעקס״ איז טרײדס נידעל אלע םון רענץ
 םעדע־ אמעריקאן דער םיז ױניאנס טיל

 האם קאנםערענץ די לײבאר. אװ דײ״עאז
 דעם פריה, דער איז ״עכת ;עעפענט ײך

 םון םארליץ אונטער׳ן פעברואד, טען2
 א. דער םון פרעדדעגם דעד גרין, וױליאם

 בילדיגנ םעדערײ^אז דער אץ ל. אװ ש.
 מ. םאניא ♦טװעסטער װאישיננםאז. אין

 אינטער־ אונזער פארטראטעז האט שאהן
ױניאן. נײ״צאנאל

 פארםרעטער געװעז אייד זײגעו עס
 די פוז פארבאנד, פױיקערס י«ע• םונ׳ם

 נארמענט ױגײטשד די העטערס, ױגייטעד
ױ טײלארס דזשוירדםעז דײ ײאירקערס,  י

 װאירקערס טעקסםיל ימײטעד די גיאז,
 נעק־ די םון לאקאלס םעדעראל דרײ און

 אנורעזענד אויך איז עס ארבײסער. ױער
 סעסרעםער דעד מאריסאז, פרײנס געווען

פעדעריי׳פאן. דער פיז
 סון קאנוחנגשאן לעצםער דער אויןי

$ע- rm עייאזא, אין פעדעדיימאן, דער

 םארגע־ רעזאלוציע, א געװארעז גענומען
 טעקסםיל ״ױנײטעד די םון ׳טלאגען

 זאל פעדערײטאן די דאם װארקערס״,
 פרא־ די װעגען אוגטערזוכוננ אז מאכעז
 טעקס• די אין װײדזשעס די איז דיקציע

 האט גרין פרעזידענם איז טרײדס׳ םיל
 אנצוםאנגען האנפערענץ די אײננערוםען

ארבייט. די
 וײססוטירט גענוי נאנץ איז םראנע די

 םו־ײ H פון פארםרעטער אלע נעױארעז.
 האבען ארגאניזאציעס, רעדסאנטע הער
 עס דיסקוסיע. דער אין ב*םײליגט זיך
 םוז יעדע דאס געװארעז, בא׳מלאסעז איז
 צום צו״שטעלעז זאל אמאניואציעס די

 צע- א םעדערײ׳מאז דער םון ■רעזידענם
 װאם ציםער און םאקנמז די סיט מעל

 םון קאסמעז די באצוג איז האבעז זײ
 •רעזי- אי! טריידס, אלע די אין ארבײט

 עק- םאר׳ז םארלײגען עס וועם גריז דע̂נ
 Hםעדערײמ דער םון קאונסיל זעסוםיװ

o n ןיין וועם אס אויב םאי. קוםענדען 
o נאד וחנט נויטיג, n אימגערר םיטינג 

חאנפעחןנץ. *וױיםע א ווערעז פעז

).1 ?ײם •ון (יילוס

 אין נעװען זײנען ױי װאס צײט, דער
 אי״ האט ער און איחם, כדט צוזאסען אמט

 וױיס־ירעזידענס צו סשער די בעמעגענען
 מענעד״ דערוױיליגער דער ■עחנלמטײן,

i m יאקאל,׳ דעם פון
ז האט יערער&ט״ן כרודעד ״ אײגע• ז

 און עפעטער אױף אפגעלײגם רעדע נע
 סאריס ירעזידענט פארגעזןטעיט חאט

 עקזעקוטיװ דעם אינסםאלירען צו זיגסאן
 גאנץ אבער האלט זיגמאן כר. כאארד.
 צו אנ׳צטאם איז צערעסאניעס, םון װײגיג
 אדער *אייגשווערונג׳/ כאנאיע די סאכען

 נע׳ י״בער׳פט ער האט ״אינסטאלירונל/
m אײנדרױזסםולע זעהר א חאיטען m, 
 אױפגע־ האט עולם גאנצער דער װעלכע
אפלאדיסמענטעז. סך א םיט גוסען

 אן גענעבען האט זיגמאן ■רעדדענט
 מןר װאס קאפף דעם איבער איבעובליק
 אג״ האם 1 לאהאל אפרײטארס געװפזעגער

 לאקאל געװעזענעם רעם גענען נעםיהרט
 האט דאס כאאס א פאר װאס און ,17

 כדפך א םאד מניאן דער אין םאראורזאכם
 ?אנס ־־־• טעמת די יאהרען. םילע םיז
 דעם איז זײנעז אפערײטארס די פון — ער

 עס איז געדעכטע געװעז רוכ דאס סאל
 עק״ גמנעראל אוים׳ן םליכט א געלענען איז

 איגט^רנעמא• דער סון באארד זעקוטיװ
 איע םאי סאל אײן זאי םראגע די נאל
 אױס דריקט ער און װערען, געלײזט מאי

 קאן ענדליך װאס צוםרידענהײט, גרויס
 באארד עקזעיזוטיײ אן איגסםאלירעז ער
 תלאוק פייז יאתאר םאראיעינםעז אײן םון

יארק. נױ אין אפערײטארס
 אננע־ אויך האט זיגםאז פרעזידעגט

 באארד עתזעהופױז ערװעתלטען דעם וױזען
 פאראנטװאיטליב־ גרױסע א פאר װאס
 האט און גענומעז זיך אויוי האט ער קײט

 ער- רער דאס האםנתג, די אױסנעדריקט
 באארד עקזעקוטױו ערװעהיטער שםער

 ריםער און קלאוק םאראײגיגםעז דעם פון
יז טאן װעט יאסאי אפערײםארס  םולע ̂ז

 חזם אױױ ױניאז די פיהרען צו־ םליכט
 ענד• זאל לאיןאר דער דאס ׳װענ ריכםיגעז

 חןר איז פאזיציע די פארנעהםען טך
בארעכטיגם. איז ער װעלכער צו ירניאן,

 x נעײען איז רעדנער צװײטער דער
 ״גע• דער םון רעראקמאפ דער יאנאװסיןי,

 אױןי גערעדט האט ער רמכטינקײם״.
 אבער סאטיריש, װיציג, עטײנעד, זײן

 נעוועז א<ז רעדע זײז ערנסט. גאנץ אויך
 דער איז אמוזיראנד אויך און באלעהרענד

 מיט אויםנענומעז עס האט עוים גרויסער
 נעלזנכ־ םרײדיגעז און אפלאדיססענטעז

#טער.
 נערחנן איז דעתער נעקסםער חגר

 האט ער פערלשמיין. וױיס־פרעזידענם
 איצםער. צױפטאנד דעם אויןי אגנעװיזען

 יר דער אין אױך און טרײד יןלאױן אין
 צײטוױי• דעם באדאנקט האט ער ניא?.
 אוױ האם װאס באארד, עקזעקוםיװ ליגען
 חןל איז געהאלפען איבערגעבעז אוז טריי

 םאו- נײעס, דעם אײגצו׳פםעלען ארבײ̂ב
 דיאם ער לאקאל. אפערײטארם *אײנינםעז

 משער• םריהערדיגעז דעם באדאנסט אויך
 האט און נאכלין, בר^ר לאקאל, פיז מאן

 בא־ ברודער צו נדטער די איבעמעגעבען
 נדפער• רװעהלטערrי,נ דער רוכאוױט׳ןז,

^ לאקאל םון מאז
 :עהאלמצן האט טשערסאן נײער דער

 גצזאנ̂ג מסער אדער רעדע, זאכליכע א
קור• אין אנװײזעצדיג פראגראכדרעדע, א

 םרײ די םון פונהמען אײניגע אגנעריהרט
 0דא נעזאגםו ה*ט און רעדנער, הערדיגע

 צום דעלעגאטען ערװעהלםע די און ער
 פאר־ די גום װײםען באארד עיןזעקוטיװ

 אויוי האבעז זײ וואם אנטװארטליבקײט
 םאמז וחגיעז זײ ראם און גענוםעז, זיך

 ערםאלד אנצוגעהן אגשטרעגגוגגען אלע
 װעלעז זײ ארבײט. דער סיט רײד
 נױטינ, איז װאם אלץ טאז — ער זאנט

 נעעטיטמ האבען װאם מיטנלידער די אז
 האבען• חרטה דארםען ניט זאלען זײ םאר

 אויםנענוכמנן איז בארוכאװיטש ברודער
 איו ער און אװאציע אז םיט געװארען

 נרוימ א סון געײארען פרעזענטירט אויך
 ומר א פױט מיאוקםאכע̂ר ״פראגרעסיװע

 שלײ־• רויטען א נדט ארומגעבונדען מער,
 1םו םיטיננעז די םיהרען צו או̂י םעל,

יאתאי.
 נעהאלמצן אויך זײנעז רעדעז קורצע
 אר־ דער גראסםאן, ה. בר. םון נעװאמנן

n פוז נטnזיrױ ?זטער n אינמעתעשא־ 
̂ול,  ססד און װײגמםײז nn'nn די אוז ג

o םון דענם, n ןױיםװײלמען נעוחנזענעם 
o םוז באארד עקזעקוםיװ n .יאקאל .

nn םארצומנן זיך ״ האט םיטינג
n אין פ«עט n ̂נערי נאכ̂נ n n 4גחיסמ
 די פח נעםס ^ אײנמי״סא^מ עוים׳

n n jo ,סנן זועען לאקאלס  ״ מטר̂ג
n פון w צום n
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 דעם דערראנט װײלע ־עדע האט ם<ן
 מרא גיכער, םאהרלן ז«ל ע־ שאפעד
 איז איהם ד־ט •צפעט. זײן צו נעהאט

 אלטער אן אין וױיב ד*ם. געםאה,-ע;
 הןוט ם־ן טעאטער-פריטיקער. א יײד,םר

 ער װי פנים, לענגליף זײן אדעיפטעלט
 וואם םר״נד, צום צוגעהערט ז־ך װאיט
 פיל רעדען. צו אײפנעהערט :״פט האט
s lj װ*רט, א אדייננעװןןרשען ער האט 
 נע־ ענין, צום נע»אסט :■ט -,אט װאס

 איז 1י’» זיר הערט ער אז װי־זען, ױאלס
,s;., זיף. ם־ט פארטןון געײען ער יזא

— אום1ױביל־ זיין נעמען איז ו־־ינט
̂וזר צװאנציג או; ;ףים  הןוט דען ווי י

 ־0P דראטע. ע-זטע ז<־ן אױ״נעם־ה־ט
אראנז׳טירם האבעץ פאדעהרער אין ע;נ<ן
̂טע־־פאר־צטעלוננ, א  הסם ire ײאד םע

 און זאך » זיינם א״פפ־הרען נעזןו־ט
 און ׳שריינער װעלען אקטען ד־ ציויטען

בעל־׳צטחה. דעם װעגען רעדען כלל־םוער
”I זיו ער האט טאנ נאנצען ךעס P 

 געקצנט ;יט נעםינען, נעסענט :■ט ארט
 *ט,’א אין נעראנקען, די צונו־פנעפען
 לאננ־ האבען טעאטער, אין פןוהדעיר־ג
 אויפנענליצט שלײנינקײט ®*רגעסענע

 םיז רײד די צװי׳שען און זכמן זיין א־ן
 די נעס״קעלט זיף דז*»בען קד־טיהער רי

 אין חרכנעטאכט ה*ם ער װאס נלנוליס,
 צװאגצינ און םעף די פ,־ן ט״שןי רעם

 איגער־ נעײען א*ז ער co:» אין יאהר.
 םעז װאס כביד, ביסעל דאם אז צי־נט,
 האם א׳הם, ?ורט צוטײלען. א-הם נעהם

 געקארט־צעס זיך פינדעפטװענען ס׳הארץ
דורכפאל• א סאי נעיט־אי,׳!; און

ם ״  לייכטער איהם א*ז טעאטער י
v םערמז ציייט עורוו א נעװארען. w 
 נע־ זיןי און 1האסי דער ב״ נדפםאנען

 ?װארטאל צװײטען אין אז־ו צייגען'
 np צוגענענען איהם חאם דאס אריין.
צו אויפנעהערט זיף ה*ס עי און ראזט

ק טױי ט םמ ס היי ײ גודס וו בי ר  א
ס און מער שילדרענ  דרעס־ ט

םארטגעזעצט מאכער

).1 זיים טוז ישיום
 םע״ רער סנײ^, אג בױדער שעפער.

 װארקערס Dn̂ װײמ רעד פזן נעדדטער
 כדפעחםאז דער איז ,62 לאיןאל ױגיאן

לאקאל םון קאמיטע קאנפערענץ דע־• םון
62.

 זיך :עפינעז סטרײסער גודס וױיט די
 דעם אק און לייסעאום םאנהעסעז איז
 וחדי עס מאנהעסען. אין האל, פעיאוס אד
 םאס־מיטינמוז אפגעהאלטען דארט ךען
 די פאר יזאנצערטען די קאגצע־־טען. און

 דעם םון אראנדשירט ױערען סטרײקעד
^גאל ̂ונ»לnע אינטער̂נ  ת״ ױס'ײש

 פערזענליכ^ דער אונטער פאדטמנצט,
̂והן, ם. פאניא פיז לײטונג  עקזצקױ די ס

̂עטערין. טיװ סעק
̂ול, םעראוס אד אין  ביײ רי:ש&*: איז ה

 בא־ םיט סאנצערט א פאיגעקומען טאנ
 ׳איימר ׳פסילעת און זינגער וואוסטע

 ויי* אננעפאגגען זיך האט קאגצערם דער
in אח^סירט סטײיקער די נען * iw פון 

n װלאדעק, ב. ^-אסע n מע:nmnp )םו 
. ״סארװערטס׳/

̂ז לײסעאום טאנהעטען אין  תנסטאנ א
o א געװארען איאנ^ירט בײטאג ;n, 

 םײן גאוץ זיר האכעז סטדײקער די אין
אםוזירמ.

n:nMn:' םון o n לקצמע סטלײפ 
 די ׳ אטn ,o:ipnpn םיל האבען וואך,

 אלבײטען וואם דרצסםאכ̂ע אין קלאוה
נגם זעאבע די אין  נעסינען עס װאו בי̂ל

וואו ,npoyr גודם וױיט יד1
cy דענש נעםאכט װעיען  ,Djmnn גרפ̂י

o איז פיקעטס די הילםען n םאן סםויײס 
 לעפ־ ס. וױיס־סרינזי^ם און ארבײט. נײ

 א ריקעזnװtאוים אונו בעט קאװינדט
קארנ־ מסט^קט סון נאםען אין דאנק

n און מװעםטער אלע יענע צו סיל׳ , n n 3 
 לא־ אינםעמײמאנאל אניערע די פון

 נא־ אין יזײ *ו איעלי^ םיר און קאלס.
ײ ױניאן, *n פון סען  אמנײם רי זאלזנן ז

p^noo n ביז סארםזעצען n זייז וואט 
 פלאוק״ די זאלען געסעםאלם. םולעטענדיג

 די און nאכעoסnד אוז וױיםם םאכעד,
איגצמ^ nptiiw סון םיטנל^ד ,אנחנלע

 *יל• n אי־כײםען וואס ניימאנאל, י
 ניכדי^ז זיד ג*םיגען עס וואו דימס

nywwr איז גודס מײס פון oinn^nro 
 mi• יעגע ווױזי וױײען ■דרביחס ימשעס,

 *יס אגמציסען ויך ttfm די ןניממי•
. •̂  און inn^twmi זיף יאלינן וײ סמדי

n  im vorrm םליכם ד איו עם לאגוג
»1 v n r םײז בימתמ1* ײגיאן nm r

אוי- njh p• |#w «ןן5חלל

ip 'nnn — וב דאס אז זיכער, געװען• 
 •ג״ דען װ• אפױפען״ זיך װעט ליקום
m n? דאט ;עוױילט דאף ער׳האט 

יאהרהונרערט. םערטער א פובליקום
 קרי• דער האט — > זעהסט םין, —
 טורה דער אױף געוױזען איהם טיקעי

 אױס, וױיזט דראטאטװ־ג, א — כיעג״עען
 איע ראטאנערישר״נעד. קײן גי״צט איז

איהם. קענען קלאסען
 םין איז קאפ םארריכעעס א מיט

 דאס טעאטער. אין ײרײז וױיב פיט׳ן
 האס פין און אפרארױט, האט ױבליקום

 אינער״ אז פון טאקט צום גדטפרייזט
 די פארגעסען האט עד ריטם. ריכען
 דודבגע־ האט ע־ װאס גלגולים, איע

 ער װאס זיזולים די פארגעסען טאכט,
געיאלטע דאס ארײגגענאפט. האט

 האס ליכט, .עלעקטריטע די טעאטער,
 אראינע־ האט װאס ױם־טוב׳דיגסײט,

 האס אלץ — סניט׳ער די םון שײנט
 ער און צוגוכוען, געײירקט, איהם אויף
 געקויעט זיף געװעז, דוד׳ל אלעמען האט
 אונטער־ איז װאס קארעגע, יעוען מיט

 האט ער װעז אז געטראכט, און געקוסען
 אזא אידען האבען טרןיבען אנגעהויבען

 טריײ א זײעד׳ס אפנעכעבען גיטט כב^
בער.

 שטיטונג די איז אקט ערשטען נאכ׳ן
^ן װ ע  ערלס רער ײם*טוב׳דעער. נ

 אפיא^רען, צו אױפנעהערט נישט האט
 ״P« די ארויסגערוםען מאל עטליכע האט

 מיט״ אזױ נעװא;*ען איז פין טיארען.
̂ל ה«ס אז^ר נעריס^ rv גיט מאל ס i 
ס׳אי?. ױם־טוב װעטעס װאוםט

 ארויס* אנגעהויבען האבען אקט נאכ׳ן
 װי ^־צעהלס יפרײבזר, 'n צוטרעטען

 ער װי געליטע?, האט rחDאטאnn דער
 צום צופאסען געװאלט נישפ זיןי חאט

 מאלדיגעזn דעם םיז גע׳עמאק כיליגען
 דורכנעשלא־ זיך חאט ער װי םעאטער,

i ותג, א גען v r im n צו ס׳טעאטער 
 פלאץ נעסאכם ,n:nn^ nאיצטיגע רער
דור. ױנגען א פאר

 אײננעהערם, דף האט •ובליסום דאס
 וואס װענען מכאפם נימם זיך nבאל
 הא־ רעדעס ר' אז יייז זיר״ הא^עלט עס
 זולם דעד האט אננעהאלסען, אלץ כען
 נישט לאנגוױיליגעז, צי אננעהױמנן זיףי

 דרא־ רn װאס סירםnםאראינטע נעװען
n. איז האט מאטודג n ^נעסוזט ױנע 

 עס איז אטעריהש איז —־ הױזעז גײהען
 האט !ובליקום אסn ניעט. חר*ה סײן

 nprrn וײ np>i געװאוסט, ני׳פמ כטעט
 מען געװארט nלvאונ:עד מיט און זײנען,

o ארויסררםעז שויז ?אל n פון זמגער 
n n ,אנ־ געחורםם האט װאם■ אפערא 
o איז נעםען טײל n .אז און אווענט 

 אויםגעהערם, ניט אלץ האבען רעתס די
 אײנ־ נישט מעהר סובליקום דאם איז

̂בעז נעזעםעז,  •nyn ארויסגעהן, אננמהו
o װעגען םןףןזױת קול אוים׳ן צעהלט n 
 לי■־ o*n*D וועגען םאנומנססא, תליגען

 נע־ האבען מעניטען ׳װי דעם ווענען ״צין
 נעשימט נישט טימקע, חןר שפארט׳&וז

o “״ײיא• נאוי געלט סײן n םימ וױיב 
h אויזי סיגרער rurrv, געהאלטען און 

 אמאלינע בילעטען... סױפעז אײן איז
 האט סען — אקטריסעס און אקטיארעז

 סען הײנט? איז װאס נעשיילט!^.
w אז װי םאר שטעלט in ״אפרײטאר“.

 בעטעי ע־ וױיש דאש זיך? ראטע״ט
 פאראן רא איז װאה !שרײגעד פולם

, >' זעהן געוזן צו
טױ א ד׳ד-״סאנען איז טעאטע־ אין

•y; ס ?ױ לןיט אט ר רעלגער די
רואדען ;ע א־ז פאיז־צער •yn ^•yn
נ״יט׳ן טBקיאyג , jy’r r פון ; הײזפר•

1אי יג מה האלטען :ycy:y| זיך האדעי,
וױגק־ םאליש״דע;•; פון לאט יים iy nn
האבען וױל כ״ען אז ;,yc״ ו :אזט ?y; געי

.ny;;• cyn אפע־א*ז
.ny:y^rnyn א געזעסען איז pc

פ־ ױ א cyny’ (פיס p-c א שאל nyny'
 דוױף וױ ־אט פובריקום פין זיף דוויבעז

 טיט אאגערוםעז זיף פעדים געהײטע
 ;ע- ראס ה#רץ. אין אידזם בײ װעהטא;

 טעאטער, אין געטטאנעץ איז װאס רױש,
 װענ^ן ;ערעדט האט קריטיקעי דער װען

ױ א װעגען וױ םילען, י  אידי״ דער םלן ז
 האט גערױש דאס ;ריטע־אטול שעי

 איז עי אז בארדײדיגט, אזױ םינ-ען
 ױב־ דאס אװעקצוגעכען געװעז גרײט
לעזער. גיטע פאר א םאי ליקום

 :עענדיגט, האכעז חןדנער די אז
 האט מען אפנעאטעםט. עוי*ם דער האט

 מס אפערא־זינגער. □yn פאדגעשטעיט
n אזא געװארען איז r, ױ  װארט סען ו

 *רײן. בעל־טםזזח דעם םארגעשטע^ט
 צײט, לעגגערע א אנגעהארטען ס׳האט

 גע־ דערפיט װאלט פובייקום דאס װי
 האט סעז װאס פראטעסטירען, װאלט
רעדעס. םיט נעפאשעט לאנ; אזוי איהם

yn.̂ -םאר־ גראציעז זיך האט זי;:ע 
 טנוטורן^ אם>צ פיט ה׳איז את נוינט
 שטילקײט די האט כיעץ אז שטיל, אזוי

האט ^לם nyn געהענט
טyד.yאײסג נישט o י n  fyEnw D 'rw 

V זײנעז װאס שרײבעד, די דנגער. i' 
 גז־ זיך האכעז ביה:^ דער אײוי זעסען
 םאר־ oyn jyD^ny; באלײדיגט, פי^ט
cyn iP זיצעד i’ n iy .זאף קײן יראגראם 
. nyn; גישט האט j j ^ n y האם עולם 
n: פאטשערײ א סיט  n^ ny□ .דננער 
אױסגצשרי^ האט פארזי^ר דער

האל^ן שװאם דר. װעט איצט —
 ארד״ . . . ױבילאר איבער׳ן םארטראנ א

״ !ארתוננ !נונג
nyi אױםנ נישט האט ^לםyהyרט 

n צו n  .;y^^ft איז דאקטאר r y 
 םאר האנט רעו בדמ געדאנקמ שינעז,

n .פובליסום דאס אפלאדיס^ןנטען 
:צױשריען םעהר נאף זיף האט

— »D n !זיננער o n !זיגגיער
 טיט געטאז הוינ א זיך האט סין

 אדא•־ געװאלט פויסטען, םארהװעטשםע
 א איו־זם האט ״כישורר־', cyn ־טרײבען
 צוריה איהם געטאז, ציה א קאלענע
 Dװאוסyנ נײטט האט ny צט.yזyאװעקנ

 דםyהyג איהם, אדזם זיף טוט עס װאס
הילכט: אטערyט גאנצע אסn װי

בים־באם! חסי^ל: אסn ^זאנט
־ :בי־ים״בא-אם :חסי^ל דאפ זאנט

 אננד צו אזױ װי כעסוקט חאט פין
n םון לויפען y i ,ארוםנעזעהן זיך ביחנע 

 סאר־ אז טעות, אין בטyנעל האט שר »ז
̂ז  װי זyבאריכט ןyצײטונג די װעלען ג

 דרא־ זײן געעהרמ האט ■ובליקום דאס
n ײע) מאטורג, * n  n y j''P נישט. איהם 

nn«n jytn«n כען oyn קאטr yנ^טשיp̂ 
cyn ,כדטורר n5 לורצע אסp״n y ^  ,nyn 

n ם ה י א n• נישט פען!

 זדנ־ מעהר x #*ר
®סליסי חייסרמן

).1 וײ© §ח ושיוס
■ mtm -J

 ד-טר״ט-״ט איז גא:פ*טא: *צבת ביז אין
 איפן גיעדלינע; •״ryt א אויז• *ן“געװא־

 אננע״ע״ע;״ וױנטינע זעלל דאדגע די
יט. ו ̂ו

אינעלצידע״ נ״אץ דעי א-ז דא :יט
 iy-nv;ע ;עזא;ט א-ז ױאה אי*עכ, כען

r  pc ̂י־ל״על  v ג. דעפ jic ריט
 באיןאנט צײט צ• צי־יט פון װעל׳לן ט-ר
*?W2 אמיסןע• די ט-ט יעזעל א*;זעלע 

 רא איז וױ:טי; אלדטענטען. נלאנטע
 -אט ד-סקוסיע ד״ דאפ זאגען, צו כלױו

 םאױטטמג״ ג״טיגע• לעל צו ;עב־אבט
 האט נ. ע. ג• ואנצע״ דע־ דאס ;דיגוננ

 ״pr#. נױטיגע די אויר געא״גיגט זיו
 אויס- האט זיגטאן •לעז״דעגט װאס טען,

 אויס* גיײןי טאיזע איז עס און געאלכײט,
 װציכע האטיטע, א געױארען עמועהיט

̂•ט ̂*;, ׳זי;טאן פון ̂טyבא  יעלי״ םיינג
 אין דובינסקי בל^או, ׳װאגדער שט״ן,
 ;ױ- yדאײ; ד• אר״נצונלענגזנן ני::יא,

 לאקאיש, y"H א*ן אײגהײטליכמײט טיגע
 צוזא״ jyryor רואס באאדדס, דזשאיגט

איגמערגעיעאגאל. די טען
 זינטאן D;y?ידy•ל האט שלוס צום

:y2y;y; איבעי איכעלבליק *ן y;*t> nn 
 און רסyגטyיאוק-צp אונזעריג yr* אין

̂טעלס  און יארח גױ אױסעל דדעס״צ
̂־ יארה. ניי אין  איכערבייק דארג

 אגװעזצנ־ yאל ם*ר קלאל 02Pcy; האט
yn, איכ^יאי אז ynyaכױר ן :*jyw o 
 רסyבאזאגד צײסצן. yoory גאגץ צו

 nr.yt ,npy? א יארק גײ אין יאנע די איז
 אסn זיכער, וױ טyכט איז oy עלנס̂ט

 ןyצװאונגyארױסג וו<ט יארק גייי אין
 באארד דזשאינט רytאונ אויוי ײערעז

 מאס ,ycoyp ^יססטאשס %ר פין אײגצי
n גױ nypnc סיאוק־טאכעד iy2»n 

 םרן דכטyא;; אין און ;עהאט. אטאל
 כא־ אמענוכרענער nyn איז לאגע שזא

 איינהײנד כעהר ,npyo א פאד שלוס
 וױבסיג־ רyיטyדא■ םון •אליסי לyליכ

?ײט.
 דע־ אסn איז, שורה אונטערשטע די

 כא־ ניט איז װעי*:ער טיטינ;, דןזיג|
 ■רע־ nn nnn געװארעז געמאכט ?אנם

vo> ג גיט דארום איז איזryטyרט Vi־ 
 איז זאכצן, זײמיגע y:''p םון װארען
 נדויסעל א הינדכטען yאל אין גצו׳תן

ר װאס אי}ײן, דאס שוין ערםאלג. ^  י
 ארא«די^ן זא־צױזאגען, xzvvvi האט

 רעכסמ* געווען געוױס איז ן,yהאיצ םון
 איל־ פון באזײסיגיגג די םאל וױכטינ

njy3 װyלכy ססא,םmטענדגיסŷ ױyיכy 
T;״iy שטעלונג שטאלקסט̂י די אפט 

 האדראני״̂ג געםײנשאמטליכע א פאר
ױגיאן. אונזעל פין םיהרוגג

םיר |
י• גחום פדן

m
א.

 יע,%נ מיר קוםען אם
n קוםען אט 'D פרײע 

t םוען וואם d דאף

 סאריארען. סארסאלען,
 צארען, אײביג אץ

ױםא.» אױםװעג ק״ץ

 — ניכמערע םעגשען םאנצען
 - גיבםערע םעגשען םאנצען
n p r p ראי• א אץ םאנצען

n̂ געחען o ,צעפרײענע 
 סאת״ארעגע נױר געחעז

םוד. דעם צו

 אונאארסייאישעדפשער
 אודנדיל dtis גיפ מאן

פארפיי־ נליימר דדענען
«_ארכײס פון לוננ

 אובי־ דער איננ^־סאל, רײטא^ יסר
n y ro  n y r^ ^ c n w;»^ םון nyn ?לאו? 

 גילהאט װאך yצטyל האט יע.nאיגדוסם
n*o ט צו זץ־ :  : cr*P yn;ys^c :״רעןיו

TfP n א p n n באװאוסטיעי דעי 
y2 y הלאו? o r o? קאמפ. אין גױרשעל 

in» האם '.:y ::^ n צו njn פי־ א אדבײמ 
':n y r,! א צוnבײמyצוױי םים צוזאםען ז 

c r p ^ r״ :n n האט זי עס.4סא:י*י בײ 
n n^ האס און ןןרנ״מ כענרנ נצהאט נים 

 y^n'E רyד בעבעז קאםסלײנם א נעםאכם
n און n ביז תןמאננעז איז ?אםסיײגמ 
באאת־. םרײעל צום

 ט^יעל ;’םאד היײנכ ךעד אויף
 nyn דאס אתיסנעוױזעז, זיך האט באאלד

nפיני״טע־ די סאדשסראמנן האמ זײנער 
 D ;בײnא :i:ya חאמנן וחנם זי אז רין

nהאב ניט ותט זי באלד וױ אסyכעגרכ ן 
ט ^י, צוױי די בי• ורביי שני oy שטית־ ii 

y»: באקוסזגן זי n n ,די בײ ארניימ 
c אב^י נאדסענםס״. ,,סמאל n ײ׳ ז  ת

fy o n o m g o  D’nyj דולכנעפייט ניט איז 
נערוא^.

ן די י מי עי n; אײד האט פ :^ ’y׳D.
אזnפא האט ױ אז מן א ןyי ױי  פיאץ, צו

עי וױיל n ו y r* tn פון ysn^c n n סון 
 רמט זי אז זאנם,yצונ nn^ האט נױדלטזןל

אלביימ. נוגyנ ןyחאב דא
n n י?ע,.אאוכי«ארט״ םון א^טײל 

p.ם •n ביבססעז צי איו משעימא; y p ' r 
ץ איז r זאנט אורםייל ײ v איז עס דאס 
n פיז פליכט רי n סy v» דאס זעהן, צי 
^ן די באלד דױ ש  געוי; נימ האם סיני

 שטיק־שני*^, צדױי רי לצבען ןןז־כײמ
̂נןpפ̂ו ?י *אי  צרוײםע; » פד; ארבײם וכ

ji2 yoonn » n



mi Inmmm

GERECHTIGKEIT
A If »»■)•/» t mUj*4 W mmLI~A Jewish la  hot Wttklr

Published every Friday by the International Ladies' Garment Woikera* Union 
*Ofl.ce: ,1 West 16th St, New Ytrk, N. Y.

