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 פון נעשיכסע ױ לײענען
אינםקדנעש*נאל אונזער

.41 דים no (׳•יוס

 יןלױולאנד, אין יז*;װענש*ן דער אױף
.1922 א»ן

י געװ*ורעז ארױסנעגעבען איז ״עס  י
 אינטערנײש*,נ*ל אונזער פון גדעיכטע

 ביז טענ ערשטע איהרע םון ױניאן,
 אי• pc ברך פראכטשולעז א אין דױיגט,

 װעלבע אין ז״יטען, הוגדעיט זעיןס כער
 ״די באשריבען לעבעדיג זעדזר װערט עס

 אין םרױען און טעגער די םין קצמשען
 םוץ אינדוסטריע, גארפענט לײדיס דער

 דעם ביז שאפ״׳ ״סלועט פין צייטען די
ט#ג. הייגטיגען
פײנונ״ סך א באלופען ה*בען *כדר

 רע־ םין באסערקונגען און ״רעוױוס״ #גען
 און לצהרער יעקטשורער, דאקטארען,

 װעל־ איז קאלעדזשעס, םון פר*םעסארען
 ד#ס באװאונדעיען און לױנען די כע

װערק.
 די דאס ז$גען, צו איבערע איז ״עס
 ױניאנס, יאקאל א״נזערע םון פיהרער

 #רגאניזא־ דער סרן בראש זיינען װאס
 זיין און פארשטעהן גענוי דארםען ציע׳
 *רגאניזאציע דער םיט באחאנט נוט

 דארסען די ;רעפרעזעגטירעז זיי װאס
 איהרע אלע כױט באקאנט געגױ וײן

 דע־ דיאלט איף ערםאלנען. און קאפפען
 אױםמערקזאם אײף ראטזאם םאר ריבעד

 םראגע די זאלט איהר דאס טאכ*ן, *ו.
 אײער אױף אױםנעדזמען בוףי דעם וועגעז

 דיסקוטירט ;כױטינג באארר עקזעקוטיװ
 כיעס־ יעדער דאס זעהן, און דעם װעגען

 זאל באארד עקזעס*טיװ אייער םין מנו
 פון געשיכטע, דער פון יזאפיע א האבען
 זיכער, בין איך ארגאניזאציע. אונזער

 אלס אױסהעלםען םיל %" װעט דאס אז
#מאניזאציע אונזער םון פיהדער
 זאף די דאס ראטזאם, אױף איז עס

 דער פאר װערען פארגעבראכט ז*ל
 כיא־ און לאקאל, אײער פון םעפבערשיפ

 עס װיכטיג װי אױשפערקזאם׳ זיי כען
 באזיצען 6זאי כיטגאיד יעדער אז ׳איז

 13פי באקענען בעסער זיף און ׳כוך דעם
 אינטערנײ׳טא־ אונזער םון נעיפיכט? דער
 באקאגט בעסער זאאען זײ׳ ;ױניאן נאא
 םע״• די װאס קאפסעז, אילע די טיט זײן
 גאר־ יל׳'דיס דער פון םרױען און נער

 דורכגעכיאכט, האבען אינדוסטריע טענט
 צע־ מעניטאיכען םעהר און מןסעד א םאר
בעןי

 װענען װעט איהר אז ״האםענריג,
 םאר־ האנדילען, ריכטינ און באאד דעם

 גרוס׳ ברידערליכען םיט איף ברײב
ם ה ר ל . א ף א ר א ב

יר װ. ג. .ל א. סעק.־טדעדש. 6נעגעראי
 דעם םארסויםען פאבאימערס ב. נ.

 האבען םיר קאפיע. א ראלאר 5 צו בוך
 מיר װאס ביכער צאהיל כאישרעגקטע א

 אונזערע צו םארקױםען צו זױליג וײגעז
 םאר י■רײז האילבעז א פאר סעמבערס

 אויסשרײב^ז װעט איהר װען .$2.50
 אנצוגע־ זעהט םעפבער. א פאר בוך א

 אדרעס, און נאפען ריכטיגען דעש בען
 נו־ יצעדז^ער און יצאקאל דעם אױך װי

םעםבער. דעם םון מער

 חעםססיששערס
אגרימענס דהם נאנײפ

>1ייסno 1 ו«ױכ
or קאנפערוג״ די אויף םארגעהומען איז 
vi\ יך1א האט און באיעבאטים, די מיט 

 זי<ען װאס ענדערוגנען די עחרט,5*ר?
אנריפעגט. דעם אין געװארען נעפאכט

 םון ט^ערפאן דער דעסדי/ ברודער
 םון ט׳פערפאן דער געװען איז 41 צאקאיצ

y דעסמיטיגג.  t
 ענטוזײ »; געײעז איו מיטינג חנר

 גוטגעהיײ איז אגריפעגט דער אסטייטער.
 סיטגיצידערישאפט רער םח געװארען סעז
 איז דינסטאג ^עצטען ענטוזיאזם.* מיט
 ;עװא־ אונטערגע^ריבען איריי״מנט ר״י
 איז איצטער אח צדדים, בײדע םון רען

קראםט. אין אגדיטצגט ד^ר ׳עוין
 פון •עדיאד א פאר איז אנריםענט דער

 אגרימענט דעם דורך צײט. יאהר צוױי
 םארםליכטעט זיך באלעבאטים די האבען

 אינטער־ דעס פיט אײכעל א געברױכען צו
 זיך אױף זאא װאס עמבלעם, נײשאנאל

 ױניאן ״סאגיטארי :װערטער די האבען
לײבעל״.
 דער געװען איז אײבעלסאן פאול דר.

צװי׳שען קאנםערענצען• רי ביי טיטערםאן

 פוןנופעסטיצורערס n און ױגי#ן דער
 m געװען איצם ב»ז איו ער אשס׳ן.

 ער און טרײד, דעם אין ארביטר^טאר
 אפיציעלער דער וױיטער אױך פאדבל^נט

 אױסצוגי"־ פאר דעם אין ארניטױיטאד
או און טרײד די כען  צו־ און סכסונים ^

 צײט םון םאד יןומען װאס זאמע;^טויסען
 -בא די און ארנײטעױ די צוױ׳עען צײט צו

פאך. דעם םון יעבאטים
 חעכערע• צו באשליסט מיטינג

 אז אן נעמט און דיוס די
. אסעסמענט

לאיאל׳ םון נ^וארד עקזעקוטױו דער
 נײ׳ ד־טיגגען יע«טע זיינע אױף האט 41

 םיז שטאנד פ׳נאגציערען דעם טראכט
 נעטאז דארןי עס װאס א־ן יוניאן, דער

 דיט אנריניענט דער וױ נאכדעם װערען,
 בעסער נע-עראסען, א׳ז אסס׳ן־נאסעס די
 איינ־ טר״ד, גאנצען דעס ארנאניזירען צו

 צ' ױניאן. פראצענט 100 א צו׳צטעיען
 האבעז מען דארוי זיף, סאר׳טטעהט דעם,

 עהזעהו־ דער און נעלד״טיטעל נױטינע די
ער׳פ־ דאס נאטיאםעז, האט נאארד טיןן

« ניז ומתן tnmmn דױס די זאל «ג
ה » ם׳ונט 60 י י ו . »w  tw ײ אויר ז

 אס׳וסם׳מט. אן װערען אחיםנע^ײנט
מ די זײן זאל אםעטנמנט חנר מו ד י ײי
 סיטגרי׳ אי< םו| ארנײט, טאנ אײן פון

ױ;ייו|. רער סון דער
 מעסנער״סיטינג לעצטען דעם אױןי

 אר*6 פריינ׳נ די איו חאי װענסטעך אין
 נממנ׳ןרם די פאר נעװארען ;עגראכט

 רעקאמענדאצין די אוז לאקאל, רעם םון
 נוכד • איז נאארד עקזעקוטױו דעם םון

נעװארען. געהי׳םען
 דעם אבעגד, דינסטאנ לומעגדען

 א חאנען 41 לאסאי װעט סערץ, טעז31
 דער אין סיטיננ, מעטנער צװייטען

 װעםט 8 בילדיננ, אינטערנײ׳פאנאר
 טאנעס־ארתונג אויפ׳ן סטרים. טע1»

 םראנעז. װיכטינע איינינע דא זייגען
J װעט םראנען די סון אײ:ע ” t וױ 

 /יכער וואם זאל אסעסםענט דער אזוי
 וא< ױניאן די נדי װערען, אױפנעםאנט

 געלר־םינמל נויטינע די האנען באיר
 םינאנציעי, לאפאל דעם נאפעסטינען צו

 ■נעהסען זיף בארר קאנען ןאר םען דאם
^ר־ נױטעער דער צו אנ אצי אגיז  ארנ

ט טרייד. דעם אין ב״
יא• דעס םון מיטנלידעד די זארעז

 נייצואװאױנצן פארםעהיעז ניט לאי
דיט־ננ. דעם

P /י •

V)i\ v :;}•/ jivfy :׳ vty:

ערשינען שױן

T h e  W o m e n s
Garmewi* W o r k e r s
A  H isto ry  of the In te rn a tio n a l Ladies G arm en t W orkers U n ion

ױניאז װאדקעדם גאךמענט ל^ךיס אינטעדנעשאנאל דעד פץ געשיכטע דײ
̂ט גרויםער זײטען, הינדערט 6 איבער םץ בוך א געבונדען שעהן אלן פארמ

ן*c גע׳סדיבען

לעװױ לדאי דר.
פ ; ] ס-:י-מליז ע נ?: י״ח ״ך״מ;?ו«י .׳,׳ , מי ־ ־ ז ; ' י ׳ :1- ' "־ז 7י

 האבען און ױניאן אונזעד װעגען באגױר. אמת׳ען אן האבען וױלט איהר אױב
בור• דעם צ;לײענען ניט פאדפעהלט טו לעזענדיג, פארגעניגען גײסטיגען א

דאלאר. פינ^ איז בוך דעם פון פרײז דעד
ײז פ, העלםט פאר ב־ך א באקדםען קאנען אינטערנעשאנאל אלנזער פלז מיטגלידער ^ $2.50 פאר

בלויז בוך דעש באק־םען םען קאן פרײז דעם פאר

י. נ. סט., פע26 װעסט 3 א־נםעונעש$נאל, אונזער פון אפיס אין
 םיטגלידער די כדי פארנאנט, 6.30 ביז אפען זײן אפים דער װעט דאנערשטאג און םאנטאג

ארבײט• דער םון געהענדיג בוך דעט קריגען קאנען זאלען

ם פלאויו ליי ר ע ש ט פ- א אויפםעררןז^ם! ש
אלע א״ז שליםט װאם ,1 נוכער אפים דיםטריקט פץ קאנטראל אונטער׳ן זײנען װאם שעפער קלא̂ו די פון טשערלייט די

אפטאון םטױט, טער29 דער פון שעפער אמעריקען אי• אינדעפענדענט פדאטעקטיװ,
צו גערופען <וערען

שעל א ג םפע נ טי מי
נאנםיםאנ אדינער i םארפש, סען28 דעם שנ^ דעס

• קאםינא, םטײוועםענט אין
uo עװענ־ו םעקאנר * %

 אלע פון פארטרעםער זיך םיט ברענגען צו אויפגעםאדערט װערען םשערלײט שאפ די
 דער — וױיםער. אזױ און פינישער א פרעםער, א אטערײטאר, אן קאטער, א וױ פאבען,
 יוניאן־ אקםױוע אנדערע די און טשערלײט די באקענען צו איז םיטיגג חןם פון *וועק

ױניאךאנגעלעגענהײטעז. װיכמיגע איעמע,-גאגץ וועמן לײט

דארט. וײן אלע זאלען מיטיגנ. דעם צו הומען ניט םאר גילטען נימ װעט ענטשולדיגונג קײן !שאס־טשערלײט קלאוק

יזניאו דרעסםאכן!־ אוז הלאוס כןארו וושאינס

 דזשענעראל פײנבערג, .,י וױים־פרעדדענט
 וױים־ און באארד חשאינט םון מענעדזשעד
 םון מענעדזשער פערלשטײן, מ. פדעזידענט
אדרעסירען װעלען ׳ו נומ. אפ*ס דיםטדיקט

מיטיננ. דעם

̂וא״ די פון װערען אדרעסירט אויך װעט מיטיננ דער  פ
:ױגיאן דער פון בינעס־איידזקענטם גענדע

 גאלדבערג, ה, נאגלער, י. פיץ, טשארלס שוםטער, א.
 װילארדי א. פאטעריננ, ם. קאפלאן, ם. גאלד, דזש.
םאשיגראטצי. און

י 111« י '* * >״י* 1 ׳I 4 « 7 * • י̂י י
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GERECKnCKFiT-OUSnCE)
 חחזמתי נצדקת^

אריח. וי»
X 6 (וומג, 'i(.