MOKIUS SIC MAN, President S. YANOFSKY, Fditot !
A. BA HOFF, Set־>Tf«as. H. SCHOOLMAN, Business Manager

__________ Subscription ptv* paid In advance: $1.00 per year,___________
V o l. V1L N o. 1 0 .____ N ew  Y o rk ,  F r id a y , M a rc h  6, 192f>
Entered as Second Clana ninlter April 16, !<>20. at the Po-t UlEce at Nsw York, N.~Y«

under the act of Aon*( 21, 1912.
Acceptance for mailing at snrtial rat׳* n! postage provided for in section 1103, Act •I

October 3, 1917, authorized on January 25, 1919.

m  ntה»נטר»ל > rw וער פװ רמכם דמ 
 א-גזעיע וןרע אז האםען, וױלען כדד

 און *יגטעדעס גרױס נייט האבען לעזער
p אדטיהעי דעם איבערגעלײענט נוצען t 

 *א ;גאטען דעש אוגטער הענפאדד ס.
 צװעי־ז״ אלטען אן צוליב •ראצעש גײער

 יעצטער פון ״גערענטיגקייט״ דער אין
 איבערגע־ קורצען אין דא לאכייר װאן.
ה האגדעיט עס װאס װעגען בען,  PH זי
 גוײ דעם דעש פון צייהען ■רובירען דאן

 זע־־ען פיר וױ ודעכל, הוסד טיגסטען
איהס.

A
ק<ױי־ אין קלאוק-סירטע געוױסע א
 גע־ א אז ארוטגעזעהן, זיף האט לאנד

 װעײ נארכענט, רעפ פון טייל וױסען
 געװארעז געדאנט איצט כיז איו כער
 אױך קען קהאיקטא:ע־, רעגעיען □in פון

 האי־טעז *קען װעלכע סיידעל, א כיאכען
 א־ז ;הא:ט אין נאדעל־פאדיש א בילויז

דעם פון טײד דער און נעזאגט
 —- ליאיט ציש רײגינג די — גארטענט

 רע־ דעש pc געײארען אװעקגענופען איז
 איבערגע* א־ז אין קלאױןמאכעױ בעלען
 דיט :״ידעי דער צו געװארען געבען

 פארישמע־יט פאדיש. און נאדעל דער
 ש?|ות־סא;יפעחט־פױער דער אז ?יף/

 דעד צו <*בע o»wt נממאן ניט ov האם
 קאסט ארבייט איהר וױיל נאר, מײדעל,

 חאט מניאן די בילינעד. פיל םיל, איחם
 ״רע״ םין אלא נעגען •ראטעססירט גליץי

 גרדני־, פישוט׳ן נאנץ דעם אױןי םארם״
 ‘;י< םיד< קאגען רעפארם דער דורך דאס

 צײט מיט^דער קלאוסםאכער לערענטע
 טרײד. פון װע־יען ארױסגעװארםעז

 טאר־ ליינינ^ װענען זיך האנדעלם הײנט
^ טאן באס דער קען נען  מיס דאסתי
 ׳יא ;גאיכיענט דעם םון טײל אנדער אז

 דעם אײנטײלען ער סען צײט דער םיט
 דער אז ,,טײרע םיל אזוי אין גארםענט

 געםאכט ל־,ע;ען זאיל גארםענט נאנצער
 ארבי־יטער־ אונגעניטע גאנץ פוץ ײזרען

 מיאכות בערי ריכטיגע די און מײדאאך,
 די איבער רעדיג ארוסנעהן מוזען זאלען

בעקער. דעם זײן מקנא און גאסען,

 הלאוהמאכער־ױניאן די האט דערםאר
pH קײס איהר םארגערעגט יזלױולאנד 

ם םאר  ט^ערםאן, אונפארטײאי׳פען ת
 צדדים, כײדע אויסהערענדיג װעלכער,

 דע־ פין גונסטען צו אגט״שײדען האט
 אוג־ דעד האט ארגופיענט*רט ױניאז.

 :פאלגט װי טישערכיאן, פארםייאײשער
 1אי פא^אנ־־אף א דא איז עס װי אזוי
 אסס׳ן באסעס די אז אגריםענט, דעם

 לןע־ זאי װאס טאן, :יט זאך קײן דארןי
 פוגקט און ױניאן, די אפ^װאכען נען

 אײנ־ די װי אזױ און םארקערט, אזוי
 אונ־ מוז סעק״עאךארבײט פון םיהרוגנ

 אושװאכוגג דער צו םיהרען פארפוײדליזי
ר םוז  גאר װאס דעש, דודך ױניאן רז

 צײט דער מיט קענען ארבײטער פילע
 האם דערםאר פרנסוז, זײער פאחצירען

 האט װאס קלאוק־מאנופעסם״טורער, דער
 אײנצופיהרען פארזוך דעם נעמאכט

 אין געהאנדעלט ניט סעק^אךארבײט,
 און אגרימענט, דעם סון נײסט דעם

 ;יט ױניאז, די גערעכט איז םאלגליף
כיאגופעהטשודער. דער

•**
 קלאוק־ קליװלענדער דער אבער האט

 נים עדקלערט זיך סאנוםעקטשורער
 אנטיפיידוננ דער פים טאנעז8אײנפאר?

 ט^רמאן, אונסארםײאישעז דעם םון
 םאר םארנעבראכט חײס דין האט אין

 דעם םאר אינסטאנץ, לעצטער דער
 םון װעי,כער םאר רעםעריס, אװ באארד
 גע״ פארגעבראכט זײנען זײטען בײדע
 לעזער דער ותקכע ארגוכיענטען, װארען

 לעזען צו םארםעהלם ניט געוױס האט
 ארטיקמל, אויבעךדערםאנטעז דעם אין
 דער ערװארט, כיען װעלכע איבער און

 ארויס־ באלד װעם רעפעריס אװ באארל
ײ נאםירליך אנט׳פײדונג. ?ייז נעבעןי י  ז

ײ די אז גלויבען, צו גענײגט מיר נען *  א
 ױניאן דער פון זײרז דער פון ^גוםענםמן

 דערםאר ש\"\ לפםארקערע, םיא וימען
 געװא״ באטאנם איז ךײ אין װײל אלײן,

 פראנזנ, דער םון זײט םענשליכע רי רען
 טרויעריגע א םאר װאס חײססך ,דאס

חא״ קען אײנמיהרוגנ דאזיגע די םאלנען
 סלאױד די פון שיקזאל דמם אויןי באן 4

 אז זיך, דאכם אוגז אבאר סאכער.
 נעי .זײנען אם וױ *■עלירעגרי* מטארק

זײ אתוםעגםעז* ת-אזינע די װעז ׳
 םען װען באזיס, פעסטען קײן ניס אבאר

ען זאל ^ז  איגבא• דאס אוינ »ז אוי
A' דאר ®ון רעכם W 

n ייי ®ח רעארעזעגסאנםין

 געװיסען א א*יף ׳ישאפ ןיא אינײטער
אין ארבײט דער איבעד יאנטיאי־

.8*צא
A

די פלן קאנט־אל פון ־ענט דאש
 BH'j* אין ארבײט דע־ אײעױ אעײטע־

ז איז  אר־ דער טרן יאקיען י־עצעע די :י
 כא־ יצטארק זעזד ;יט נ״טעד״באלוענוגג

 נאר האט ױניאן די געװאדען. ס*נט
PK וױידדטעס די •יע;ען זץי ;עזאיגט
נא• סאניטארע געוױכע אין ׳פטונדען
אנדערע א״ע אין *צאפ. אין די:גונ;ען

ד דעד ;עװען באש דעד איז פרטיש  א״
 געװען איז דאט אין כעי*-דער. צינעד

 יעצ־ דער אין בלל. ;־,אגגעגוטע; דער
 און אײשביײטינ; רער םיט צײט, טעי
 טיײד־ױניאךנע■ דעש pc וײןליגגיאגט

 בײ אגטײײועיט א״ןי זיף ר׳אט ׳דא:י
 דאס נאגריף, גײער דע־ איבײטער זע

 צו דעכט א אויך דזאט אלבײטער דעױ
 אר דער איבע'־ רעי־- געיױכע א זאגען
.8*טא איז בײט

*••
רעבט־בא־ :ײער דאדיער •־*ע־ און

 פאר־ פון פוער״״וצא דער ;עװען א*ז דיף
טיט עריטטענס, :אודזאכען *צײדענע

•pnus^c לאלאדאט אזן ךעד
 געדאנק, דעי א*ז ארנײטער די םון לו;ג
 װ• ניעהד ניט איז א־בייטער דעי דאש
 גע־ כיאיטין, טױטע א וױ האנט״, •״א

 דענקעג־ דעש פאר אינערטרענליף װאדען
 אננעהוי־ האט װעיבער אדבײטער, דען
 טעניטען, דעש דעדםירזיען דף rא נען
ץ  צוױיטע-ס, וױיען. זײן ״איך״, זי

 ניט אז באכז־יפען, באלד טאקע ער האט
 רעד א־בער זאנען צו נא־ניט האבענדיג

 זאל זי אפישל, ייױ ״טאפ, אין ארבײט
 :עדאכט אויך און ׳יא װערען, פארט״לט

 ארע פארלירען ;יך גא־ ער קען װעדען,
 און וױידזיטעס אײ פארבעסעדוננען

 רורף :עװאינען האט עד װאפ יצטיגדען,
 נ״ט דריטעגס, ;יאנ•,־* *צװעי־ען אזא
 שיארארעד און גײסטינער וײיטעיע־ זײן

 א ערױאכט איהש בײ האם אנטיויקלו::
 פאראנטװארטליש־ פון געפיהל געוױסע־

 קא;סוכיײ דעש צו התחינות פון יןײט,
 יטאפס i%j װעדען פאר ״ובליקוש, רענדען

 טאנ־פעק״ דער בעת א׳ז פ־אדדקטען; די
 זײגע פין :עט־אכט :אי האט ט״פורער

 פאר־ ארכײטער דער האט פראםיסען,
 םראפיטען :אך נע־ענ דע־ אז ישפירט,

ט גאנץ יזעז ײ:  די אז דערצי, פיהרען י
̂עז ׳טאפט, ע־ װאש ■יאדדלנמז,  זײן זא

 חאנסוכיירעגדען דעם פאר ״שעדליף מד,ד
 האט ־־,דערפאי אין ;יצליך. װי פיבריקום,

איז עש אז פא־־טטאנען, עס ױניאן די
איהראױ; נאר רעשט, איהר :י<ן•־ ניט

 אױפגעחױבען געוױס סאנופעתט״צורערס
וחניכען טיט הימעלג ניז׳ן גע״ערײ א

 אין ארײגטי׳פען דןי מגי^ן די קען רעכט
/ וױיסען איצט Y ביזנעס אונזערע י  ז

ס  עס װעם מײגונג עפענטליכע די ̂ד
 רי טענה: ווסטע א פאר נאטראכטען

 ביזנעס די כמיז דט איז ?י^ווס״ניזנעס
 גאר קל*וח־מאנופעסט׳פורער, דעם םון
 בעל- דעם םון כיונעס די אױף איו

 ך י י ל ג זיינען כײדע און טלאכה.
 די און ױכל^קום, צום פאראנטװארטליר

 טיייל געוױסען א פארלאגגענדיג ױגי^ן,
 דערפאר, עס טוט קאנטראי, דעם סון

 איחרע אױןי איז קל#וק־ביזנעס די וױיל
ביזנעס.

A
 קורץ אזוי האבען סיר אז איצט, און

 •רינצי■ דעם געםאכט קלןור טעגייך װי
 ארביײ די םון ק*נםראל־ועכט דאם םון

 ארכײט, דער איבער ׳טעפער די איץ טער
 דעם צו צוריקקעהרען זיןי מיר קעגען

 קלױױ אין קלאוק-׳פאפ דעם אין 4פאי
 די פאר םאר איצט ליגם װעלכער ׳יא;ד

אנטיטײדען. צו •־־•;פעריס
A

 אין מאנופעקט׳שורער * קלאוק דע־
 איבער־ אז אײננעזעהן, האט יולײוראגד
 צו ?אוטס די צו לײגיננ רי געבענדינ

 אונגעלערענטע'םײדיאןי, גאנץ צו טאנעז
 בײ םיל קאוט דעם• פראדוציחנן ער יזען

 ניט האט ער אז ניט, מיר זאגעז ליגעי.
 די םארקלענערען װעלען צו רעכט יןײז

 דאס קאוט. דעם םון ארבײטס־קאטטען
 מאנוםעקטשו־ יעדען םון יעכט דאש איז

 ניט איז ער אז זאגען, טיר אבער רעל.
 דער אין בדבר. גונע א״נציגער דער

 די םאראינטערעסירט אויף זײגען פיאנע
 מאנו־ דעד און ישאפ. אין ארבײטער

 זײן איכערשטיגען האט פעקטיטירער
 רעכט, םעהר גענומען דך האט יעבט,

 ער ײעז געתוםט, איהם האט עס
 אויסצוםיהרעז, דאס באיטי־אסען ר.אט
 מיט צוערשט זיך דורכד״דענדיג גיט
 גע־ א אויך האט װעלכע ידגיאן, דער

דעד איכער אל־ידעכטרסג?א זד*ק ייילען

 ײאנופערוטישױ דעש עזייא צו :יט י>יכטם
 זאל דואס אײנציגעי, דעד זיין צו רער

̂־אל דעש האבען  זדנ־ דער איבער קאנט
 האט װאס ארבײםער, דעי דוסטר־ע.

 זיר העז מענ^ען־װירדע, זײן דעדפיהלט
 איז ער דאס םארענטפערען, מעהר ניט

 ער װען װערקצײג, װילענאאזער א בלו׳ז
 דעם םאר שאפעז צו געצװאונגען װערט

 צו טפײז, אנשטאט גיםט פארברויכער
 ברענגען קענען װאם קלײדעד, עאםען
 ;יןדאנקהײטעל אלערלײ קײפעד זײערע
ײ אז אזױ, זאכען די סאכען צו אדער  ז
 נאנץ אױסזעהן אױבעךאויף פיז זאאעז

t\v v\ אכית׳ן דער אין כאםיש נעט, אח 
ײ זײנען  אזוי, געמאכט און צופױלס, ז

ײ מעז זאל טענ פא־ א נאך דאס  מוזען ז
 אונברויכבא־ אלטע אלס ארױסידאדםעז,

״טטאטעט. רע
A

 דערפיהלט ארבײטער דער האט דאס
 צונעהעריגהײט זײן םין פאקט דעש דורך

 דאס םון פאדערונג די אין ױניאן, א צו
 דער אין רולק געװיסען א אוין» רעבט

 גע* איז אינדוסטריע דע״ פ״ן קאנטראא
 שטארקער, אדן יטטארקער אלץ װארען

 די האט אינדוסטדיען פילע אין און
רעכט. דאזיגע יאם אױסנעקעדפם ױניאז

A
אונ־ האט למשל, גרונד, דעש אויןי

 פאלעטענדײ םיט אינטע״:ע*עאנאל זער
 אויסגעפיהרם. און געפאדעדט רענט נען
 מאנוםעקםישורערס און דדצאבעיס די אז

 דרעס־אינדיסםריע און קלאוק־ דער אין
 רערז״שיסםיײ טוזען זאלען יארין דו אין
 קאנםראק־ זײערע ױניאז דעי בײ רען

 אױוי ;פאב־דאגופעוןםיטירערס און םארס
 ױניאן די האט רעבט דעש פיז ;רונד דעם

 זי זאל נױםינ, ותז דאס, אױסגעפיה־ט,
 בײ די אונםעיזוכען צו דעכט א חאבזגן

מאנוסעס־ אין די פון כער
c r r r r o. זעלבע די װ$ולםען אט*י

ט ײ עאפ. אין איי

 אין קלאוין־מאנופעקםיטורער ר1יד
 דער אין ;וזאגדצלט האט קלױויאגד

 רוסישער דער װי אמעלעגענהײט,
 אר־ די אז םאתצסעז, האט ער צאד.

 בא־ אויף םראגע דער אין זײנען בייטעד
 דער־ ש,ײ\ און ישטיםא. א צו רעבטיגם

 ניט גאר געוזאנדעלט ער האט אלײן טיט
 װ&• מיט ױניאז, די געגען יטותף טעיטה

 קאנסראקטליכע :אק ״צטעהט ער טען
 האט ער וועטען טים איז סארלעלטניסע.

 האלםען, אן-עצה צוערישם נעטוזט זיך
 שריט דעם געמאכט דזאט ער אײדער

- סעק״שאךארבייט. אײנפיהךעז פ*ז
A  4

 םון צד דעם פון פא־׳טטעהער דע־־
 דעש געגען געברויכט האט באסעס די

 פראפעסאר טישערםאז, אויפארטײאײטען
 אױב ארנוסזןנם: פאמענדעז זזאיעגדעד,

 סעקיטאךאר־ אײגםיהרען זיפ אקט רער
 דער צו םיהרט װאס ׳אזא א״ז יײט

 דאף עס איז ױניאן, דעד פון אפ״שױאכוננ
 רעדו־ דער מיט פאל דערי אזוי םינקט
 ארבײטער־װײדדטעס. די פין צירוננ
 האט רעפערים אװ באאיד דער אבעי
 גע* אלײן פ̂א געװיסען א איז דאר

ײ פון רעדוצירונג די פאר פסק׳עגט  װי
 באארד דער האט זשע ״שוין דזיטעס.

 געגען פארבראכען אלײן רעפעריס אװ
 אויבער־ ? אגריטענט סון גײסט דעש

 טענה. שטיהעל א דאס איז םלעבליןי
 אין ארײץ טיםער אבער זיןי מען טראכט

 אינהאלטס״ גאנצע די טען זעהט דעם,
 pא אוץ ארנומענט. דעם םון לאזיגקײט

 אר• די םון װײדזשעס די װאס: פאר
 געײארען רעדוצירט ניט זיינעז בײטער

ײ גוםא. באסעס די פון צױ האבעז .ז

 םאחנרומ ?״צר םאתענראכט עדשט
 וױידז^עס פון פארקלענערונג א פאר
י װעיכען טריכוגאי, דעם פאר  כא״ רי י

 אױסערװעהלמ, חאכען ױניאן די אי סעס,
 גיט םאי דעם אין דארום האנען זײ

 ?ײ. ;סאסאדערז׳צצעס וױ געד»אנדעלם,
 אגט• דער צו איבערגעיאזען עס האבצן

 צדדים כײדע םון דע■, םון ^ײדוגג
 דערםאר, און דין, כית אױסערװעחיטען,

 צן אויסגעםאיען איז אגט^ײדו;; די װען
 און מאנופעשט׳פורערס, די םון גונסטען

 ;ארנײ די עס חאט •רבײטצר, h געגען
אכעד םארדריסען, געמעגט טער

 םארפליכטעט ?יך געםיחלט האבמן זײ
 אנט׳שײדונג. דער זיף אונטערװארםען צו

 n אז אײגגעזעחן, זײ האכען אפקןר און
 חעחמעג״ די אונטער מאנוםעסטישורערס,

 גערעכט. געװען ?ײנען אוכדשטענדען, דע
 װײדזפעס פון םראגע דער אין אלזא,

 פארצוכרענגען גוםא האנדלונג די איז
 מד רעםעריס אװ באארד די םאר איהר
 װי אזא, ריכטיגע, םאלשטענדיג א װען
 דא״ פאר. עס לשרײבט אגרימענט דער
 האכען געחענט ניט ■סק דער האט רום
 אפטװאכמנ״ קײן געהאט ניט אױך איז
 אין חײגט ױניאן. די אויף װירקונג דע

 אר־ די געגען אױסגעםאלען פסק דער
̂ש עס סען םארגען בײטער,  «$י אנדער

 דער סון אבער םאל דעם אין סירען.
 האט סעק׳שאךארכײט םון אײנפיהרוננ

 קײנעם, כײ אנפרעגענדינ ניט באס, דער
 געײאלט, האט ער וױ אזוי, געהאנדעלט

 דעם, װענען גאר זיף קיםערענדיג ניט
 דער־ םיהת׳ן. מוד און קעז ױניאז די װי

 װעל״י אזעלכער, גוםא אקט דער איז םאר
 אפישװאכוננ דער צו פיהרען פוז כער
 אקט דעם ־דורך וױיל ױניאן, רער םון

 איהף ױניאן דער םון פארלײקענט װערט
 איבער ?אנטראל חלק איהר אויף רעכט

 דער איז װעלכער ?&אפ, אין ארבײט דער
עקזיסטענץ. איהר םון עצם סאפע

A
 י1אוי בא״טםעהט ױניאז די װי פוגקט,

[VP ארבײטער קײן דאס רעכט, איהר
 נצדרצכטצז א אח וחןדעז זאנם7;1א ניס

ניט קען באס דער דאס און טרײעל,
ף!״, וױל אזוי ״אט :םענה׳ן  פונקם אי

 צום זאגען צו ױניאן די האט רעכט אזא
א אײנםיהרען ניט קענט איהר באס:

 װעלכען דורך פראצעס, נײעם כלומדשט
 םאר• קענען מעמבערס מײנע פון םילע
דער װי פונקט, ארבײט. זײער צירען
 ארבײטס־קאס״ די אז װעלען, פעג באס
 ײאס זיין זאלען גארמענט דעם םון טען

 װאס דעם, אויף אכטענדיג ניט ביליגער,
 גארםענט דער ײעמען צו פובליקום, דער

 אי• דער בלײבען װעט םארסױםט, װערט
 ®ונקט באשװינדעלטער, און נענארטער

 מענ רעכט, מעהר מיט נאף און אזוי,
 איחם םאר און ארבייםער, דער טענה׳ן

 לאזען ניט אײך װעלען סיר :ױניאז זײן
 הענט, בילעע דורד ארבייט די מאכען
 ריכ• קײן סאכען גארניט קענען װעלכע

 םאדע• םיר נאר ארבײט, ^טיסעל טינע
 װערען געםאכט זאל ארבײט די אז רען,

 געםאכט נאר קען זי װי גוט, .ריכטינ,4
ארבײטער. געלערענטע גוטע פון *עו־ען

A
 דעי מיינונג, אונזער לויט ׳איז דאס

 ?לאויד די װעלכען אויף גרונד־פרינציפ,
םאדערט, הליװלאנד אין מאכער־י^יאן

 אי| קלאױז־מאנוםעקטיטירער דער אז
 אין בלײבען װיל ער אויב קליװלאגד,

 דער מיט ם^רהעלטניסע קאנטראהטליכע
,ז צורײזציהען זאל ױניאן, ס זי  םו| כ^לו

צו די אװעסנעמען גנ"  סאוטם די לײני
 קלאומ״ געלערענטע און געניט^ זײנע םון

 םוז־אונ־• מאכען לאזען דאס און פאכער
 ארכײטער• געצערענםע ניט און געניטע

 ם א '־ד איז: פרינציפ דער םײדאאך.
ט כ ע ז ר י ר ם ע ( ד א י נ ו  י

ו ן צ ע ב א ה א ה ע ר ד ע ב י  א
ט ר ע ד י י ב ר ץ א י f א t $ r.

 סלאוסטאכער וער צװישען אנריםמנם in דמו
• םאנופעקםשורעדם סלאוס די און יוניאן

ש־יןאנא אין
 אונזערע באגריסען :אר קעגען מיר

 דעם מיט יקאגא6? אין קלאוקסאכעד
 םאנוםעק־ זײערע מיט אגריטענט נײעם

 זײ םאר האט ױניאן די װאס צו,י־ערס,זט
 םרידליכע רײהע א דורך אויסגעפיהדט

 נויטיג אבער עס-איז פארהאנדמנגען.
 םונק״ מעהרסטע די אז באײערסע;. צו

 אױםגעםיהרט דערװײל זײנען װאס טען,
 נױ אין קלאוקמאכער די פון נעװארען

 גא־ דער פון פארמיטלונג די דורף י:«רק
 םארקצײ אויר וײנעז װערנאר־קאםיסיע,

 אין אגרימענט דעם אין געװארען פערט
 אויס, קומם ארום אזוי און יקאגא.ש

̂ורקער נױ די אז  קלאוקםאכער־ױניאן י
 קעםפם ?י נאר זיןי, םאר נאר ניט קעכיפם

*•■r'Dpn קלאוק־ אוגזערע אלע פאר 
 וחד אײגמא^ לאנד. איבער׳ן צעגטערס

 דער אין פארמנסערומצן נעװיסע רעז
̂איס*אינדוסםריע  נױ איז אײנגעםיהרט ה

 מ*עםער אדער םריהזנר עס םוז יארק,
 םאדמנםע- זעיבע n אז דערצו, םיהרען
 ײצחנן אײנגצמיחרט אױך ?א^ן רוננעז

װא\ ׳פמעד̂נ אנדערצ אלע איו

 אין װי מיקאגא, אין געמאכט, װערען
 קלױר איז װי םייצאדעלםיא, אין באסטאז,

, װ. ז. א. װ., ז. א. לאנד
A

װא<־ זײן. טאקע עם מוז אזוי און
 םארבעסערונממ אײננעםיהרםע די םען

 װאלטען יארת, נװ אץ נאר םארבליבען
 װארים באשםעהץ. געקענט לאנג ניט זײ

 פיא7םילאדצ און קלױולאנד און שיקאגא
 גאהענםנ צו גאר זיינצן באסםאז און

 ניט זאלקן זײ אז יארק, נמ מיט ׳שכנים
 ארבײם ביליגערע זײערע דוו־ןי קענען

 אײנגעםיחר• אלערלײ נארנים צו מאכען
 םארבעםערונגען אויסנעסעםפטע און טע
 אײגגצםיחרכמנ די כדי יארק. נױ איז

 םוזצן בלײבען, זאלזנן פארבעסערוננען
 »ו| *איבעראל, ותרצן אײנגעפיחרט זײ

 דװ־כגצפיחרט מםרענג נלײר איכעראל
 ®ו| חילוי די איו ?ק דאם אח ײעחנן.

 מגענזיי• א קלאױדצאנטערם אונזערע
 די איסעד איז יארק נמ םעצ,:

̂־- און 1אי איו

W■
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דער m געשיכטע געסאכם האט װאס ױניאן א̂פראגרעסיװערפװ ?צנצז דאס
(יילוס)

 ױדאן דער צוױיצעז באציחונגען די
 ‘ױ> 1905 יאחר אין באלענאטים די און
 װער- פאמענדע די מיט באשריכען גען

 אל- דעם םון סעקחנטער דעם פון טער
.5 לאקאל סעץ

 \ז$ר :יזצ«י$נס-#רב״«¥6רג ״ױנזער
 פען1®• דעס אויןי יחי•®8*גגע מיר נען
ײ 9 *רויסגעיאזעו ח«ט מען ייגער.״ט  *י

ס קו^ר ̂ט ̂װ  ױסגעועחר געל״עגפ זיך ח
;  די »ארס,6עקס»לצמ די ״מערדער! ?זוי
 &#גו*ע?ט*ורעיס... די ?ויגער, בלויט
̂חלט  קצ״ םין^די גידער ךמס... ®ייערע צ

̂ליסטען  בצלעב*םיס n ״1חורא I ■יט
נ־ און דעראיערןעז אביסעל זיך טי־״עגען  ̂נ
 ײויאן. דער *ון ^דערוגגעז די געבעז
̂דערונגען די װי נ#כדעש אנער  וײנעג ®

ארנײ״ די חאבען געװןדען, :אנגעגעבעז
̂בעז מיד ױגיןן. די טןורלאזען םער  חי
 די פון ,.®נערקענונג״ במקומען נאד ^זוי
 ^רניי- די ®®רלאי־ען און... בתים ♦1בד

םער."
 ■יאגראם איגדוסטריעלעז דעם םיז

 — הײנם, אינטצינײשאנאל דער פון
:לעװין דר. ^רײבט

 די דאס איז, גזןדמנק געמײנער‘?* ״דער
 םוז ארבײטער, די גונסםען גו ױ:י*ז,
 ייי רעקאגסםי־אקםזןז צו ח«גם # נעחםען

̂- און *ם8געװיסענח אינדוסםריע  סיסטעמ
 דער ®ון םיזנדען9*ו׳ •עכניאע די מי׳ס...

 איצסיגע די ײי גונז ®זוי אינדוסטריע,
̂בען מעטאדען. ביזנעס  כיט געבראכם ח

ציע, און באןןס זיך  קײנע און דעםארמלי̂ז
 נים חאבען אסאסיאײאאנס באסעס די םון

 #דער »לײן גרייט, זײנען זײ *ז געװיזען,
 אוגטעיצונעחמען זיך !רײװיליג צוזאמען,

 ײד געמ«כסוע; ק«ליע דאס מאיריבטען צו
 דער אין טענדענצען די שטעלען צו געגען

*^מיגטזג^״ צו *ימרען וואס איגדושםריזן
 האכען צוריק יאהר צװאנציג מיט
 גע־ דארטען און דא ארכײטער אביסעל

 זויגערס״ - ״בלוט באלעבאטים די רופעז
 די פדט ״נידער :געישריען האבעז און

 םון 90,000 הײנט, סאפיטאליסטען״.
ײ  אויסער״ זײערע דורך םאיטראםעז ׳ז

 זץ־ אוױי נעהמען באאמטע, װעהלטע
 םאראנטװארטאיכקײט םון טײל זײער
 אינתסםריע דער םון װאוילזײן דעם פאר
 רײהע םארעחשטער דער אין זײנען און

 אפשאפען און ארד־גונג אײנצוישטעלען
 דאס םראדוקציע. דער אין ״װײסט״ דעם

 'װאס ײערעז צײטיג דאס אויסװאקסען,
 דראםא״ אזוי םונהט איז דא זעהען מיר

ע- װערט װאס געיעיכטע, די װי טײצ, ד

 ווע־ קלאוקס װאו *שטעדט, אנדערע די
 באדינ־ דיזעלבע װאו און נעםאכט, רען

 םח זייג^זז ט,1אי'נגמםיזל װערען נונגעז
 בא׳־ די םאר װיכטיגקײט העכסטער דער

 בא־ אויסגעקעכיפםע די פון פעםטיגונג
דינגוננען.

A
 די אײנצעלהײטעז אין כירזען אודאי

 *״גע אונטער^ײדען זיף אגריפעגטס
 ספעציעלע די צוליב אנדערע, די פון

 ״איז װיכטיג אבער צױשטענדע. לאהאלע
 די םון כאראקטער אלגעמײנער דער דאס

 דערזעלבער. און אײן איז םאדערוננען
 איצט ?ןיקאגא אויף וױןט לכדצל, אזוי,

 איגמורענס־ אנעמפלאימענט «ז האנען
 א ױניאךאײבעל, סאניטארי א פאנד,

 און קאנםראא,' אװ באארד סאניטארי
 װע״ געםאכט קורצען איז גאר װעט אויך
 אונ״ גרינדליכע א עקספערטען פון רעז

 קלאוק״איגדוסטריע דעױ םון טערזוכונג
 סווי א מאכען זאל װעלכע טיחאנא,’ איז
 און בויךסברות, םארלשײדענע די צו

 װעלבע םאקטען, קלארע ארויסכרענגען
 םון לײזונג דער צו העלםען קענען אלײן

פראבאעמען. פאר^ײדענע די

 קלאוס־ די אז זיכער, זײנען כדר
 צוםרידען זײנען ׳שיקאגא אין מאכער

 קײ| ניטא אנרימענט. נײעם דעם מיט
ײ װארום אורזאכע,  זײן. ניט זאלען ז

 מעהרסטע די םון סקײל םיגיטוש דער
 קלאוק־אינדוסםריע דער אין ארבײטער

 א נעווארען, געהעכערט באדײטענד איז
 דער צװישען םאד^טענדיגונג נעסערע

 ״פטאנד צו איז בעלי־בתים די און ױניאן
 אלעס דאם און געװאחנן;# געבראכם

 אױח און אוםן, פרידליכסטען דעם אויף
 זיכער אוםן. דעסאקראטי׳מסטען דעם

ײ האבעז  פיהלען צו אורזאכען אלע ז
ײ זאלען נוט. זיך  און םצסםער גאר ז

 ױניאן;. דער צו זיף האלטען געטרײער
ײ זאאעז  ‘םארדרע זיד יאזען. ניט נאר ז

 געכ־ א פון אימױס םיט מוחות די הען
 טאג. םארגעדיגען א אםילו און טיגעז
ײ זײען  עיקר חנר אז געדענקען, נאר ז

 עם און ימיאן, די איז עיקרים אאמ 1סי
תן ציים, די באלד ^ימצז ימנס ̂גאpיr ו $ 
 םח דיכמזננ די r» נעהן נאר ניט װעס

»י! דאם יואס יארחי גיי  קײן גאמים י
o•י< pH װעם n נאר אאונדע, n v m 1

n »זױ  •pyi

כאוזענזנג אדכײטער
פ (״די ס ד ױ װי|. יואיס דד, פון ײפ׳דיועוס׳/ »ױדענט װ jv•• ז 608 « o נ׳ו P T.

)$6 ייינק. חינ׳*, װ. נ,

ס »ון אנ ן קיארק*). אױו ו ן.״ויגל>עי׳»ט ל. ו

 ׳*«** איו •ווסירט, האט דאס װי ט1«עה
נענד.
 ד׳ןר lie קאויטיטו ענעדיגסטע‘׳ די

 «ן1דער*«ח װאס די, זײנען נע־שינטע
 ,1W0 און 1909 יין טטריימס די ױענען

̂בען װאס דו נוןנץ אויפגסטורעדט ה
i יאיה.

 זיך \vnyi •טסירונגען עטאיגן
 מיטיגנ דער פנדערע. די פון »ן סעהר

 «;נעפי•;־ האט װ*ס ױניאן, קופער »ין
 סטר״ק נענערטי ויייסטס^גער דעם נען
liw אין o; גע־ ײטנען װ*ס דעדעס די 

 די װןינע איז ׳פטונדען, *װײ דױערט
 iv נעװארען נעװארענט ויינען ארנ״סער

ו םטרזינט*ג, זײן י  :אינעריײנען iv ז
 *,,ר״דע •וננער א םון אויפ׳פטעהן דאס
איהרע מאדט; א פאר׳׳אננט האט װאפ

ר8״ :ײ׳נרטעו ייר«נחן8«8  *.18 18 נ*ן ׳
 די נסען סטרײש י)8 ס״דעי, נ״טער

i i 8*1 וסערטר»י*נסטמ8 n j f o r i v 
 ם8י1 רעמער די דערס iv טיעד ׳פוין נין

ײן8 י)8 ־•.־טונדען רעדןן ד מ  !*•״ סיר ;י
 נטיא״*iv 8 סעיט8ר>8פ ה״נט 8י נעו
עו8י ר*ר י*נ8 דען  פדער סטר״קעו 8* י
 רע־ א פאר ;8י8* *ד8 סטרײשען, נ*ט

v*vil8t, א8י סטי״ה גענערא? 8 דאס 
װערעז״. רערקיערט נאי*ד

 םון יפנע׳טפרונ;«ן18 יז8 עוי׳ם דער
 ״נ״8 איז יע81א8חני די ו)8 פי׳^ער די

 18י ;ע־וארען. ט"vוט•r״או;טער •טט*ס*נ
 יחר8 ״װעט :18ערמ8ט* פון נע8פי די

 vb**i*8 לטע,8 די זיך ו*וי8 נעהסען
 הענט טויזענט **nv די »יז ונועה?״^

8 טעיסונדינ ו*פ;עהוינען8 ז*ו האנען

יוניײן״שא•. םאניטמרי כאדערנער «

/

כראנםיננ און פ1עכע
סאציאליס־ די האם װאף א*ין אין

 צוױי איהרע פארלארען װעלט טיישע
 פרידריף םארישטעהער, פראמינענטסםע

 פון פרעזידענט ער׳שסען דעם עבערט,
 הזשאלמאר און רעפובייק, דײט׳שער דער

 סא• װעלט־כאריהסםען דעם בראנטינג,
 ישווע־ פון פרײם־מיני-סטער אח ציאליסם

 א געװען איז עבערט םרידריף דען.
 געװען איז טאטע זיין פאלל. םון קינד

 איז אלײן ער ישנײדער, אײנםאכער אז
 א דאך, און זאטעל״מאכער; א נעװעז
 גײס״ גרויסע זײנע און םרײס זײן דאנק
 געװארען ער איז םעחמקײטען טיגע

 װיכטינסטע און גרעסטע די םון אײנער
 ער־ דער זיין װעלט. דער אין כיענער
 דײטשער דער םדן םרעזידענט שטער

 נע״ ארע װעז צײט, דער אין רעפובליס
 צוטרײסעלטן אזוי געוזען זײנען טיטער

 דער״ ניט האט בױדער א ברודער א ײעז
 דורכגע* האט דײנדשיאנד ורנן קע:ט;
 נע־ איהר אין צײט שװערסטע די לעבט

 נאנצע ױדער בײם בלײבען און יטיכטע,
ט אליין דאס יאהר, ‘6  די אױוי וױיז

 םאלקס־ אײנפאכען דעם םון גרױסקײט
 זאנען: מעז קאן רעכט מיט און קינד,
 לענ־ װעםעס םון פאלה דאס איז נרויס

 גייס״ אזא װערען געבארען קען ov דען
 סאציאלים־ די איז גרויס ריז. טיגער
̂טע  האט ער װעלכער אױף לעהרע, טי

ערצויגעץ. ױך
A

 מיר זײנען אלץ אין ניט נעוױס,
 זײן גמקענט און געװען .אײנפארשםאנען
 דאס אבער איהם.• מיט אײנםארשטאנעז

 אונזצר האר א אױוי נים םארםינדערט
 ױיסט, גרױסען זײן םאר באוואונדעױונג

 אידעאל זײן צו איבערנעבענהײט זײז פאר
 אויס״ »ח טאסט גרויסען ?ײן פאר און

 רעכט םים װעדט װאס נעחאלטענקײם,
 פײנד. און םרײנד פון לאװאונדעדם

 זאםעי־מאכער״ דער עבערם, פו־ידריך
 לעבען שעחנעם גרויסען זײן כױט האם

 אזוי און י איגמםצרבליך. זיד נעסאכם
 װמט חופובלימ דײטמע די װי *אמ,

 םענ רען װ* באלד באלד, און אעבצן,
 פרײע ם^א6םאצ^י די אױף חאפעז

 דער װעם צאננ אזוי ראיובצי^ רײסש*
V גאםען r v n' ^האס ותאמד צגמךנ

 דורכגע״ ענערגיע גװאלדיגער זײן מיט
 די דורף רעױכייק רײסשע די פיהרט

 עקזיסטענץ, איהר םון יאהר 6 ׳עווערע
 אכטונג און ליבע טיט ווערען דערמאנט

 נאר פאלק, דײט׳&ען דעם םון :אר ניט
וועלט. איבערינער גאוצער דעד פון

A  4
 דין לױט איז, בראנםיגג הז׳טאלכיאר

 אריסטא- אן געװען דוקא אישסאטונג,
 װי געװארען, געבארען איז ער קראט.

 העטדעיע. זײדענער א איז זאנט, מען
 זעל- די םון אײנער געװעץ איז ער אכער
 ניט לאגג האכען װעלכע מעדשען, טענמ

 װאוילםאג, אין לעבען בלײכען געסאנט
 מיליאנען די זײנען איהם ארום בעת

 און עלענד. און גויט אין אוסגעקומען
 גשפה זײן םון פײער גאנצעז דעם מיט
 אריסע די םזן זאך די געמאכט ער האט
 און זאך, זײן פאר נויט־לײדענדע און
 ער האט m יאהרעץ איגגסטע די פון

 װידער^זטאנד םון גײסט דעש נעװעקט
 אונטערדריק־ און פאדשקלאםטע די בײ
ײ pא טע  בא״ םון תורה די נעבראכט ז

 סא־ םון געשטאלט דער אין פרײאונג
 האבען פארפאלנוננען קײ;ע ציאליזם.

 ביז ענערגי״ש אפגעישראקען. ניט א־הם
 אנגע־ דעם אויף גענאנגען ער איז נאר

 דער ועװארען איז ער ר.יז װענ, נומענעם
 אױסנע־ ענדליך עס האט ער זיגער!
 רעבעל, אסאליגער דער דאס םיהרם,

 ארײנגעװארםען מאל פילע איז וועלבער
 דער נעװארען איז טורמע, אין געװארען

 לאנד, דין אין בירגער געאכטעטסטער
 םרײם־ געווען ער איז כאל פיר און

 סעהר, גאןי און שוחנדען, םון םיניםטער
 אמוד ישטארקע, א אויפנעבויס האט ער

 ״שװעדען, אין באװענונג סאציאליסטישע
 נע־ בראנטיננ איז צײם דער םיט און

 אינ־ אננמזעהענססע די םון אײנער װאדען
װעיט. דער איז פינורען םערגאציאנאיע

A
 זיעען בראנטיננ, און עבערט גדידע,

 זײערע נאד !יעען מױט ^בער טױט.
 איגשטערב־ איז נײסט וײער סערפער.

 גזד חאבען וײ װאס םאר דאס, * ליף.
 דאס געשםרעבם, און גצ׳אסריסען לעבט,

 ד• פון קאםעגאוײע די אין דייז ברטנגט
אוגמםעדבלימג. וחמעצ

M ^111* * יײתי w i די י#•
*י *i ח ה י W 1צ זי W ]♦« 
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i*4 צר |Y11 סטצד, o 9 w״

Em  r n c o  v *  i n y p 
i »ון גאט m\ ' m י in —  ,nhmm 

v* op rvm, ראס tn * m •אר®
W  r w  f 'r»  r t i i  m n 

 ם/ף o*w נצמאדד און •דס׳/ וײער
o מצנען לצנרארע n יטי*ל1א j •י- 

טיטציאיטצר^ײ דאס — *סארטועסייד
i n  V* v iM w  vn ypnys* pz 

y•יyfנרy rסון אנפאוטרױאונג ר Byi 
'/IPS'UOPOH

n פון וױנטעח״ט pin ססר? "0 
 וױ puy4• דד. פון נא׳צרינ^ װערט

i פאיגט
 װעיא ̂»11» יאוזי 4:י M9t<9 ״ױלי

y די irry i וון n אד• ורוימדמי^מי 
 |1א י^יןן y4”• 11• גאנל״• גי*ומי

אנןאמנדיגזדיוינעײצמו• וון רןד«ות;
r •*לצ n לאנעיי *ידצאלצז, צו קי*« n^

 yitSii tyj#fir»f *ןאי i*r*n יאיצז.
m n ̂עד •ון  גערןכ• אוסויפפ אוג״

iy •ארוזנען » * tiif» * n f r t  17M111 
r 1 עפ a«r flfii• דעס וון t  M*n״ }i 

lyiytiyt יוײנצעלנע n יון אימגעגענען
•m בפלוײוען״ flJfyyi יע עס ד.»נען ױיוס
^עז i**r״,j**j**6 גען  iyiy i* אינעײ̂ע

 ן מאגען גע?$ג• ח$נעז ײ1 װאו *נדעײ•,
 tn ןלש איגײיצד די ?מי לעגען. בעשער

 ןן• װײפער ז״נען גיליע, »ינדוסמריעי*ע
 1א געיינען צו איג״א דער מי« געגוןנגעז

 AfOpm ,ivuprtpp לײזונג עקאנפמי׳יע
(1• נןזעל■ נו§א. אינדוסמריע דער יוין
סןן• Off Vii חונמ-« ח«נען געדפנלן, מם
nyn• Ajrr ײז^ז יזז מי
***lyn W W I typ*ווינדוס • ■0 ii

קאנספרוק״ ײען,J 9 19 •***< װאס ביי־געי
 עם1 סןקיאמיוידעןjn if ?אנןיי מױוען

r«$ ו ױן» ipvvm npop וײן pun.*
ifvroprm חנר אט jfp אטןי• vu 

 nn* םעהי tyipnyi אױסגעסאכטען
 1• דער אױןי וױ וrנץ-טיyרyאנפp דעם

v ' ^ opp, — כאטיע pc צײט צו צײט 
p סאדגעלןוטען אלץ גאד דעען p 'n w 

|,yiJionor;yoriY איגדוססריעאע
 קאגטר-פא• און די/סאדעחנגען פון

o די ־און׳. דערונגען y w o n  y^fnjy 
 n .פון ; png נעכט• די אץ ״שיעט

 V סאר םאניעװרעס און האמפראכדסעז
yiyoy3 א פון און •אדצ̂י lyi^ io 

py c אדןי ױך אײנשםעיען nאנאכtyrn 
onp:, איז ipmpvz i n  T ^ iy |צ 
 jnyn אײננדצמעלט ?אל עס דאס חןם,

 D חאס oy 1א11 דארט ארתעג, מעחר
 סון דמחארדק n אח כאאס. חעח»ט

 V lie דערצעהלען יראצעסיע דער אט
 א*ן ד.א̂כ װאס מענ״עען דיטיגע סך

 ,tiniyj זײנען דאס נייטכעדןאי״םען. דעם
אדזשעס,  AP1PWVU*' לא׳יערס, ̂ד

̂עדז״ש דאקטױרים,  כמ ■דאםעסארען, קא
 מע״ גאװעדנארס, פיגאנסירעז, טוצד,
 סעגאטא̂ר סטײטס יװײטעד יארס,

 -• האבינעט״ריגיסטאדען, אפילו און
y א גע׳שיילט האכעז ״אלע ^ i |*א 

 r— לעוױן דד. זא;ט — נעיציכטע״ דער
 צןן דודכפיהדען געהאלםען האנען ״אח
ישטאנד״, איצטיגען דעם
 חאד 1910 און 1909 פח סטרײקס די

 אוועקנמ״ סאא אלע םאד אײנמאל בעז
 אין כיאכט א אלס ױניאן די ישטעלט

 אנגעל זיך האט ov איגדוסטריע, דער
 און קאנםערענצען פון צײט די םאנגען

 סטרא• טלחמח די אונטערהאנדלוננען.
 צו ולאץ דעם אפגעטראטען האט םעגיע

 גע״ צו — קדעערײען ישטאטסמאנשאפט,
 יןא״ און םאדמטענןיטגג געגזײטיגער
אפעראציע.

 ״-״יראטאהאל׳ דעד קוטט צועױשם
 אנרי• האלעקטמו ער׳עםער דער פעריאד,

̂ירער די צװי״עעז מענט  1או מאנוםעקט
 געוו$ך גע״שאפעז איז װאס ױניאן, דער
 געניאליטעט חגר םון היאוי דער מיט רען
̂אדזיש פון  fp>m vא ער בראנזײיס. דז

 אין גלױבען טיפען א םון ״באגײסטערט
 אינדוסטריעלען א פון מעגליכקײטען די

 סכסובים* אינדוסםריעלע y״אל םרידעך.
 ״אזעל• םײנװנ, וײן אױם געווען זײנען

 ענטוױ• נעקאנט האנען װאס זאכען כע
 נאכנעבונ• תרך וחןרען געסעטעלט דער
 עוחד דיזע אדער זײםען, בײדע פה גען

 וחד באױיםיגם געקאנם חאבעז רינקײטען
 נ•7פארלזט אעדוסםריעלעד אן תרך רען

דיגוננ.
 ארױסגע• זיך האט נעניאליטעט זײן

 -7טאא זײן ריכםונגען. ב״דע אץ וױזעז
 V ipoovpi האט ערנסטיןײט און ראנץ
 באילעבאגדם די ip&pi'i איבער בריק
 אמ• נעטאגט חאנען ארבײטער די מיט

 צד די סוז איגתנט דעם בערישירייזען
 "\1 אינםעדעפען. זאםענשםריםענדע

 -7< איהם חאט־ ותנקען .םרובםבארער
 תא■ססאיגת א.נאםי^יכען טאר סאכם

wnmr r האם ער אינמזעגשר. יעז t
r t (® י * ׳* י יי • *
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 אינלוגט״סנלע אידע• 4פ*“» אױ*
 אש ווע״ט איג*;ע״ע:ט איז סישט?ש
ט air ד*ײ בא-זען נעסטע: ק  װאס ׳»
in״j י*ןן•4צעמד :;v* נ»טצר,-ױא4ײ 
 ז״על אמעא״נײט ••;•יע• ־א:•; װעלבע
 עד דער אױ,* •♦גען4: רצבעי, נאגצצי

 עלדהטעדדריטת:. r* א*;:א;צ;; טער
 דיער ײאש דעש, ־י“א יןײןענל•; גיט
 בייגע״ ,פ*' יוזו- ־זאבע* c*^2 א,ץ לי•

 פא־ pc פא״טזןרלומ לעל צ• טיאגען
o רע* pc לי״נטום טעריעי׳ען iW 'v m, 

PU ,4 די ויעען 'tצט*רא;צן• pc דער 
•ft אעדוסט״יע  אױןי אמעוױוצן אפט •

 זייערע pc אונטע־״צטיןױנ; ארידצר דער
קלל׳שע צ• אנהוטען כ״-זען אדע• קרובים

ײ טען.4צדמד:-אגשטא
אוד נאו חנלצו pH ״גע״,4? דעי

 י־אסט ד» אין פא״דיגסט רענעי״טצש*;?•
 איג״ ראנט םאר״־ייע א טצן4אױסצילא

 אוצושפארעז איבײטע־ אז פא״ ד4פעג
 װען זאמלאז יעבע; צי אײל ט4גע דאס

 איגא״ ךי שיואןי. ײין איט ס׳וחןרט
 דערינעל שטלענען אינ״טצל דדלטע

 כ״יםי־ען, אגדע-ע דױן זיף םארזארתן צו
 סאס״עטיס, בעג^פיט פ־אטױרגאל וױ

o* קאלצחסיײצ jm r r מי־טער־ אױ 
 א״יף א־נטעישטיצעג אן כ-ט פעגשאגש,

עי׳טע•. חןר
 גאגץ א זיןי צעפינט אטע״ײןא אין
 סא־ כענזפיט םיאטױלנאל צאײ מלייגע

 עי־טער״פעג״ ען4צאיז :צ4ײע ®ײעטיס,
 די וױ ײגיאגס, אײנינע גא- א•; שאגס,

 יתיא; טיפאגיאפיקער 4איגטערנצשאגא
tut •איגטערגצשא״ חאפמדיס גראגיט ד 
 פעג־ אױס צאהלען אסאסיא״שאן, גאר

ז '4ו *אגס מ י .9 י ר סז " נ י
 תזעצ״ סאציאלע די נאםדאכטעכדי;

 נײ לצנדעל פארש״דענע א*ן געבונג
 דדיי געפיגצן כדל ען4װמ טא;, דז״נסיגס
:טצל״אוגטעדשטיצוגגען4צ םין םארסען

 אונטערשטיצט שטאאס דעי ותן )1
בעגמפיט-סאס״צ־ די םובסידיעס דזרןי
 טעסבערס דיצלע צאהלמן װעלכצ סיס,

]« 2 : wr:vi~>po}p( איײ.״ ס׳איז װען 
 עיטזר* אכיי;אטא-*שע אן טנפיהיט

גס  והיעןnr ארכײםמי די אין אינשי̂ר
 דער״ אכער •ײמױם, בא״פטימטע א אײן
 ארבײםס-געבער די אױך ען4**^ כײ

 נאטײיינט טטאאט דעי און ןןך^ײעי
̂ט זיד  און סובסידי*, באײיטמגדע- א פ

 יענמןונס םין סיסםעם פי״ע א וחנן )3
m ישטאאטליכע אײןי א״גנעשיהרט 

 םארזןויגט ^טאאט דעי און כױםא*ן
אױןי איבײטעד או;פא־רע;אי:ע אאע
, ט־*י.4ע דער

״ יז«טע די נ$וי װ  פון פאדסעז «
 בא־ וױכסינא א ^כען ע;״*;א;ס1עאנתר־
 ארכײםזנר־ גא:*ען דזנש פאי־ דײםונכ
מא»ס.
D״ir די ; : r^ ;^ ארביי־ ®אד D:jn״

o גזײאדעז אײגנעשיהרט איז סאר tn jn v 
n .1889 א^ נ^ד ד^יט%אגר אין r־ 

 נאבנעטאן יענדע- אנדערע וזאכען מאר
o n פיי, דײם״שען ״י p אין אכעד בי p 

 אזוי נעװען גיט םיסםעס די איז לאנר
ױ אנטיױתקי׳ם. גום  דײםיפלאנד, אין ו

גע־ופע; רעכט טים 1914 כיז איז װאס

 כ*ר פון ״א;ד קי״אש״יצע ,דאכ ;;‘;עדא•
איג״עןלעגס׳/ %:עי

 בײ פענ״צאנה, ;,ש ש»-ב ;,ד״יט ױי
טעי׳ יןליגען אײנ״יטע• ד• װעיכעײ  עי

ײ ;טע־עטיצוג;עז4א  אמעדײגעש שין פי
 :ע־ אײננעפיהדט א-ז גױלזטעט, :לי4ר

 יאהר L’5 דיט 4טאי עײ״שטען ןוים ױאיען
 יאדזױ אין א״יסטיאי״ען. אין ןױליק

8»1>h עיישטע דאה געױען א;ד4ע;; איז 
 דאזי־ די אנצונעדען אײרא*א אין רא;ד

 אנדע־ אױף דאכען גאכלעש כיסטעכ. גע
 םראנק־ װי ־יענזיעל, אײדאפעאיישע רע

 די דורבנעםיהרט רעגערארין, און רײןי
 לויט שאגסיטער־פענ4ע װעגען געזעצען

ען דעש  האט 1919 אין כיוכטע־. ע;;י*̂י
 אגגענרמן םאײאנ״ענט עגױי׳שע־ דעי

 פעג־ אײדדפ ״אי־ד צום אפע:דטע:ט אן
 כאדײטעגד -אט װעאבזנ־ איט׳/ *צאן

 פאיטנע־שרי־ דאזי;ע רי אױסגענעסעדט
סארזאיגלנג. פאציארעי םון פארפ טע:*;

יע־ איז ;עזעץ ע;;רי*טען דעם לדט
 װערנע א־זן בא־ענטינט ארבײטער דער

 פון קריגען צו קאגטרײביױשאגס ס׳איז
 70 ױעיט ער װען פע:*שאן א *שטאט
 דעל :ויטבאדעדפטיג. זיא אין ט4א יאל.ל

 ארביײ דער אז ׳אנעױ םאריאגגט געזעץ
 זאל פעגשאנפ, קריגען וױא *װאס ׳טער
ן ״  20 וױ װענינער נים סיטיזען א ז

 װע־ ארנײטעי געװאיענע כליגד יאהר.
^I א סריגעז צי כארעכטיגט -ען r:ys 

 אידיאטייגע יאהר. 50 םון עלטער ב״פ
 אינ־ םארלירעז י״שיכוייס אדעי פערזאנען

 קײן *ענשאנס. ,־ייאו רעכט דאס גאגצעז
 אסזאנען :יט אנער טעז טאי אדכײטער

 ערטער ביז׳ן א*ז ער אויב ■ע^אן, א
 בנדטך רעגמלסעסינ גציוען ♦אחי 00 מיז
 טדײד א פון טעמבער א יאהר 10 פון

 בענע־ ס׳איז װערבע האט ײאס ױניאן,
פאנדס. סיט

 א האבעז װאס אדבייטעי־, א^טע
 דאלאד 250 םון אײנסונפט יעהרלינצז

 צו בארענטיגט גיט ז״נען׳%םאחר אדצד
װעיכער םון סאקסיםום דער א

ײאך. א דאלאר האלכ א און 2 באויז איז
 רויט ?יף בײט יעגשאן דער םוז הױף די

ױ ׳דעס  הבנסות איבערינע די ס׳ז״נעז ו
 אאע פח אז בו/נאי ארבײםער, ד״ןם םון

 אר־ ארםער דער זאא צוזאסען סותןאען
ױ טעהי האבען נ״ם ׳בײםער  דאאאר 5 ו

 פער״ םױזענט 896 יפיאיגג!. 20( ײאך א
 על־ געק^אנעז 1923 אין האבען זאנען
 צוױי איז ענכייאנד אין פענ״שאנס טער

 זײנען צאהא דאזיגער דעד פון דריטזי
 םין שראצענט יז0 איכער פרױען. געוועז

 די געהראגען האבעז פענסיאנערען די
 די א̂ו פענישאן ז־עד פון טאיזסיםושײייט

 א באטראשען האט דאוכה־הוצאה דאזיגע
פי:ט, כי״ליאז הארב א און 22 פון סוםע

דאלאר. •אן4:•' 100 קנאפע ה. ד.
 כטעט :אד איז סיססעש עננלײשע די

 איז נעװארען נאבנעםאן גארנים וױ
 צדריה יאהר אײגינע דיט אסעדיקא.

 אנגענוםעז אדיזאנא סנדים דער האט
 םופ דער רועאכען געזעץ, א דעש װענען

 א*ט* ערתאעהרט בארר האם האורם רים
 איהם דעם דל־ך און קאנסטיטוציאנעא

סמײט־באאטטע די פאר נאר .,ב^גראבע

 פא• װי טײניסיפאל־אנגעישטעאטע, איז
p זײנען אעיעער, פײער און איסלײטע r

 אטעי'לא אין געװארען אײנכעפיהלט
 די האט 1020 אין און שענישאךפאנדס,

 א אײנגעפיהרט גאװערםענט םעדעראל
 אאע םאר צװאגגס־איג״שורענס

 פרי״ אלס אפ צאהאען װעלבע באאטטע,
 און 2 פענ״טאגס עאסער די פאי כי-אים

סאלאריס. די פון *ראצענט י-א״ב א
 פאר פענישאנס פון ;ױטיגקײט יד

 א*ז סטײטס ױנײטעד די אין ארבײטער
 װי וועניגצל ניט גרױס. זעהד דוקא

 איבע טעי4ע אין פערזאנען 1,250,000
‘אעטע־ישטי אין זיף :ײטיגעז *אהי ־ס5

 כייט ההר׳ישע אדער פי־יװאטע פון ציננען
 יעדער קריגען אײטע דאזיגע די לען.

 אונטער־ אלס דא^אר טיריאן 250 יאליר
 טי: װאאטען זײ װעאבע אהן ״שטיצוננען,

 אגנעהרען, כי׳קען עקזיסטירען. געמ:ט
 דעי־ ארבײםער 18 יעדע פון אײ:עי אז

 געפי־ יאהד, 05 פרן עאטער דעם ג־ײ:ט
 קודט און דחקות גדױס אין זיך נענדיג

בעטעא־ב־ויט. צום סוף 4כ סוף
 עאטער־פעניטאנס ׳ פוז םראגע די

 איבײ־ אטעדיקאנער פאי •צויז *צטעהט
 ,1912 זיגם פארם ישאיפער א אין םער
 האט טאסאט״טוזעטס ײשטאט דער װען

 א געכיאבט קאטיטע באזונדעד א דורף
 לאנע דער גון אונטערזוכוננ ניינדליבע

̂טע אריטע םון  אין אײך ארבײםעד. אי
 פענסיל• און אהייא װי סטײטס, אגדעדע
 עהנ־ ;עװארען . געםאכט נען“זי • וױיניא,

 האבען יראס ט, צונר״ימוננס־יט, אי:ע
 מט״טות׳דיגע קײן נעהאט גיט אבער

 יעצטעד סאכיע דער אין ער״שט םאי״נען.
 ארײס־ אטא< װח-ער פדאמ די איז צײט

 און עפענטאיכקײט דער “פא נעישוואוםען
 אז עאנסעז, דא אפילו שוין ס׳זײנעז
 פונדא־ א ווערען געאײגט וועם אינגינען

 פאר• עלטער עטטטאיכער א פאר פענט
c אױט אמעריקא איז זאר;ו;נ jn עגנלי־ 

טוסטער. ישעז
 דער םאר קומט מאל איצטינפץ דעם

 אינדוסטריע וױכטיגסטעץ דעם אין קאמ^
 פענסיא״ אין — אסערימא םיז ישטאט

 די אן פיהרם קאכץ» דעם װאו מײניא,
 2 כױט אײבאר. אװ פעדערײישאן סט״ט
 אעדזשיסאײכד&ור די האט צוריק יאהד

 אסיסטזןנם אײדזש ״אאד אץ ^גגענומען
 געשאפען n<fD וועאכען דורך אסט״,

 ײעאכןנ ?אפיישען, ססײט א געװאיען
 אונפאר־ צו פענשאנפ אױסצאאען דארזי

 האט האפיישמז די אײט. אאםע פע״דיבע
 אג־ דאלאר טויזע>ד 25 ברויז נעקראנעז

 2 פון פיטך אין ארבײט דער פיט צתעהן
 נישטעע נאטיראיך'א איז װאפ יאהר,
 אױ«י נעקאעהט יזוים האט װעאכע סומע,

 באאד עהספענסעס. אדפיניסטראםײוש די
 רעאק־ א מווארעז נעיטאפען אבער איז

 ״פורהױז די ארגאגיזאציע, ציאנערע
 צואיב באומי׳שט וױא, װעאכע ברעײד׳/

 בשום סטײנדבױדזשעט, אין עקאגאפיע
 זאא גצזעץ דעי דעריאזען נים אופז

 ארױם־ האט זי קראפט. אין ארײעעהן
 איג־ אן קאונטי־קאורט א פון נעהראנען

?אפישען, סטײט דעד געגען דזשאנקשאז

 ם־וצה. :יט איז מ*סקװע אז מודא, ה«ב א*!י אבעי
 אי• קאםיניםסישע־ א םון איץ חרום׳ט־נאזי זי

 זאר עה אויב און, דײנדשלאנד, איז בערמיעגײש
 מאגאר־ א פוז רעסטאװראציע א ןוו קוסעז םאיז

 נרױ* א האבעז טאטיזװע װעס ד*מדטרא:ד״ אין כיע
דעם. איז חרק כעז

y די »n ר״כםיצ. »יז עס r n n ותיעז *ײיעו 
dp y :»יי ננאריגעז. v *m די פאיתקודען »ײ 

p* קולידז־ש ןיעזידענס סא ו׳י m  v
 ׳••יאו יזי־ m יײדצגרמ מקייהישײו״ •לש »סס,

 דיזיקירעו י7•כ ס*ז r* ײניפנ^ pp»r» פה
p אח ir  ? rf ljn rn לע• אוסג?דזידינמ אונזעחן 
pt-.# ד»ס tprg דאס :מודח ••גןןאגשז איז

ns ■»mo;p npi ח«ס םײזזנםז מועדלמע ײ 
 ני«ד חמדעיס •אימי םון rn ײ דצרגיייכט

jragr »*!,״; «d t» n ח»ס •יעײײננס
n נזלינגזגס®? די מומדסעז m, װ*ס *pn■ p 

ס א געתאיםעז. אסאר ה*ם ויו

»r ל*ז ?pm יױס #*יסרײןז. ••ױ « 
m «ײז ®יו תװ re«e •m •יד, m, ױז p • h i׳

«f יז^ mp®P3 •איז אסזןיילא, וז ru i•
ד ׳ מג. p-pop3 p״p t* •go״j וילים י  ^יר

igp ,ig w rrg n  r »  m* נים •?p. /א dp יײנ?ז 
rד r r m  g .זאכ?י ppm  Mm? נים pr^g •irg 

p dptiי-«ת אש ־ pg  crn י*חר ®יזי נויססז די 
*ep m p i גיס ?.pr»t

”t גו, » r g יז• •®po nptjHt ipm•
f *•י rm*Mf י#ר n r m • • מ  ז*יז n® מיונ
m ®יד• איז אאאפײאט i p d *s «ת«ב איפז״*ג 

p p o rw  t i  v• • • » nn #ד י r ̂יו §ריאס חל
IP g"i« *רי P rP  ■,O D ■H Wr DU

ifn  , i r w r ג״י f T rפמ ״ m t 
•m i l

תי איך ^נ א  א:נז זיך דפז ראס װ«ס :•ם, ס
®טום, נתאנתרע! אוגזעיש או*ף זעצט
מז װיל נײןן איניי  ב־זגעס. רעניםיכת נא:ץ א רו

 ־g■ אוגזער בעגטאז, ,׳־;gcg דיסםריהס אןנזער
ס ליסיאסי־מוגעי  אײס־ גע:וכתז זיןי ד־אב•;; עני״

 אויפתשיהדמ ויע־עז ייאס ••עסעז, ,ד צוײיגיגמז
p אויף c  p*ing-.a י איז קיצעירינעס איעס, 

dvvwo .. ,ײ וױיסעז עורם, טר רבונו #כעי  ז
im ,אז נים im ״ תז ז עירינז cgד eg ײע  ליוו

g:רױסpנתז p d •ד p r r r k ײ נעסעז  די ארויס ז
 ײ•9 אוז ■*עסעז, בי«דױ**ער די םיז :׳מזה סאםצ

 ױאו םעאםערס, אין איי*;טסעלזז נים װעם :ער
תיזז עס ט ר יי מי מ נז י ז p רײנש׳ אז r^ gngo 

? ®יעסעז

 םא■ דעם עבע־ט, םייד-יו פוז טײם cm מים
•*rpr'eo^g דעד םון ®יעזיזתנם npgo'n רזד 

 א IP׳־gv.Pi דײםמיאגד איז ר*נע די אי« ■וברי?,
 סויא igjgt חאם נתז .roo*Drgaoig ז^•

®gויימעי־יננ א ר* v t איכיםט^עז א:•© m 
מי נאנמ רעדם ד#ס זישים.  נױיסק״ם ד• סאי זי

om ng בזי ;ם«יהטא־בזגזש* m  pg* •זעי 
 P'rniim ד״יכדצע די אז pg?p א-ז «ד*ם בזי

 איז י.1®יסל prnprn אױןי mg ג»ן ׳כםאהם
pp• vt B3gi איז gfg קייםיעעז gM o:r:go*̂ 

̂םעגםעז rtpoman® *לע «אז  דײםט* איז ע
ip־g® ײר נוא*»י®® ^גד rm r, נ«• זעחו אוז 

»זיז נים »וז ריײמיה, די ■®סאינע?  די ^?
w •ח npgrnip g ון® mױנמר• ר

w יױז דים i מכל nrn.־

שסיװער נעװעזעגער האראי', נרן^י  ■רע־ •ר^
 רעיוב• אוננאריטער נעװעזענמי דעד םוז זידענם

 אםעריקא איז גקװאיעז iptg?p«'^g איז ליק״
t׳ עי tg ת:אי, cm סים t וחןנעז. םויר האיטעז 
 יאזט םעז דאס אוז לאנד, וײ\ איז לאנע רער

p וױיל ארײה ng: אירש n e  t'M לא־ סאדאס
p^gn א םאי אכיעריהא נאו נעיזומעז איז װעימ 

 איז נ*װ*־זנז. קיאנה ®רוצלינג איז םור, רעקגדשוד
 ע־ װארום נים, ליטיא ״?P לאי^י נ־אף אזיזי
 ע• חאם באדיננוננ. דאזינע די iroi:p;:g ה»ם
 ד• &רצגס#<ער3א ברירח? אנדער אז נזגלאט דעז

rn ידליא, א וחגיט g p העןרעכתר םשוײם ראם 
 סא צוזאנ? אזא א*הם pc אױיםנעײםעז *וחז
p א ז«ל ױאש :po םינ אסעריהא איז »g׳־ir ריס־ 

 װא ? »וגג»דן איז y:g? ייםי?ת1® די קרטי-עז
r א ז»ר רום :ro איז cm ,רײחיי־ם די װאו ראגד® 
 וער ®וו אײ;עס יעדעז נאראנםירם איז mm ®וז
 ̂נרײ• ppm impco:p imgn גים ,pםיםוציcגgל

pc?  :•gח gn tg ,cm אױזי עגםםעים ױחז -
c?m רייהײם, רעדע ותנעז ניט זיזי® nga, ,טום® 
̂לי ניא״  ער סgד װ#ים, זײז זז3נענמ Dgn תארן
cm רg ותנעז ײידעז :ים ■omg.^ ד#ס איז 
r3gא ״ rig3 תירמ. ®ײתי ?W  ogn '?ling 
®רײ• rpmr>r «ו ®ngu זײז נענעבעו נים

 דצר• גןײאי־ןנו ג^װאונמח דאר איז עיי .ג י י י ו ו
 זײו tpt Imfp3 איוןןנים tro o?gM נים, ותז *ו.