גןרענ»ע• סײן
 ?יד r>4 חןל• ?ײ•

 ײ/ל »ון
*•לןזען. ני■ איחר

װניאן װארששרם גארמענט לײױס אינסןרנעשאנאל דער טװ ארנאו אפיציעלער
PRICE 3 CENTS,1926 זמריל, טען3 פרײםאגNew York, Friday, April 3, 1926.Vol. VII. No. 14.

ײו קלאוק אין אזנטערזוכונג םפעציעלע ר  ;פארענדיגט ט
זונטאג אה שבת קאמיסיע סמיט׳ס גאװערנאר פאר ״היױנג״

 דאנעדשטאג פאד קאםיטע קאנפעדענ״ן ױגיאן דעד ®ון מיטינג א איץ רוסם דגמאן סרעױדענט
^ן די - בייטןג. ױגגס,ס  בילדינג דער אץ פארר,ומען װעלען קאמישאן גאווערנא-ש וד

זײטען. 160 פארנעמט אונטערזוכונג דער םון רעסארט — אםאסיאײשאן. בא, דע« םון
יעןP 5״v« צ״ט סורצער » ר־ט

 ס*רקעט שילאיות *הער1יאי נױ דעם אין
 אוד סיעצ־עלצ די אז נעװאוסט, שוין

ט איז װ*ס טערזוכוננ. מכ ע  נעװ«ורען ג
 דער אונטעד קלאוק-אינדוסטריע, דער אין

 \ ספע־ סכיט׳ס ג*װערנ*ר םון אויםזיכט
 פארענדינט.' שוין איז ק<וסיםיע, ציעלער

 )צײט נעמען געדארםט «יכער ה?וט עס
 ה** אינװעםטינייטןורם ספעשעל די ניז
 גיז און רעוארט זייער םאיפארםינט יבען
 רעי• דער .נעװאדע(. אפגעדרופט א׳ז עס

 זייטען, גארמהטע 160 ענטהאלט פארט
דג  סאהםזןן, ײס9 פזי ידז און ארמאט,סי

 *ו־ דעט װענען טאנעלען און ציפערען
 היאוס־אינדו״ די װעיכען א־ז ׳«טא:ד,
יעצט. זיד נעפינט יאריז נ־ו פון םטריע

װיגפע• אלע אז רירט רעפארט דער
 הלאופ״אינדוםטריע. גרויסער דער פון לעו
 םון פאזעז אלע אץ ארייו דדיננט ער

 זיך שסעלט און אױן־פראדויוציע‘?׳ דער
צו שיינט רעפארט דער אפ. ארעס אױף

 דאכ ׳פײנט עם ;ארבײט נרױםע א זייץ
 נע׳ראיט חאכען װאס עקספערטען, די
 אלץ, געטאן הן>נען אונםערזוכונג, די

 אנצואוױיזען נעפאנט, חאנעז זיי װאס
 דעד פון מעכאניזם גאנצען דעם אויל

 פארוױק• אלע היט קלאוח״אינדוסטר׳ע
 צװעפ דעם אוינ םאר׳ן ה«ונענדינ לוננען,

 אװעק־ עלפען — אונטערדכוננ דקל םון
 אויף פל״דער״איגדוםטריע די ׳*טעיעז

 װאס כאדעז, כעסערעז אין נעזונטעיען א
 זיײ װאפ צדדים, אלע די יטובת ױין זאל
 דער 1אי כאשעפט־נט און פאדנומען נען

 צ־הע; דעם פון דארםען און איגדוסטריע
חױנה. די

 נופא דעפא־ט דעם װענעז אכער
 װעלען םיר זאנע;. נאר;יט יעצט סיר נען
 דער וױ נאכרעם, ערשט טאן פאנען עס

 א־בעמענעבע; אפיציעל װעט רעפצרם
 אנדערע די און ױנ*אז אונזער צו ווערען
 קאנ־ *וניאז דעי כי׳ט האכעז װאם *די^

װע״ דעכ־אים ערשט טראהט״באציהוננען.

 פון מיטינג שאפ־טשערמאן קלאוק
ערפאלג שכפאגרדסמר לעצטען

נאהנטער דער פאר כאשלוסען װיכטעע אײדגע אן נעטט םיטיננ דער
,צוקונפט.

 װ*ס סיטיננ, טזוש־םאן ׳שאי רעד
 םאראכם*נקז נקװארען אייגנערופען איז

 פון קאסינא םםיױועסאנט אין מנת
ojrf פון ,1 נוטער אפים ד־סטריקט 

 ■ערלשסײן ט• װײם־«רעזידענט !ועלכען
 »ן נעווען איז םענערזשער. דער איו

 םײ חןר הינזיכםען. אלע אין ערפאלנ
 די און נאזוכט נוט געװען איז טענ

ײד י. ■רעדדענם װײס פון ימרןם  פ
ת  ■ערל־ ם. ירעזיחננם װיים און מ

 סיט נעװארען אויפנענוםען זיינען שטיין
*•אאדיסמענםען. און ןנטוזיאזם

 איז נדטינג דעם פון ט׳צערםאן דער
ר ׳פוסטער, ה. ברודער געװעז  לצםר ת

 דיםםריקם דעם סון קאױרה ל״;ט4
.1 נומער ^טיס

 ס»ר פארגעלענט האנעז רעדנער די
 װיבטינע רײהע א מאפ־םארםרעטער די

 אין ארנאניזאציאנס״םראנען אוז םרייד
 אין 939ל איצטמער דער צו נאצונ
 אנ־ «לע און ױניאן דער אין אין טר״ד

 נרוי־ * ארויסגעוויזןן האבען !ועז׳מדע
m װ«ט םראנזז, די 1אי אינטערעס 

״ םאר !יינעז נעווארען. פארנץכראכט ז
 נ׳ד אויך ?ײנען םיסיגנ דעם אויוי

 וחד באשלוסען אײנינע נעװארען &אסט
י ר 1ן ר פון *קםױויטעט ת  1ױני* ת
 צופוגפט. נאחענםער ותר 1אי

 אזזנלמ Dip איז, נאשלום אייז ;
װע־ אונוחאלםצן אפט זאלען מיטיננען

 ראם נזײארען, נאשלאסען א־ז os ר«!•
 כיזנעס די זאלעז װאכען *וױי אלע

 דעם 1פי יוניאן׳ דער 1םי אײדזשענטם
 די מיט םיםיננ א האנען דיםטריקט,

 יעדער .שעפער. די םון םארםרעםער
 םי• א האגען זאצ אײדזשענט כיזנעם

 ׳שע־ די םון פארטרעטזור די םים טינג
 דעם אין קאנטראלידט. עד װאס ■ער

 איידזשענטם, ניזנעס 9 דא זיינען אםיס
אפנעהאלטען וועלען עס דאס עס םײנט

)18 ו״ם .ו־וי (עיוס

 דע־ דעם אנאל־זירען קאכעז ט־ר לען
ל<ומע;טאיע;. אונזערע רא:ע; און «ארט

 גאװעדנאר״ם פארן ^דדרינג״
זונטאג און שבת קאמיסיע

 ■רעזידעגט ד;*ט דעיפריה אין די:סט;«ג
 סע^דונ; אשיציעאע אן באקוכיען זיגטאן
 סכייט׳ס גאװערנאר פון טשערמאן םולם

 גאר־ דדגי^רדזש ?אכייסיע, פנעצי^ער
 דער פון רעפארט דער דאס בעטעל, דאן

 דער ד*ס און סארטיג, איז אונטערזוכונג
 װערען געטאכט באתא;ט װעס רעזולטאט

 קאטיסיע, דער פאר היריגג דער אויןי
 שבת סאר אײנגערושען ד*ט ער װ^ס

א»ריל. טען5 און טען4 דעם זונסאג, און
 רופט ער ז־^ס שרײבט, טשערטאן דער

 קאטי״ דעד פאר היריננס די צו יוני*ז די
 גערוםען ה#ט ער וױ גוט אזוי •ונקט ש*[,
 אוק־מא;ױ5ק די םון םארטרעטעד אילע

 דער אין אס^סיאיישאנס םעיןטשורערס
 יױ דער מיט שטעחען װ#ס #אינדוסטריע

םאױבינדונגען. קאנטראקט אין גיאז
414 זײש אויןי (׳סלופ

אינהאלם־פאוצייכדס

.14 נוםען ״גערעכטיגק״ט״□

2 •VT. נאארד רז^יגס סוו פיםינג א׳פו•'?. י. נ*. — #2 י»קא< יוניאן כוש״ערס א•: ע־דאר״^־ס no ױני» רדעסםאבזני און קיאוק די פי׳ט. ױסף -
■*רטנאי. רזשולױס — ׳.*צ יאקאר נאאיד !(חזמקוםיוו פוז סיסי;; א דרײזיז כ — «*. יאקאל ױניאז, ט'י^איס י־ידיש די .3 ?ײט
נאםיצזןן. שאנאל עריר׳ז* רובין. ד. — y י»י,אי ױני*?, מאכער סעםסעל די .4 ?ײט
הײמאז. ?. — זוגםאנ ארנײטע; ױאס ליאוהםאבער אױף ״איבעיסאל״ אז .5 זײט
דזשויױם — 22 לאקאל םון םיניסטיאציע אר• איצטיגער דעי no טעטעח״ט די r, זייט • V-L) u>2
 ברעסלאו. דזש.—ערמעהרונג סערזמללימ א תלוש (ערצעחױננ) בעםרער דע־ .7 ?ײס
?אסטעז א־נ״טס p̂ךםJgpj/|T'״Vן 9 ײ̂ט נאםיצעז. רעדאיציאגעיע .8 זײט
יזןכעים־סאדזי־ קאסמיאסיױ? ידלר¥ז סו ז*יט — מארף ארז ח*יץ רע*ארטער. סטעןי א — ארבײטזןר ארגאניזירםמ סא< כערוגנ סקולכואז. ה. — קארעגדאד אי;טזןרנעשא;אר J .3 י.
ט ״ ט עננראנד. אין ניױם ב*י*נ פאי קאםח א כור׳שטאק צ. ב. — ליד םעיד א עם על — נשסה דעד כח סודות .11 ז — סעריעסאז) ףדאיאױ פי; צוריב ישטײז םינקעל• ל — צי־טוננעז אגדערע פ*ן .12 די יעבעדיגער. דער טארשײדענ«ס. אוז שייוםעז אדודערט-יזםענטס. *זו און 14 ?ייט שסועסעז. רורצע 13 ?ײט
.1 זיים nb שלוסעז ביאליס. ט. — אנריםענם דעם נוט הי־סמז שילאנא סוז היאיקטאכער .1» דיט

 םאד־ דעם אײנשטעלען אן פאנגט ױניאן
 אינשויענס דעם אה לינעל ױניאן טארי
ױד דרעפ אין פאנד ־ ט

דער נאך גל"ך, דאנערשםאג דעם םיטינג פרײז־קאםיםע און טשעדםאן
קאםעא. םטײװעסאנם אין — ארבײט

 דרעם־ [,א אנרימלצט נײער דעד
 איי־ זיך אין האט יארה נױ םון טרייד

 אייננע- רארםען װאס פונהטען, נייע נינע
 דער םון לענען דעם אין װערען פירט

 נע״ זיך האט ױניאז די און אינדוםםריע,
*רביים, דער צו ענערניש גאנץ נומען

מאנטרעאל .וןפ מאכערקלאןק ױ בײ
.“,נערעכטיגקײם די צו קארעספאנדענץ םפעציעלע

 איז םריח דער אין זונטאנ לעצםען
 ערשטער דער םארנעקוםעז םאגטרעאל אין

 ‘14 דעם זײט מיטינג, םעז1שא«־דעלענז
סםרייס• םון םאננ

 נעװען איז שא« קלאוה יערער בנמט
 שאי־דעלעגאם, דעם דויד םארטושטעז

 אקטיײע םון סאםיטע א דורך אויןי װי
M פון םיםגלידצר r• .אלאקאוי, ם. נר# 

 מא־ פון נעהוםען טפעציעל איז וועצנער
 םארזאסעל־ די אדרעסירט האט רךנםא<

נ׳ד די אויוי• *ונכעװיזען האט ער םע.

 ארנײסען צו ניפ אויפממדערפ סלאוהנאמר
זונמג אוער םמאנ מו שנת

ער די מכ קס או ײנען קל ט ז ױפגעפאדער ם א ען צו ני ײס ת *רב כ ר ש א  נ
אנ ט j אדער סי r w ii םיםעם^ ע *רן ק ם פון לן^קאלם אל ע שןן מירד ח  בי

עז עי ען וו ר חלי ם א ח אאי־ז־ים#»ױקמען די ■ ב אג wש ם זונסאנ״ און םי
עד אין * עס וו חן ען ו עפונ ער ביי ווערעז ג ס1« ד ײ עז װעש נ פ ח ע  ווערען נ
ם די «ו תונ ע גריו ט אסי טן דער פון ק טרענג װעט און יוני t ש w n w w p

. ן ת ע י י
ױניײז• דרעםםאכער און קלאוק אארד3 חשאינט <*ח נ»םען אין

ל . ע א ר י י , א ת ע ב נ ײ אל ס ער ר. גענ ע ש ח ע ענ ם

 מ$נ־ אין קיצאוקמאכער די װאס װינסען
 כא־ האכען טאר^גט^ אין און טרעאיצ
 ארבײט, יוגיאן די װעגען און קומען

 אגצוםיהרען, נױטיג יעצט איז װעאכער
 װי באדינגונגעז די אויםצוהא׳אטען אום
 פא^בעסערונגען נײע אײנםיהרען אויך
 אר״ די גונםםען צו אינדוסטריע דער אין

בײטער.
געקופע״ ספעציעיל אױך צװײטער, א

 דזשו• ברודער נעווען איז רעדנעו/ נמר
 געפױ ספצציעיל איז ער האכםאן. אױס
 מאנטרע־ די צו זײ־געזונט א זאנעז מען

 ער װעםען מים קצאוקמאכער, א^ער
 אכט לעצטע די םאר נעארבײט ה*ט

צײט. מ$נ»מען
 אין ה$ט האבמאן דזשואױס ברוחנר

 איבער איבערבליס אז געגעבעז הורצען
 צײט דער םאר סיםואציע קענעדער חנר
 אין <»נע די ;געוחנן חורם את ער וו$ס

 הןר מאכען קא*ױן סענעדער די וחנצנע
v בען t ער־ צום איז ער וחנן געפונען 

 גרויסער דער אח געקומען, ג^ןא מםען
 סםרײסי חנם םון אויטםו

 פון םראגע די באריהרט ה*ט ,ער .־
 אילנעטײנעם אן «ון ארגאניזאציע
 םים אויפנעצײגט און שסאנדפונסס

 װיבטמ• די אמוםצנםען און םאסטען
 ארגאניוא״ צקאגאםישער חנר םון סײם

. ׳ . ).M ןיי• »וי|י W99( י

y

וס  וױ גיך. אזרי װערען געטאן ̂ד
םענליך. נאר

 נײע הארדינאאע הויפט די צוױשען
 זיך געםינט אכדימענט דעם אין פונקטען

 אינשודענס־פאנד ארבײטס^אזער דער
 ראס לײבעיל. ױניאן סאניטארי דער און

 אײנ־ מענליך, נאד װי גיך, אזױ דארןי
 זיך האט ױני^ן די און װערען, נע^טעאט

צו ד$ס ארבײט דעד צו גענומען שױן

 אײנגערופען װעדט צװעק דעם םאר
 טשערלײ״ ט׳שערילײט, די םון מיםיננ א

 דרעס די פון פרייז־קאמיטעס די און דיס
 טען2 דעם דאנערשם^ג, דעם שעפער,
 אין אדבײט דער נאך ג^ײך אפריל,

נא, סטיױויםאנם  עווענױ. טע2 140 קאס̂י
 װערען ערסילעהרט װעם מיטיגנ דעם אויןי
 שע־ דרעס די פון פארטרעטער די פאר
 אז ווערען, געטאן דארוי עם װאס פער,

 זיך געםינען װאס פונהםען, נייע אלע די
 געהערינ װי זאלען, ׳ט3אגרימ^ דעם אין
לעבען. אין װערען אײנגעפירט באלד איז,
 װעדען אדרעסידט װעט פיטינג דער׳
:פערזאנען פןולגענדע די םון

אונ״ פון פרעזידענט זיגמאן, מאריס
אינטערנײשאנאל. זער

 טרעזשורער סעקרעטאר באראף, אב.
.4אינטערנײש^נאי אוגזער םון

 כיענע־ גענעראל םײנבערג, איזראעל
באארד. דזשאינט םון דזשער
 דײ לײבעל טאסקאוױטש, הענרי דר.

 אינרױ דרעס און הלאױז דער פון רעקמאר
סםריע.

 םון מעגעדזשעי האכםאה דזשרלױם
. באארד דזשאינט פון דױוידפאן דרעס

 מון םעגעדזשצר אנםןוני, לואידזשי
 םא״ וױיםט און דרעם אימאליענישע די

 רייחנן וועט (ער 89 לאקאל יוניאן, כער
ש). אין טאל^י אי

 טשערטאן דער אנשעל. M ברװפר
 דער זײן וחנט באארד, דזשו$'נט םון

כדטיננ. דקם םין טשערםאן
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כושרערם כאגראדערס, עקזאסינעוס,
12 לאקאל זניאןי

aanto ip i סיזאן P ir oyoa r a 
on;yya די aanto דיגען סיזאנס *P 

 מד די pnoonra-piaip דער pa טעגס
pipo .1 י״דער סיזאנס jypגיט אס 

o וזעגען װערען געזאגט n סי־ לעצטען 
 כײ דינעז 1יאה רעצט^ oyi ואן.
 סגדיג; דע• סיי סיזאן, וױנטער דער

 * ;יט cfy .yop'aifl'm געװען סיזאן
pa ,m אױוי נרען an  yama װעאנע 
 טרײבט pro נ״טשען, טיט יא;ט דען
 כײס אדבייט סען pa זײסען איע םון

 po איױס יאגט סען ra איס*עס, גרױס
 איבער װעלט דאן און ; nora n דך

 געקכ• דעס איישדיגג. opaipata נאכט
 ניט ארכ״ט p*p איהר קריגט טאג סען

אוסדסט. iao אםיאו
iy איז עס n r יאדי::ו;3 אזױ;ע כײ 

 דעל װען אסיי״ו ענעז1 א טאכען צו נען
an הקײר 'nrpra r a. איז ערגער גאך 
 י;־ א כיאבען צו iproatpy דעם םאר
 א pc 34 סיוײר צדה״דיגען א סיט כען

 האמ עקזאפייגעד דער טידמום. װאך
 גיט ״ענידות ;רױסע קײן אנואא אױך

 נעארנײט iyaa האס ער םארדינט.
 שעלע סעהרסטע pa װאנען, מעהר

 באלעבפ־ קלײגע די בײ חײגט, סטעדי.
 אנפאנג יעדעז ז״ דארף סען װאו טים,

 סטיײקען, צו lyraioo צוױנגען, סיזאן
ra איז עסזאכײגער, אן ארדא. געסען זײ 
 נאך iyroatpy דעם םון װאכען צאל די

 אר־ אנדעדע די סון צאי־ די וױ י}י*ענער
 אזעאכע כייט יענען א סאנעז בײטער.

r י;סטען1סאל a אונטעגייך. אילכ םאר 
 a װאס הידױט, יוײן דאריבער איז עס

 דעב פאדראזען ז״ סון ■יאצעגט גרױסער
 טעמ- אוגזעד סיזאן. יעדען גאך מרײד

 א זיא טײא, גרעסטען זייז אין בער׳עי■,
 צו שטען u^ro יעדזס זידבײמעגרער.

 ד/ pc ntfs דעם אױוי םעטבערס נ\יע
 נעװײ איױס. סרעח אין זײנען װאס

 אינדוסמרי; דער אין איז סערםאסען
 עהזא־ אױוי פאדעלוג; א סאיאז איץ נאך

 א אדױוי נעמט באס דעד נאר #מיגערס
 אל־ דער צו טאן ניט־יוניאן כאגאנטעז

 פעיע סך א אין ט-צעדילײטע די כײט.
 פאר איחס םרענען צו םארנאכרעסיגען

 אונ- שרענעז רעכט מיט ױניאן־ביכעיל. א
 זײ״ מיר אױנ דאריבער, מעםבערס זערע

 אויב אימטעז, מיט נאײך ױניאךילײט נען
 צו שייכטען אונזערע נאר שוםעז כױר
 יױ יעחןל יױ װײגמער ניט ױניאן חןר

 וױ טא •לאתאל, אנדער אן סון ניאךםאן
 ותרט קקזאטינערס צו װאס ׳עס תומם

 ױניאךביבעל א סון רול די אאגעדדט נים
 וױ אזױ פונקט װאירהינג-קארה . * pא

 ברענ־ אנדערע בנוגע אפנעחיט װקרם קס
 ראזעץ גיט םעז ײעט װארום ? טטעס

p'P אפערײטאר, גיט-ױניאן i j r w• 
 אלבײשעז ״»טעיעז זיך •רעסער אדער

 אין קאן עלןזאבײנעד ניט־ױניאן א pא
icr• אומנע־ װאבעךלאגנ אפארבײטעז 

? *טטערט
 וױאען טיר וױיל ׳דאס ^דײבען םיד

 וױסען, זאיען -טמעריצײטע1מא די *ז
 א כרויז ניט איז ^אפ־טיטעיםאז א אז

 א םיט םארבונדעז אי? ער נאר נאטקן,
 אפצוהיטען :נעטאיך םאיכט, געוױסער

 אײ;ע .r»8 אין ױניאךבאדינטגגעז די
 ױניאךבאדיננויגעז װיכםיגסטע די םח

 זײז זאויעז ארבײטען, װאס ײ, אז איז,
 יױ סון געגיסען װאס *די, יודאן־^ײם!

ח ח ג טו ע ך  רארשעז קאנדיציאנען, און ^
 סון אוישהאיטוננ דער נואר ביי׳טס״ארעז

 דארױוי •אסט װ^ס ^רגאניזאציע, דאר
 תאנדיציאגען רי אז ׳סעםסט יואס ווױוי״
ן ן ^  טענאיה אױב ׳און אנגקוזאלםאז ז

אױ^י איז דאס םארבעםערט
 וײ, אז נויסינ, איז עס וױפיע* סיע^ אוױ

 אינדוסטליע, דער אין, ארנײטעז װאס
 איז נאכטעחר ױניאז^ײמ״ זײן זאלאז
, אז וױכםינ, אמנר '  טייעדעזr וואס י

 איז היט װאס ארגאניזאציע, דער צו בײ
 ־ א ז יוניאךקאגדיציאנעז, די אױא חאלט
ן אאז י י ע די ז ט מ ר ן ע י ר א ע ז י  ד

ן ו ם י ר ט ס ו ד נ י ן?א ע נ א י צ י ד נ א  ה
. צו ן ע ס י נ ע ױ נ ;  װאם אײגציגע, ,

 די זײגעז אױםפאסען, דארױ^ חאנעז
ײטע.  אץ כסדר זײגעז זײ ^דטמאר^

 אח אױוי r •אסעז זײ װ»ו איז מא•
 נים זיך ^ײט נים־ױגיאז אײו אאזאן

 טאקע עס העלםט צום־פ׳יגור, מםע^נז
 זאיעז מעטבערט אונזערע *ז מיעל, זעחד

 ןןרבײם דער צו ווערען ווױױפנינוםעז
 ••צ- ם״יר ^ ־גינדױניאז

דאס םאז צו םשערצײםע n ייראן
?י* '־ * • *יב*.*■ יי . 1 ' £. ♦ ״ r ז • ;־< י י

.'h » -J־dwm• «רעם ץינם, איז 5יאמ 
 נ׳ל אימגעןןיים■ ,1925 יאנו%ר̂, ןר׳שצזקן

ם : 1װאר« V.און תראגמךמנעםי r T v 
 צױגי־ סיר..ד^מןן.«ױן.«וזיםני»ר?ייס

M ^ K j n o n •י #*־■ שאנד ו ײ-י  ״
מ י  «ום אאתױג נים גאך זיינ׳מ rtvnri י

ז דא םיר וועציז מ  nrrrm ם«ר מ
ס עי ב ם מ מ ײני מ זעחר א םי ױנ ײניד ו

 מיס״ אױסס״דען וױילען דיו וױי? #טען
 po ■רעטעגסיצס און פאריעטענדניסע

 רואס די נאך ניט קוםען װאס טעסבערס,
 און צאיען די אז נאכדזער, טעגה׳ן און

m ײ1 װען נענעשיט, ק״ן גיט קריגעז ini 
לןדאנק.
:שאאגט װי זײנען, רואס די־
 נע- צו בארעכטיגט זײז צו כדי א.
 זײן מעמנער א סוז רעיליעוי, אדער געפיט

 #אאקאא צום דױס אין סײ גוט״צטעהענד
 ״רעיליעף צום אסעסםענטס די אין סײ

 שול- זײנען װאס רי, "•82 יאחאי* שאגד
 דרײ םאר אדער דױס װאכען 13 דיג

 זײגען אסעסטענטס, לעליעו• טאנאטעז
בעגעםיט. קיין צו בארעכטיגט גיט

 טא- 4 ׳עוילדיג זײגעז װאס ׳די ב.
 רעאיעף מאגאטעז 4 אדעד דױס גאטעז

 גוטיצטעהענד, װערען און אסעסטענטס
 ה. ד. בענעסיט, װאכען צװײ שארלירען

 נאך ניײך קראנק װערען זײ םאיל זיא
 אין אדער ;וטיטטעהענד װעיעז ױיער

 װאכעה צװיי עריעטע די פון סאריויו־״
 בע־ קײן צו בארעכטיגט ניט זײ זײנען
װאכען. צװײ דיזע שאד נעפיט
״שור״ זײנעז מעטבעדס פאל איז נ.