 אמוצר ®gn וו•® רgפ ?ױ, נםpרD ■יױ. ?י־^מ
f דא® Djpoengtm סם-מ  ttcP3 װער r g חיד 

y נתר | i  e ^ n v  w n ?p«m l  « n זמני^ו 
ל ותר •ח ל3זדי םוםר דער *י? לנמו גמו י י ת

 אפתשאפט דערבײ האט קאויט דער און
אונקאנשטיטוציאנעי. אלס געזעץ דעם

 טון עיעמענטען םארטנעשריטענע די
ײ־ פארררײםאבט אבער לאבען סטײט  ז

 קא־ די װי זעהענדיג אגשטרענגונג, ערע
 שװטלצע די אױס גוצען פיטאליסטען

 ס׳זאל אז דערלאזען, צו גיט כל־י באגדע,
 סאצי״ וױכטיגע א װעחנן דורכגעפיהרט

דעפארם. אאע
 הא׳־יס־ אין איז צײם קורצער א מיט

 ססיים־חאנ״ א פארגעסוןוען ׳פע:. בורג,
 צו״ זיף ס׳האבען װעאכער אױוי סערעדו,

 סא־ און ױניאךםיהרער נויפגעטראםען
 פרן פארשטעהער כייט װאידקערס שעא
 גא־ ד*;ר אדםיניסטרײשאז. כטײט דעױ

 אין האט װעיכער פינ^שאט, װעדנאל
 דורף איז װאס כיי, דעם ;עסײגט 1923
 האט געװאיעז, אפנעשאפט ל״אורט דעם
 פאר־ הײס זעהר קאגםערענץ ד־עד אױוי

i זײן זיא געזע״ז. דעפ טײדיגט n n האט 
 משונה׳דיגען דעש אויף אננעוױזען ער

 םארזאר־ װעגען געזעצען די אז פאקט,
 פעגסיא־ אין זײנען אײט אריכיע פון גונ;

א ױיני  די פאר אונפארענדערט געבאיבעז ו
 האט עגדריך, ס׳טוז יאהר. J0(3 אעצטע

 זוע־ נעטאנט אויסגעפיהרט, וױיטער ע־
 סאד־ 3000 םיז טישטאש צום סיו» א רען

 געועצעז .םארפאאנטערטע און עיטערסע
 ז*י און אײט, אריטע פאר היייף דועגען
 פאדע־ דאס װיי װערען, רעוױדירט כררזען

 0ט־20 פון בא;ריםען פאציאלע די רען
* יאהר־הונדעדט.

 פע;• פרי ארבײםערשאםט גא:צע די ־
 פדעזי־ דעם הינטער שטעהט סיאוױיניא

 אװ פעדצדײשאן סטײט דער םון רעגט
 װעאכער ביאורער, ה. דזשײכיס אײבאד,

 סטײט דער פיץ טשערטאז געײעז איז
 געזעץ. דעם דורכצופיהדען קאטישאן

 ארבײםער יעדעז פאר אונװירדיג ס׳איז
 זיין םון יאהרען אעצטע די אפצואעבען

 עאענד באײבט ער ײעץ יזגבעז, שװערעז
 ה. ד. ״פור-הויז״, א אין היאפ^אז, און

 םון אפילו הקדש. אדער זקנים, בױשב
אוים, ^וםט שפארזאטיז^ט״שטאנד^וגקט

 אויסצוצאהאען עקאנאםײשער ס׳איז אז
 אײ־ א׳ייטע אאטע פאר*ארימע, פענשאנס

 אנ־ און באגאדיעאניעס אויסהאלטען דער
 דוזען װאס צדקדדאינסטיםושאנס, דערע

 אדמיניס־ אלס נעאט פיא אײגשאיננען
 דא־ םיליאן 5 כױט עקםפענס. טרײשאן

 בע־ פענסיאװײגיא װאלט יאהר א אאר
״20 פון פענשאן א אויםצאהלעו סע:ט

 נויטבא״ 2400 צו םאנאט א דאאאד 30
 האבען וועאכע ארבײטער, דעיפכױגע

 עא־ דער אויף קריגען צו רעכט פולע דאס
 טרוקענעם א געזעלשאפט זײער פון טער

אוםן. װירדיגען א אױףי ברױט שסיקעל
 עלםער־יענשאגס וועכען סראגצ די

 װיכטיגע א םאר װערען געסאכט םוז
 ארבײ״ אטעריקאגישער דעי אין אישו

קאטן״ מוטינער דעד אױב מעד־באװעגונג,
 אין לײבאר אװ פעדערײשאז דער םיז

 מיט ײצרצז נעקרוינם זאל פענסילװײגיא
ערפאלנ. אז

בײ״ טויזענטער צענרליגער אױב אי
 על״ דער אױן* יעבען צו אױס מוטט טער
 םארװא:״ און דלות ביטערען א אין טער

 װאס פאופערס,, אין־ װערעז ‘צ דעאט
 פריװאטע הון ״,^לחם״ענײם אױס בעםיען

 די איז צדקות, געזעאשאפסאיכע אדער
אמערי״ אין ?לאס ארבײטער פון םליכט

 א פון אײנפיהרונג די פארלאוגען צו הא
 יעדזן אין ■ענשאךםיסםעם כיאדערנעד

םטײט.

 עס הינקט ®רײהײט רעדע אונזער םימ cgn טע״
 רע*ארם־ סטיים דעד אז אוז, אונםער. עטארק

 װי האנסם'סוןויע, די אויד םען הערם װיל, פע;ט
לאץ. די

p אודזער ױזי דאם Tgp רי n ^ o: בי־ א ערד
̂בט, סעי m’ נױ כאכדש אוז ןײק g 0 אײ״ א*ו איז 
 ביםעל א םים ברויז tmnrp:cg ײעצער ניגע

 «ר איהר ogn ®לעצער אנדערע איז אנער מרעל,
rpg im חיבשעו א o?gop3:g זיף לאכןז » r־»P 

 בם.gגרp3אוי® MTg איז זי װארוס קינדער.
 זיײ רpיגרpטע:♦שענ די זיד, דאכם נים. איף וױיס

 ציי״ pריגp®ריח רי אין װי איצט, ערנזי נים נעז
 ־ ®©,ngngi «י חאט ,g' אפילו אויב און טעז.
”rMpnpt3 ביםעל g חאבען איז״ זי וױ אים g. 
 ni®ip*ui 3gn npi רgנ ...im'?gnD:gp זיך אוז

י ױ v סאםע. איםק או י

^ מ ר א ם ען ט ס א ם ײ ר ם

ד ז

העלט ױניאן אץ טעטיגקײטען די
■ »1 • ײ ײ ײ ײ ° •0 ײ " י » • ^ , י י י ) . . ״ . . ״ ״ , .)W־ ״

םענטער
 א געבען צו דא אויסען בין איך

 טעטמי־ אאע םון באריכט פולשטענדיגען
 סענטער העאם ױניאן דעם אין קײטען
 הקדכיות אהן און ,1924 יאהר דורכ׳ן
 ציםעד די צו צוגעחן גלײך מיר װעלען

 אטבעסטען װעלען װאס פאקטען און
 באױז דארוי עם געשיכטע. די דערצעהאען

 אינסטיטוציע די דאס װערען, געזאגט
 •ראגרעס; באדײטענדען א געטאכם האט

ײ־ דעפארטמענטס פריעהרדיגע איהרע  ז
 ס׳זייגעז און געװארעז פארגרעסערט נען

 און דעפארטמענסס, נײע צוגעקוטצז אױף
 א איץ כדז אײנריכטונגעז, נײע סך א

 זיןי זאלעז מיטגלידער צאהל גרעסערע
 העלט ױניאן «־עם מים באנוצעז קאנעז

 באדײטענד האט דאס און סענטער.
 די און אייננארזמע די פאלגרעסערט

אויםגאבען.
 זײנען װאס פאציענטעז, צאהל רי

 דע־ מעדיקאל אין געװארען באלאנדעיט
 סענ־ העלט ױניאן רעם םון פאדטפענט

 פאיגיעסעיט; באדײטענד ויף־ האט טער,
 אין 4,973 פון געשטיגען איז צאהל די

 די .1924 איז 10,536 ביז 1920 יאהר
 װאס טריטטענטס און ?גקזאםינײשאנס

 םאר- זיף האט געװארעז נעגעבעז זײנען
 דאס .22,943 ביז 6,631 פון :רעסערט

 דעדי־ דעם אגבאראנגט װאס בלויז איז
דעפעאדטמענט. קאל

 לזאט דעפארטמזאט דענטאל אין אויך
 ®אציעגטעץ. צאהא די םארגרעסעיט זיף
 דע־ לענטאל דעם האט 1920 יאתד אין

 פאציענטעז. 1,996 באזוכט פארטטענט
 געשםיגעז צארזא די איז 1924 יאהר אין
 טריטםעגםס, די פאציענסען. 4,586 צו

ען װאס  האבען גענעבען דארט האט ני
 ,1920 יאהר אין 12,383 פון געשטינעז,

 מײנט, דאס .1924 יאהר אין 28,939 ביז
 די האבען דעפארטסעגטס בײדע אין אז

 פײ פירפאבט, םאױ זיןי טעטיגקײסעז
 סײ סאציענטען, די םיז צאהל דער איז
םריטםענטס. פון צאהל דער אין

 אײנקונפט דעם אמבאלאנגט װאם
 דעפארט־ צװײ די םון אויסגאבען די און

 א נאף אין ועשטעדן עס האט םענטס,
פדאפארציע. גרעסערע
 דע־ טעדיקאל פו, אײנקונםט דער

 סוז געםאז שפי־ונג האט,א פארטטענט
 צו 1920 יאהר אין דאלאר 6,771.0יז

37,625.2:j דאס .1924 יאהר אין דאלאר 
 .זיך האט יאהר פינױ די אין אז כיײנט,

׳ זתקספאכט. פאר אײנוןונפס רער
 בא־ גאנץ אויך זיןי האט אזוי ארן

 אײנקונפס דער םארגרעסערט דײטענד
 םון — דעפארטטענם, דענטאל אין

 ביז 1920 יאהה איז דאלאר 28,033.86
.1924 יאהר אין דאל>_<ר 64,079.23

A
 ®ליגמןם דעגטאל און מעדיחאל די

 גרוי־ א זײנען סענםער העלט ױניאן פון
 און לאקא׳לס די םאר נויטװענדיגקײט סע

טזרניײ ואגר פח מיטגלידער די םאר  אינ
ר װאירהערם גארמענט לײדיס שאנאל  י

ײ ניאז,  אי״ איז נעטרײ בײדען דינען ז
 פאר נוצליף נאנץ זײנען און בערנעגעבעז,

 םאק״ איז סענטער העלם ױניאן דער זײ.
 ױניאז״ דער םיז טײל א נעװארען טיש

ארגאניזאציע. דער פון טעטיגקײט

 איני דער פון לאקאלס טעהדסטע די
 אײגגעפיהרט שױן האנען טערניישאנאל

 קאנסאמפשאן״כענעשיט, און קראנקעז
 נײער יעדער אז גױטיו, טאכט דאס און

 דער אין םאר דף שלאגט װאס טעמכער
 עקזא־ רעדיקעל א דורכםאכען זאל ױניאן

 עקזאםיניײ אלע די אט און מיגײשאז,
 העלט ױניאז אין געטאכט װערען שאנס

 זיינען יאהר לעצטען דורכ׳ן סעגטער.
ױ װענינער ניט געװארעז עיןזאסינירט  ו

ױ לאקאל די פאר א«י.*קאנטעז 5,811  י
ניגונס.

 אטענדעט סענטער העלט ױגיאן דער
 לאקאלס די פון איליקאגטעז די צו אױך
 קראנקעךבענע־ םאר זיף םעלחגז װאס
 אין װאס איז, וױכטיגער נאך און פיט.

 עקזאםי־ װערען סענטער העלט ײגיאן
 ײאס יאקאלס די פון סעםבערס די נירט

 קאנסאמפ־ דער פון אנגעשטעסט װערעז
̂כע צו שאךטכה,  אינ־ אלע כניעט וועי

 באזונ־ א גיבעז, לאקאלס טעדגײשאנאל
 קאנסאםיטױרסצם־ די בעגעפיט. דעי

 אויםזיכט סולע די אונטער זײנעז בע־ס
pc סענטער. העלט ױגיאן דעש

pc pn װיכטיגלןייט װעניגער ניט 
 ״אינםאר־ רי אױך איז סעפבערס די פאר

 סענ־ Dsyn ײניאן אין “ביירא טיישאז
 װיכ־ טף א גענעבען װערט זס ױאו טער,
פיטגלידער, די צו אינפארםאציעס טי;ע
 פאר״ װעגען באראטעז זיף קוכיען װאם

 אין הומען זיי״ קיאנקהײטעז. שיידעגע
 און ,i״s8 זיף װעגען שרענען דאסען די

ײ און םאמיײען, זײערע ײעגען  װע־ ז
 אלץ װענען אינפארטירט ריכטיג רען

ײ װאס  גרויטע א גאר אן. זיך פיעגען ז
 :ויטיגען לאקאלס די pc כיעביפערס צאל
דעם. אין ױף

A
 א האם סזמםער חעלט ױניאז דצר

 איכערגע־ און קאכיפעטענטע פיז סטע̂ו
 עק״ דענטיסטען. און דאקסױרים בע:ע

 םאר־ גאגץ געמאכט װערען זאסיגײשאגס
 סאכען צו זיף באמיהט םעז און זיכטיג

^יאגנאזיס. ריכטיגע די
 אײנ״ האט סענטער העלם ײניאז דעד

 דע־ דדאג םולשםענדיגעז א געשטעלט
 װערען רעצעפטעז אלע ײאו פארממעגט,

פרײזעז. ביליגע גאגץ צו געטאכט
 דע נײערע די פון אנדערע נאך

דע עסס־דײ אץ :זיינעז פארטמעגמס
 געמאכט ורערען עס װאו פארטדענט,

 קלײנעם םאר׳ן ®לײמם פארשײדענע
 אפםיסעל אן ך דאלאר 5 ביז 2 פון פרײז

 םאר״ ײערען נלעתר װאו דעפארטטענט,
 צו געמאכט און אסט1צונע שייבעז,

פדײזען. קאסם
 האבען יאהר דעם פין םאדלױוי איז

 פיזיא״םע- נרויסעז א אײנגעשטעלם סיר
 נאנ״ דער סיט דעפארםםענט, ראפאטיק

 אלע טיט מאשינערי, נויטיגער צער
 ̂באסען פאר אפאראטצז עלעקטרישע

 םא״ םארשײדענע מאכעז אויך און
 דארטען טריםמענטס אלע סאזשעץ.

 פאר שיטגלידער די צו נענעבען ווערען
 פאר דאלאר א פון פרײז קלײנעם דעם

טריטטענט. א
 אן איז סענטער העלט ױגיאז דער

קײז זיף צו ניט האט װאס אי;סטיטוציע

 נור איז ױאס אזערכעס, איז cgT װאס ער, װײס
 דעם אונםער נע׳שיבםע רוסיישער דער אין קאנט

דערםער״? pr:vcg*c«B,. נאסעז

 צר *שפארק *סאר איהם לאן עס דאס איהם, זאגט
קוםעז. ניץ

 אוגיזער אין פרידען םאר jpayncs׳ םיר ׳יבעת
 געדעגקעז צײט ?עלבער דער איז םיר פוזעז יאנד,

 עם ®אר איף כדי צילעז. סיטמעריישע אעזעדע
 »יי• לײכם 'יזאגעז פיר imgr נויטינ, זייז ױעט

 סיליטערײ א צו צױשםאנד ®רידענס םוו נערנעהז
 עם האם איהר״ םײנט ?ישע, װער — באזיס׳׳. עעז

 ?,אורא קולידדש דענםM■רע אונזער געז»נט?
 די זײנעו דאס .rp®gnop3 ניט טאקע אירר דזאט

 םארגעםם װעיפער ®ראנזע, נעגער*ױ nc זוערטער
 סאװעםי׳םער דער איס ■יאץ, טראצלי׳ס איצט

״ז צו אוס לוינס־כ׳יניסטער.  איהם, צו נערעכט ז
 םראנז? נענעראל אז װעדעז, עריזרערם דא מוז

^ kgnp3 ogn דאס, איבער ;אי זאגפ g*^  Dgp 
 סאל־ רױםע ױיגפ םיט טענה׳ז אייז איז בעז

דמטעז.

 אונמער• Tgi יולידזיש ®רעזידענט Dgn ענדליו
tven r 3״3 דעם^Dg■ ov,?' די װעיפעז דויןי 

ריערם אונזערע ®ח װײדזמעס  װערעז לעםער־̂ק
g נעהע• די דעקעז צו אום םארגרעסערם. ניסעל 

 די נעװ^יעז נעהעכערט זײנעז וױידדגעס כעיכע
■Pgoog צײטונ• אויף און ®ארםעים אוי«י רײםס 

 צייםוננעז אונזערע אז גיויב, איד זועיי, גע?.
tpjgp ד די אםאייעזMgהוצאח. יןלײנעיעלסםיא נע 

 האם קולידז׳ש ■רעזידענם װארום אורואבע, רי
 אננע• רpנMg'f דער איז םײגונג זײן געעניעיט
 ניכעז איז םgד דענקט, םעז װי איז, לעגענתײט

 ױעיכער ביי. א אינטער׳שרײבעז עז6רgד ער וועט
 .n*'>om«g? אונזערע םוז געדאיסעז די העכזגים

 ײעו אויגעז. די נעריסעז ני*׳ש דאך D?gp עם אוז
 קאנגרעס־ די ng® הוסםה די אונטער ערײבם ער

 םים יעםער-קעריערם די איבער otg? »וז יײט,
װײדזישעס. קיעניימ יימע די

 װען ,tp:gonpT זיןי.אודאי ותט אידר
 ןוורית יאננ נים אונז האט װײלם אװ ®רינמ דער

p םים באעהרם m ,נ ער אין באזודpװgרtp סקמ־ א 
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קונפט דער  די ®מ צחאמענ
 םון לערער און סטודענטען

ערע קורסען. אונז
 די ®דן צוזאמענקונ*ם יעחרליכער דער

 ייננזער־ דעם ®ון לערער אזן סםודענםען
 און אונױוערזיטעם ארבײגתיר גײפאנאל

םי .די r ®ארקוםען װעט םעגםזנרס ױגי c r 
 ד״נינג אין םארם®, םען28 דעם אױעגמ,

 חאי אוירװינג װיפינגטאן די ®ון רום
ײן װעלען עס סקול.  םו־ רעןרעבףאטענםם. ז

דענסי^ און זיק
 זײנען םיקעםס די סזגנם. 85 אײגםרימ ,

 ןדױקײשאגאל דעש «ין בווקום^ן *ו שוין
 מאכט סם. נוע16 ם6װע 8 דעיארםםענם.
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 העלט אײנציגער דער איז עס גלײכען.
 םון אױפגעהאלטען װערט װאס *סענטער,

 נאך און ארנאניזאציע. ארנײטער אן
 יוגיאן פון אױםהאלטען דאס סעל-ר,
 אױף לאסט תײן :יט איז סענטער, העלט

 אויס ניט ל״דיגט און ױגיאנס לאקאל די
 אין ארבײט רי װײל טרעזשורי. זײער
 אוױי געםאן װעדט סענטער חעלט דעם

 קלײנע די pn אוםן, קאאפעראטױוען א
 א םאר גערעכעגט װערט װאס סומע

 אױס״ די געוועהנליך דעקט טריטםענט
 דער געװען יעדענפאלס איז דאס גאבען.

 אײננאהפע די יאהר. לעצטע דאס פאל
ץי האט עס אױסגאבען, די געיעקט האט  ז
איכערשוס. קלײגער א געוױזעז גאד

 לעצטען פאסירונג וױכטיגסםע די
 זיף האכען עס װאס נעװען, איז יאהר

 82 ,3 לאקאלס די אגגעשאאסען או:ז צו
 םצם־־ א האט אלײן 22 יאקאל .22 און

 און טויזענט, 12 איבער םיז בערשי•
 האט דאס אז סארשטעהן, לײכט ?אן סעז
 טעטיג־ אונזער סארגרעסערט סר א גאר

 בײ האבען לאהאלס דרײ די אויך קײט.
 כענעםיט, קראגקען אײנגעפיהרט זיך

 עקזא״ דארפען כײר אז כײינט, דאס װאס
םיטנלידער. זײערע טריטען און כיינירען

 סון פאסירוגג זויכטיגע צװײטע א
 האבען םיר װאס איז, יאהר לעצטען

 װעלכען אין פאסקעךכאל, א אראנזשירט
 נױ םון לאקאלס אינטערנײשאנאל אלע

 אונ״ די באטײליגט. זיך האבען יארק
 ארום געבראכט האט טערנעהםונג

פראפיט. דאלאר 13,000
A

אײפט־אוג־ אונזערע אלע מיט אבער
 אױך אח יאהר, פארגאנגענעם אין געז

 סך, א געבליבען איץ נאף איז פריהער,
 אויף װערען. אויםנעטאן גאך דארח װאס

 פיאבלעפען סך א דא נאך איז אונז בײ
ווערען. נעלײזט דארפען װאס

 נאך זײנעז יארל, נױ אין ערשטענס,
 װאס לאקאלס אעטערנײשאנאל דא אלץ

 סענםער. העלט ױניאז צום ניט באלאנגען
ם נאך זיינעז צװײםענס, ױי  אלע ניט ו
 זײנען װאס לאקאלס, די פון מעמבערס

 םאראינטעיעסירט אנגעשלאסעז, אוגז צו
ארבײט. אוגזער אין

 װאס לאקאלס אינטערנײשאנאל די
 אונזעד צו אננעשייאסען שוין זײנען

 פיז מעכיבערשיפ א האבען אינססיטוציע
p טויזענם, 45 איבער k 5 ארום בלויז 

 יאהר לעצטען האבעז זײ, פון םויזענם
סענסעד, העלמ ױניאץ מים׳ן באנוצט זיף

 די *■ליקאנטעז, די נאטירליך, חת, א
 צו אריײגענומעז פאי זין־ שלאנעז װאם

 לאהאלס, די םון מעםבערס אלס װעיעז
 דאס ווערעץ. עקזאמינירט דארםעז און

 דערגרײכם בלויז האבעז םיר »ז םײנט,
 דער סון פראצענט pc 10 מעהר עסװאס

 אין פאל דער איז דאם מעממןרשיפ.
 אין םעריקאל אין דע״ארטכיענטס, בײדע

 װא־ :אלזא איז פראנע די דענסאל. אין
 צאהל גרויסע די ניט זיך באנוצען רום

 לא־ אגנעשלאסענע די pc םיטגלידער
ט ײניאז זײער םיט שאלס  ? סענטער ה̂ע

 אױפ־ ווערט און געשאםעז, דאך איז ער
בענעפים. זײער פאר נעהאלטען

ץ, האז ענטםער אײנצימר דער זי
 די פזן םעםבערשיי גרויסע די דאם

 נישט ®שוט נאנץ נאך װײם לאקאלס
 מיט סענטער העלםה ױניאן דעם פיז

 דארי־ און איינריכםונגען, זײנע אלע
ײ באגוצען בער  דעם. פדט ניט זיך ז
ײ װען  אדער ■לאטעז, עקס״רײ דארםען ז

 נעהעז טריםסענטס םיזיא״טעאראפאםישע
ײ ײ קאסט עס װאו אגדערש ערגעץ ז  ז
 םראגע א נאך איז צס און מעדר, םך א
ײ צו  טדיטמענט, ריכטיגע די באגיצעז ז

 װאס רײז1 סלײנעם דעם אבטענדינ ניט
 הא םריםםענטס די פאר רעכענעז םיר
נ גאנץ מעמבערס די בעז ני ױי  בא־ זיד ו

 דעפארמניענטס דערמאנםע די םיט נוצט
 זײנען װאס אסאראטען עלעסטרישע די

 קאנען געװארעז ארײננעשטעלט דארט
 םיט״ כיעהר סך א סך, א נוצען ברײנגעז
ײ װעז גלידער,  וױםען נאר װאלטען ז

ײ װען דעם, םון  דעם טיט זיך װאלטען ז
באנוצט.

סענ־ העלט ױױאן pc טעטיגהייט די
 אין װערען אויסגעברײס אויך דאחי טעד

י אז ,pr צוױיטעז א  די םון םאםיליען י
 יןינדער, pא םרויען זײערע י םיטנלידער,

מ אינסםיטוציע דער םיז האבעז זא^ען  ח
ײ װי נוצען, זעלבען  אונזערע אלײן. ז

 בא־ גאנץ דערװײל זײנצז געלר־פיטלען
 ערלוי״ ניט זיך האנען מיר און שרײגקט,׳

 םרויען פאר קליניקס אײנצושטעלעז בעז
 דאס כאטש מעמבערם, די םון הינדע* און
גױטיג. זעהר איז

 זיף םיהלט עס װאס פאר עפעם גאך
האבען צו איז נויטווענדינסײט, נרויסע א

 פי־ײע די צו װעגדען דך אדעד צאחלען,
 עילם “ד;י װאו שטארט-האספיטאלס,

געלן. צו חשק קיין ניט האט
״פײ״פעקס״ דט אױר גאך ?,א עס
 טוכער• רי נאצוג אין אויםדכט אונזער

 דארפען דא אױף בעגעפיטס. קולאדס
 אן װען םארכעסערונגעז. װערען ;עכיאכט

 אוועקגע״ װערט טעמכער אנגעגריםעגער
 אץ לױז נארדיגג א אין ערגעץ שיקט

 גוצען וױיגיג אפט עס נרײגג קאנטר/
 חײן אױך טוט עם pH פאציענט, דעם
 איהם ׳עיקט װאס לאקאל, דעם גיט גוטס
 בא־ ערגסט דארף םרא;ע די אהין.

געשרגען ד»רף עס און װערען, כראכט
 !ראנ• דעם צו לײזוג; אנדער אן װערען

לצם.
סזן סיטגלידער די פון סך א  שױן וױי

 ועריא״ לאזען צו זץי איז עס גױטינ װי
ײ און ראקטאר, א םון אונטערזוכעז דיש  ז

 אונ״ זיך יאהר א סאל איק כאטש קוכשן
 כייטגלי- פעהר סף א אבער טערזוכען.

 עס און טאז, געדארםם עס האבעז רער
 עדױלײשא״ אן װערען אננעפיהרט דאיל

 גרױסע די כאװאױגען צו אניטאציע :אל
ײ סון יעדער דאס טיטגלידער, צאהל  ז

 ױניאן אין סוכיען יאהר אין כיאל אײן זאל
 עקזא״ פידקאל א פאר סענטער העלטי־•

כ־יגײשאז.
A

 װערען געטאבט דארןי ענדערונג אן
o אין n, רעיטד« ױניאן דער אזױ וױ 

 1קיי םיגאגסירט. איצם װערט סענטער
 צאלען דארף יאציעגט דער װאו קליניק,

 pn ניט, דך כאצאהיט סוסע, געוױסע א
 אופד ספעציעלע נעװיסע דאנק א גאר

 איכדשטאנד געװעז כייר זיינען שטענדען
 פאר׳ן יאהר. לעצםע דאס דורכצוקוטען 1
 א האבען צו כייר ערװארטען 1925 יאהר 1

 כײט קוטען נעװיס װעט װאס דעסיציט,
 ארבײם. אונזער פון אויסברײטוננ דער
 נאך איבײט אונזער מים אנצונעהן כדי
 לאקאלם די װעלען ערםאלנ, םעהר טיט

 pc פלאן דעם אננעהםעז סיזען שליסליך
 האבען מיר װאס העלטדראינשורענס,

 דאס מר פארגעשלאנען. פריהער 1שויי
ױ קען פלאגע. די לײזען איז נעהעריג ו

 אויס־ אױןי םיר דארםעז גלײכצייטינ
 טעםיג• עדױקײשאנאל אוגזעד נרײטען

 בײטנלײ די און לאקאלס די צוױשעז קײט
 ױניאן דער װאס ״פובליסיטי״, די דער.