 םאנאטען 6 אדער דױס כיאנאטעז » דינ
 גוטשטע״ װערען און ר^יעף״אסעסמענטס

 בע אויף רעכט דאס זײ שאראירען הענד,
 שאר קראנק, װערען זײ םאל אין נעפים,

 גוט״ װערען זײ װאס טא;, פון װאכען 4
״ײיטעהענד.

 נוטישטע־ זײנעז װאס טעמבערס, ד.
 ״בענעפישעא־ זײן אויך טוזען ׳הענד

 ״ניט בענעשיט. קייגען צו םעטבערס״
 בארענ״ :יט זײגעז כיעטבערס בענעפ^עיל

בענעפיט. קײז צו טי;ט
זײ װען םעטבערם, בענעפ־״שעי ה.
װיסען גאײד מוןען £ד#», וזעדען

̂לואא אין  זײער צו״עיקען אוז אשיס ר
 בענעםיט קײן קריגט קײנער ױניאז־בוך.

 ניט זיך האט ער װאס צייט, דער פאר
:עכיאאדעז. אפ־׳ציעא

 ארוכיגעהז, קאגען װאס קרא;לזע, ו.
 אין מעאדען זיך אפיס איז קוטען כיוזען
 הײםט סעקרעטאר דער װאס ׳ציים דער
 בע- קײן זײ באקוטען אנדעריש זײ.

:עפיט.
 צו רעכט א חאט לאקאא דער ז.

 דאק־ א פון באיטטעטיגוננ א פאדערען
 אז סענטער■, העלס ״ױניאז פון םאר
קראנק. װירקאיך איז כיעםבער דער

 םר טעמבערס קראנקע כראנ״ש ח.
 אינפאר־ פאר אפיס אין אנפיענען זעז

ם״עאז.
 בארעכטיגט איז םעמבער יעדער ט.

 7 צו יאהר א בענעפיט װאכעז 10 ביז
װאה א דאאאר
 אנעטאט זײנלז עװינדזיכטיגע *.

 הוג״ צו בארעבטיגט בענצםיט קראגהעז
 ׳אויב דאאאר, 200 אדער דאאאר, דערט
 םאהרט ער ׳ראט ראקטאר׳ס דעס אױט
?וראציע. װאכען 10 םאר קאונטרי אין

 צו נויטיג זעהר איז זעהט, איהר װי
 זײן צו גיט ה. ד. גוט״שטעהענד, זײז

rאדער רױס מאגאטען 3 סאד ואד'ג 
 זײן ׳עואדינ דאס וױיא אסעסביצגטס,

 בענע- צו בארעבםיגוננ די צו :עפט
 ניט ראטזאם איז דעם חח א פיטס.

 יעצט, דױס. פיא ׳שואדיג באײבען צו
 א ווען װאה א סענט 50 איז עס װעז

 אמװיעינסטעגס צאאען :יט זאא מעמבער
 טײם״ ״םאעס א איז װעט םאנאט, אלע
 װאס סומע, גרוי^ע צו * אנקאײבעז זיך
 צו איהם ,םאר זײז ישיעםער װצט עס

באצאאען. צו עװער
*4 »ז

חרתגו. זנ׳ן *םח, א־ז וואך נעקםטע
 ♦•״נסאא r< איז׳ עס װאס נוט, איז עס

דקוםאנכ יואם א •יאהר א־ן.
i באפרייאוננ ךער »ן 't ,מקלאפעריי 

 דער םון אונםעריפיד דעם וױיזט וואס
 נוטער, חןר ביז ׳טקאאפער״ ׳פלעכטער
 ניעםיער יעדער זאל םרייהײט. ט״ערער

 די- םון באד״מוננ די האבעז זינען א־ז
 באנייםטע־ זיי עם זאל איז ױס־םוב, זעז
 נענען יזאםי דעם םארטזעצען צו רעז

 •פקלאםען־ און הוננמײלוין שקלאםערײ,
 בא• יאהר• איז טאנ יעדען סאנדיציאנעז

 ניז אבער טאל, אייז מען ווןרט םריים
א פיריהער ijro סוז דאם, ערר״כס כיען

ס ח  its ס פו ד װז ך מ נ  no ע ז סי
i n r r o w w i f ' S r a

 מי• יעצטען דעם םון ■ר^טאקאי ד^ר
o פון טינג n ט נ ^ ו  װערט נאארד ד

גוטגעחײסען, pa פאמעאצזען
שמפמען. .צו

 האבען וײ אז ׳איגםארמירט 2 יאמור
o גוטגעחײסעז n דעם םוגן וראטאסאא 

 סער/ טען20 דעם פדן כאארד דזשאינט
 מון באריכט דע& po אױסנאמע דער מיט
i n צאא דער באצוג קאמיטע עאע^שאן״ 

 אא־ »*ר אײח׳צענטס כיזגעס ערװעהאטע
 רעקאסעגדירט, ױאקאי דער .22 קאא

 האבען װערכע קאנדידאטען, 14 די אז
 (יױט ׳שטימען צאא חעכסטע די נעקראגען

 אױפ׳ן אגגעצײכעגט געװען איז עם וױ
 ערװעאט װערען זאאען-ערקאערט באאאט)

 כיד ארס 22 אאסאא רעײעזמנטירען צו
 דדטאיגט דעם םון איידזטע;טס נעט

 -באריכ איז עס וױ אניצטאט באארד,
o אין געװארען טעט n םון פראטאקאא 
 כיזנעס 13 אז כאארד, דז״צאיגט דעם

געװאר*ז• ערװעדזאט זײנען אײדזעעגטס
 בא״ די צוריק אויך װײזט אא<ןאא דער

״װעסער׳/ דעם צו •עטיתרונג
לא־ זײ אז אינםארםירט, 89 אאקאא

 םון פראטאקאא דעם גוטגעהײסעז בען
סערץ. טעןpc 13 באארד דזשאינט דעם

 װערט ,2 אאקאא קונער. מ. ברודער
 יא־ דיז רעפרעזענטירעז צו אפױנטעט

קאטיטע. גריװענס רער אויף קאא
 ^עזט ̂״’פי סעקרעטאר־טרעזישורער,

 איזדאעא ברודער pc רעזיגנאציע די פאר
 pc מענעדזיצער געװעזענער האראװיץ

דעוארטםענט. דרעס אסאסיאײשאן דעם
 צויפרישט, זײ[ אין האראוױץ, ברודער
 האט םארטיש טען13 דעס אז ערסאערט,

 אאס אפט דעש םון ענטזאנט זיך ער
 דע־ די וואס 4קנס צואיכ קאויר^ נדפיעף

 גע־ האבע; אאקאא זײן םון אעגאטען
 אופין בלודער װען איהם. געגען ישטימט

 דעיע;א־ די םאר ערקאערט אבער האט
 נע־ ניט זײגען מטיכיען זײערע אז טען,
 געגען נאר פערזענאץי, םאיה נעגעז װען
 רעסא- מענעדזישער׳ס דז^ענעראא דעם

 דעם אנגענומען ער האט ימע:דאציע
 אבער. ערקאערט האראװיץ ברותר אסט.

 אאסאא םון באארד עקזעקיטױו די אז
 אדמיניסטראטיװע די איז װעאכע .22

 זײן צוריק:עװיזען האט קעראערשאםט.
 אז דאריבער, םיהאט 4עו אױינטםענט.

 סיטגאידערשאפם, דער דינען ניט ןען5 ער
 זײן םיז אפאזיציע די האט ער ווען

אאקאא. אײגענעם

in n o םיט• די באדאניןט חאראוױץ 
 ח^ד ?ײ װאס צוםרױעז, רעס פאר ^,גי

 xp'V גאנצע די כעחאט איהם אין נען
 פאױ אס געװעז. זײ טיט איז ער װאס

 JW װעט ער אז #דצאעג»«ען די זיכערט
 צו״ דער אין םאיכט זײז טאן צו' גרײמ

חוגפט.
חארא• ברודעד פון רעדגנאציע די

 צוריקגעוױזען אוז דיסקוטירט װערט וױץ
^ .16 געגען עטיכיען 31 טיט

כ«ריכט. קאמיםע ספעעעל
 אפױנטעט איז װעיאכע קאפיטע. די

 צו באארד דז׳צאינט דעם po געװארען
 איז װעײע קאאגק. די אונטערזוכען

 48 יאקאא םון ;עװארצן ארײנגעכראכט
o ;ע;ען n זײערע רומאז םאר 9 אאסאא 

 םון לאטיטע גריװענס דער צו מעםבערס
 אז באריכטעם, געפײגט. זײ און 9 אאקאא
 האכצן זײ אז צוגעגעבעז. האט 9 אאקאי

 קאטיטזן די ריכטע. געהאנדערט ניט ,
r דער אז דאריבער. רעקאמעגדירט n. 

 גיט 9 אאלןאא איגסטרואירען זאא באארד
צוקונפט. דער אין אזוי האגדאען צו

 װערם קאטיטע דער םון באריכט דער
׳ , מטגעהײסען.

באריכם. קאמיטע פינ^נ״ן
 אז באריכטעט, קאמיטע םינאנץ די

 נע- ?יך האט 9 אאקאא םון קאמיטע א
 םאך טיקעטס קויםען זײ צו װעגדעט

 םאר, סאכעז זייי װעאכען בענעשיט, א
מעכיבערס. זײערע םון צװײ

 דיזע אז רעקאמענדירט, האמיטע די
 מיט װערעז גע״שטיצט זאא אונטערנעמונג

דאיאר. 50
רעיז*סצנדירט קאטיטע פיגאנץ רי
 קוי• זאא באארד דזיצאינט דער אז אױך.

 אפמידס־ דעם פאר כאקסעס צוױי םען
 סאציאאי״ אידײשער דעי װעאכען אװענט,

 גע• פאר אראגז׳טירט םארבאנד סטי^ער
אבראמאװיט׳ט׳ז. נאסע
 אז אױך רעהאםענדירט קאמיטע די

אר 10  צו דועיצז בייגעשט״ערט זאא דא̂י
קחאנקע. םאר הײם אברהם בית דער

 שינאנץ דער םון רעקאםענדאציעס די
גוטגעהײסען. װערן קאמיטע
גע• םיטיננ דער װערם דעם מיט
^טאאסעז.

m דזשאזעןש e,
םעיןדעםאר־טרעמ).

םמרײה סאר םעקס־האסמפעמספױפ פון פרעז.
סםרײק. פון צײט פאר באצאלט און וױידזשעס העכערע קריגען ארבײםער

 סיטי מעקסיקא םון ארבײטער די
 זיעג גרויסען א םארצײכענען צו האבען
 א קאםפאני, האר ססריט דער איבער
 קאיעס סרעזידענט פון היצף דער דאנק

סעקסיקא. םדן
 פינף זײנען צורײן װאכען דרײ םיט
 מעקסיקא דער םון ארבײטער טגיזענט

 װעאכע קאםפאני. קאר סטריט סיטי
 קאפיטאאיסטעז, עננאישע צו נעהערט

 אנערהצזונג םאר סטרײק אין ארויס
 צו געהערט װעאכע ױדאן, זײער םון

 אײ• אװ סעדערײשאן טעהסיקאנער דער
באר•

 עגטזאגט זיר האט קאמאאני די
 • האט אוז םאדערוננ • די נאכצוגעבען

 אננעהאאטעז נאכאנאנד װאכען צװײ
 טױזענט 125 םארלירענרינ תאמף. דעם

 קאיעם פרעזידענט טאנ. אי דאלאר
o איז האנט * נענוכמןן האט n סטרײק

 העמפען. שטארה דערםאר צײט אאנגע
 מען םאאט אסט ניט. עס געאינגה אםאא
 ענט- מיט אבער פראבע. דער אץ דורך

 אאננען א נאד םען. מוז ש^אסענהײט
װערען. באםרײט ענדאיך קאמף.

איטימיס־ זײט אח עס געדײנקט
טייש

.82 .1לא< ־סעח. אשסיז, י. ם.
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d- :• +!׳•י׳וימזויי ׳•,*• I CifU'V'ttrt

 «<t« דרײ אין אז ערקלערט, ה*מ און
 וחד נעסעמעלם םטרײק דער טוז צייט
 tarn סאפפאני די פאל אין און רעז,
 <ר װעט ױניאן, די אנערקענען נים

 אולטיסאםים־זאל ז״ן אז עריט, נעמען
װערען. דורכנעפירט

םו( מענעדז׳שער דזשענעראל דער
 •jn• צום נעקוםעז איז קאםיאני דער

 b’o נעהאט האט מעקסיקא, םון זידענט
 נאד באלד און קאנםערענץ, א איהם
מד סאט ק^נםערעדז רער ט. חזנ  פרעזי
 קאםפזר די אז !עםאכט, באקאנט יעם

 פו| פאדערוננ די נאכנעגעבקן האט ני
 וון* ארבײטער די *ז און ארבייטער, די

ארבײט. ד«ר *ו צוריס נעהן לען
ר הןסבען ארבייטער די ע  נעםאנמ ^

 דאלאר םויזענט 50.<ט«*גי1ק דער םון
מן זײ װאם װ״רזשעט, די פאר א  ה

 wn םון צײט דער חרך פארלארען
 נע׳טענח׳מ, האט האמפאני די םםרייק.

 םוכמ *זא כאצ^סהלען ניט סעז זי אז
 «ר םינאנציעלען שלעכטען דעם צוליעב
 חד די אז םארנעשלאנען, און שטאנד

 טאם«»ני חור צו באצאהלען זאל נימננ
 דעה שולדינ איז זי װאם חוב, דעם

 אנרערע און באלײכטוננ םאר קאםפאני
.יאהר, אייטגע. לעצמע די םאר זאכעו

 •93 װידער האט ןאיעם םרעזידענט
 די אין ׳פנמלתנ שםרעננע א נומעו

 תא«| ער ארבײטער. די םון אינטערעםען
 <ד ארבײטס־מיניסםער דעם נעהײםען

 דןריזאגױ װיסען לאמז איסטאראנײס,
 יארבײטיס• די נעבעך זאל זיי אז• ■יני,

 צײיי■ די אוז באלד דאלאר טויזצנט 26
 אוים• «י םוייזנם^יאלאר 36 טע

סא♦. ג״ח1 «י«ץ טייליז 0 איז יאלצז
I םון קאפיםאליסםצן די . r w m 

חד םיטין אונזוםריײמ זעולר * ויינען  פ
ט ם׳ מנ  פאפיטאלי• די טנגאן ׳פגמלמנ זי

י םוז םםיז  סאמ< וײ קאסאאני־. ת
 א איז מאיצם ו» - איבערצײנט, זיך

 אדי די ■יז פרײני אויםג׳מי*ראמנ«ר
) •״«» *,־V ,ז״ , ׳ : • 'J

« v m■ M ד

■ R

4»
•רײ<

נ נ י פ ו נ

^ ip»ipyipy פון זיצוגג א א  פון נ
i n דלצסטאכער pa ,22 *•P** ,(Ifjv 

 דעס«#ג ן9מװאר אנגצהאאטצן
 •V חןר pfi אפיס pa מערץ, טען1ס ךעט

 ^נטער םטריט, טע21 װעסט 16 ׳יאן4
חד פון פארױץ עם1 רו לו«ץ. נ.a נ

d פון כארינטון רי n די״ אװ נאארד 
o 25 םון רעקטארס n1>וי םצכרואר טצן 

4 o nמערץ םען pa דו׳צאינט חןר iiaao 
o 6 באריכט n  poזײנצן מערץ טען ia’״■ 

געװאחנן• ענומען3
o אװ iiaao דער^ערשטער iao p n n 

ד מטתחײסען pnuai pa t^a כאליכט >  ג
 דעם po נאױכט צוױיטער רער װארען.

 געװא- נוטגעד.ײסען Tia i'a פערץ סען4
אײגצדעטע• װי כא׳צאום דער חוץ א רען.
o דעפארטמעגט דױס דעם <ען n  pa 

na*p iroipfipy n רד.aבא דדשא-נט n• 
 םון דעפארטמענט דױס דער אז סײגם,

 PM נויסיג דט ?,a ב**רר דדשאינט רעם
ia דז״צאינט דער און איבעריג. i  n aao ̂

מא״ צו אנהױבען נים װידער דערום איצט
 פרי״ וױ אױסגאבען גרויסע אזעי״כע כען

ךיער.
 כארד דזשאינט דעם אננ^אאגגט װאס
 מ״ גוטגעחײסען אױף ער איז נאליכם,
 גערט װאס באשאוס, דער אבער װאדען.

 דאס באארד עסזעלןוטיװ אונזער po אװעה
r זיך באטײאיגען צו רעכט a װאהאען לי 

 דרעס דעם פאר אײדדשענטס ביזנעס םון
 דער האט בא׳צאוס דעם אט רעבאלטמעגט,

 װײיל צודיקגעוױ^, באארד עהזעקוטיװ
 איחם גענעז יינען4 ?אאגען קײנע וױ אזױ
py i ״ער קאז געװאדעז, געטאכט נ-ט n־ 

 דער אויט אוגזעחנר, באארד ועמוטױו
 כא״ גיט האנסטיטוציע אינטעלנעיעאנאא

רצכטצן. pm op וזצאכצ פזן וזעיען רויבט
 געװאדען כאשאאסען װײטער איז עס

 געגען אינטערגעשאנאא דער צו טפעאיחנן
 דזשאינט דעם םון בא׳ןןאום דאזינעז דעם

 די און גאאדבערג ^װמסטער און כאארד
 און■ !,או® הימעאםאלב, פארביאיש, בדידעל

 pa געוואמ^ ערװעהיט זײנען •איטנאי
 םאר אייא דעש פארצו^ענען קאריטע דמד
.‘אינטערגעישאנאי דעל

 ר. שװעסטער די פון יאשיטע א
 רא־ ר. און דעזניח ס. אאסין, ר. עוואנס,

 ע?זעקוטיװ צום געקוטען זײנען ^ינאװיץ
 כאדיגגונגען די אז ערקאעדט, pa כאארר

 אין זיר געפיגען װאס •שעיער סך א אין
 ניט זײנען בראנזװיא און וױאיאכיסבורג

 ארבײטען שעפער די הגם זעאביגע, די
 ארבײטער די דזשאבערס. זעאבע ךי םאר
po ארבײטען שעיער ײיאיאססבורגעד די 

 םון די װי האגדיציעס ערגערע פיא אונטעד
 סדײזען די pa שעפער בדאנזוױאצר די

 װערען ישעפער װיאיאססבורגער די אין
 םיא סיא, זײגען זײ אז אזוי, געסעטעי־ט
 דעד םון ססײא מיניםום דער װי נידעריגער

 בראנזױיאער די האבען פאאגאיר מניאן.
ארבײט. וױיניג זעהר מעפע־

 דער קאם דעכאטע אעבעדיגער א נאך
 ברר אז בא״שאאסען, באארד עקזעלןוטיװ

 בדױ מיט אראנזשירען זאא פארטנאי דער
 דאױגע די אונטערצוזוכע; םייננערג דער

 ארגאניזאציאנס די אז pa באהוייטונגען
 אינסטרױ זאא אאקאא אומזנר םון האםיסע

 אונ״ דאץגע די מאכען צו װערען אירט
 ב»• איהר ארײנבתננען און טמרזוכוגג

.4באארז עקזעסוטױו צום ריכט
 באארד ע?ז.עקוטױו דער האט נאבדעם
 איצטיגע די באםדאכט און אויםגעגומען

 בר^רער אינדוםטריע. אונזער איז ^אגע
̂ n צואיב אז ׳ער?אערט האט האראװיץ

 ?אטעגא• זיר האבצן דזשאכערס די װאס
r n אױסצופאאגען אפנעזאגט o n אנרײ 

 םאר־ באארד דזשאיגט דער האט םענט,
ny *אע ארדענט r^a ,וואס םעמבעדס 

o ארבײטען n  pa אוועסצױ םאר, רחוס 
םריח, חןר pa דיגםטאג ארבײט די לעגע?

3 o nזײגען טעאענראמען םערץ. טעז 
 שא• n צו גאױאךצן ארויסגעישיקט

o זײ מיטטײצענדיג טסעראײט, n דאזי־ 
 בטשטעהט ױניאז די iia באשאוס. גען

o *יי^ פצסם n, װעט *רבײטער סײ\ אז 
in אנהױבען ניט n i ארבײטען po די 

ר צושטימען ניט וועאען דזשאבעדס  דוי
הא״ ברודער אגריסצנט. זײעד צוםיהיען

 אדםיגיסטראציע זײן אז pa כײטער,
 זאנצן זײ pa ארבײסער, די םאר איז

 פון קאייטס^יסםען די אז נבי^ת,
 איגוועס״ וחנאצן ניט ײעלמז אייסאאנד

א זײעי פען פ ט םנקסיאא. p» ^י
in ח אויסגאגג® o n סטרײפ 

 pwo po• ארבײמער די נעװיזען דיאט
iin די אז ,pa עס גוט וױ ׳סי?א 'in 

pa pa םטר• צרוועהאמע םיז חענט די 
iptyno פספר די סי־נײטעי. די פון 

 זנם פיח<מ ,סאפסיפא פח פאציסטצן
 פחד גדט אוסצוסריחנן זײנש זײ “

נגט

ט ר^זױץ׳ס כ ױ  •pa גוטגמחײסען איז נו
וו*חנן♦
o די n  po ipuonao חארצצסזנר pa 

ipopavio ש ט תג o םיטיגנאן נ n  po 
 pa אױפגצנוטצן דינצן פענרואר טצן19

 ״onao די אין ג^ואחנ?״־ פארחיכתצט
opo n איםייגאגאמן, זחנרט טען  in״ 

 די גושגצח״סצן חאנצן כצדס
pa n aao  ivoiPPtPP pd כאצת n 

 פון אײדזשענטס opipo םאד װאהיען
o n ט. דרעס עג מ ט ר  סי־י די אויף ^•

 a maupa געצײעכס Tia pa טינגען
o םון אדכײט די כנוגע כאריכט n אתא״ 

 מענד די און טמצגט1דעפא ניזאציאנס
o חאנען נצדס n ט1יסקוטי1 פאריכט pa 

npaoia״i p  r a  oppo . r n  in n o  .jpo 
 שװעס״ און laoipro maupa װעהאס

 אגקסער1ב po ijtenppo םאקס, .p טער
roano מאנאטען. דדײ קומענדע די 1םא
 כא״ אכיגע n מיט װמתנרינ טיג1םא
 ד1כאא עקזעקוטיװ m האט ריכטען

 טאון. דאון po נאמכטען די אויסגענומען
 מײ ענטיש1ב אײצאנד קוגי pa אגקס1כ

 געװארען נעהאאטען זײגען וחאס טינגעז,
מעױן. טען5 דעם

 בתנטש טאון דאון po יכט1בא אין
 מעכד די או ׳נעגעבעז1איבע ט1װע מיטיג;

oiyo נאר האבען a אגען1אנפ רײהע 
r o ,ora,,a א•1עקאמענ1 די גוטגעהײסען 

 אנצױשטעאען ד1כאא עהזעקוטיװ סון ציע
 די באזוכען זאאען װאם מענישעז, צוױי

pa ip»yr ,זעהן ta זא־ צײט ױניאן נאר 
בײטען.1דאדט^* צעז

'^ אײנשטי״ מיטינג דער אױך אי
 סון p^aiapoapn 1V גוטגע^ מיג

 מיטיג־ oar רוסען \v בא^ עסזעקוטיװ
vm'qp* jnprjia_L_yj^ipaliiD  ipj 

oipoopo זײ זאאען aטpנn.דאזיגע די ן 
 דיסקוטירט ברײט איז pציaנדpאמppר

n כמעט און געװאתז  p5»aכaםaנטען 
o נעאויבט האכען n 11כאא קקזעקוטױו 

iao חנד p^aiavoapn, װעט דאס װײצ 
 די איז ipaawa’iao די ta דעם, צו פיהרען
ען.1ווע oipopoiao זאצען ipopr ױניאז
 ײאם ,pamo pיגDװיכ pooppa די