 די אין איצט כאקוטט סענטער העי־טה
 ;עטג, ־ניט װײם איז טרײד״צײסוננען,

 די װאס אירזאך די דאס איז אפשר און
 איז אדבײס אוגזעי pc אױסברײטונג

 גאנצצ די צו באװאוסט וױיניג אזוי
 האס אינסטיטוציע • אזא מעטבערשיפ.

 pn לעדער א באשעםםינען נעדארפם
 זיף זאל װאס סענעדזשער, פובליסיםי

 זא< עי אדבײט. רער טיט אפגעבען
 זא( פיעסע דער אין אז אױםפאסעץ,

 זא< און ״פובליסיטי״ נויטינע די דין
 לאקאל די פין טיםינגען די ־באזוכען אױ־

 םע״ די װעגען רעדען דארט און ייניאנס
 סענ־ העלטח ױניאן דעם פון מיגקידטע•

 נעשטארקט נעװיס װאלט דאס טער.
 אינסםיטוציע דער פוץ אײנםיוס דעם
לאקאלס. די pc טיטנלידצר די אױף

װערען, נעזאנט אױף דאר̂ן שלוס צום
 די זיף פא־ אויף האבעז פיר דאס

 בילדיננ. די םארנרעסעדען pc פראבלעם
 ?יןי צואװאקסט אונטערנעהםיננ אינזער

 זיךאויס ברײטערט ארבײט די םער, אלץ
 םאר• פיר װאס בילדיננ, איצטינע די איז

 דעם. פאר נלױס נענוג ניט איז נעהכיען,
 קויפען אין טעות א נעםאכם ראבען טיר
 סענ־ םה4הע יתיאן פאר׳ן הױז לקײן אזא
 צו טעות דעם זעהן דארף מען און מער,

פארריכמעז.
 דא האבען טיר װאס פראנען, אלע

 װעי־־יען דיסיןוטידט דארםען אננעריהרם,
pc ערנסם נאנץ דארף דאס לאקאלס. די 

 זעהן דארף םעז און װערס, באמ־אבט
 און םראנען אלע די צו לײזונג א געפעעז

 אונזער אז סארזיכערען, צו פראבלעמעז
 א גאך כיט װערעז נעטאז זאל ארכײט

 אלץ ברײננען זאל pn ערםאמ, נרעסערעז
 לא־ די פון טיטגלידער די נוצען טעהר
 זײע״ פאױ אויף פעגליך אויב און קאלכ.

 אוז סרויעז דיעדע פאר םאטיליען, רע
?ינדער.

אגוננ. דאנק א ז

־׳-

 פאר האספיטאל אץ איז בעטעז אײנענע
 קראנק, פלוצלונג ותרעז װאם מיםנאידער,

 אפע־ אן טאכעז זיר דארםעז װאם אדצר
 פױ איצטער םאלעז אזעלכע אין ראציע.*

 די צו ווענדעז זיד ענםוחנדער םיר זען
 גרויםעז א רעכענזן וואס האספיםאלם,

ניט קאנעז םעםבערם n װאס •רײז.
t; ײ ■* .* t., ־

רעראקטאר: װערטער
 לא- רעם העיצליך זעהר דאנק איך

 פאר מערבער, א ביז אץ־ װאו ,22 האל
 םאדצז צו טענליכקײט די סיר :עבעז

 צו צייט װאכען דרײ פאר האנטרי איז
 ספע־ סראנקהײט. מײן נאך זיך ערהאלען

 ברודער סעקרעטער דעם איך דאנה ציעל
 אלע און ספ^לנ״סן ברודער pא םארטנאי
 און קאטיטע, רעליח דער פון סעמבערס

ײ וױנש אץ• נעזונט. דין צו אלעמען ז
 pe ארבײטער די אױך דאנק איך

 דרעס ה. דזש. םירכיע די איז שאפ מיץ
 ניט פאר סטריט, טע17 װעסט 41 ה̂א

 דזןר אין פאםיליע ס^ן. זיא םארנעסעז
 אין אײד איז קראנקהײט, מײן םון צײט
ײ וױנש איך אבוועזענהײס. כיייז  אלע- ז
ײז צו כיען נעזונט. ז

נרוס, ברידעיליכעז םים
^22 לאיזאל םון כרעםבער א
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 נארד עקזעקוםיװ חןס פון שטעלונג ױ
סיט m אז *מומאױמו וי פון

קאסזניספען די
 ״נעיעכטיגלן^ט״ רי פון לעזער לי

 װאס קארודסטען, רי דאס שױן, וױיסןן
 »ורט*ר*ננד אן נעפיהרט כסדר האבען

 אונתר געגען שםױדאטאקע ווארטליכע
 רצצטעגס דך האבעץ אעטערניישאנאל,

 געגען אױך זעלביגע דאס טאן גענוטען
 ראבען די װעלכצד אכיאיגאטײטער, דער

 די אננעריהרט. נים קיינטאר םריהעו־
 אנגעכיווכט ימצטענס האבען קאםוניסטעז

 אראדגאטיײ די אין טוכיער גרױםען א
 נדזעראבע״ א באשאפען האבען זיי טעד,

 אר״ דער אין יזאטו• סראקציאנעיען אזנן
 עקזעקױ גענעראו דער און גאגיזאציע,

 איז אםאלגאטייטעד, רער םון כאארד םיװ
 1א נעביען צו נעצװאוגגען געװען ענדליך

 האט באארד דער שטעי־ונ;. ענט״שײדעגע
״ן אױו• פראנע די םארהאנחדט  לעצ־ ז

 גע* און כייטי:;, יעהײיכען םערטעי* טען
באשווס. א פאכט

 ״פארט־ ניכ־ע־־ יעצטען דעם אין
 דער םון איגאן אפיציעי־ער דער שריט״,

 אן פארעםענטליכט איז אכיאלגאטייטעד,
 j אטארגאטײטעד דעם םון *רקלערוגנ

 *נגערענעגהײט, דער װענען נאאךד עקז.
 געררוהט ף א איז גוטער זעיבען אין און
 םון שטעדונג דער װענען עדיטאריעא אן

 וױטעגדיג, און כאארר עקז. גענ. זייער
 אינטער־ אונזער םון טיטגלידער די דאס

 צו םאראיגטערעסירט זיינען נײשאנאא
 דעי אין סאי קומט עס װאס וױסען

 איבעד רא ם*ר ררוקען אםאלגאסייסעד,
 פון עדקלערוננ די דאסוכיעגטען, בײדע

עריטאריעא. דעם און באארד עקז. נענ.

 גענע־ דעם פון ערקלעחנג ױ
װ ראל סי קו ע קז באארר. ע
 באארד עקזעקוטױו גענעראל דער
 רעזואטאטען די מיט באיןאנט זייומדינ

 מיט און קאטוי פראקציאנעיען דעם םון
 געװיסע פון טאהטיק פארניכטענדער דער

 אין האט ױגיאן דער א*ן עאעמענטען
 אונמערזוכט צײט זואך א פון םאראוין״

 פאסירונגעז די אאגע. יארקער נױ די
 זײט באארד דזשאינם יארק נױ דעם אין

 אונטערזובט זיינען דעצעטבער לעצטען
 םארטרעטענדיג קאכײטעס און געװארען

 אױסגע־ זײגען גררפען פאחטידענע די
 עסזעקר־ גענעראא דער געװארזז. הערט

 די אז אויסגעפונעז האט באארד טיװ
:םאאגט װי נעװען זײנען םאהםען

 סטרײק ערפאאגרײכען דעם ו^ך .1
 אנגעפאננען זיןי האבען ״ױאי אעצטען םון

 װאס ארנאגיזאציע, דעד אין צאניזערײע;
 םוז געװינסען אאע געיטטעאט האבען

 געטאכט האבען אח נעפאהר, אין סםרײס
 דער טיט אנצונעהן אונםעגאיך ככמנט

 יארה. נױ אין ארבײט *רנאניזאציאנ׳ס
 ארגאניזאציע די ײעאבער צו נצחונות די

 אינםערע־ די פאר דעדשאאנעז זיף האט
 נע״טטעלט ?יינען טיטנאידער די םון סעז

 אונאײ דער צואיב געםאהר אין נעװארען
 פא־ געוױסע םון םאקםיה בערגעאײגטער

 ארגאדזא־ דעד אין םראקציעס איטיטע
ציצ.

J/ גע״ גרױפע די איעזעדןענדיג 
 טיטגאידעד״ די ד-אלעט װאפ םאהרען
i פון יעזואטאט א **כ יעאפט p i האגד- 

 איז פיווחציעס, פאייטײעע די םון אוגג
 דעם םאר עי״פינעז וזייטוןן ורעדדענט

m יאריז דו i. חד אנפאנג א״? )באאיד 
 די אנ;עצײ;ט ד^ט my װאו צעטבער,
 ער און א-גאדזאציע, דעי פאי געפא,לר

 צױ דער אז רעיואטענרידט, אױך ר,אט
 זאל פאטו״ פדאמציאנעלער *צטערענדע־

 און אױםוזערעז, טאא אײע םאר אײ;טאא
 ומד אגגעגוטעז זאײען סיטי־ען •־צטרעננע

 װעא־ ׳יעדגע רי ריכציפ^ינייען צו רען
 פון טאקטיק די פא־טזעצען לועיען כע

צדצטערוגנ. און אוני־איאי־יטעט
j.; טע; פאר א אין iv o p u T >איו
 ניו פונ׳ם דידעהטארס אװ באא-ד דעד

 אין ;צטענדיג באאדד, דז״פאינס יאר?
 אר־ דער פון צױצטאנד דעם אנבאטראיט

 לעננער באיטירס צים געקידען גאניזאציע,
 גדופען פאריט״טע אז דעראאזען צי ניט

ײעי אויסאיבעז זארען  אױוי אײנפאוס ז
 בא־ דאן איז עס ארגאניזאצימ. רער

 אא־ דעש אײפצואײזען געװארען ׳טאאסצן
 דעאענאטען נײע און באארד דזיפ. טען

 עק־ די םרן װעײען אױסנעחייבען זאאען
 ױגיאגס. לאקאיע די פון באארד זעקלטיװ

 ארגאניזאציאגס דעש פוץ צװעק דעד
 דאי אאע םאר איעדאר ;עױען איז פיאן

 םרײטונ*r אי;ערי*י:ע די אפצױצטעיען
 אר־ דעי גצאעגעגהײט א נעבען אין נען

 אינדיסטריעלע אויפצ*:ערע• נא:יזאצ*ע
פיאבאעדעז.

A אײפגעניטען איז פ־אג-אש דעד 
 איע פון באג״סטעדוג; טיפ נעװאיען

c אײזי ידיסזןן. m דעןמטבמר פין ט*ט*נל 
 אװ באאײ דער ראט ,1^24 ׳טען13 ״עם

 , רץזאאוצי א םאמעיי״נט דידעקטאדה
 געװא־ א:;עצ״גט איז ;כי װעאנער אין
 אי־ דעם פון *טעדאיבקײט דער אױוי רען

 איז עפ ;קאט,* פראיצ־אנעילעז נעראיכען
 עטאבאירונג די געװארען פארגעיצאאגען

 װעאכעד באא־ד, דדצאינט גייעם א פון
 אנצונעהן אױפנאכע דין פאר האבען

 ארבײט םארא:טױאדטאיבער דעד טיט
 אױס־ א-יך זאי־עז עס ;ױניאן דער פון

 װי זין דעפ אין פ^עגער װערען נעאדבײט
 פארגעעאאנען, לאט וזייײאן ברודעד

 אי* אינטענסײוע און ארדנו;ג אז אז,ײ
ס גאניזאציאנס ײ״ ײ דאס אוי־ז זאא א : 
 די יא-־ה. נױ אין .ױערען אוגטעמוטען

 .אננענוטעז אײנ״פטיטי; איז רעזאאוציע
 אי־ע פרן פציטדעטער די פ׳יז נעװאדעז
ױ:יא:פ. ^אקאיע

̂ד .5  אײגיפטימיגעז דעס נאך כא
 באאדד דדט. יארק נױ דעם םון בא״טאוס

 אױבענ־ דעם רױט ארב״טעז אנצױזײבען
 עלזע־ דער האט פראגיאם, דערטאגטען

 אננעפאננען 5 יאקאא פון באארד ידטױו
 אסאקעס רעקייע־עr פון פע״יע נײע א

 אױו* א־גאניזאציע, א־טינעד דעד אוץ*
 דדטאינם יארל נױ דעם פון באארטע די

 ארנאניזאציע, גאציאנאלע די ארן באאדד
וועא״ ס״רקואארעז, ארױסגעכעבעז דזאבן זײ

m זײנעז כע v i v v *י אין ד*ן#11ג 
̂כע?  מ/[ל פון אױפלאבע די ,m ״טעגדי

v איז :* r y i\ ו דיסקרעדיטירון, צו* 
 1ד אונטעי^ונראנ^ז אױןי און צי״זגטעײזנן

 צו אוס טיטגאידעדעטפט די פון טאראא
i םאד או;טעגאיןי טאנען n רגאדזפ״^ 

 ארגײט וױכטיגע n פארטצוזעצמן ציע
H* דער םא• im w t m ר םון ן. ת די  ױ

 טאסעךםטרזטדיוד גערופען האבען די
 -VJ געמכט דינען עס װעאכע אױף גען,

 בפדןױ•־ אוטםאראנטװ^רטייכע װ^רען
n טומען. v  ןןומט״ דער אין פאסירונג 1

 געױ^רען אויסנעטײטיטט איו ניזאציע
ײ איכט, פאאיפער א אין  T? ה^בען ן

̂וס ׳דעם טיט באנוצט אױןי  טיט־ צלױי װ
 געװארען אװעקגעיפיהט זײגצן גאידעי

 פון רעזואטאט אאס *פאפ נעיויסען א םון
̂וס רעם  גע^יעג א ;עהאט ה^כען די װ
 '4געוי געדופען איז פטרײח א *שאפ. אין
 די געכען איז װאס אאלןאא דעם פון רען

 $ר;א:י?א* דער פון כאלים אנגעגוטעגע
 א ארס בךארד עקזעקוטיװ דער ציע.

 *טאו. דעם ייקעטען אװעק איז נאגצער
 אונ״ געװען איז האנדאוגג ױיער צואיב

 טיט אגצוגעיזן באאטטע די סאר טעגריך
 ;ע־ אויף ה^בען זײ און ארבײט, דער

 באטדעםענדע די אז אונטעגאיף טא:ט
ײ־ קריגען צוריק זאיען ארבײטער צװײ  ז
ױ ׳ענעל אזױ פאעצער ערע  די כיעגאיף. ו

 גע־ צוריה ענדאיך האבען ארבײטע־
 לאטפײן דעי פאעצעי. זײערע קיאנען

 געױארען, פארטגעזעצט איז אטאלעס םון
 וױדער דינען סירקואטדען גײע און

 אומ־ די און געװ#רען ארויסגענעבען
 זײנען סטײסטענטפ םאיאנטױאדטאינע

 ציד״ די אין סיי געװארען איבעדגעדרוקט
ד פײנדאיך די אין סײ און קוי׳א־ען : 
צײטונגען. ישטי*טע

 יק4י גױ דע־ איז נאנאטאא {*.
 נע־ צו נעצװאוננען געלוען באארד דז*ש.
 באארד דזזואינט א בײ עםעאלגנ. א טעז

 5 אאקאא פין סירקואאר דער א*ז דיטי:;
 דאן איז עס *און געװא־עז, ד״סקוטירס
̂־אסען  דעיעגאטען די אז געװארען בא״ט

 זאיען 5 אאקאי םון באארד דז״ט. צום
ריני״כע א ב*ז דחגדעז סוספענדידט  נ
 אין ױערען נעטאכט װעט אונטערזונו:;

 דעם בײ אגגעאענענהײט. גאנצער רער
 דעט פון פארטיזסע- די האנען טיטי;ג

 פואע די זיף אויף גענוטען אאל̂א
ײ און זײעדע^זאנדיונגען, פאר אחדױת  ז
ײ דאס דערקעאערט האבען  פארט־ וועאען ז
פ־אנ־־אם. זײעד זעצען

 באארד עחזעקוםײו גע;*.ראי־ דעד
 ערנסטע און נר׳נדאיבע א געדאבט האט

 אא־ איצטיגער דעי װענען או;טערזובו:ג
 פאראנט־ גדױסע די באכרײפט א״ן ׳כע

 טא־ איצטיגען דעם איז ײאיטליבקײט
 גע־ אפגעחאלטעז דינען טיטיננען כע:ט.
 .5 לאקאל פיז באאטםע די *ט8 װא^ען

 פאראנם־ די נענוטען זיף אי^ האבען ךײ
 פאר סירקילארען, די פאר װארמ^בקײס

 פאר און טאסענפארזאטלונגען, ךי ױפען
 פ־אג־ אינדוסטריעלען דעם פארטזעצ*;ן

 דעם פאד :ױטיג איז ײעאבעד )דאם
כ״טגלידער״ דע־ פון בעסטען און דואהא

. o t $ r
 ע־קזעקוטױו דזיס׳ענעיאל דער בעת

 אונםערזרכוננ אז געטאכס האם באארד
 הא־ ,5 לאקאל פון האנדלוננעז די ױענעז

 באטלאסען אאקאל םון באאדטע די בען
 “באאכי פאר עלעקיטאן אן דורבצופיהרען

 און נאםיגיישאנס פריהערדיגע אהן : טע
זיך די האבעז אנאנסעז נױטיגע די אלז

• ■זיו■ •:ז :•ר• •

ר י ק נ ר א י י ע ד ט ־ י ע ט י צ ע ג
(*עליעמאס

w . לעבעדיגעז &ח « «
8«5b0O5CK

:געזא;ם זיך םאא אלע האב איך
 ני• ;ציטער א כאפעז םוז יארס גױ

 אן סוױ כל סווי דורכמאכען מוז יארמ
 פרא־ אױס פשוט — ערד־ציטעדגייט

טעסט...
 אין גע׳שטעלט זיף האב איף װײא

 נױ אונט־גר עדד דען־ פון אאגע דער
 א װי כיעהר ניט דאך בין איך :יארק

 סען װען דאף און עיד, דער פון פיצעל
 פיל אזוי אננעלענט מיר אויז* װאיט•

 איר װאאט באלאסט, שוועו־עז אין כױשא
 גענוײען און געטאן בײזער א אױף זיף

 בםבע בין איף כאם״ן פדאטעסטירעז,
כיענ?ן... נעדולדיגער א זעהר

 פיל צו איז יארק נױ אונטער ערד די
 דאוײ דער פון הארץ דאס באמווערם.

 ^װער־ םון אםעמז ?וים קען עדד נער
 אי! עם״ין לײם, ״«יגעא פ״צ אווי ?ײכג

ם אײועז  י1אוי עדד מסי<ן קײן ̂ה
?.r:ipoM נים דף

mקעגען <*נג וזי ן n פון נערדוען 
 צי־ א סוז זי ? אױסהאלםיז עדד דער
 ארונטער- מרזוןי » גמכען #סאן נמר

 דיכחנל׳ jr5n n אם ויןי h® צזאומרפעז
o *רײ*נדינ<ןייגמנן, n  o f כייע־ גאכמז 

p ׳<m ®ח םידפ w ודימנן. און 
M id n

מ וױן סיעל יי k זי h p >יארת ײ ,
מ, א געזמט מי מ ױ ח ר האב ן

נזװאנפ: דןי א»ך
פ ! אין ן &

a n  k i p  m, װאס tסוז ס I im p ‘ ‘#■!■Sfe*3 ־ ־־ 'י • - .. ? ״'s י־ *V

 פיע־ א געידעז באויז איז דאה און
ל...יפא־**שפ א לױדיע,

 ע״ר, הטעיאו:טערדי די האט דאס
 נע־ טודטעא א בלויז יארק, נױ אונטער

 גענע־ נעטאן, סטראטע עםילען א טאן,
 אנגעזאגט, און װארגרנ; הלײגע א בען

 געיז־ בעסעדער א בײ טאן קען זי װאס
געגהײט...

 פיז טײל פאדיאכטער דער האט דאס
 מניפה בלויז װעלם־׳צטארט ריזיגער דער

 פאי־ אלע רי אט געוױזען דזטענטעלמען,
 ?יך ־רעהעןי װאס טענשען טוטעלטע

 װאו ניט װײסען און איהר אויף ארום
 םאר־ רער «ז וועלט, רער אין זײגען זײ

 נאף ו״טיפעט נאף, לעבט טייל יאנטער
 פאר* ?ײנע וױיוען צו בדעה האט און

 נענונ ויד אין נאך האט ער אז קמנבטער
 פון ארונםערצואווארםצן לעבען און כח
שונאים... !ײנע אלמ זיף

 די אז #םיד דאכט אםת׳ן אין וױי<
 האלםען םוז גרײס־נמ־יארק אונטער ערד
א: איהר פאר יארק נמ  האט םעז ^נ

 אויף ^נמולזןגם און גװאאר מיט נענוסען
 אלע םון םארבוים ;ס׳*א פיא אזױ איהר

 םארהװקכדפם, ארן םארדריהם וייםען,
 אטעם אן שיתר איהי איז op אז אזױ

 דמר איגםער ליגמ וי און טאן; צו
מר ױ r רי o« צימל, פון w״j ן ת ײ  י

ip און rspo ירארס און היעכצט און 
מג אויא לײ ס ױ  אמד םון הינגס די ®ון י

 איהד אריא לײםאן ייעאמנ מונאיס, רע
םמונאיג^ װי *רום

רע״ט׳י־ א*ין אין אז ט־אנט, איך און
 די װעט אװענט אדער נאבם־טאג גען

 טען :באישאיסען יארק נױ אונטער ערד
 דאדכעד דער צו סוף א ײאנעז דאיף

_ יאדק. נװ הײסט ודאס קאפעדיע,
פאר״צלאפע־ א וױ זיך ױעט זי און

געבען זיף ון א בה דיט אננעשעז ריז נעױ
א כ־יט װי ן געד ודעט א^ז איז לעחר א

כשוןי...
גאר־ װערעז װעט רגע אײז א־ן אה

אלדעבט־גער גרויסע־ v i דער נ נישט
יארק. ו נ־ שסאדטיױעלט*

 אפיהו םערה א האט יארק ו%נ אבעד
עיר־ציטעינייטעז. בײ

 פאר־ פארנודען, אזױ איז יאדח נױ
 קען עס אז םארהאװעט, אח טונדעלט

 אױם־ זיף זאל יארק ני\ אז פאסײמז,
 איבערגעלערסע אן םריה דער איז כאפען

 אי־ זיך האס זי אז וױסען נימ גאר און
בערגעקעדט.

 (נאך אוינען די עםענען קעז יארק נױ
 זיף א\ן הארמצךטישעל) בײם נאכט א

 אז ׳דאכט מיד ױייא לױפעז. אאזען
 דאס לויפעץ, פון יארק נױ אפשטעאען

אמביעגליף. איו
 אהן לױסען אםיאו .קען pit* נױ

 םון איטפעט פיט׳ן לויפען קען זי ;םיס
םריהער.
 אױפכאפעז זיד העז נױ און

v* *ן גאך 'lf in w w גים גאר און 
in ס׳ייו װאם מיםצן p rn^ •

n גױ גאנץ און ip אױם״ ראן וחנם 
י מםראסען  ־4וומי צײםוג^ א גאך הענט ו

 אי? ס9 וואס ורק טודיזנ איהר זאא מ
נעשעהן...
 imp װימן יאדק נױ מן וואס װײל

וױיםונמן
 וחד *ײםוגמן סײ\ ווי ,w אמנר

עדשײנ^- נים פר״חס^דגיז ת«ם אעו

in M i .עיד א| פאר עדװעוזרם re צװײ 
 כא• די געװען וי» דינען צײט יאחד

̂וסײ פין אטטע  צױצטיטונג דער אחן א
 גענע״ דןד מיטגיית^אפט. דעי ®ח

 אזא פארדאפט נארד עמזעקוםיװ דאא
 רעכט ד»ס צו ־נעחסט װעיכע טוומטײן,

 ױניאן. י^קאי » מון טיטגאידער די מון
i n א אז נױטינ םאר געפעט באארד 

 די געגען װערען גענוםען כיוו טטעאונג
 ®טרטנטײארט• וײנען װעאנצ מרואנען

 דעם םון געזעצען די אעצען1פא אין איןי
̂ינט  אנגענױ דינען ױעאכע נאטװ/ רוש

ױניאנס. יאקטאע די םדן ען1געװא טען
 דער״ די אנבאטחוכט אין יג-1נעטצג

i חוטט פאקטען טאנטע v i צוש ד1כאא 
:נט׳&לוס סאאמנדען

 א״ב־ װיאיאם אייציה סערועא .1
 פון סיטגאידער נעאסאן, א. און יטס1

 ׳5לאקאא־ מין באאומי עקועקוטיװ דעם
 יאנ; אזוי װערען. סוס^גדירט זאאען

ױ  האבען ענדירט8סוס דין װעאען ױי ו
ײ  מיטינגע: צו לװמעז צו רעכט הײן ניט ז

 אר־ אפיציצלע אין זיןי באטײאיגען אדער
 װעיט וױיטער ױניאן. דער פוץ כײטעז

 רעכט דאס אםיס גענעראי דעם גענעבען
 כיםגלי- אנדערע אויך דיסצייאיגירען צו

i n ױ ,5 לאקאל םון  אינטערעסען די ו
 פא״ עס װעאען ארגאניזאציע דער פון

דע.־עז.
i צו .2 y i דער זאא צײט זעאבער 

 לאקאא םיז באארד עקזעקוטיװ נאנצער
 פייכ־ זײערע םון װערען סוסיעגוײרט 5

אאהאא. דעם םון באאטע אאס טען
 בא• זאל אפיס אא1נע:ע דער .3

 איבער• זאי 1װעאכע סענשען א יטטימען
 םאד־ און קאנטראא גאנצען דעם נעטען

 די װאנען ביז 5 לאיןאא פון װאאטונג
 אלעס אז באוױיזען, װמיעז אומ״שטענדעז

אאהאל. אין נארמאל יק1צו שױ\ איז

ל דער ע ױ א ט די  ״פארט• פון ע
״ ט. ױ ש

 נענעראא דעם פון אנטיטײדונג די
 טערענ״צױט די בגוכע אארדב עקזעקוטױו

 ע^עטעג״ געוױסע םון האנדאונגעז דיגע
 ארגאניזאציע, יארקעד נױ דער אין טען

 גרויסער דער פיז װערעז כאגריסט װעט
 די יארק. נױ איז מיטגאידער הײט1מע

 די םון ענערגיע איז םעהיגקײט גאנצע
 טיטגלידערלשאםט דער פון זײנען װעאכע

 אינ־ די באשיצען צו געװאדען ערװעהאט
 כיע־ צאהא גרויסער דער פיז טערעסען

 אין ארכײטען װעאכע םרויעז, און נער
 אנגעװענדעט דארוי שע«ער, שנײדער די

 דאזיגע די ערפילען צו בלויז װערען
 גרופע איז עס װעאכע א ווען אױםגאבע.

 גיט און ארבײט, דער אין 1כסד שטערט
 צו מעגאיכקײט די ארגאניזאציע דער ניט

 געגען מוז םונסציעס, איהרע עדפיאעז
in גענוכיען דעם p i i שטע־ ענערנישע אן 
 מימגלידעד די פון אינםערעסען די אוגג.

 ווערע; געםאכם זאא עס אז פאימרע^
m אן :v פראק־ צױטטעיענדיגעץ דעם צו 

 אנגע־ זאלען עס אז און ציאנעךשטרייט,
 צו ניט סיםלען נױטיגע די ײערעז נוםעז

 זאל שסרייט דאזינער דער אז ,דעראאזען,
 צר דעד אין װעדען כאנײט איז עס װען

קונפט.
m באארד עקזעקוסיװ גענעראא 

c פון n אױיס״ האט אמאאגאמײטער 
 פון קויאל אוטערשעפאיכע; אן געװיזעז
 איבערצײנעז צו פארזוןי דעם אין געדואד

זײערע אז פיאחציעם, העספענדע די

 איבער- אז איז זי אז זעהן יארק נױ װעט
גאויבען... גיט דאך װעט און געקעהדםע,

 ױ קען װי צײטוגג־באדינם, א אהן
אסת? דעם וױסען

 לעען אפילו זיף קען יארק נױ איז
ױ דנגעז און ארויף בויך כייט׳ן  העװ ״ו

ײ די בײ טאפיען זיך באנאנאס׳/ נא  זי
 רי אין װעהטאג א עפעס פיהיעז טען,

 ס׳איז אז גאריבען״ ניט דאןי און ריפעז
געשעד״;. עפעס

זי :טעלה א נאך האט יארק נױ
 םארהאװעם און פארטומעאט אזױ איז
 ארבײט, דער צו געהן אזוי כיוז זי און
 אפילו מאן דאס איף, גאױב קען, זי אז
איבערגעקערטע... אן

אבי־ נעשעהן הען עס ניט, טעהר
איהר... זאגט ו.ײ ״טראבעא׳/ סעא

 צל געהן לאזען דף קען בראנקס
 בראנהס קען אםת׳ן אין װען טאגהעטעז,

 אין כיאנהעטען אין ראן ליגען גאר שוין
בראנקס... די 1אי פאנחעטען

זיבער, װי כמעט בין איף :קורץ
 ניט זיף סוח כצ סרזי װעט יארק נױ אז

איבערקעדעניש. אז םיז אויםדי-עהען
 צופיא נרוים, צו איז שםאדט די

i אױוי םארבויט n היםעא, צוט איז ערר 
 קענען זאל ?י אז פארוינדיגם צוםיא

 און עושר אץ יאחדעו איהרע אויסאנבען
כבוד... אין

 איו גלױב נעזןונט, וד יאד, ןובעד
i גײ t\D כזז דצם אק P i r - 
 ינקויסטירען איז לעבי! urp p־w' נײ ״

i *ו לױפין אי( כממס סאז »ח n 
אן אפילו מואװים אין \mn און *דבײם

paywwnr א r !
urp a יוײל rh יארק גױ ם י ג ?
V איהר i r© אונוער מים דו i w
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irה»נד<ונמז *ומסשרענו״ת m |» די

v *ן אינםערעסעז n r אי| •רנייסיר 
 אוינ נארק׳וט. ת<יימר י*רק,ר נ<ו מם

 ttvovvimt ניט װןואטען הטנדיונגען רי
 די אונטיןרנעגחונ׳נן עס וון»?ט »װ»רטן,נ

 *רג*ניז»«י«. נ*נ«ער רער םון נ׳ויר*א
 הטט נט»רד עהזעהוטױו גענעלאר רער

 <«וי*יליטעט םון נ«םיח< צוס *ן'לירטא
 געוױסזר » ם*ר ר;»ניז*«יע.א דעי צן

 *»י< דער *ז אויםנעקוקם, ד*ם םצײ
 מ«ו< יעד׳ןם «<נער רעזולטײנמן. נרעננט

 די \ViW\m ־;'יםט7קצ־אםר דער ה*ט
 «ר pc i״B5»p דער מון *ױנערחטנט

 «נגע«ונ»ן נײ Dip םון ה*ם ׳ןטזרוננ
סיט־ די און ע*רםעוער א יןא

ר  געװען ז״נע) קאם■״) דעם »
 *ײטונ־ םון i»o>*«r די און יייםלעטס

יך זיינען ליעוןע ״ן< <ור- דער *ו פייג̂ד

רדאאב עקזעהוטױו נןננעראא דער
— ........~v■ ׳אזי די »ז t ’ K *חןר

 סקאנראי־ אזעיכע צו געװאדען פיהוט
a , ״  א;;ע?ענ»היים ו• אז . «

 אויסנזך נרינדאיד איז םארזיכם״ג םוז
 •PV נןנזראל דעם סאר װעיןן. רזםאם

 קאםי־ ערמינ׳גז ױינען .־דאאב זעקוט־מ
 אלע פארטראטע( האבען װעלבע טעס,

רמער נױ דער א*ן ן ארנא־ ̂י
 דער םים זיך האט נאארד דער ע.’צאניז

ט באלפעפטינט אננערענענהי־ט מ  א נ
 א אנגענוםען דזאם ער א״דער צייט ךאװ

באשלוס•
 ותיען :;^גהײטעןי1פא מײנונגס

 טע1אתאניזי איז עז1עקזיסטי ניאל אלע
 באשע־ מענשאיכע פון ערשאפטען5קער

 גאניזאציע1א י1 י1כ 1אבע פעגיפען.
 :נצז1*1ב און פונקציאנירעז קאנען זאל

1ריטנאי איהרע נוצען n ײ די אץ1ט  מ
 געםונעז םוז פאריטידענוזײטעז, נוננש
 אק־ 1געםײנשאפטליכע פאר װעג א װערען

 אנגעאעגזזנהײ• א-גאניזאציאנס אין ציע
 אמיפצוצװינגען זרבען ;ילפעז אויב םען.
 נייי־ ע1זײע יעאפט1ע1טיטנלי דער אױף

 או? צושטעתנגס״םיטלעז, דורף נונגען
T ערײיבט זײ עס r im נצוגצחן^

לט9ו\ צושטעבנגג^^נויגױט- זײער בייט
 האבען 1ע1מיטגלי די אז געמײנט. דאס

 אײ בא^מבצםים י1 זײן צוי *ךיפ^־־נרט
 אנכעלעגשנהײטעז, אײגעגע זײערע בער
 אונ־ צום אכט1געב ענדאיך װאאט װאס

 ט1אויפגעהצ װאלטען די איז םערגאגג
 קאנסנא־וקטױוע יגע1קעטפע: א זײן צו

ארגאניזאציש.
i פין טיטנלידעד רי n אכיאלנאמײ־

 ־1םא און לאנגע ט1אנגמפיה האבען 1טע
 זײ־ בעסערעז1פא צו קאספעז ביטערטע

y iv װע־ זײ און באדינגונגעז, בײטס1א 
 אקציאנע־1ם m אז אאזעץ,1דע ניט אעז
 פון ט1אנגעםיה װערט וואס קאמןי, 1לע

 1זײע א»שװאכען זאא גחפען, קלײנע
 א־1נענ1אונםע װאאם און אמאניזאצי^

 אנגע־ םו? װאם ׳יטעט1א1סאלי י1 בען
 דעײ װיאצן 1םי אויב װערען האאםען
i אין גרײנען n 1מי ײי 1טעה צותוגםט 
 םאמאגגענ־ דעו־ אין דעדנסײבט האבעז
הײמ.