 איז ,ipoiapao'ia ipoan oipoopo די
ipiapa ,װאס דאס o in n  האט aipoa״3

ט א ע ט ^  איײ opai'n iao רואהאעז די אי
 דאונג3הא זײן און 22 אא?. סון דז׳שענטס

 -pa עהײסען3מט ד1כאא ט3דזשאי סון איז
m a r. ע3דאזי די aai^iaan אוים־ האט 

 האבען סיאע און ס1מעמבע די *כט1עב3
 איז אכ^עםa און ט1ים?וטי1 1איה זpapװ
 אין ד1כאא (V&M1M םון 3שטעאונ די

 מטגעהײסען paaio 1ע3דאזי דעד 3באצי
געװארען.

ina i3 יײ3א3אר אא1ענע3 ׳1בע1פא 
ipt, עבען3ע3אפ האס a אס״ זיך באמכט 

n די אויף 3די3שטעאע a o״yan/ טעטיד 
p״po ipd ס3יזאציא3א31א דעם iaB n ̂

 שװע־ די אויף ןpװיזp3aא האט ip מענט.
ip םון ?ײטעז3י1 i ׳ט3עזא3 און אועײט 

ta הונ־ עםאיכע איצט האבען 1מי הנם 
d ipi ן3װאאו ^  דא־ די אן inn'D װאס ט

 jyrapo צאהא די 1אבע ?,a ׳D״aia זײגע
 pa yבaaױםa רויסמata iao 3 געכוב יט3

ip ,האםט ip i pa ta וועיצען צו?ונסט 
 ־nVoa'aiao •pt מעסבערס inpo םיצ

m ,o אט םימ ip i װיכטיגn a  1p״o.
ip האט pM ta .opoonao -pta די 
pomp דדײ t tP3ar250״ ipa שע- אפעז 

tnaitpa ipotapaipoana iaa, ױעל- סון 
134 po האבען o^popopa p tr מיט *in 

o כטaטרaב ער ױניאן. n n די aaia־ 
a iao o 13 סaציאaניז ' 'n aויםען hp 

- .3םאא
•ppaota ויוa ipoan oipnopo די ''

i םען n  po p^napoapn  n ארגוד 
ס נ א ^ מ l צו ?אסיםע נ ^ ' i i m a o 

5*dop5d ^ניט די ‘צוויש poi't'aaaia 
nia״pa ipo עס t'a עװא•3 שצאסען8ב 
 טײ בײם laiao jpa״t װאס די ta רען,
o ורעגעז זאאען 3טיג n די װיםעז <צא»זען 

1 ta ,ly ipr piy''t po ip o ''n aײ at־ 
i אסיס אין ?וםען אען n  po נאך יאן3ױ 

ליסצעסס.
in n a באריכטעט האט האראוױץ 

 רptאונ t'a זpaצונpנטװיa pנײ די וישכעז
 tnattpa ipoa^raa איז op און םרײד

p*t דיס צו באמבטpוטיnסומענ־ בײם ן 
םיטינב םעםכער אaרpapנ דיגען

i n צו גאקצאסען אױר חאט נ3םיטי 
m '^ p o a p n צום trbipptpp ̂,באארד 

ip ta ואא opao'iaרי ען paaio ורעגעז 
tpaaiarvpa tp^at oipaopo ta ,o n

tt  ipotp p^t .סיםימען
p r בארינטצן די opaana po אה np 

ro אײצאנד ױ an a םיםינמנז i p  r a 
 גוטנןוזײ־ חאמנן םעםבערם די ta םירט,

trow tpp po aai^aan n  tPD •בא^ס־
 סײגבערגיס בר. pop( פחוטצסטירצנרמ

dpm אק i n  iao prMwi n  ttfpovoa 
 ipaan מםמנו־ס דײ יײחשפננאס טנם

n  ana אויך םיםיגננן pm oi'otpon
מי ר רי א ד ן ו •

v T > T
^oaanat מאסיטע a pa צאוןא גדױפע

א;סיח- העיפען צו איגערוסעז רך חאנצן
o^aia vvim  n  in.

raaax n האט קאמיטע •paa^ia 
aרaכט ip*a po oanaa a װאס ׳33יטיט 
7 o n  oanpa aan iמעל״ו טען pa דער 

iroipptpp האט נאארד oanaa dpi 
o^niatnao גוטגעחײסען. און

תר רו א/ נ פנ או  האט ,iaopippo ו
ta ,iiaaa trotpptpp o יינסארטירט n 

i n נאס po •״opoan וריסט איצי^״ 
pao jtai po • a r נאו האט pa • a r  a 

op^ian, װאס t’a ט fiK o ד v raan a 
aia n״o n  po ipo יודאן a r• האסען 

ט p ד n ,די וױיצ »־כײט o^aia ט1װע 
o n  !,a Dtarpaoria גיט״ױדאן t a r. 

Mta וױיסט די וױ iy tp r יט3 קומען -ata 
ip i ipd יקציע10י1ױ po רזשאינט דעם 

no ,iiaaa איר3םאא iptaia א^a ^apאײז 
ypn| אאע lyaaao'ia ירערעז װאס ya־ 

 hm יזאציא:ס3א31א inn'oivaa מאכט
iao ly האט ip ײט.3 a 'inאa,ננט ta 

iiaaa tvoipptpp i n ססמאי״3אי זאא 
in אניזאציאנס31א' רער yD'oap צו n a 

3 oyi m 't'aaaיט־ױגיאן a r* אין ian־ 
aD i^t .oy^ראaaa ב 1איaװיאיגט -pa 

yo'opp oaa'varaaaia n  pa lyian 
in צו כטaואמD lyaaipya האט 't'aaaia 

t a r  lyoaaoiyi o n.
 װאס lypir אוץ ipoayp lyooynr די
עמען3אויסצו jyianya o^nyniy זייגען

o yoniya'׳iyaa סיט iyo,,aia h סון 
 lyooynr איז יזאי" סyדר oy pa ״כי

i און ppt^an׳ r in a ,חי^נאפארב jpopn 
iiaaa  iroipytpp iy i האט o^nyniy 

 a iyiytaia װאס ןyגaאP אוגטארצוזוכען
t a r  oyn rontapaa1 po lyaoyo האט 

yiy''i oaaiayaa^'ia ly'aan ,oaaoya 
ipoanaa און .oy'vaiayoapyi

iiaaa n'Dipytpy iy i זיי האט •Dia
.lyo^nya

u n א«יא yo'oap אױפ״ איז יכט1כא 
m.( הא:דעיט1םא און גענומען any

o או3 n האט iia aa  trotpytpp iy i 
jyotayac'ia די jpayn paaio טײם.1אוחג 

ta ,ipianpa oaaiapaonia t'M op די 
ta ,ata r טרײד iptaia pa אאגע a די 

yooinpo פון oiyaopo piptata האבען 
ipa כײט1• גענרנ יט3 'iy i t'a oy pa 

 lyaoyo קײן ta ,manya כאשיאסעז
y iy 1 אהז טאר 22 יאקאצ סון iאויבגיש 
 היין ארבײטען גיט אאהאל זעאבען םון

ly ונען אסיאו אװאלטײם rrao  ysa זײ־ 
 זאצ dvi װענען יף1כ a כאזעצט. נען

fyiyn op'rya די־ אװ 1באאי רעש צו 
 צו איהם םון יג1צאנגע:1םא רעקטאדם,

1 y^a jyvanooa’aיקט1יםט yayo- 
o iy rti צו ניט a '^ iy  yasyta iyaya־ 

 צױ ניט זיך םריהער jyiyi ײ1 ביז ישען3
 צו־ זײן קריגען און צאסאצ כױט׳ן נױף

.cyi צו 3שטיסוג
.pyo *ארטנאי, דזשוצױס

38 לאהאל יזניאז, םײלארם לײרים הי
oa,t אונ־ אין באליכט צעצטען סײן 

;yc”ay.iprya ya,oain iya''t oyi* lyt 
jyotpyaiao ױדאן. און םאף אונזעל אין 

 ־1פא איז טלײד אץ סלעק po צײט די
ip און 1איבע i םאתומען האט םיזאן 

t  p i׳raf, שיעט. זװ אביסזןל באסש 
v^nynya אז זיןי הויפט iy i אין סיזאז 

iytaia מיט טלײד a װאכען *אר 
iao ipnya iyn r t'a oy .iy i'io אונ־ 

oiyaoyo yta^oo^aia yiyt צו ya־ 
n אלכײ^;/ צו ipvyf’t סינען  iyaaי 

par t’a aiat טײצ א וױיל ,1איבע1סא 
po אצײן האפען ױי jyaaoya צו װאו 

a pa iyo,'a ia 3 סף jya'iעחאלסען 
manya און אםיס דורכ׳ן iy i לעזול־ 

lyiay^yorayi'icat a. איז טאט
 :ים8 זיך iyaai סיר װאס דאס

 ־ya דער מיט צױאמזגנ^טױסען צינים
 םענ•־ מיט סיזאן דעם באײבען צו םאהר

ya^yn oiya אהן םאלבליבען !ײנען 
ijnry•* האט ארסײטעז צו oaaoya די 

pyזpyוטvאון זיך םאלטראכטען צו ו oy 
t'a אויפ׳ן אמיף ta ,lyrt אונזעל איז 

 pa איבעריג יט3 געומגן װאלט אאקאצ
 •naaDy.nr גויטיכ raaa טאקע פיצײכט

a |yi ^ד.3םא אלפײטסצא
 אוג־ צו lyaa^ryaiao דאס ט׳חאט

oiyaopo yiyt םראנע די און מיטינגען 
r a אנבענדכיען אײף3 ציפ3י1פ אין ■ya 

1 .m anאינסטרױ איז עקזעקוטיװע י 
 lyay^t iyo"aiatvD'ia jyianya אירט

 1אונזע אין iaao עם1 אײנצוסיהלעז װי
^apa^ אזוי װי אויר און iaao iy i זאא 

iyo''aia. שױז ײט31א איצט n עקזע־ 
ptnotp י1 אויח iyay^i ש:?ל >וזוי און 

'oyn װי t 3טי1םא yiyn; 1איה מיט 
 oaaiayaiao lyapia די iy^yn ײט31א

iao iyiyn 3־ Diyaoyo yiytaiRצױ וט 
m at. עס Diynoaproa'n t'a צו *aa 

iy i ta ippipd 3 *צאן t'aיט iaa צו 
iao lyaiat װאס די iaa lyaan קײן 

Bאyצyאר^יטען צו ניט ר iaa אויף »r 
Dyi po lyo^yn װעלכע די םאנר ;yaai 

 מ*ט לײן31פא אין oapt’D הורצע צו
oaat'D ya'^a.iynya אין ytaia*םדייד. ׳

 t'K םיזאן סוץ lyoipaa oyi םיט
 םיז o'oa איז ,pa mat lynanya אויך
 עז3ײ1 הײסעם אײ1אלע ױניאן. ד^ך

irotanrpaa'na אינ׳ם D^a.. קײםעס 
31 a lyp'rpyna ly^yn po3אי 1ײטע- 

i n  po l^aaa ײם,3אר oyp''p םוץ 
ia װאס דעם צו צאהאעז11ח ניט  iy i־ 

a3״ r a  iyoצו ט3ארעכטי lya'ip. 
3 ^ya ya^a^aגעפרואװט האביען תים 

t p inaa pa״tta lyaaaaya iya' װײט 
 מיט אנצען3אינ דף ipapayi יט3 װי

nyi טען3נעסײ צאגנ ניט oaponaa מיט 
i n .אאע די ױניאן yomp קייסעס 

 a אויןי ipianya עםאצטopa זיינען
 ipaan צטעpצ די ipaa אוםז סמדציפעז

 די .oaniao tpaan «ײ 3an זpaaרppג
ipopr סון ptn דינעז בתים בעלי ta־ 

ipn ipianpa b^porpa ארבײט די t'a 
ipnpa סראען אין aaaa 3 עס און panיט 
 nao צו D'nan ציP3 די tpotapa צאננ

aia n שםעהן,  taצו ײט ipooppaa רי 
 ־pp אציק "1 טײװעא, סאר׳ן t'M ױניאן

 ipaan די און *באװײמנן ניט דאס נצן
ottopa •נאכגצכין

t , 0 פון צײט די'oipn iat אױס־ אױך 
pa ipb'H צו גענוצט ia m 't 'a an a 

^ן י נ א י  oipn דקרוױיצ .npipr ױנ
 nao dp .a^atip םיט oa'iippa אאץ

 װאצט nnpo סןי a *ז ןיך. שגמנחט
oapppa םעחר װען וחנו־צן, אויםנעםאן 

oiyaopo וח^שון pa n w «  tnanaa

iy i .ניײ י1 אי ׳אלטע די אי ארבײט 
Diyaoyo yayoipyaiv ^װאלט a סך 

 ױניאן די און ,lyaianya רעם ך1ו1
 ־ya lypiaor גאף cyi דורך װאלט
ז»ײפיע
 אונ־ oiyn ,oaatya אצגעטײן זיא

iyt יאחאצ ipona r^a 1שטא און• 
iyp. דגט ip i מיט צוטײצונג 

 וטr:aa *,myaopo 3 אוגזער איז 3
i און עװא?סעז3 n דער םון נײסט 

myaoyo,* צוסריד^סטעילענד. איז ta 
nta t'a  Dpi3 צײגט ׳ i nיט־צאננ 

 מעט־ iptata םון א*סלוס3 1א:נע:וסענע
riya,• יערט\ צו'& cyi צן3צוױי־יאהרי 

a cyi po rayoonpy־''iyoiyDiarDya 
^iao ,:18 papa דעם yלםaאון 3ל iyota 
 אין ipipnya laoya t'a ײאם ײט,31א

iytr,a ױניאן iy i iao .צײט cy 
,yo'caP a manya iya'ipy:c'‘,a ra 

yaiyn צו וםען31םא שױן ז*ך האט 
 באנ?עט. דויסארטיגען3 א אראנזשיױלן

a האל גמיסעל און שעהגער t’K שוין 
cyi iao iym.anya lyotaya ,באנקעט 

yasynװעט ־ ptotpiao שאר נאכט די 
lybriy oyi .'דאדם וועט עס טא 

ווע־ lyoryip גוטע און מחי? נוטע זײן
>jyart »iyi'oa?pyi \v און יצען8ש

 ותנט Dy עולם. דעם ;yrao פרעל.י'ף
p דארט i א*ן טאנ״^ן צו פיזאץ גענוג 

 א ײט1צונענ p't װעט װעטשערע א
 1פא יעצט בלייבט ^y גדױסארטינע.

 ר-yאו:ט די ta זעהן, צו ניעדבעיס י1
ג ^ונ p זאל נ i אן aiaoiy. נאר ניט 

m 3 י1 yn onyaoyoומען, צו יפען1ע? 
iaa אױף yiy,'t־ lynio ינדער און? 
 ipaa שוין מ׳?ען ײנד.10 אפיאו און

CKayp'D |yo סון אפים אין iy i ױניאן 
iao דעם oypaaa, צ^ען מ׳?ען אבער 

tyo'n י1דו, labiyro cyi םון t a r 
 םאר װיצ ער3אײ יעדער ccyp'D וױפיא

 װיסען דאס מ׳טױ ;.yD''iaiao זיף
m טא םריהצר, װאנעז פאל א כײט at 
 םעהלען1םא ניט D.iyaoyo piptra דף

 a iyaya צו כרי צ'ימ אין מאן צי דאס
 שםענט־?אמיטמ1אדאנ די סעגליכ?ײט

.a'inya ווי צוצונרײטען אאעס
 lyi't'aaaia צו חײט3ױטוחגגדי3 די

 t'a ײד1ט ערtאונ אין iyaao־cyn די
a ניט עלט1םא װאס זאד״ nyo יצו 

iyaya י3או פאדשטעהןyip .םעסבעי*ם 
 װאם קאכיפאײנטס, טאנ־טעגאיכע די

i װענעז אפיס אין איײז ?וםעז n אונ־ 
aataaiaiyo ױגיאז־־סטאנדאדדס די םין 

 אין םרױצן טע1ניט־ארגאניד די ײ3
 raaa a איז סדײד, דרעס־מאכצר דעס

iyaa .iaoiyi aanyamao m w a'aya
 צו 1ע3?אס*צײ און• זאך די סארשטעהן

iyi ניט איז ױניאז oy^a, װאם Dy 
Dinao א םון זיר trav .כדי מאז 

n̂ די tnyopaiao צו a i  yaa מען 
 דארוי;®, אבער אויך. טאן oytp טאקע

 nytaaa זי־ונען .אױט׳ וױיזט ov וױ
n  Diyaoimע3?אײ רוױיא c>a^ya. א 

ytna סון Diyaoyo ytvopa םון yi^a 
ip אאסאאען, i pa yDi'Dyiyoa-aiao 

 t'a דאס ייד,1ט דעם םין 3ױניאניזירונ
 90 אא?אא פון און אאהאא iptaiM םון

ipaan טאן צו ם3י3אײ1םא דןי pMit• 
h בײם1א טישע  ipaa . m n -קא 
pd'o ם איו ס3 ד  -pp צו אום בענוכ יוי

î- און poia ipaana נען tn  p v :tf 
 Tt tpoiai oipaopo iipo םאטען.

ipdhm 1 אייוי» i n,װאס בײט Diyn 
 ־ ^-yorpaaa *pnrpto a בײ אנגעפיהו-ט

װעיסנ סטיסח״ כױס ,piyt^m^ia טער

f

o־ r ־־ ».4 ז*פ ■ײוי
A:a-i
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נױ מ«כער םעספעל ױ נײ
 חאט װאנען ואר יעצטע די פ*ר

 דער מיט צווארען לאיןאי אונוצד
 מיט אוגענצנען דך קראגמדקאמיטע

 »ון ל׳ראגיןען אוגזער pc סראגע יחנר
 סאגדם נ״דע די סאנד. קאנסאט§שאן
 י*יזאי אוגוער אין שױן םוגח^יאגירען

 דער סאר יאחו. זינען יעצטע די סאר
 הראג״ דער דזאט אבער צ״ט לעצטער

 ענ־ ראנכע דאבען גערוזט סאנד וןען
 און רויס די צו נאצוג אין דערונגען

רעגוליישאנס.
 רעקאמעגדירט קראנ?ען־<ןאסיטע די

 ע<ז?ע• n װעלכע באשיייסע, סאי״געגדע די
 גוטנעחײסעז, •מוין האם באארד קוטיװ

 װאס מיטימ, יאיזאי דער װעיכע און
 ׳שבת, דעם ווערען *■;עהאלטען װצם

 גום• דארפעז װעט טעז,4 דעם א»ריל
:סאמם וױ דינען, באשליסע די ה״סען.

איז קראנקדױים סון אל1ס אין . )1
סעכד נוםיצטעהעגדער יעדער

 הרא;• װאכען אכט צו נארעכטינט בער
 ייז ײאר א דאלאר 7 צו קעךבענעסיט

 זעי״ רער םאי אין יאהר. פון םאריױוי
 דער אויןי קראנק װערט סעםכער כער

 יאחי־, צוױיםען צום תראנתהײט זעלבער
 4 וױ בארעכטיגס, מעהר ניט ער איז

 דא^ער 7 צו קראנוןעךבענעםיט װאכען
װאה א
 צו בארעכטיגט זי״ן צו אום . )2

 בע א זיין מעז טוז קראגהעךבענעסיט,
 אין כיעטבער גוטשטעהענדער געפ״&על

 םאנא־ 6 װי װײנינער ניט לאיזאל דעס
 דױס, קײן שולדיג ז״ן נים p» טען

 בענעסיט״ - קראנקען pk אסעסכיענטס
טאנאטען. דרײ וױ מעחר סטעםנס

 איז קראנקהײט pc פאל איז . )3
 כיעם־ גוםשםעחענדער בענעםייטעל יעדער

 קראנקעךבענעפים צו בארעכטינט בער
 רעגיסטרירם ער װעז טאג, דעם םון
 דעו־ װען טאג, דעם ביז אקאל,4* איז זיך

ארנײטען. צו איהם עריוינט דאקמאר
 גוטשםע- בענעפישעל א אױב . )4

 טענ, 7 קראנס איז סעמבער הענדער
 ־יןראנ־ װאךי 1 צו בארעכטינט ער איז

 כיז ײטער,1ו >ןװי און קעךבצנעםיט
 בא״ דער ביז װאך, יעדער סון ענדע «ו

 דעם כײ דיסט׳עאררדעד איז טרעםענחגר
דאקטאר.

 נוט-דטע־ בענעםמזעל יעדער . )5
 א צו בארעכטינם איז מעםכער הענדער
 װען אונטערזובונג, מעדיציג^ער פרײער

 ״עם אין *•ליקײשאן אז מאכט ער
׳ױניאן. יאקאי דער pc אפיס

 סוז קראנקהײט פון סאל איז . )6
 ױניאךביכעיל זײן צו״גײקען מעםבער דער
 וױסע; לאזען לאיןאיל, pc אםיס אין
 האס• א אין איז ער אױב *דרעס, זיק

 פון נאםען דעם װיסען לאזעז ׳יםאל8
וזאסאיםאל.

 אויס־ װעם 6קראנהעדבענעםי . )7
 אײזר pm ,tin נאר ווערעז געצאיט

 צײג־ א זיך, כדט ױניאךביכעל דאס האט
 םון אדער ױניאךדאהטאר .דעס pc ןימ

האםייטאל.
 מײ װעט ר.ר#ניזעךקאסיטע די . )8

 מאנאט םיז ^בת צװײםען יעדען םען
 איסט 130 ,3 לאסאל סון אפים אין
סםריט. םע25

 דאס בא״עלאסען, אויך ם׳װערט . )9
 בארעכטיגם זײנעז װאס םעםנערס, אלצ

 רעאארם דעם אין תראנקען־בענעסיט צו
 זאלען סענטער העלםה ױניאן דער פון

 קא־ קראנקעז דער צו ווערן באריכםעם
 אפיס לאקאל צום אדשטאט אויך, כדסע
איצט. ביז נעוועז איז עס װי אילײן,

 אז באשלאסעז, אויך ווערט עם . )10
 בא- סינאנציעלער דריײםאנאטליכער א

 pc וועמנז ארײננעבראכט זאל ריכט
 ojn םוז אײנאםעס און אױסנאבעז *לע

 קראנהעז־קא• דער צו סראנמךבצנעסים
 א ווערעז דערמאנם זאל אויך טיטע.

 ווע־ מעמבערם, די סון נאםבער אאדדפער
wo\ נעווארעז אויסגעצאלט איז עס 

פראכקעךבענעפיט.
 לאנסאם•־ om פון פראנע דער אין

 עסמקוטיװ די ערוחדזלם שאךסאנד
 אום ,סאמיכמ סמציעלע א באארד

 רענולײ^אנס און רולס אויסצדארבײטעז
סאנר* דעם פאר

 באארד עהזעיןוטױו צװײטען דעס בײ
 קא־ סיעציעלע די באדיכםעט םיםינג

 דער אין רעקאםעגדאציעם איהרע כױםע
 וחנאכע ״קאנסאפ«שאדסאנד סון םר*נע

נום־ שוין האם באארד עקתקוטמו די ־־
געהייסעז.