 *א1געגע דעם םון ער1כ'ט;לי די
 םיםנאי־ י1 װעבתן באאדד, עקזעקוטױו

i n ײען1פ 1זײע מיט עתועהאם האבעז 
 ־1םא גמיסע א 1םא װאס װײסען וײלעז,
 זיך אויןי אגעז1ט זײ טליכקײט1אנטװא

 1בײטע1א אלע פץ 1עטע1ט1םא י1 אלס
i איז n אט יע.1וסט1אינ i y i נעםיהא 
ײ ט1יקטי1 טאיכקײט1פארא:טװא פון  ז
 ען1ײע געמאכט זאא עס אז ערעז,1םא צו
 און (אומוי, םחוקציאנעאען צום ענדע אן

ײ1םא צו מיםלעז שטרענגע אנצונעםען  ז
i אז זיך ען1כצ n ־ גיט זאל תאםןי  מ

i אין וחןרען בײמ n .מימ־ זײ צוהונםט 
1גאי n ״־־ פיזip עקזצהוםײו »א19גענ 

אז גאױבעז, צו א האבען באאח־
im װעט שטעלונג 1זײע p ולהאר־ די® 
^in אאע פיז שםיצע ציגע JD iD אי־ 

אנד.‘־ גאנצען ׳ן1בק

ן 1םא רעדעז דאהוטענטעז צוױי די י  ז
 סאמענם#ױ*ן װעלכע גענד1אי איז אאײז
־ג.1איבע ז־ינען

8 סטעף א n1טע1א.

״1שסחנסמ קורצע1 י
J L

ש

ן ן « ױ׳ קיןר דעם »  רעדי
jj יעזער די *ון «

ib -

ע. א צי אלו עז ^ר ק אנ ד

:1עדאקטא1 1װערטע
t o, םון #1ובייסע די ^ נ םי א ת

 טע26 װעספ 36 אטשגיק,1מא און פוײד
 -סיםמנ0שא א בײ פארזאםעלט סםריט,
 בא• צו עזאלוציע1 א אנגעטמען האכעז

 בר. אײדזשעגט, ביזנעס 1אונזע דאנהען
 #ארבײט ניטצר ױין םאר ראזענב^אט

 טאי. אונזער םאר געםאז האם ער וגאס
 צוקינפט חנר אין אז האפען 1מי איז

זעלבזג דאם טאז ער ״װעם
שא• 1אונזע 1טי באדאנהעז אויך

m ^!■טנעו/ בר. טשערםאז, o גע־ ?ײן 
שא•. םאר׳ן ארבײט טי״ע

כםנגג0 ם״ט
קאסיםע: די

n ״ ; im ממעה
J R• ״דרײסוס םאקס

^ opgo 4רודי

יןײא נערגאײסקי, גײטען ‘ו» - A5 ̂י
r נריי״/ א דורו זיזי ג^מאנמו עי f r j f r *ר1«ו 

u אץ נדרולט זעהו צו ■אריאנגט v r" t, י  *ו'
M לצווטצ די V׳e m פאר a־o jy y tiMi**ey:t,® 

 fjfHvjfi גז€*חיט גיט ז״ינצו ״,ז וױ״י דצ־פאר
f »»ענוסוג«ס ד;ם ײיט ‘MI 41? ר*י*

ס ײז װעדטאז׳ • ײ ײ ס איי ײ  m(* יי
ר ױ־י־ הי •ייגעײעז׳ W* ו*WfiVV יו iltM 

if ניט ctv, ייזי, l ’ ii • in  irelifn גן* ט1י 
y איז טיז״ דארםט i j f is iv f f l! ר1וו״ T*$* 

׳ דיזאיגס ■אר׳ו גע ײ י י r 1*1 י נ M״W ויןי® 
מ9װ ׳•®רז*נעז די i 1 יאנצו י r a * * i r f r i* 

 ;*®. ®*י־ »ר?טעימו יןי1א מיס. *נגענוס*:*
o r i i i ס ייחר י יי ״  •ר®* ניט •^יץ ׳ו8’י* ײ

ir דעי צו נתםס״רם v a tP w rW jr. — ײער® 
 כפיי*¥* א־ו ייגראן נרעזידענס דאס בײםציקוננ,

עי »ן כייאיי טער j,*ש• י i  f t  y t«
r?y ly־?*i r״ :r«  ,ro ידת. שױ אין

מו כיר ״ 2V לט“נ/י יויחר ױיוג־זז פי« גיט׳ װ
D .61ג־* ר*י הענצ: נדדיז א״ער — ז 

 #*•:עי װ*ס ׳דײס ער**תז. גיצ 181יי
n עי s י 'w m n נ*י>' כו? יוזן ניײנט י»ס 

 לי- ויען א*»י•, ר*;ד»ל**ע, דער nc סוד » נעז
מז ױי  ד»צ*ײען נעסי•;*; ײיז ״.*לענטע ניונץ די ו

*צר״ינער. דעם שיז
;yra א*יע• -- ארט8א8רא װיליאם

 צו• 2»*וע1*ךד“קריו»טט cyn -.ns ד. 2־. פזור
בייןװט־^געז *רענ׳;ו£»**׳.* אײער סיט ;:,לפד

 ד*ט צ־יעי, יעם פאר כ־סזנ דיזע״כ־ג •עהײיד
f «נע- יי׳י־ז; פיי זרהייטען. סאינענינזז i n* 

i•״ װיוכ »;דזיע, ריונזז סערלזײס r נ»»ט-*<־;ן 
 11 ד־*ע?ט נעיר ד§ס יעימז ־,*ו ׳*נד1 דעם ןוו

p ,,®ר״יצי רער o ^ r ly o ^ a n,,* מ7װ  י-«ס ?
t * ע:ט8נעז f ia״iirly ״.,צױצ ועם *י8 ואנד

p ,אײער— ח. $ o n y איז נ־ישה r״i *ער 
 סיר ט״*«זנז צלײיטע, די ט6;נ*םרע4 דואס פירם.
ז ׳-yco;y ירס נ?נעז, א״ןי ay;n י *rcjy .נײן 

 ןי• 11זוזן? םיר אגער מי, א ד• 11זײנ* םעשים
 ג•1«עיל א איז קירצליר נ*נץ אנגעבע; אייזי

בריוי. ליכעז
fy;**t y — בן־ישראל. ry m  ,t* a ♦ד

 ‘אוים* I'M iya*rj זײער .u׳r:y2 םעחרכטזן
 גים ילפבעז וײ ד«ס וױיט, אזוי געהט ריט־גט

 ווױנצו״ אײנעגע yny»M נמינעז צו טוט דעם
i אײגעגעם זײער s r. אי8דעי אזן yrm יו« 

 HM טעאטעל״ אדגזער סײ ׳«רזסע אינזי;ר סײ
^1»ו;פאר»נטי אזױ פײםיק אוגז*;ר סײ מי  אי

 פאידײען, אי*;ס װעט *כמה״ אז נעדאנח, ד*;ר
«iyany:ix ay1 פאר m דער איז #פטבז 1*ענט 

 און איײעז. אונזערע 7אל פון װארצעל סאםע
 נא״ טאיזע סיד חאנען קריםיח אינזער םיט

 יער״ etny tr;yr װצלמ ׳די ר?י:עז צו זוועלט
m פח נײס דעם האבעו iv נעה t אי״מנער 

 איז ניט איז זי װאס אױם, ניט פאכט םײנףגג,
 זאגעגאנסי די פוז דעד׳ כיים יײנחראגנ

 זאנצז. ד« זײנעז oy ;אםיײיןי, םביגים.
rm דעי א«ײו איז אויערמו די אוז אוינעז די 
 jnyr• נעױיסע פאיאז א■ נארעז הי-.*ר שכי

̂םס*פארסעז,  נא* ד*ר,י איינןו וױגיכע »אר ד<
מז מ א זי ױ  01א נײדוננ פארנארײטעגדע מי

 גש’ניי זאמן אזעימ אין ?.y»*tm*■ זי•
 א;דעי יןײז iyr:y2 א״נגואכעז דעם שאי' ניס

' אױ,־י זיזי אדל*זעז8 צו וױ בדירה, ®x י ;v 
 ניש ?yp א.יז גיט נמהט דאס אבער קריםיקער.

 Bvayjfi'iN װמרט װאס •יעםע א אוין• נעהן
 אח עורס, גרײטעז פאר״ו פאייןס-נמאםפר א איז
 עולם דער םוז yoy■• אזא סגוית. ידזידי פאר נים

עולם ד1די םוז yoy■* אזא םוז :פאר׳סםעהז
 גים 07 איז אוז נןמס. גײססינעו א חאבעז

מר זןס איז טאל, דער  רעד פוז יןױרד די זי
y o jfiגאט אירי אין זעהן קריםיתער די נתנעז ״ 

 די מיט )2 תויח. סתרי פ םאר װאס װײס
 חאקוס־פאקוס מסדינזז רםyוו ריסיאנד נײעס

זײגעז די״ פון סײ וײםען״ כיידזן פוו
 דאנ׳לגען. ?ײ;*;ז 1וד;יכ* די״ םוז סיי אוו פאר
 ״*רא!א;א;דע׳/ :תז האכט זײטעז בײדע פוז
 ס*י פארזינטיג נא;ץ סיר זײגעז דערפאר אוז

» די םיט י י  ריס* פון דירעקט r« tyoi? װאס נ
 װענמו אױביאנד פוו די מיט □•י און לא;ד.

אנד. r רו̂ס t x סעלע פייפ lynyti אדער ךײ 
 זפארק זיינעו זיי אךער פאבייצירנ^ %אי;גא:צעז

T נייעס די אננאםיעםט װאס איבערטרינ^ ii־ 
34$ m  tyi ̂אגד װאס דאיאו, סויו*גד  ?«< רוס

ryagn נדעת *iw *r i פאסםעד, צו ,;yoiT 
 םוז כונג7נר1צ די םאר ספאקליןױזי, אוו גערנ

 17יפצװ*נג1אי פאר אדער אפמרײזי״ rא יוניאנם
̂דדדסעקעם סאםוניסטי׳אז דעם  ד• אויזי סםרײ

 נעישיכסמ, דער אין געױעז ע«עס 1אי יתיאנם,
 נא״ די אס *וױיפלע?. נעסאכס אתז האט טאס

yoo 'o r דאלעד, םויזענד 34$ פח דוסא סזגמ 
o אתז איז w i ניס tyiytTi אײ, ®»קם דער 

 םינד• «רא«אנאנדע, .האםוניסםי׳זזן אין« ך• ואס
מ, אוז (•מ םיי  נזד סעהרסםצגסײלס װערט מריו

 r»ao»iio*p אימוינ f״p רוסיאנד. no ®ט*צט
 •״יד נעמנם ניס w אייז 1קײ וןארט בלעמר

tjrvooM די אהו no iv n .ד»ס סאפקויע »•« 
 »ו זײנם איחי אײב דיגסינ. »רנב*ד»סר^«אי

 .נעחננטישי״ם• דער no ראוער •וייםידאואמר
מו, יימר ואיפס d האבעו מיר או ווי m 

wia״o n  w  •jn\ מו ■ינוער איו ם- מזו  •י
n «זי  t t m־» w m m m ײ •יו ■יגנמי־ ד

pr!••4״ ttfun t u r  Amm mp•
1• ffl< 1 רצו״ימונ״יס•-• י♦ m  n t i 

l.!•״ y i r i i ' y  •gi t j o i i  f r y n  /ffii• f iw 
r#י •יו r M * ) n iD  <1 ft# 1*0 M 

i״re • ! §r» fiytyi a 
i״4 י fyj0f iv ♦♦f ••י  tyj״ii i♦ יל•

I lf  ♦1 *1• ffflfJfJ^  .4ffM2 i  W i l 
1( ♦♦f 111 f̂ i1 י V9,",1 ׳ •’HfJ, גןר® 

ffin M fl Ml, די nrin &*י1*11 ״1 ר
il fni m״lfr«‘JfJiv r-ior fflffm׳ t;i 

 י7י vn oyi fyjfn ffnyi t<i יו•11
11♦ •IfIf JM <9 ״>1 ״ ffB*M1 9*VfJ (flיר yn* 

i*t mi iy fliii ^fi ffJ איצט i f i  r i  t i 
jiff u״i ״.iffl^^iriai״ if f i i f  on n 

if in i fit נינריסוגנ i f i  iv ״iJ4i9 i״®iffl״ 
o*l i f l l  J M 9W  11*1 1V 

fWfVJ♦♦• f l i®״״ffj**f if גי® פיר ®{Jipia 
iy®*Mi v o מ1י1 אױוי ל1נ M ״וי i די *n o 
f l l  ifnf״״m» jyw •®♦ifOO »*l ff ןרנסט 

1 ifin® fyiiiinrfom  vt i f®י ̂i®iw 
i i i4״*ifO/ ײ״ iiu iv ®f«<iifj fly ffMi •♦f
f פיט m* *®ר yotŷ י״ •אר i,* *ייגסןר 

i l i i r f j, יט® i f i ין1 )ני#ן1י ••י^רס f ? i 
m  nr«n M r, ,jn fiif l« נ*ט -Of r*p ir*»Mv 

♦1 ti /?fill m9: ffjff v i  ,i^frfii* 
fl׳n• o » m דעי ®*ov*aryj ,if® **M ri 

o n  /♦* * riiru y i i y i  no די y r m i ױניסד 
l  of® i m i  m m״*o, אינצתינמא״ ד״ יײ

;o n  ♦v זײ jyayjyj/ י*ז oyr ניט *n  r o 
m, ו• נ*ז f m u u r i  o n דא* די אויפיאסעז 

fli fo*n y rt״.y*iy
v יאע פיז — .0 י. o  Iffio  fo jv ry rv
זייץגינטע די אז ̂*®,r יסtvoip 2 י**דזד

i״ f t f l f l i i f l* אונ אזױ גאמ*ם *•;*;:ז אײערע 
u iy iy j ד,ר*« oyi 1® o^f.iyj סאים yo*: 

*f i  ififln  nr r*fl i*f tn**i y r y r  , n r 
oyi tyro װעט לז*מד אדת, א**נ«ויגעז *iy 

f f f* i די r o w  <ni .o**ir;yo איחר •yj 
iv o i f i די ®o i l  —  o*yj*ro y i« ?iyr;i ניט

P״V ,ריינצל•# cor ־ f ד o im i f jן rp« •האר 
jyo ?נד ניט דסט אידי וױיי — אויבדרו.ry 
y i־iy;j*vviyo*i*-M ?**r ם*ט אפת א*יעי 

A * ir j ד:דז tmo i**i xi2*jiMfl*ui^a 
o׳m i  i* i i  yaio &4«ונ n * i  m i וײנט i y i 

oyi ti® lyry io jy  i f i* m אפת, אײנציגעז 
u:pp ,1א*ד iyif*i r i i נא;ץ f j ir o  v ? iifo y j 

yi*«r**i y ט*ט ®לי איז נעזינטע די v y io 
טינסד •וגזעד איו ?•גאר איז  tyi«M ײם1 א̂י
n ^אזעלב i n  y r y rאז ׳*••טעז i y i נא;״ 

y* אז איז, אפת ועד זײ, נײ א*ז אפת מד iy 
f® iu׳ iy io ידסס iyo**v f j r v n i ®  iv o n 

t i n t פר/׳ז׳• ro דעם ns tfooi װעלמ t״ 
i f  i l l נים זיך o^roryjot די פאר i f i n r 

y o o n יזאסתײסעו.1נר pjyo im ir p j f i  o 
fio פוו אדוימיסועז זיך •p n o i fi^yto •op 

י אח פענ C2n דענל¥נדעי י קײםעו. י V ז i 
מר no :ly אי ijno 1 |1א ג*ט? םספעי 0 

v חסנ םער i איפז אזא אײ,י נסר 9 ־םעדת ס 
n מז  v l p i ’ ii i f יערדזןנמו iv א tfiyijm 

j i m פיל רזר איז אייןי פיס M ro y גסנץ 
e n n w ia, אײנ״ דסזינע די סיז אײו נײ חײל 

V סיט oiroyjjjroifiv ײיזתניא i  m u  M n 
i •רו• f r i i i i®  v * i o n. מו ױי  jo** 1*1 ו

v* חסס זי iffo iio o  r * i ײיב* m i װאס 
••v? o n  in דאס איינרײדען, הז*נ־;ז7•ננ 

 זי א*ז דאז און ; r*ro iy:» דעד זײנם א*הד
n גסםירייוי u n סים וײל1 נערעבט׳ פאי׳סםעגדינ 

 iyiri:yooTiv א»ר ױזייט פעכזעו ססדס אזס
 נזמיםעו איז א*יד *v ׳m• אתערסרעניױ;

y לראנלדײם ד• i no.□ זי ויאס ooa סאר* אײו 
װיל* 4יינט1 איו jro**nf דסס אױנ יאזעז

v? נעיאמז, א״יי 1*ד םעז r n  iv i i y e r 
y* ה*ס איזומו, נ*ו װײל, דעס. סז סעז ip ♦רו* 
no 1*1א דענט א פאו *מדער *no » n**r 
n אדער פאו רfזי* o״♦ n» ׳או*ם נססינסו ז*י 

ly וי״ער ד*ס ifijyo o n v גהינוס׳ א דתיט no 
 .1זא סא-סאיעגע «ויז א ד*וי 07 איז סווײמנס,

 הסנס איהר װאס ניײככימ דסס איז דערסאר
 א*חר װאס פים י סראםעססירלז. סו נים כאז.

Vנאד נסד ילכעריי:*. נסי 1י1 פאכס f  iv m y״ 
no אז אײנזןחן״ n in : o  o n  o f נעל*נס נים 

 ׳אײלרע איל סגװענדלו *הרon 1! דא? זי*|.
ח מחוח v סרויע׳שלאנעז י t אנק1נע דלס no 
 ריכסינלז ועם iriitya הסם איד.ר אז לס«,

ooyvyi, װי iv די מאכעז tyriyo .נליקריו 
 נעח*;פ 1זוירסלי ײסלט איהד iyn דאס כלנליך״

 א*ע אוז גלױבינע, םאר אסימיסים yio סאנעו
מז1 נלויכינמ  פעג* איע אז ניױנעז׳ א**ן *

i r r ססרו» אי*ן הסבעו זסיען not זוד איס 
בע הסבעז ילו  אז זײז״ קסו ־־ iv?:oiyy דיז̂ע
no װעים די ים1װ סםאנדסיניןם נעװיםעו ס 

 ״*1*נ סוױיסלען סיר ;בעסלי אביסעל נעחארסו
 ניייזליכער. דעם דורך נעױסרעז ו*ים1 זי אוינ

 אזױ זײנען םענסען אלל מאו װעלם, א א*ן
 מ*יס *נרערסו״ סום אײנסי 1עי*11 סרלקליך

n א יאננזוײיי^ זלחד זעחד, נעווען n דעם 
r סז װיםזז״ איחר מנם o  oy אתכתר סמוס 

r ד*ס ױ*יי עס׳ אויםצופיהרלו 1יי o סואחי״ 
iim מנסלימר דער דעד n. הס־ וויי־עו םיד 
 בליי־ נ*ס װליעו װסרטער ססר אתולרס אז סזמ״
 גיס זאי דסס אױב מירקזננסי*!. גאנל גןן
 כא- בןסםלר רער זײן ®ס ותס י*ל, דער ייין

אװחײיבסד. 1ײ*ד*ל* וײם איוור v# מײז,
v — שרח o  . r ן נאמריןם עס חסנעז*« 

ti® o ד♦ n ®יע װי ״1ײא לעמ♦® ty*no אויא
on י איז *ארהלר« נ  אדנומעגפײס הסכקן »י

 ס־ססיויסדססנ דלם ®ח »ײנ§יחרתנ די ג*«ן.
.no 1 סאי נעסקוױיך i n n •װ P*rn ד*ס 

mro*io no. ס*י י73ס tf»p !.סאר׳סססיי 
ooip o n w  jn ip o r - n« די o n  n o 

t r t דןר ? yijm nrtw i n  m  w r^ v o rv
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m*" 4י fdU i  M i m ,ipimt m w 
w n t  919* it *  ,*n*«« i #tt«♦! if r^ ir f 

v«99 991*9 *11 ײי•  It*  O llf lf r  If H i 
ft® 1*1 0*1 f l  ,*4It 01*1 ,110 111 ♦HI*
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111 yfl’ov* ♦1 V i!  o*f® rfiifi* jl *HI
v r i i  f i  i n  n n  / i n n  m

i f♦♦♦ יו!יוי Ml ו*מי ,M r y j r t r f r  • fv ii i 
!,f i r  *If♦*f *9*14*91 19I f i  ♦♦f ifU f i i IV 
if♦ י1י־ j“ f r - W f r t iH  ♦1 /♦♦f f i  .* if 

f 1 ג*ס l ,f♦♦♦ If® .nil ffl*1!  IfVJlJ Ml♦ 
H?״fH I lU P  1 f*l P׳ J f  Ml P*H♦ 1fH 
♦nn♦• 1♦• f f r t f i  /♦m i n f m i i i  • in 

r i1• !♦ג M l ♦י i1״fV f f l  M• •**Mlf1l 
1*1 .f f r n i  f iH im i f  M• n r  on yvffw 
1 f f r i f l l  0*J 191 T919I f**1 ♦1 A9V 111 

n y f i.♦ ײיס ♦*• ti /ffl*r iv juyJ o*iu♦ 
Ml /ifr*pr*Hi f i f f i i  iv Mi /ifii♦• i*f 

♦1 ffr . f i f v i  in  V♦ ffiiv* ♦•» iv ♦i• 
f f i n  ♦f*nrnfi'**n /0 «*♦ 19*1*1 ׳ערvn

♦I  ffl V» fffl*lr ♦♦» . f f i f i  • f i  0*J V I 
if**f *נ*!«,1סר״ד !I f n i r  ♦*f f f r  . f i i  if 

♦ !ffjfp  .1 M i**ni• ffiifj  V H  Iff*I «*״ 1
!1*1*1 i f f  1 M ill lfO’* J l! n  If11*fll 

f ססנ f f f i  « m i  *11 , i f r j f n  no ,גון *i y i״ 
f tfr*f .o*i! oiyt o f *v** ל*ס גסזי iy i* 

ff*i-r*o**i-i f o e - i f i  *i .iv iy i ifo im 
if iy o* ײ v*i® i- ג n  11• ffD**r fit  n t i 

♦v i  i* i  ff*r• $9191* .»*• ,ij i) f in r ii* y i♦ 
*r i  f)ff**i fif**f H fl •*JV fono• f*jfr

f .tfoyiyo־i» i i* ii .1*101 n m r  1*1 »fr 
9 •vyיyיyר rytyj לעו Vfl ♦♦f oyr ro ♦*f 

Iff llf l.

ל א סנ ש ע רנ ע ט נ ־ אי ס ד נ ע אי ק

n 0^12 ה^נטיגע r i

ffM ״ ד« ייד
1 דל 11• !לסמי־ס !י*ל וואדןנ■  "to••׳ 
m יאר״ j ♦i | i i  $ מל שאו!ל1יויג*ממי  
««ד ב*ר•, iv •♦J -לא  iftmpvtp 7י? 
-11• m yi ן נןודסע • ו • u i w i i i f  זען 

מ ■ ■♦» p**ti*9ttit fj**ir♦ 
י נאמד♦ דיוזז זן1 ױש‘?♦ ײאגרעסיװ ״י  

vnjM 1 ן װוןלגן • ו » "***wtyif* aio 
!♦י גדויג*•♦♦! ב. סער •wjmtjH, ןיל״  
- ir t jm  i f j f f i• p על*01  i  ? סע כלרמאן

.רעי
o *ו iH jfs y i•  *•*•^ ;עז דאזיגע די  

»11• בא״סעזזן ױ ♦•יעז/ןן װןי״גן ל♦♦® 9.  
n o •ון ק1ליא דער   r a ן  י •ירבינדמג י  
1 ײו1» •*ד׳יימנ? •ין דײד ג ל*נ111ײ • 
# i f •  • גלגייגחן יויו  i n  ׳**עללז 
| גוד i i  u w fa m p u w לינע111גלז^׳*   

מ, געגזײסית י י י ו 1אבע ׳ ^י אז י תו  
U M rm ^׳״י׳•  n נלו  p ; iif  •• דעס ר  

*ון גייוי ײןגךען  * VU * ®♦•ולימי די 
ד ײו וזאול •♦♦גןגלס ז  m o »*^>•■2♦•

רגי♦■• n .י r♦ ♦ Ojrr h ײימל *♦1  i ן  ן י  
דא איז נלד1 •סת׳ן דעד אין גןנער״ • 

h  111 7 עויכל ן זעב״!רג!ני?י*י50 •י • 
19 ײלי י*לז1ק1ל •מזעחש *ין מרזסי«ל  

*דײנשלע זען1ל • i f  » ני יך ? o ijn i i if ;  
i r . f i■ שעגדליגע •ון זוסי • אין יען   

ז יױן יעז ו י ו סו י7ס!-דע* ו .!* !?  
¥ • #

ly rfJ  . כ*י**ק װ^צדיגןן «יר א נ*ד  
ן ילזדס111 קיסײו• י י גו י ו  i n  די 1*170 

סצטעלסןנ י71 !דנײם. דער • i t  P’ lH  
•70 נא ד♦  it•׳♦ i i f ז  י גצײארלו *כ•07ג י  
0101 ל111דנײ*7איג* די •ון ן11יי׳1י  

ױ ״ל1ק101״יר יעס ײז ב!?יס דעס י * 
*״9 h ״  . ן ז1גי1י י7וקכוונ1קל דעי י ■ 
1 0 ע די לירם1גד*נז ואסס ײ1ספ וזצלד̂י  
1> ר •ון רינס ו 7*נ01ו 7«מ17כ די •וי  
i ■מ**תד n !רגסניוײ•   vntp דעס בצן  
p i !ויסג״יעכענסקײם גרעסםע די םי®   
n:7oi*B70 דעס ײ ביז ג»קײ»”ל1ינע !

רעזאלמדע. אנערקענונג

 אדװענס די םון ארבײם^ר רי בױר,
 דאנק אויס/אונזער דדיקמן רא״ אודש4?

 און U לאקא< פון בעד?אװיץ ברודעד צו
 נאײװאס״חוזימידםען אונזעד צו אױך
 זײ־ פאר יאפע, ברודער ־כשעיביאז,1שא
.8שא נאר׳ן ארכײם נוטז עד

:לאדימע די
פאלץ. אברהס

םאפפעל. שלום
טשעיידאן. שעכםסאז. אואי

אן מ שינג א ג װ ױנ ח ױ סקול האי א

 ד♦ פון זוזאםענקוגפט כ*ריי«הר< דער
m די םין לעהרןר »ון ר9«יל  j  .> m 

iitd2S o י. n  j in r «ך םאדס׳
 פון רזם דייניננ אין *ווענט״ »י| אוהר

 םיתי^ סקוי. האי אוירװיגנ ווא׳פיננסאן
m ■ת רעפרע׳אמנםם o. ייצםייט* SB 

 עד«ד r« באקוס׳ח w סיקפסס נמ:ם.
o קײעאנאל i m w i סטורענםם פיז 

<אק ם ; ו
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- I fi»it flWPW- iyw ,jwrnT «*» ■* « ו# • r w ■י ■ ■

וױםען צו גוט איז װאס זאכעץ
ע• j מאי־באט ד i t נאכט

ט ײ כ ■,־יױען. פאי־ א-

,נ פתיען pc *•נײט  װערט נ#:טי
 יעלצכטע » פ#ר *;ערקענט *ודעטיש

lif“ דער pc :אװאוהטדין ד#ס י«ןןך t• 
ט ס-ױען פון יינרןײט ב״  *יז גײ;#נט «ו

 אין *ז ערענ״עגטאר, און אמעדײן אזױ
m צבט טיט ,1000 e טרחטח, דער 

 צוױשען געשר^פען לזנגדעד 14 ח#בעז
 ועג״ יעגע וחדכען רויט איניאןי, אן זיןי
 *ײנצישטעיזעז זיף־ פצרפײיבטען דעי־
v ערוי r־־ n r נ״נאכט p r r c  m e 

 ;•,א דער א*ז באיצעשטיגט זײגען וטןנס
רושט״״;.
 זעיזב pc כ״״עך אין איז אפ;-אך דע־

 ארע די םדן גא״ואדען ־*טיפיצי־ט יאהר
 פארב#ט רע• דעגטאױח. חיץ יע;דע-,

̂בײט ;א:ט פון  אױך איז םיױען me א
 סטא• די אין געװא־־ען צײנגעיציאפעז

ר•;. נאציאנע; דעי pc טוען
 װערען באטראכט דעייבער ל,אן עכ

 ו־ינציפ, א:גענו*ע;ער אייכעדײן אן וױ
 אין ארבײטעז ניט דא־פען םדױען אז

טטרגדען. :אנטיגע די pc פאי־יױ,־*
 איז טטאטען םאױאײגיגטע די א*ן

r דע־ אט v : m אננעגױ אוטעטום גיט 
 יןא־ :״טטאטען 10 נאר געװארען. פען

 קאגעקטיקוט, דערעװעד, ?יפארגיע,
 פאוט •ענסילוױידע. ארע;אן, אקייא,

 און וױסמאגסין װאיטיגנטאן, קאראלײנא,
 פא־־באטען ריל,א פארטא טעױיטאייע די

m אי־בײט נאכט e געוױסע א*ז םיױען 
 די באפעפט״נוננען. אדע־ איגדוכטריען

 ״טטצטען די אט pc צלױי pc געזעצען
 און פאב״יקעז, אױיי :א־ זיף באציהען

 נעזעץ דאס ײעיט יןאיאיײנע סאוט אין
 יזאמדןױע^ו אױיי :אד *ננזךדצנדעט

 װא״ אין און אהײא א״ן ציינדיכטוגגעז.
 ;אר געזעץ דאס דף באציהט שינגטאז

 בירענתן. פאליןױפעז ױאס פ־ױע; אױף
 שטא״ *ויסגערעכעגטע אנדעיע די איז
 אײנגעלױא־ ;עזעץ אזא אין װעיען טען
 איגדוסטריען טעהד אדעי צוױי נ̂א סעז

 יטטאטען, צװיי בא-טעפטינוננען. אדעד
 כאיטרע;״ העממ״טײר, נױ און מערלצנד

 אל״ טעג פ־יוי א ױאס שטונדען, די הע;
אכט. ביז בײנאכט, בײטען
 ױערכער אין צײט, געױעלגריבע רי
 םאלכא־ איז םדױען פאל ארבײט גאבט

 ביז בייגאבט אזײנעד צעקן pc איז טען
 *טטאטעז אײנינע סריה. דע־ אץ זעהט
 אץ צײט א נאר באיצםיפען אבעל

 אדכײט מדױען װעלכער נאןל אװעגט,
 צײט רענגסטע די םא־באטען. װערט

 םרויען איז עס רועלבע פח פאררױ,י אין
 זעחס םון איז אדבײטען, צו םארבאטען
 אין פײח, דעל איז זעתט ביז פארנאכט

 כיאטאטיטױ איז פאנלײןעז טעטסטי' די
זעטס.
 יעגזלײ ר*ן אזא pc גױטיגהײט די

 jtk פאר זעלבסטפאר״טטענדל״ך איז רו:ג
 אלבײט נאנט געטאן האבען װאס םרױע;,

 גע־ האבען װאס פערזאנען ארע £אל און
 םלויען זעיזן צו געי״עגעגהײט די האט
אדב״ט. נאנט בײ

 אזערבע אלבײטעריגס טעחדסטע די
 אױס ז־ך קיײבען װאס מוטעיס, זײנען
 בײטאג זאיעז זײ כדי ארבײט, נאכט
p הײם דעל אין pn קאנען k גע־ אכטונג 

 אח קינדעליאף הלײנע זײערע אוױ* בקן
 אזא אױף ארן ארנייס. הויזיגע די טאז
 אבט־ שון צו םאד׳כייצפט זײ זײנעז אופז
 יעדען ארבײט יטעה צװאנציג ביז צעהן
 אז דאף, זיןי פאריטטעהט עס װײ< םאג,

זעהס אדעל פי;ף ׳סיר דרײ, pc כאטע א

ם נ ע ר ע ר
ך דאלאד 200 ביז 50 פץ םערדינען קענט איהד לי ט ענ כ ע װ

בעריהםםער דער א*ן קורם א נעהםם

םקוהל דעזיינינג מיטשעל
נארמענטס. פאר אײדיס און ?אײדעל קינרעי איז מ״סעס פלײע?, מענ׳ס, ם'ז
 און דרײפיגג נרײדימ, •עטעיגס, דאכזןז צו יזנינעז דעזי•;•:; פא־• םיןוחל ט־ט־כע' די

ליײדער. פענ׳ס אח גאיסענטס פא־ פ*ר דיעסעכ. סוםס. היאוהט. םימעז ו
יאהר. 50 איבעד גענריגדעט

עדרייכט יואט כיזול די
דעזוצטאםען. בעסטע סיסטעמען, גײע אידעעז, נײע

מ םיס?תי דזןר איז אויס א ני ״  גאלדינע א סײנט סיזור מי
װ**דזיזתס. נוםע איז שטעיע

 עס און םרייען, און מענער םאר ■ראםעסיאן נומע א
אויסצולערנען. ױך לײכם ועהד איז

 אײנזןנני אײזןי אח װניעז נעגענצו תםאנס נאו.ו:דעיע
»יט:מחן. ס8*ל זאלם איחי אדס *■יא;י,

v *ײסלערננו פאר״ו נאדימונמו די t זײנזז vifi לײכםע 
מעו םיד p די זי m  i r r w  m o > y 1.*א אמריקא 
o® פארקזיפמז סיר :« 'r y ען איו ד r■ אלזןרלײ ^ײ r r o j r

האאסען. אורענם און סאנ ־
M אײזנם־יזלאסא?. e m. ארײסאג. אח סיםיזיר

 ניט בײטאג דוח סך קײן וןאן יױגדעל
האנען.
 גאכט די יןאנען אטת׳ען דעל אין

 פאיען טעהוסטע די אין אלנײטעריגס
 *שיא״ ניט ״פעה פינ«י אדער פיר פון טעלר
 װאס י1״שלא ביסער דאס אפירו און םען.

 ארײנ- אױף ד» כײוען ׳יע יצױן האבען די
 די צװי׳טצז וױירע, אלע צוביסלאך כאפען

?tv w v ,רד װאס אונטערברעכוגגען 
טאנ. פון םאדיױוי אין פאלױטען זען

 פ«מי־ h אין אז ׳ניט װאוגחגר יו״ן
 קינ״ סיר זעהען פלויען אזעי״כע פון ריעפ
 װאמעלען ױאס טחיעריגע, ביײכע, דע־
ה״טנחה. ק״נעטס אהן אלום זיך

זײ• װאס פרױען, רי פאר אפיױ אין
 כײטא־ זײעל װעט םאלהײראט, ;יט נען

 צוייב װערען פארקירצט טראל ניגעל
ט דעס  די םאר טומער. דעם און יינ

 צו געצװאונגען זײגען װאס פעלזאגען,
 פיה־ צו אוטטעגליך איז ׳בײטא; *פראפעז

 דיעלע האבען ילעבען, נאלטאיל א רען
 צײט, רעטדטעסעעל רעל אין עסענס

 קלובים, און םרײנט זײעלע נײט זיך זעהן
 זאכען, אזעיכע װעגען יפוין רעדט װער

 נעזערפאפטריכע אין זיך כאטײריגען וױ
טעטענחײטען.

 גאכט טײנט םאי כעסטען דעם אין
 דעם אין רעבעז. אוםנארמאי אז אדבײט

 יע־ א דאס טײנט װידער פאי עלגסטען
 סטעגדארד יעדעל ויעיכען אין כעז׳

טיניטום. צום ביז א־אפגעדריקט ײעלט
 אינדוס־ pc ׳שטאגדפוגקט דעם פון

 קײן ניט ארבײט נאכט איז גוםא טריע
 די אונטערנעדונ;. פיאפיטאכערע גאנץ
 #צײט כיעהל סאלרירען ארבײטער :אכט

 חאנען זײ ארבײטעל, טאג די אײדעד
 זײ־ בעריא װערען אנטמראפעז אפטטאר

 בכלל פלאדוצילען זײ און ״ארבײט על
ײעניג.
 אױף טלעפען אוכגאיקסםאיען און
 אײ״ ארכײםער, נאכט צװיטען אפטעל

 זײגען װאס ארבײטעד, די צוױישען דער
בײטאג. באיצעםטיגט

הא־ כיל װאס אלעמען, דעם נאןי א.*ז
 װאוג־ א נים דען איז נעזאנט, דא בען

 ציװיריזאציע איצטינער דער ב״י אז דע־,
 נאככד פאסען געפיגען נאך זיף זארעז

 אינדוסטרי־ די אין פלויען *דבײטענדיגע
י פוז ען }'יפטאםען פאלאײניגטע י

 די געהט םאבריסען םף־ א אין אבעל
 אזא צויליב נאכט, אח מאג אן ארבייט

 פאראן איז עס װײל אדער אייגפיהרונג,
 ענרינען פוז כיעז ױעלכע ארבײט, 4צופײ

 דעם חוץ און צײט׳ ־ באיפטימטעל א צו
 םרוײ ;ענוג םאיאן איעמאי כמעט זיינעז

 #אלץ טאן צו צװיננט נױט די װעטען ׳ען
 די םארגרעסען אביסער כאטיש כדי נאד

 גרײט װעלען זײ און הבנסה, פאסיריע
ץ  ארבײט, נאבט אויף גאד געהן צו זי
הײם. דער אין ארבײט ?ײעד חוץ

 אבער pur האבען טענ״פען סך א
 ;פצו^פען כדי אז אײגגעזעהן, ילאנג
 צו כייםעל בעסטער דער איז ראגע אזא

 ארבײ־ טאג די פון ״שכיגות די הע:ע.־ען
p אז אזזי טער, i ײ פון הענגען װאס  ז

 גענוג האבען זאיען איײן די און ׳אפ
 פרױען הויז קײן און יעבעז, צום אױוי

 דעד דודף געצ״ואונגעז זײן :יט זאיען
 אויןי נעכיען צו הײם דעל א*ן אליסקײט

יאף־. טאפעיטען אזא זיך
 צו געזאנט אזױ האט ארבײטער אײן

 גאנ״ נײשאנאי דעד סון אױספאל״שער אן
 גע־ איז ארבײט ״נא^ט :לי; סומערס

 אבער מענער, אונז פאל שװער געגוג ייעז
 איף אװעס. וטrB עס הרנ׳עם פלױען די

 איך װען טאג, גאנצען א עלאפען קא!
פרויען די טאן קאנען װאס אבער יױי.

 די אנטאן ג״יט לןאכען, מיט װצ״פען׳ ריט
 גאגוע א ישטעחן ̂ דערגאןי און נײביס,

p ‘טאיפינעס^ אינער נאנט ’ j, איהר 
 די זאיפן אדן מעהל, טעגעל די צאחיט
הײם״. רער אין בל״בעז טאטעה
גע״ א םאלאן ״עטאדט אײעל אין איז

 פון ארבײט גאכט םארבאט װאפ #זעץ
 אײול ביי םא־אן איז ׳גיט אױב םרױעז^

 נע־ אזעייכע א״גצופיהרען באװענומ א
 הערםען גיט ארײן איחל װעט זעצען>

 כחות איע און מעגייכקײטען איע טיט
n אזא דורכצופיל-עז א״עלע r געזעץ 

םי־ױען^ די םאל
). סס

י ענגלאנד ױ ען ו דד ארי ם לי  מי
אן ב ענ ער. אײז ט אדביי

איו קלעס־פיגיםטעד עגגרי־צעלדעל
 א״נפאל: נאונ׳״צען א אױןי געשאאעז

 בײ באיטעפען צו כאיצצאסען האט עי־
ײ ספעציעלען א ארטײ ענגרי״ג״על ־,דע.  אי

 האט צװעק דעם צו זענכאהן־רעזערװ.
 אײזענבאהן־ אלע צו געװעגדעט זיך ער

ײ אױפפאדערוננ, אן כײט געזעל״עאפטען  ז
 װער• אדבײטער זײעדע צװ״צען זא^ען
 דעטדא־ פא• מענ״פען־טאטעריאר בילען
 מי־ די א*ז עננראגד ןאין דעזעלװ זינען

 בייד און םלײװיהיגע) א ליטעל־ריענסט
 יןאטפא־ גאנצע םדײװילינע די םין דען

באטאליאנען. אלן ניעס
 םלאן דער איז אויס, װײזט עס װי
 קריגס־מיגיסטער• פרן הביצאל׳ גײן ניטט

 אײזעגכאהךגע־ די פון טאקע :אל ׳ױם
 יג־טארל. זײנען װעיכע גופא, זעל״צאפטען

אן דער דאלײן, פאראיגטעלעסירט  זאל ̂פ
װעלען. רעאלידרט

 בחויפ האנען ארנײטעל ע:נא«צע ד״
 און ׳פראן פו[ באדײטיגג די דעלםיהאט

ײ עגערגי״פ. איהם קע;ען פראטעסטירען  ז
 א פון פאצ אין אז םאד״צטאנען, האבעז

וגען רעגירונג די «yu שטרי^  ס^בילי״ ̂ג
 אײ־ די צוױיטען רעזערוױססען די זירען

ײ צוױנ;ען און ארבײטער זעגבא;  זײן צו ז
 פארבאתארסענע די סטרײק־ברעבער.

 קריכען קריעגס־מיניסטערױם םון כונית
 צידהוראר איז באםעלקוגג א םון ארױס

 רעזערװיסטען די אז טיגיסטארױם, םון
 ווערעץ • געברויכט שאום־צײמ אין װערעז
 אנפרא־ אן אױף נויט־פאיע;". אין ״נאר

 איז װאס ארבײםער־פיהרער, די םון גע
 כיען האט ״נױט־פאאען״ פון טײטה דער
 :געענטפמרט ?דיגס־םיגיסטעלױם אין

 װען אדער בירגער־קדיג, פון פאא ״אין
 וױכטינער א װעיען אפנעישטערט ס׳זאי

 דורכ־ רעגירונ; די יזאן מױכה־דינסט,
p און טאכיאיזאציע. א םיהדען k ענאיכע 
 טאביאיזירעז אױך ?אגען זי זועט פאאעז

 אײזענבאהך די צװ^ען רעזערוױסטען די
ארבײםעל״.

 קיארער גאנץ א א*ז פירױט רעד
 מאישיניס־ ענגאײטע די זיפ םיהרער דעל
א מיט יטמועס א אין איז םלאטא** טען

M זאחר ח.״ ״ד. pc לןירעשפא^גט b* 
 חמצאח דיער רער גצגען י«טען1ארױסגעט

J קאגסערװאטױוער דעו פון , t f t t n ער 
̂ט ̂ג׳ט, ה ̂אמד ה<ומ,אץ כריאן וױ דצרל * 
̂בי׳איזזן • פון חייוי מיטדפר1סש  מ
 פראג״ די פון סטרײפ א גפנריכען ציע

 איברי• אײזענכאהדאלנײטעה צױד״צע
̂וט ׳גע;ס  דמר אויב בראטאי/ טנזאגט ח

 בא- זײן אםייו זאי רעזערװ אײזעגבאחן־
 דארפען מאחטח״צייט, פאל באדז ̂״טיכיט

 נאחעטפען, ■יאן דפם אױך אלנײטער די
 צױ מיטיען, די פון איעע איז דאס וױיא

 חאט בראסאײ מאחמ̂ו גײע א צוגרײטען
 זײן אויסגעדריקט ;עאעגענחײט דעל בײ

 װאאט מאחמה גײע א אז איבערצייגונג,
̂י זיך  אאגע״ אז מיט םארענדיגט pcd בי

רעװאאוציע. םײגער
 אײזענבאהךאד- םון פארװאאטונ; די

 פארנאנדעמע־ ה#ט פאראיק בײטעל
 צו צירסואאר א עגין דעם װעגען עיקט

 צירפױ דער אםטײאוגנען. א־טיגע אאע
̂״ט איז אאר  ״טאל־ אזא אין ג^ריבען גיי
 אין אינטערװױ. בראםאי׳ס וױ טאז, םען

 אויםגע״ באויז ארבייטער די װערעץ איהם
 דער אין פארמרײבען צו ניט זיך פאדערט
 ניט װעט רעגידונג די װאנען ביז רעזעלװ

 רעזערװי־ די אז גאראנטיעס, ל,ײן געבען
 אאס װערעז אויסגעגוצט ניט װעיען סטעז

סטרײק. » םון צײט אין בעלעכער סטרײק
 לײט־ א אין אן װײזט ר." ״ד. דער

 ארײנ־ איז עגנאאנד אז דארױף, ארטיקעא
 םארעארפטע פון תקופה א אין געטדאגעז

̂מייפע  אזא pא אז און קאסםען עקאנ
 ארבײ־ די װיכטיג, באזונדערס איז צײט
 די םרײהײט. פואע האבען זאאען טער

 גע־ דער פאר דאריבער רוארנט צײטונג
 פאלעטע־ זיך מיט קאן עס װעלבע פאהל,

אײזענבאהךרעזערװ. דער אען

אן מ ד ל א בעדמאן און זו  לי
לאיערס

302 BROADWAY, NEW YORK
Te!rpbon«: Worth 5633-S424

ט ך”» הױ» ס»י ש*י ס

 םהעע ̂אראםניא
םשאי צװעסאםשני ■m

סהעע ןיל הײס ,<

*ין׳ ״ דקסאגםםריי׳■*! v י י י ם
'» i«"' *»י ײים

אונמר

װ ױ טי קו ע קז  האט 2 לאקאל םון באארר ע
ץ אז באשלאםען, ם קי טײ ער ט זאל אוו ט ני ב לױ  ער

ץ װעדען או שעפער, די א ט דא איז עס װ בײ  און אר
ען עס ײנ ט דא ז טע ק״־ן ני עצ ען. באז שינ א מ

עד ס דיז שלו הן שעפער אלע םאר א״ז בא  א
אױסנאמע.

ער י ס דיז שלו טיג אױך א'ו בא ל  די פאד■ גי
או שעםער, ט װ בײ אר ער מ׳ ט ם א אונ טי. טײ גאראנ

ע אפעדײטאדס, ט װעלען װעלכ אױסםאל־ ני
ס דעם גען שלו עננ װעלען בא טר שטראםט ש  בא

װערען•

 נמאל װעס איהר ליים, שא&־סשעד
•׳* פאדאנםווארםליד. ווערען פען

ט י טארען אםערײטארם ען • ני ט בײ  כךן אר
ם, טײ עד ע א האבען די סײדען אװ ענ ב שרי ע  נ
ש בני לױ ם םמ ער . 2 לאקאל ®מ אםי .

ל ע ש ט י ג מ נ י נ י י ז ע ל ד ח ן ק ם
. 4674 פים«ר«וי 14«*ם«ל *w גױ

גדוס, כױם

ל»»ל מרמ

o ק«ואפעלירען ®ךממיז̂ציעס ר._ ע ט י י ב ר א fv v i W W  , ir t v דעי׳מגיזטעז
ו ״ f נ«נסמ«ר ד׳ןר ױ י i r iW W. 

r. ־ « 4 ־ f p r > r r  tmifin ח«ט «r ״ן»

SS&i-aeSS SW W rW BTM W » l!lS
w m' ' t ד<וי«ר טױזעגט 21 אויף ----------- ־ r t v ' iw  pe

• .i r n m a
r רי s r w t w נ•־ אייג׳שטידינ ח*ט

*ר׳ «»יע *וױטען *ניטירען «ז •טי״אסען,
מיז גענרױנען סען ut,נײט«ר נ

*י נ׳ען tv »ון נרויט, <יינע< ױני^ז  ז
נרןסערים די אין נרױט יוני¥| םטיערעז T A - ־ י י 1 ־ י

̂ונםערענץ די  גע- גערוםמן איז וואס ק
 פאחצידעגע םון זונטאג אעצטען װצרען

 די חעאפצן צו ארנאניזאציעס, צרבײטער
 ̂גצו• י1קאמ זײער איז נעקער־ארבײטער

איכע הצלםע  דעם אין באדינגונגען םע̂נ
 ערפאאג גרױסער א געײעז איז םרײד,

 146 םארםרצטענדיג דעאעגאםעז, 315
ארגאניזאציעס, *רבײםער םאדעידענע

 װ^ס קאנפצתנגץ, דער צו נעקוסעז נען ד
 ברןודװיל אין געװארעז איגעהאאםעז איז

 (ic םארטיפםעד די ה*םעא. כענםראל .
 נע• האבען ארגאניזאציעס ארבײטער רי

 ראטצװען צו פארזוך ערנסטעז אן כאכט
 בע־ די םון ארגאניזאציאנען גרויסע די

 דעם םון אאיעס די םון יער־ארבײטעי
 מארקצט Djh םארפאײצט װאס םרצסט,

 די נענען און ברויט, נאדײניאז זײז מים
 נאכמא־ וױאען ײעאכע באסעס קאענעיע

טראסט. גרויסען דעם פרן ^§יא דעם רען
 דער פון ט^ערמאן דער ,p'fi כיאקס

 די געהאאטען האט קאםיטע, קאנפערענץ
 באװיזען, האט ער ערעפענוננס־רעדע.

 זײנען בעסערס די ײאס דעם טראץ אז
 און ארנאניזירט גוט אױסערנעוױיגאיף

 אין באדינגונגפז נוטע נעװאוגען האבען
 אבער זײ האבען סארקעט, אידי״שען ױ<ם
ײ אז װאף, א וױיגיגיארבײט אזױ  ז

 אור־ די הוגגער־אויז. » סוים פאידיגען
 ארבייטעז טעהרסטע די פארוואם זאכע
 וואך א טענ דרײ אדער צװײ צו בלױז

 בצקע״ נאךױדאן די װאס דערפאר, איז
 פים מארקעם דעם פארפאײצען רײען

סחץב־ברויט.
 עױועהאט זיינען רעדע. פײן׳ס נאך

 װײס־טעערמאז טיעערמאז, א ועװארען
 קאנפערענץ. דער פאר סעקרעטער אוז
 אײבראכד ט• געװעז איז טשערמאן דעי

 דזשאזעפ־ א. װײס־טשעדמאז, דער כא^
 ם״נסטאן, ד5 סעקרעטעי, דער און םאז;

 געװערק־ אידישע פאראײנינטע די פון
 דער געװען איז כאנין נ. שאפטפן.
 קאםיטע, יעזאאוש^ון דער פון טיפערסאן

 רעזאאױ די אויסגעארבײט האס װעאכע
 שפעמער האט קאנפערענץ די װאס ציעכ

אכנענומען.
 םאיװזרטס, םון װאאדעק, ב. גענאסע

 גע-׳ און געמונטערט לעדע זײן איז ד.אפ
 ארײנ־ פארטרעטער ארבייטער די רופען

 בעקער־קאםפײן דעם איז זיד צעװארפען
 מיט אידעאאיזם, אלםען זעאבען דעם יטינ

̂׳בער דער  מיט פײער, און ענערגיע זע
הא־ ארגאגיזאציעס אונזערע אאע װעאכע

שע ױ ד אידי טו ל סו  אגרי
ש) (באראן ר • סאםייעפו הי

 אוים■ םים סארסערס צוקמפסינע »לע הערםם
v װי אוז םארכערײ װענען פינפטע i •אוים

M איחד ײעז שװינררערס. )פו צוהימען 't P 
םארס. אײער

 כאר»« איהר אײדער דעפאזיטס קײנע נים
* אינז. םיט זיד

 םריז אבסאיוש איז מאם אח ראט אונוער
* קוסם אדער שרײבט

 ■ ז,ב ס םח — שבת אויםער טענײד אסעז
׳0 אוהר. 1 ביז - זונטאג

JEWISH AGRICULTURAL SOCIETY. WC.
m X  I4»k St.. York atf

:•f.

פרעםערם
ן ו ם ם ק ו א ל ק

 װײעד די דאס וױסען זײט
 בע״ ווון װעאװעט פרעסעז צו צאך

 »יצס בא האבען סיר װאס אױױע,
 ליײ צונעיעכםצ די םיט גצמאכט

 הןןאץ •dim צוגעשאאגעז אדער װענד
 im םון געװארען ערקאערט ןיינען

 ״dim imd פעקטארי-דאקםאר זער
 D® געריר חוד דעז ױזען, צו געזונד

 ״Miiv די |im ■עך צואװארימטע די
 קאד צו ברענגעז קאז האאץ רעטע

׳ סאפפשאן.
 !עמעגם גײעם אונזער גאר ױזם

 וועלמנ צײוחננד, קויערנע די םיט
 די סון גצווארצן צנערקענם איז

 ווזמדנג׳• אק עקסיצרסעז נרעסטע
 ודײ סאניסארישע העבסס אאס סאן
ברעטאאך. ער

די בײ באקוםען צו אםעריסאן
 ורןם־ וחגלומם און

אני6סאם כאארד
םע 123 װ פיני ענ ײ עװ r נ H T 

 taso צשאאגד נמאעפאז
 לײואנסי. ד• T1M ■•רקויפצן כיר
 t*o c*ao ■דימגע סמיסארי. ססײל

כ#ייא*י# »
e •ינתיגג אויד ח«ג#ן סיר rw o

1•י ר•

 ג־ד ױדאן דער״ געגריגדעט. ןיד כע?
 װעיען״, אסגעשװאכט ניט םאר פיהא
 ״כצסער געזאגט. װאצדעק גענאסע לאט

 צרונטצר• א״דער #נרױט אחן אויסשוםעז
ט/ כיסצן סקעבישעז » שאמגען ױ ר נ
מ/ מח  דער סון אלגצדיזער פרי

 יײבאר׳/ אװ פעדערײישאז ״אמעריקעז
 פ. א. דער פון הירף די אנגעבאטען האט

 די אױך dm גאנצע א אאם א. אױ
 ׳נרין •רעדדעגט pc היאוי ■ערחנאיכע

 קאסיײן דעם אין א., אװ ם. א. דער םון
בעקערס. די םון

 ״םאר״ pc ראגאןי, האא גענאסע
 צו נלי־יט ערקאערט זיף האט װערםס/

 דיזען אין נאר \v? על װאס א*עס טאן
יןאמי״ז.

 קאנ״ דער אױף רעדע שארפסטע די
 ;ע־ םון גמװארמן געחאאטען איז פערענץ

 רײ• װעא ״אין :שי«אי*קאף אב. נאסע
 בײם גאײף על האט דבורים״, אפענע דען

 דער• ער האט דאן און עריןאערט. אנפאגנ
 און ■ערזאנען נעײיסע אזוי װי צעהאט,
 ארכײטער״בא״ דער אין קאיקעס געװיסע
 סקעכ״ארגאגיזאציע א שטיצען װעגוננ

 נא־ דעם אין אאץ סקעב״בעקערײעז, און
 רעװא״ סאציאאצ און קאסוניזם pc מען

 די אזױ װי דערצעהאט, האט ער אוציע.
 א סיט האבעז ײעאבע מענשצן, זעאבע

 * pm מיטיגנ א געהאאטעז םריהער טאג
כע״ דער אױף פאגראם־העצעס געביאכט

ערי ץ פו ל צי ײן. ש? מי א ק

 צױן פועאי די ײעאמז קאטפײז, דער
 פאר״ דער םאר אנגעהױבען ד,אט פאיטײ

 זױז ^,4w טו^זענד 20 ®יז •׳;פ־י־מומ
 גאגצצן איבפר׳ן געװארען אויסכעגיטעז

 סאפימעס סארסירט װערען עכ אאנד.
 ■ועאי ױגענטאיכע ׳צױז פועאי די סון

 נא־ םון ברענטשעס pc אזן ׳יי.ובעז צױן
 א״בצ״ סארבאנד. ארבײטזר ציאנאאעז

 ענטשיא־ די ארויסגעוױזען װערט ראא
 געוױנשםעז דעם דערגרײכעז צו סענהײט

0ציעא.
 פיעאי די םיז ?אפײםעט צענטראא •ער

ײז בײ האט צדן  בא״ זיצונג אזצםער ז
 דעם זונטאנ, פראקאאסירען צו שאאשצז

 שגןא צױן ״•;עאי אאס טארטש, טען8
 *ייעאע װעאען טאג דיעזען אץ .-סאנ

 ארגאניזאציעס, באזוכעז ה-אכיטעפ
 צו הךז א דורכסיהרפן וועאעז איז יחידים,

 ערװארםעט, פארטײ n קענוועס. הויז
 קױסען וועאצן סרײגד איהלע אאע אז

 mtm אויןי און #שקא ציח פועאי דעם
 פא״ די פארשטארסצרען צו העאסען אופן

 ארץ איז ארבײטערשאםם דער סון זיציעס
ישראא.

רצסטאלאגען, און
w מאר^טמ א w  r *  26 p t• 

 יואנפצ״ am אד* געװארצן נעחרינען
ן רעגץ, צ ל א ו  דצד ני>ט צ

 נמקציכ דעל pc !,אטיטצ אמאדדישאן
ן דעס אין ׳ױדאן  יודאן• פא- חאט̂ו
נרױט.

 גע• נצ-אי״עען אױןי דינעז רצדעס
 נא״ נ׳ p& חאנפעלעגץ: אויפ׳ן װארען

 (אידשטײ/ חש, פ^גסטאון, ס. :ץ,
תי pc נאי א יאטעננערנ, סי

v *•ייאדו אלגאניזאציע דצר / j iv" און 
•אחאצון/ װ.

vVVV>

ק ו א ל ס ק ר א ס ײ ר ו א
ס ב2 לאקאל «ון מעמכער א ע־־ז מ ש ױ !א

Dr. Maurice Perlstein
שען שען אמ םיד סױרדז

1310 Morris Ave., Bronx, N. Y.
Tel. Bingham 9315

wro mn פיסימעז
מ אין « אנ אר מ שענרו

װערען א«געחאלסען װעיען

מארטש, טען9 דעם מאנטאג
שאוי־א אבענד 7^0

:םאאנענרע די »ין
י > כראנקם

בולװארד סאוטהערן א־ן סט. םע163 פאלאש, פאינט האגטם .1
סם. צ־וישען סט., טע145 א*סט 542 סענםער, רינ; ארכײטער .2

עווענױס. ברוק אוז ענש
ע״ו. םע3 אין ןארקרוײ קלערטאנם לןאסינא, קלערמאנט .3

:הארלעם
סטרים טע106 איסט 62 סענםער, םאשעלישט .4

:דאון־טאון
• בראדװײ אישט 175 האל, ״שארװערטם״ .5
שטריט םע5 איסם 210 האל, בעטהאװען .6

רנ בו ם מ א ױלי :ו
עווענױ. מאנםרא־ז 105 האל, וױעננא .7

ל ױ אנזו :בר
& כםריט סעקםאז 219 ל-שעאדם, לײבאר '

סט • :יארק נינ אי
ט .רוזװע.. .9 י״יי

:פארק בארא
עװ. טע13 נעבעז שטריט, טע43 1373 שענטער, רינג ארב״טער .10

ני :אײלענד קו
עוועניו. סוירף 3109 סעגםער, רעג ארכייםער .11

א־יפגענ־מע; נױטינגען די ביי ודעלען טרײד-פראגעןי װיכםינע זעהר
ווערען. פארהאנדעלט און

 *עדעד פ*ז לאקאל פץ באשלוס א לויט דאם אויך נעדענקט ברידער,
 ױ;ין מןזנאם. א םיםינג שעיעאן 1 וױיניגסטען אש אטענדען םעםבער

שטראף. דאלאר א ער צאהלם ניט

2 לאקאל באארד, עקזעקוטױו
ט קלאוק. ר אה םו ע » ם ױ ד א ט ד״ ע ט •ונ־אן. ו

דניאן. װארקערש גארםענם לײדים אינםערנעשאנאל

באנק ער

t o  .m neni ס נ א נ
טע מ ױ פינ ענ ט טע21 און עװ ױ ט • ם

$4,000,000.00:ן ע ג ע ט ר א ם
ער אן פי לי דאלאר טי

ט ט עפענ צ ט אן אי אונ ק ם און א קדינ

איבםערעפם פוזגענפ
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אדי נעפינעו זיך דאוןז רינעל םאניםארי דעד
גאומענס יוניאו:נדיו יעדען

.)1 «ײם pc (*לוס

 רעגולײשאגס און רולס ארע אז צופאסעץ,
 ״סאניטארי דעם פון געברױך רעם באצוג

 אפגעהיט שטרענג װערען זארעז צײבער״
 װענען באריכטען צו און שאפ אייער אין

װאך. יעדע ױניאן דער פון *םיס אין דעם
 דער איז אייבעל״ ״סאניטארי דער

 א•־ אום םיסעל וױרקזאמער איעציגעד
 סװעט און קארפארײשאן רי צושאסען
 צױ דעם אונטערגראבעז װעלכע שעפער,
 נאר און אינדוסטרי, אונזער םון שטאנד

 גע־ אלגעסײנעם רעם אײנםיהרען דורך
 װאהל־ דער װעט לײבעל ריזען םון ברויך

 אנ־ אוגזער אין ארבייטער אלע פון ?ײן
פארדכערט. ווערען דוםטריע

 יעדען פון פליכם די דארום איז עס
 איז איבערהױפט און איןשאפ, ארבײטער

:אױפצויאסצן םליכט אײער עס
 װעלכער גארמענם, יעדער אז .1
 הא־ זאל שאפ, אײער אין געמאכט װערט

לייבעל״. ״סאגיטארי דעם בעז
 װעלכען סאכעז צו ענטזאנען זיך .2

לייבעל. א אהן גארמענט איז עס
װע־ װעלנע גארמענטס, אלע אז .3

 זא־ שעפער, אױטסײד אין געטאכט רען
לײבעל״. ״סאניםארי דעם האבען צען

 זאל לייבעל״ ״סאניטארי דער אז .4
 גארכוענטס, אױוי אנגענעהט װערען ניט

 דעם אהן נעװארען געטאכט זיינען װעלכע
און שעפער, אוימסייד אין צײבעל
 דער פרן אםיס אין באריכטען צו .5
 װעלכער אירגענד װען פאל, יעדעז ױניאן

 װערט רולס אויבענדערפאנמ•; די םיז
םארלעצט.

 ברײג־ צו פאיכט איימר *יץ■ איז צס •
 אר* יעדען קאםיטע גרױועגס דער צו נען

 פאר־ װעלכעױ שאפ, אייער פון בײטער
 פון װעלכען אירגענד אבזיכטליך צעצט

 איהר פאאס אין רואס. דערטאנטע די
 באטראכט עס װעם טאן, ניט דאס וועט

 אייער פון פארנאבלעסיגוננ אאס װערעז
 איהר און םארטרעטער, שאפ אאס פליכט

 צו עם1 םאר אגגעהלאגט װערען װעט
קאפײטע. גרױוענפ דער

 צו אױםגעפאדערט דארום זײט איהר
 אנבאטראכט, איז צושריםט דעם נעהמען

 דעש פון אםיס אין אריינצושיסען און
 װע־ אײער רעגעאמעסיג באארד דז׳שאינט

באריבט. כענטאיכעז
גרוס, ברודעראיכען םיט

דמזײקאבסאן, טשארלם
 ־און אײבעא פון סענעדזשער

דעפארטמעגט. איגשורענם
 די האבען בריזס* דעם טיט צוזאסעז

 צעטעא א באסוםעז קאסטאדיענס אאקאא
:►יי תאס פאאגענדע די סיט

 לײבעל־ דעם מון םליכטען
קאסטאדיען

 אויפ־ מוז האסטאדיען אײבעא דעד
:רואס פאאגענדע די אױף פאסעז

 אדעי סקוירט קײפ, קאוט, יעדער
 אײעד אין געמאכט ווערט װעאכע דרעם,
 איײ '״סאניטארי דעם האבען «וז ^אס,
בעא״.

 נעהט1אנגז װערען זאא אײבעא דער
 פאאץ, דעם אין נארמענט יעדען אויף

 דער פון געװארען בא^טימט איז װעאכער
 בא־ דז״שאינט דעם פון האםיטע 3<ײבע

סאנטראא. סאניטארי אװ ארד
 גע־ װערעז וועאכע גארמענטם, אאע

 הא־ םוזען ^עפער אויטסײד אין מאכט
צײבעא. סאניטארי דעם בען

ווע־ ניט זאא אײבעא סאניטארי דער
 ײעאכע גארסענטס, אויןי אנגעםעהט רען

עע#ער. אויטסײד םון דעאױוערט װע^ען
באריכ־ מוז האסםאדיען אײבעא דער

 זואך י?ךע ױניאז דער סון אםיס איז טען
 פיר־ די װאס אײבעאם, צאהא דער װעגען

 םיז ענדע דער כײ םטאק איז האט מע
 נארמענטס, צאהא די און װאך, יעדע
 עאפ איז גמװארעז געםאכט זײנעז \ואס
װאך. יעדע םון םאראויף אין

 מעאדען םוז סאסטאדיען צײבעא דער
 ווען םאא, יעדען וועגען ױניאן דער אין

 אויבענדעדמאנ״ די פון וחגאמגר איתענד
טארצעצט. ווערם תצם סע

ס ױ תל ױ ו אױ דער אז ט אני  ס
בעל ט דאח» ליי כ ברױ ע װערען נ

 אנגענעהט מוז^ווערען צייבעא דער
 אטערײםאד דעם כײ נארסענם דעם י1^י
גאר־ דעם געחמ ער וחנן ציים דער *ין

m m
וחנחגז אנגענצהט זאא אײבעא חנר

 רעכ״ דעם אין — •אקעטס אױטםײד בען
פאקעג/ טע;

הא״ װעאכע קייפס, און ?אוטס אויף
 אין — פאקעטס אױטסײר קײן :יט בען
פאקעט. אײניגג רעש

רא־ װעאכע קײפס, איז האוטס אױוי
 דער אויף — פאקעטס הײנע נ*ט בען

 דרײ #זײט רעכטער דעד אין אייגינג
ארעש. אוגטער׳ן אינטיש^ס
 אונ־ — קאוטס אונגעאײנטע אױף

יאוי.. טער׳ן
בעאט. אונטער׳ן — ססױרטס אױף
 בײם אױפ׳ז.תעם — דרעסעס אױף

 צײטװײאי־ א איז ®אאץ (דיזער באדעם
 געענ״ ישפעטער םיאײכט װעט און גער

װערען). דערט
 א:־ אײבעא דער זאא פאא יעדען אין
 זאא עס אז אזוי פאאך, װערעז געגעהט

 אײ״ דעם פון דעזײן דער אנזיכטיג זײן
 אנגענעהט װערען אויך סוז ער בעא.
 אפצױ אוגםענאיך זײן זאא עס אז אזוי,

גארםענט. דעם םון איהם רײסען
 נעכיאכט װערעז װעאכע נארטענטס,

 שע־ קאגטראקטינג אדער אויםסײד אין
 אנגע־ אײבעא דעש האבען מוזען פער,
 גארמענטס די װאו עאפ, דעם איז נעהט
מ קײז געװארען. געכיאכט זייגען ר  םי

 אײבעאס אנצונעהען עראויבם ניט איז
 געמאכט זײ;ען װעיכע גאדםענטס, אויף

יעאפ. אנדער אן אין געװארען

 זממ װ»ס יתי»ן פד»כרעסיװער * &ון לענען ו»ס
כאוועגונג ארנײטעו וער אין נעשיכטע בעםאכם

 פאר אונפערהאלםוננ אן
41 לאק. פון טיםנלידער

 העטסטיט־ און פאיטערס טאהערס, די
 אראנ־ האט ,41 אאקאא ױגיאן,׳ שערס
 מיט־ די פאר אונטערהאאטונג אן דשירט

ײ װאו גאידער,  פאר־ קענען װעאען ז
 דאס אװענט. אנגענעמען אן ברײנגען

 .19 דעש אװענט־, שבת םארקוסען װעט
 אינ־ דער פ-ן אוידיטארױש אין ׳טערץ

 טע16 װעסט 3 ביאדינג, טערנײשאנאא
סטריט.

 דענ־ איז: אװענט פון פראגראש דער ^
 געועאשאפטאײ און רעפרעשטענטש סינג,

 גע־ אויך װעט עס אונט^רהאאטונג. כע
 א םרן רעדע הורצע א װערען האאטען

טעהער  אינםערנײ^א־ אונזער פון פאר̂י
 - דעפארטםענט. עדױקײ^אנאא נאא

 אבער דארף טען פרײ. איז אײנטריט
 די זאאען ארײנצוגעהן. טי?עט א האבעז

 ארײנגעהן אאקאא דעש םון מיטגאידער
ײ איז ױגיאז דער אין  באקו־ װעאעז ז
 דאר״ זײ װאם טיאעטס נויטיגע די םעז
 אינ־ גאנץ א זײן געװיס װעט עס םען.

אווענט. אנגענעמער און מערעסאנטער

).0 זײמ פון (שלוס
 איג־ קאײדער דער מיט צונױפגעטראםען

 כיאנופעס־ די פאר אאיער אאס דוסטריע,
 םון צײט אין באסטאן, אין טיפורערס

 ער און ,1907 י^הר אין סטרײק א
 סע־ א פאר באזיס דעם געשאםען האט

 אין סטרײק נרויסעז דעפ פון טעאמעגט
 שאיסאיך איז איז ,1910 ,אין י^ר? נױ

 דעס פיץ טישערכיאן דער געװ^רעז
 האט װעאכער ארביטרײיצאן, אװ באארד

 צװי־ נאײכגעוױכט דאס אויפגעהאיטען
 אגנע־ האבען װאס צדדים צװײ די שען

 :ע־ האט ער פראטאסאא. דעש נומען
 6—5 ארום פאסטען דעם האאטען

 טעק װ. ואיעזrדז דזשאדזש יאהר.
 ױעז פיאץ, זײן איבערגעגוכיעז האט

 סופ־ געװארען אפױנטעד איז בראנדײס
 ,1916 יאהר איץ ריכטעד, רים־קאורט

 װאס אײנםאוס פערזענאיכער זײן אבער
 דער אויף ארויםנעשטעםפעלט האט ער

םארבאיבען. איז אינדוסטריע
 נאכדעש האט ״פראטאסאאיזש״ דער

 איז מאיטינערי זײץ צוזאםענגעבראכען.
 אאע די אויסצױטטעהן שװאך צו נעװען

 אױו* האס מען װאס שװעריגקײטעז
 גע־ ניט זײנען ״עס אנגעװארםען. איהם
 אנשסרײגגונגען״ גענוג געװארען מאכט

 אאזען־אז ״צי — אעוױן דר. זאגס —
 ארויסריײ זיך קאגען זאא עס עפענונ:,

 אומפארםײדאיכע אגגעזאםעאטע די סען
 אנקאײ־ זיך םוז װאם אופצופרידענקײט,

 אינדוסט־ װעאבען אירגענד ארנטער בען
 פראטא״ דער אבע• אפםאך״. ריעאען

 דער אין ראאיע זײן געשפיאט האט קאא
 בײש נעשאפעז, זיך האט װאס דראכיא

 יואנסטיטוציאנעאער א פון ענטשטעהן
 ״כאטש אינדוסטריע. דער איז רעגירונג

 פאר־ די ערםיאט ניט האט פראטאקאא דער
 געבראכט האט ער װאם שפרעכונגען

 גרוײ א נעװען ̂ובער עד איז ױך, ט*ט
 פין געשיכטע דער אין פאהטאר סער
 געהאא־ האט ער אינטערניישאנאא. דער
 םאד פונדאמענט דעש אװעסאײגעז פען

 הויפט־ די אין בארגײנינג האאעקטיװ
 אונטעד אינדוסטריע. דער פון סענטערס

 מא־ גרויסע די האט םארשריפטען זײנע
 ערשטע זײערע געאערענט ארבײטער סע

דיסציפאין/ קאאעהטיװער פון אעסאנס
 גענעבעז האבען באאעכאטיט די

 די אומצעװארפעז שטויס אעצטען דעם
 הראטא- צעשױבערטע פריהער פון שויז

 א געטאכט האבעז ױי קאא-געבײדע.
 מיט געבראכט האס דאס און ראקאוט,

 ,1916 איז סטר״ק נענעראא דעש דך
 אין װאכען, 14 געדויערם האט װעאכען
 נײעס־ די םון מאבט גאנצע ״די װעאבעז,
 פון זײט דער אויף געװען איז צײטוגען

 הינטער אוין האבענדיג סטרײקער, די
 מײנוגג״. עפענטאיכע גאנצע די זיך

 מרס. אואיס^ה סעט M'v ה״ דזשײסאב
 װיאארד םרס. און ׳ריעד מ. אגדען

מעמ־ די צוױשען געװען זײנען סטרײט

 געזא• האט װאס קאמיטע א םון בערס
סטרײקער. די םאר געאט מעאט

געסע״ האט װאס אגריכיענט דעד
 בײ- געגעבעז האט סםרײק יענעם טעאט

 האנדאען, .צו םרײהײט מעהר צדדים דע
 פראטאקאא. דער געסאן האט דאס װי
 נײ- יעדער האט אן, צײט יענער פון און
 א אײגצושטעאעז געזוכט אגרימענט ער

 םרײ־ סארט יענעם אויף באנרעניצוגג
 ב״דע צוױשעז באציהונגען די אין הײט

 צו אוש אינדוסטרימ, דער אין צדדיש
 צו״ שטאנדהאםטיגעז מעהר א שאפען

 האט דאס װי גוט אזוי פונקט שטאנד,
 און סאכט די פארגרעסערען צו געזוכט

ױניאן. דער םון פאראנטװארטאיכקײט
 ראאיע די געװאקסען איז עס וױיט װי
 אינדוס־ רער אין שפיאט ױניאז די ,װאס
 אג״ איצטיגע די פיז זעהז מען קאן טריע

 אינרוסטריע. קאאוק דער אין ריכיענםס
 גע- דער אין מאא ערשטען צום איז ״עס

 אע־ דר. זאגט — ױניאנס די פון שיכטע
 א געװארעז געמאכם איז װאס — וױן

 אונ־ דיאבעז צו פארזוך פואשםענדיגער
 באציהונגען אאע די ?אנטראא א טער
 פון פראצעס דעם אין ענטשטעהען װאס
 אג״ די װאס אחוץ םראדוקציע״. דער

 אוםפארטײ־ אן פאר שרײבען ריכמגנטס
 װערם מאשי^ערי, ארביטרײשאן אישע

 אינשױ ארבײםסאאזעז’ אײנגעשטעאט
 האאוק דער אייבעא, סאגיטארי א רענס,

 אנער״ װערט יארק נױ פון טרײד סוט און
 tv טרײה ױגיאניזירטער א זײן צו קענס
 קאנטרא־ צו ױניאן דער עראויבט װערט
 באשטע־ װערט עס און שעפער די אירען
 דאס ױניאן, דער פון געשרײ דער סינט

 באדינגו:־ בעשערע איינצושטעאען כדי
 נויטינ איז װענשענסװערט עס איז גען

 קאײנע די טרײד פון אױסצוראטען
 פירםעס אזעאכע באויז ־— שאפלעס,

 אפע־ צאא געוױסע א באשעםטיגען װאס
 אנער־ אנרימענט פון װערען רײטארם

קענט.
 שטודױם דיז פארענדינט אעוױז דר.

 כא־ א מיט אינטערנײשאנאא דער פון
 די פון און נעבוי, דעש פון שרײבונג
 טאג. צו הײנט ױניאן דער פון פאאיט״ס

ט ער  פון טעטיגקײט דעי אויױ אן וױיז
 סאניטארי אװ באארד דזשאיגט דעם

 א ;עשאפעץ האט װעאבער יו^טראא,
 און שעפער, די אין צושטאנד סאניטארי

ױ דעם אעבעז צוש געבראכט אויך האט  י
 ױניאן די װעאכע סענסער, העאט ניאן
 אינ־ אײנציגע ״די ־־־־- עטאבאירט האט

 אמע״ דער אין סארט דעש פון סטיטוציע
ארבײטער־האװעגונג״*. רילאנער

 וועכען קאסיטעא א אויך האט ער
 דער םון טעטיגהײט עדױקײשאנאא דער

 ״אכט די װעגען דערצעהאט ער ײניאן.
 סהואם פאבאיק די אין סענטער״ ױניטיי

 י1 פאר סאאהען גענעבען ווערען עם װאו
 ״ארבײטער דעם װעגען און מיטנאידער,

אוגיװערזיטעט״.

ערשיגען שוין
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שיכטע די שאנאל דער םון גע ם אינטערנע ט לײדי או װאירקערם גארמענ ; ױני

געבונדען שעהן און פארםאט גרויםער זײםען, הדנדערט 6 איבער פון בוך א
פון גע׳»ר<בען

לעװין לואי דר.
ו

פיאנען. עקאנאםישע »ון כאצי»לע אינער װערה אנדערע נ*ך און פראנקרײך״ אין ״סינדיקאליזם פון *רפ*בער8

ב ט איהד אוי ל ױ ען אן האבען ו ער װעגען באגריח אמת׳ אן אונז  האבען און ױני
סטינען א ט םארםעהלט טו לעזענדיג, פארגעניגען גײ ען צו ני ך. דעם לײענ בו

ז דער ױי ך דעם פון פ דאלאר. פינה איז בו
- פדײז העלפט פאר בוך א באקוםעז קאנען אינםערנעשאנאל אונזער םון םיטגלידער ■ ׳

s־ $2.50 פאר ^־e y'
בלויז בוך דעם באקוטען םען קאן פרײז ז*עם פאר

ג-;י םפ, &ע26 װעספ .3 נ*ל,8אינםעתעש אונזער פון איתפים
,, r * ' •, • “ ־י י if ̂י• ־-־ - . .־#־ ־־'̂■ייי

 םיטגלידער די כדי םארנאנט, 6^0 ביז אםען זיץ אפיש דער וועם דאנערשטאג א*ץ ט#נם#ג -
ארבײט. דער םון געחענדיג בוך דעם קרינען קאגען יאלען
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 האלטוגג דוא״נדערכארע — פרײדסקעדזשולס. די װעגען אגרײמענט אץ פונקט דעם נאכגעקוםען נייט זײנען ךזשאבערם
פרעז. מון אדרעסירט כײטאנ, דינכסאג מיטײנג שאפ־טשערמאן םערקוױרדיגער א — דרעסמאכער. די םון

 די ירניאן, די צוױשען קאנפערענ״ן א איגעהאלםען װערט םיטװאך — פײנבערג. וױיס־פרעזידענט און דגמאן
קאנטראקטארם. די און דזשאבערם

נױ  יארק נױ םון טרײד דרעס דעם אין
 מערק־ א פארגעקומען דינסטאג דעם איז

 מאם םאסירונג, א פאסירונג! װירדיגע
 דעםאנ־ אוםן גראנדיעזען א אױף האט

 די בײ אײניגקײט םון מאכט די סטרירט
 בא״ דעם -ווזיא דרעםמאכער. יארקער גױ

 געשיקט איז װאס ױניאן, רער םון םעהא
 טעיע־ א דורך שעפער די אין געװארען
 פײגבערג, ״י. אונטערגעשריבען גראמע,

 דרעס־ אאע האבען סענעדזשער׳/ נמנעראא
 און ! ארבײט דער םון געסטאםם מאכער

 זיצען םארבאיבען צײט זעאבער דער אין
ײ ורי שעפער, רי אץ  גע^דירדערט ײינמז ז

 םון ״סטאםם טעאענראמע. אין געװארען
 מעאענרא־ די אין איז ~ ארבײט״ דער
 באײבט ״אבער — געװארען, געזאגט מעס
 באקוםען װעט איהר ביז שעםער די אין

די באויז אינסטראסשאנס. װייטערע
 אין קומען גאײך זאאען טשעראײט ̂ואפ

טינג׳/ א צו האא װעכסטער מי
 איז ױניאן דער פון ארדער דער און

די געװארען. אױסגעפאאגט אירbפינק
 ױניאן רי װי געטאן האבען דרעסםאכער

 זײנען טשעראײמ די געהײסען. זײ האט
 ארבײ־ די און האא װעבסטער אין אװעק

 זי־ געבאיבעץ זײנען שעפער די אין טער
 װארטענדיג הענט, פאראעגטע מיט צען

ױניאן. דער םון ארדער צװײטען א אױף
 דזשאבערס די האבען באקאנט, װי

אונטערנע־ פארהאנדאונגען אאנגע נאך

 אינטער- אונזער מיט אגרימענטס שריבען
 םון באארד דזשאינט מיט׳ן און נעשאנאא

 און ױניאן, דרעסםאכער און קאאוק דער
ראהטארס, די מיט אויך  װעאכע אין הא̂נ

 קאט״ ארבײטס די גאראגטירט האבען זײ
 אררערן. ױי װאס גארמענטס די אויף טען
 םרייד רי צו צוגעשטימט אויך האבעז זײ

 אויםגערבײט זיינען װאס ״סקעדזשואס״,
 ארבײטען פארשײדענע די אױף געװארען

גע־ אבער איז עם װען טרײד. דרעס אין

 נײע די אויט ארדערס געכען צו קומען
 אנגע״ דושאבערס די זיך האכען םרייזען,

 געפרא״ האכען און בונטעװעז צו הױבען
 די פאאגען צו ניט שטיס *אעראיי װעט

 געשאאסען. האבען זײ װאס אגרימענטס,
 אר״ קיץ געכען געװאאט ניט חאבען זײ

 זײנען װעאכע קאנטראהטארס, צו דערס
 פרײ- ארבייטס נײע די אױוי באשטאנען

 געגען סאבאטאזשעװעט האכען און זען,
.)7 זײפ *ויןי («לוש

דעם צוױק ?מנט רדאכא נט̂ודז
Mgppwi דױפ

 אץ דױם צאהלען קאנען וױדער װעלען םיטנלידער און שאפ־טשערלײט
עװענױ. לעקםינגטאן און םט. טע25 בילדינג, באארד דזשאינט

טערהאלטונג טױ פון אונ  ם
לעהרער אוו דענטען

 װעם םארםש, טעז28 דעם אװענט״ שבת
 די םח אונטערהאלטונ? שעהנע א םארקוטעז
 יע־ אוז סטודענםען איצםינע אוז נעװעזענע

 קור־ און קיאסעז אינטערנעשאנאל יר םוז רער
ײן װעלעז עס סעז.  זיננעז״ רעםרעשםענטס״ ז

אונטערהאיטוננ. נעזעלשאםטייבע אוז טאנצעז
דע• װעם ראס סענט. 3« קאסט טיקעט א

 די אױסנאבען. די םח טײל א ברויז קעז
 עדױהײשאנאר איז באקוטעז ביען קאז טיקעטס

סםריט. טע1א ײעסט 3 רעפארטםענט,

 קאאוק דער פון באארד דזשויגט דער
 באשאאסען האט ױניאן דרעסמאכער און

 רױם־דעפארט־ דעם עםענען צו צוריה
 ביא־. באארד דזשוינט דער אין מענט,
 צײט ?ורצע א מיט איז װעאכער דינג,

געווארען. פארמאכט צוריס
 דזש. דער אין דױס־דעםארטמענט דער
 געװארען, םארמאכט איז ביאדינג ב^ארד

 ״גערעכטיגקײם״ דער פון אעזער רי װי
 נעא̂ד שפארען צו כדי אודאי, נעדענהעז

יע־ װיבאאד דאם געווען, איז חשבון דער

 אן אנגעשאאסען איז װאס אאחאא, דער
 דױס־ במיאא האט קערפערשאפט, דער

 דױם־ די פארחױםען װאס ?אוירקס,
 װאס צו טו טיטגאידער, די צו סטעמפס

 אױפהאאטען באארד דזשוינט דער זאא
 זאא >' דױס־דעפארםמעגט באזונדער א

 אין דױס די צאהאען םיםנאיד יעדער
םארטיג. און אאסאא זײן

 ארױםגעוױזען -אבער זיף האט דאס
 דױס־דעיארט־ אין פראקטיש. ניט םאר

אMt n*i» 7« (שייע

אין ערסלערם m ממאל
 ױינמופ it ספױיס

דזשאכעד
ױניאן, דאנער רײנתאוט רי

̂ט ,20  די סטרייק א־ז דערקרערט ח
 ראזענטא?, דז׳«<»׳ןוייע שירני« דו׳ןואנינג

 ױניןון די םטריט. טע13 איסט 68 פון
 »ז אנרימעגט, א| שירמע דער סיט חאט

 ױני»ן איז ארכייט די שיקען זא< זי
 אגעד האנטראשטארס. ױניאן *ו שעפער,

 אננעחוינען פירמע די האט לע«טענם
 ארױסמי״ ביזנעס, קונשעלמונקעל •אכען

 שעסער, ױנייאן ניט איז ארנייט די קען
 נעזװאוננען נעװען איז 20 לאחא< און
סטרײק. פירמע.אין די דערקלערעז «ו

 סעיו״ דער וױיננארט. נמרער װי
 איכער, אונז ניט ,20 לאסאל םון רעטער

T דעדב״ איז w אז  ‘שטילע א »י
 דער אמאלנאסייטער. דער מיט טראבעל
 די װאס דעם אין באשטעהט טראנעי

 אין ארנייט ארויסצושיסען ווכט פיררע
 20 לאסאל ׳ןועיער. אםאלגאסייטעד

 דער פון בעאטטע די וױםען נעלאזט האט
 נאטרעפענדע די אז אםארנאמ״טעד,

 אױפ־ דאם און סםרייה, אין איז םירמע
 מיינט ארבייט םירמע׳ס דער מאכען
 אבער .20 לאקאל נענען םסעבעו י׳עוט

 דער פון םיהרער די — ער זאנט —
 אפנמרז־ נ»ט דך האכען אםאלנאם״םעד

 דאש האט טען וױ בתדערליך אזוי םען
ערװארטען. נעקענט

 איז עס אויב דאס האםען, מיר
 פון פיחרער די װעלען אזױ, װירפליר

 רעם טאכען נוט אםאלגאמייטעד דער
 ליגעי־׳ןומ ׳ןוטערן, אנשטאם און שעהלער,
 קאטף אין 20 לאפאל אונזער העלפען

פירבמנ. נאטרעםענחןר רער נייט

 ערשטע די בױען אן פאננען ױניאנם אונזעדע
יאו נױ אץ הױז אפארטמענט קאאפעדאטיװע

 פאר אפליקאנטען 100 **־־ ארבײטער־מאמיליעס. סאר פאלאץ א זײן װעט — בראנקס. די אײן געברייט ורערט הױז די
אונטערנעםונג. די פינאנסירט באנק ױגיאן אעטערנעשאגאל — געםעלדעט. שוין זיך האבען פלעטס

 קאאפעראטיװע בויען צו פאאן דער
 מאדערנע אצע סיט אסארטמענט.הײזער

בא־ מעגליכע אלע און איםפרואװמענטס

\m ױזויזשאן דרעם פוז באאמטע פאר 
ױנסטאג ענדעזקזט אארדנ דזשױנט פון

 הײםט באארד עקזעקוםױו נענעראל דער און אפיעל דעם געװינם 89 לא־אל
באלאט א ד־רך שטיםען װעט םען — װאהלען. די מאכען

פלעצער. פולינג 7 אין

 טען17 דעם דינםטאנ, קומענדען .
 װאהלען די פארקומע[ ײעדען מעי־ז,

 דרעם דעם פון איידזשענטם ביזנעס םאר
 ררעיםמא־ און קלאוה דער םון דױױז

 שםיסען קאגען װעם מעז ױניאז. נער
 די אין פארנאכט ביז פריה דער אין .םון

פלעצער: םאלגענדע
 130 כילדיננ, באארד רז׳פאינט אין

 לעקםיגנ־ סארנער םםךימ, טע25 איםט
 םון אםים םאון דאוז אין עװענױ; סאז

 לא• פון אםים אין באארד; דזמאינט
 אין םטריט; טע21 װעםט 16 ,22 מאל

 צװישען עװענױ, טע6 האצ, ־ײענם
v חאר־ איז םטריטם• םע42 און

 1אי כאארד; דז׳פאינט םון אפים ,ם
 באארר חשאינט םון אםים כרוקלין דעם

 דזשאינט • םח אםים בראנזװיל דעם 1|יי
ליי־ לייבאר נראנזמיל דעם אי( מארד, % 0- • D
טײצי- דך סאנען װאחצען די אין  בי
צו פון םיטגצײיער די

 1פ\ יתני
םרן•

n ;22 וצ
o די jm•

V M ̂ד ״ויג ייןזי

.10 ל$קאל םון האטערס
 םארגע• איז וואהלען די אט װעגען

סכסוך. גאנצער א סומען
םאר־ זײנען עס װען צײט איז,דער *

).14 זײם אריןי (*אס

 רום פער רענט דער און קװעסליכקײטען,
ײן זאל  םאלשטענדיג איז טײער, ניט ז

 צױ גיײך װעט מען און אויסגעארבײט,
 בוי־ אנצוםאנגען ארבייט דער צו טרעטען

 •״••• װאח ׳הױז ערשטע די ען
 שעוד א האבען װעט און בלאק סקװער א

י . v. .. ג.יײ ״פלײ א און גארסען נעם
 בא־ ײעיען װאס פאםיציעס די םון קינדער

 אונטער־ דער הינטער הריז. דאס װאוינען
 אינטערנײשאנאצ אונזער שטעחט נעהמונג

ײ־ װאס ױניאנס אנדערע די און ױניאן  ז
 אינטערנײשאנאיל דער מיט םארבונדען נעז

אינ״ װאירקערס םאר די באנק: ױניאז
 מילינערי און ?עפ די טערנײשאנאל,

 װאיר־ גודס לעדער די ױניאן, װאידשערס
ױ אינטערנײשאנאל די און ױניאן סערס  י

ניאךבאגק.
 שוין איז הױז דער פאר םלאט דער

 אין בלאק םקװער א איז דאס * נעקױםט.
 אין #סײד װעסט דער אויןי בראנקס, די

דער עוומנױ. טאט אדן סטריט טע159

װאהלןן.פאר ארדערפ אינטערנעשאנאל
לאסאל פון סמרעפערםענעדזשער

שבוד דעם מיטינג םעםבער חשענעראל א

 צו־ זיגםאן ■רעזיחןנט האט װ«וך די
 עקזעקוט׳װ צום צושריםט א נעשיסט
 אפערײמ^רכ סלאופ דער םוז באארד
 ווע־ נעםאכט זאל עם ^ צאפאצ ױניאן.

 מע־ םעפרעםער א' שאר װאחלעז רען
o נעחשו*ר n  pc .ד לאקאצ
i n פאצנט װי זיו צעזט צושריםט:

*■' •',*ושריסם;
30 o n» ,ט .i » » n n. 

נעשמןם מו םיר- - תא

 םון באשצ*ם צויט׳ן דאם צאסאצ, אייער
 כעפר איז באארר, עקזעקוטױו נענעראצ

 אן םאר וואחלע! מאכען צו צײם די מען
 צר יענעם אין באארד. עקזעקוטױו

 ראס ס^רנעשיאנען, םיר האבצן שריםט
 «*ipo־ironp»o א םאר ײאחאען די

in אאנעציינט זאצ תשער w שיע• סאר 
 • ייל1ו נעםאז, עס ען5הא םיר ,טער.

■ )e t a  oow 1• זײם.(

 רעש פארטיפ אויר שויז האם טעקט’»רכ
ט ניען און פצאן ר ײע  נעה־ קאנען גאצד זי

 הױז. די כויען צו ארבייט, דער צו מען
עז פצאץ דעם ארום װיי דא זיינ ב א  און ס
״ עי א׳ז און טטיישאנס ״  אהין לייכט ס׳

קומעז. צו
דא־ װעט הױז דאם װאם דעם חוץ א

).4 זײט אױף (שיוס

ס כױ ארציי פ ם־ אל ה אינ

.11 נ־מער ״גערענטיגק״ײט״

אוז2 זײט  כיארד דזשאינם םוז כליפינג
 דזשאזעף — יוניאז דרעסםאכער

ט ײ  באא־ד, עקזזןיוםיװ םון םיםיננעז דרײ .3 ז
פארטנאי. דזשולױס - צ2 יאהאר

 ם־ן שרוםעז גאסיצעז. עדױ?ייש«:אל .4 ?ײט
.1 זיים

ט ײ  ;•,א ײאוק דעי־ איז יאגע איצטינע די «״.. ז
וזײמאן. ל. — דוסטריע

 םיאנעז. אלנאניזאציאנס אוז םרײד .0 ?ײט
ט ײ  אי• — (ערצעהיי:נ> טעסיר*אתסאדכאז .7 ז

1 װאן U,.! 1 זײט נוז שלוסען. 
 נאשיצעז. עריסאריערע ,8 ?ייט

נאמיעים איז סעגש סאךם א פאר װ«ס זיע»ס.
 שטאיבערנ. בענדושאמין - נעימזד

ט  האם עי װאםעז, נאר האט םאשיזם דער .10 די
י מארילארעו אבער *  אנדזשעליקא — נשניות י

 ג. כ י. - שארף אח יןויץ באלעבאנאומ.
 סקולםאז. ה — קאיענראי אינסערנעשאנאי

ט ײ  ליד דאס עם על — הע-דעז װענעז .11 ז
®n נראס. נםתלי — ראבישעז 
ם ײ ! 12. no םינקעל- ל. ־־ זײסוננעז אגרערע 

—(פעריעםאז) רעװעם װאס עזעל

1. מ ס  שסועסעז. גורצע ײ
סארשײדענעס .14 |ייט
ט  דער װענעז נײעס אדװערםײזנמנםם .15 זיי

אםאמאםײסער.
ט  ג*99ג י9סם»כ9דר נס9נמילדר tw ר9גײם . «ד• נודס רוײם ®וז סםרײה מנ^ראי in ?״

ס * .1 דייס סו« 19יייוס ײי