 פאל־ די זײנען רעקאםענדאציעס די ׳
:נענדע

 אזוי דאס באעלאסעז, ם׳װערם ).1 *
 אן איז האנםאםימאךםאנד ד*ר וױ

n םאנד אינחניענדמנם t לאתאל דעם 
 סאנסאםאשאן־ דער וױ אזױ *ון פאנר
 צוזאםען געוחנן איצם ביז איז פאנד
a םיט n אײז אינםער סאנד לאקאל 

ד אזױ וױיטער, און אקאונט, חנ ױ.  ו
 סאר םאנד א 1אי ^נסאםפישאן־םאנד

can קראנקע נאר העלסען צו צוועת 
 תא*. די באשליםט דעדםאר — סאטבאוס,

ס א ד מג  {#ל אנסאסאשאן־סאגדת דער םי
 לאקאל• דעם סון וחנרען מיילם

זאל^דוזאםעגנמלאמנן

 נאמעז דעם אוגטע• קראנלצדסאנר
 י,א;סאט«שאן כיק ;נאניז״אקאוגט אין
ד/ רעלױי און אנ ס

 אין דאס נאש^אסעה װעדט עס , )2
ר גוםשטזוחגצדער מונע£״מעל א פאל  מזנ
 #יןאנסאם«אאן אױף קראנק װעיט נער

v א ױ1 גאכדעט r 'r v ii to -אונסצר 
o פון געווארצן נעסאכט איז ?וכוגג n 
 איו עס און סעגטער העיטה ױניאן

 כא• דער דאס געװארען, פעסטגע״צטעיט
ר- דער םיז לײרס טרצםענדער ^ צ ױנ  א

 בא- זיץ זאי״ען יזראגקהײט, מאגטער
 pc קומע באשטיססער א צו רעכטיגט

 בא- װע^ן װעט װעינער דאיער, 200
 גאד ׳קעש״ם<טאי*סענט א איס טראכט
^ דער װעיכען צנ ס ^ ם א  סעמכער ב

 און נענעפישעל i"i ניט פעהר װעם
סאנד. דעס סאר צאילאן ניט םעהר װעט

 דער דאס באשיאסעז, ײעיט עס . )3
 וױ וײן, זאל קאםיטע רער סיז נאםען
 רע- איז קאגסאסישאז ״סײן, :פאלגט

קאטיטע/ ריען•
 אז נאשלאםע/ אױך װמרט עס . )4

 ער־ םעמבער גוםשםצהצגדער א םאל איז
 זײן זאי הילף, סינאנציעלער פאר *טײנם

 דצר צו װצרען איבערנענצנעז סאריאנג
 זאל װעלכע קאםיכת, אױכעגדערםאנטער

 אז^בע שסיצען צו חנכט דאס ראבעז
 ראיאד. 10 וױ פעהר נים כױם מעםכערס

 איח, זעהט קאםיטע די אבער פאיל אין
 דארף מעםבעד באטרעםענדער דער דאס

 קא־ די וױ םעהר, מיט װערען געשטיצט
 דאן שטיצעז, צז רעכט א האט סיטע

 עק- דער צו איבערנעהן צוריק דאס זאל
 בא״ עגדליכען אן פאד באארד זעקוטײו

טי״וס,’
באשאאסען, אויך װערטי עס . )5
 םינאנצ״עיער דרײ־סאנאםייכער א דאס

 pc װערען ארײננעבראכם זאא באריכט
קאנ־ פון אויסנאבען און אײננאםעס אי*ע

T*rrli0t»m*y*in
 בײם א§ריא, טעץ4 דעם שבת, דעם

 אוי-׳ענ־ אאע די װע^ען פיטינג, יאהאל
 ווערען, םארנעאעזעז ■תקטען דעדםאגעע

 גוכד דארפמז וועם ברידער, איהר און
 דא־ איז עס צוריקווײזען. אדער הײסען

 ז־אס זאיט איהר דאס וויכטיג, זעהר רום
 צום קופען צו פארםעהאעץ ניט םאל

מיטינג. לאקאל
 אוץ םערץ, ענדע הײנט pnr איז עס

 מעםבער- אונזער םיז צאל גרעסטע די
 די ארױסגענוםצן ניט נאך האבען

 ערשטעז דעם שאר ױגיאךביכלעך נײע
 קאליר דער .1925 םיז יאהר האלבמן

pc בלוי. איז ױניאז״ביכלעך איצםינע רי
 וױ כמעם אויך שויז איז סיזאן דער
 איצט װעם איהר אויב p» אריבער,

 איהר ײעז דױס״ אײער באצאי*ען נים
 שנעםער זיכער איהר װעם נ*ך, ארבײט

 פאר בעסער דארום איז עס קאנען. :יס
 לאתאל איתר פאר באקװעםער און *ײר
 איז איצם דױס די באצאלם איהר ווען
 צר אז זאםעלס איהר שמעטער. :יט
 צו אײך םאר עס א*ז דאן און פיל,

 װען םיםאסאל. באצאלעז צו שווער
 עס קומט איצט, אבער דאס טוט איהר
 זעהם עס און ׳שײער אוױ ניט אז אײך

אן. ניט אויך זיך
מא־ אויפמצרקזאם אויר װעל איד

 שניײ די םון שאא-טשערלײט אלע כען
i דער m r אלע אתטערזוכעז זעהן צו 

 pc פעםבצרס די םון ױניאז-ביכלעך
 צו דערםאנען זײ אח לאפאל אונזצר

 זאל םעגליך אױב דײס. זײער באצאלעז
 אלמ׳ביכ• צוזאמעננעמען טשעדםאן דער
 םאר o)h די באצאיעז סומעז איז יער

 װעם איהר האפעז, לאמיר שנײמר. די
טאז. דאס

סעק. רובץ, ד.
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v נמיל׳ןנרא־
 *91 גיס |jrw>n װ»ס •ערזאנ«ן פון נ׳ען

װןזזנד ק׳ננם in איו זיין *נ v i זמד» 
נמיענרויםען. מ־תם
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אינםערנעשאגאל אזנזער

• ______ —
כוך״פ*רס«ט. גתיסער זײטען, ססמ איכער פון בוך א איז ד«ם .1
גרױםארםיג אץ געדררקם ארםיםטיש שעהן, איז ב־ך דער .2

געב־נדען.
ווערסער״ 160,000 איבער פץ באשםעחם בוך פון׳ טעקבם דער 3

כיכליאנראפיע. פוישםענדיגע א ארן כײלאכעם אינטערעסאנטע חױן א
פארשטעגד־ און סליםינע לייכטע א אין געשריבען א־ז בוך דער .4
שפראך. ליכע

 העלדען די זײנען ארב״טער די פ#לק. פרן געדינטע א א*ז ד#ס .5
בוך. דעט םין

 און םײנונגעץ אלע געלערטען. א פץ ארכײט די א*ז ב-ך דער .6
נאחאגדעלט. מכיעקטױו דוערען שטרעמדננעץ

 נעשיכםע די דערנעחל® דוערט אופן זרנטערעסאנטען a אריף .7
סטרייקם, גרריסע א־נזערע פ•;

 דער. «ון באםראכטונגעז און אונםערזוכונגען ענםהאלם נ:ך דער .8
אינמםםריע. דער אין ןװױינען אלע פון ענטװיקלו־נג

דעך פון גאנג איצםיגען דעם אײז בליק קלארען א גים עס .9
איכדוסםריע.

 «נ■ אלע ווענען אינםארםאציע ם־ז אוצר «ן פארםאגט כדך דער .10
 *ו אויםוזוינען זי און אינחםםריע אונזער רעפארםירען שםרעננוננען

םדרגה. עקאגאכדשער העבערער א
ױניאנס אםאליגע ײלע י' פץ רעקארד פאלשמענדיגער א איז עם .11

אינדוסםריע. דער אץ
 גע׳טיכטע זײן נעפינט אינםערניישאנאל דער פון לאקאל יעדער .12

בוך. דעם אין
 העכספען םון א־נטערנעהםוגנ עדירקײש^נאל אן איז ברך דער .13
ם#רט.

 דעך «וו בײטראג א־םפארנלײכליכער װינטיגער, א איז דאם .14
ארבײטער־ליםעראםור.

 װ*ס סיםגלידער די פאר װערט באזונדער א פון איז כוך״ דער .15
יונ^זז. נםערנייש*נ*ליא אתוער פון שיקזאל םים׳ן זיך אײםערעטירען

 נאווארסטעח חןר ®ון געוואחח ארױםנענעכען איז בוך דער .16
אינקארפארײטטד. היכש מ. ב. הױז פאבלישינג

דאלאר. 5.00 איז כוך דעם פון פרײז דער .17
 ןוו בוך א באקוםען קאנען אינםערניישאנאל דער פון םיטנלידער .18

דאלאר. 2X0 פאר פרייז, האלכען א
 כוך חןם קויפען זײ װען ־עםאלם נאר כאקדםען זײ קאנען דאם .19

ױניאן. דער פון אפים אין
סםרים, טע16 װעםט, 3 אעםערניישאנאל, דער פון אפים דער 30

 װאו אוועגט, אין אוהר 7 ביז דאנערשטאנ א,ץ טאנםאג יעדען אפען איז
כוך. דעם באקוםען קאנען םיםנלידער יארקער ניז די

 אין כוך דעם באקוסען קאנען פראװינץ דער פץ םיטנלידער 31
ױניאן. לאקאל זײער

 ניט דארף װניאן אינטערניישאנאל אונזער פון םיםנליד קיץ •22
בדך. דעם אײנןװשאפען זיך פארפעלען

 ליםע־ נרעסםזע די פון נעלױנם שפארק זעהר װערט ברך דער 33
שפראך. ענגלישער דער אין ראםור-קריםיקער

דעפארטמענט אוז-פונליקיישאן רעקארד דער
װניאן װ. ג. ל. א.

 לאקאלם אפיליאירםע די פון סעקרעםעחן אלע אוי,ש פאדערם ,
םען15 דעם כעפאר םאנאם יעדען ארײנצושיקען

 איתאהםע די איץ שרייבעז זײ װאו כלעטער בוק״ ״דיי אלע .ג
םעםבעח^ אונזערע פון

 נײעם יעדען פאר קארדם אינדעקם צוגענרייטע ספעציעל די .2
סעםבער. צותק־ארייננענוםענעם אדער םראנםטערירםען

 װאס םיםגליד יעדען ווענען אימצעלהײטען אלע םים רעפארם א 3
נעווארען. געשםראכען סאנאט דעם תרך איז

 בײטען זײ ווען אן ניבען םעםבערש וועלכע אדרעםען ױיע די .4
װאוינועען. זייערע

 פאר װערען כאשטראפט לאקאל א קען קאנםםיםושאז אונזער לױט
אינפארםאציע. אױכעךרעפאדערםע זײ דזדושמעדעז פאתאכלעםעען

 זיין «ו יוניאנם א־נזעחן םץ באאםםע די דעריבער בעםעז םיד
&פינקםליך. אבםאלוט

גרוס, ברידערליכעז כױם
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ד uniPi וײנען ?ײ זעהן. זײ ז»ל  *מ׳
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 ג׳ד ח«ם סען און עסןן, סיט קלאף5«
 » םזהחנן די אז פאדשטעהן קןנם
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«I901V1 2 ]91191 |907f און I901P91 

rip v n  v ifpvo,■ 1 |9ס ovnלײו
o iv m ׳9ק19נאס| i •rt iv91״ I9i׳ 

 אין ם.19יש1פי 2 די »י inno |9ײ
”9i לייםע די »י oipnvi חאנ t| אמים 
איך: 1910 .1־סי1901חי 19י תרך

 י1 כאהאלטען 1אי» האס װאו —
 *iv9i r< ivivn 9לפ9» ,19נייט1א

 לייףtuv 1 10א< האס D11VH נייס?
? ען19ל911אריי יס1

i n 9ש» 19בוקקיפ יי(1 סיט כאם* 
f n או שנופמ^ #לפרליי סי* ייו »*p 
191 nnv 2 די Vi |9Pvn o ip r’i’o
ovb 09i איך האכ ט.ייכ1עא1 נים

ur tv ,e iv iri* יס1 ויך ואל vi tn v o* 
t 1 רtv 9 ריש, o  ivpיס i i ” v״i n 

ifoip 09« 19 tv אין v r■ די ציליכ 
2 m i ’73 v .)no t 907v ועהן, סען 

ivvivi i n  IV ••הא* ס1ישע1פי ש 
 iv- םיט ooypDin די .o«nv9i נעו

”ivivorpi )9i בײט t און *ושטעלט 
j בעז9ל n r סיס t’v אוים׳ן ען19נעל 

i םישעל פיסשימ n v )םון בעק אויפ׳ 
ײט, m אין oipoivi א 19סש  ^ב
 די אין !עשםעסט האבען נאדלען די

ooijtoivi 91 (91ײ1 לם9טיםב די אוז* 
 י•1סי ווען סישלאך. די אויוי ן919ל

oiyo מהען pimv ,די (9הע;נ שבת 
 די אוועק שםעלען ,doifoivi די 9אוי

י אױף בעספעטם .oppro ו
i n האט גאם tiiK עװאלט 1אבע! 

tv ,in**i}” V 12 שבת קוסס עט וועז 
ivi” tv ס1ישע1פי די לויםען pv P9«v 

 ov 1איבע אלעם לאועז און איילעדש
ttv,. 19 און, m ,ום1א עהט1 באס 

onpt ,•v r  pv אונטערנעסחןםטע ווי 
o״n  עז191ױאל !אמממטם 919םילק 9
 העננט 19 יט1 און םלאר, אוים׳ז יר1

 די Dipt 19 יט1 און אויוי אלײ( ויי
 לא־19איב יט1 די״!אלען tv רם9יש1פי
 האנ איר *אי טם.1901א1 די אווי מז

 זיי• גייטער19 די װי געחערס אלײן דאד
o 19 פון |9לאפ91 (91 in  .»vr 1מי 

 *v«9 נאר מיר זיד ovn Dip tv אײ(,
דוכט•

iiv 'pp : שעפער 9םיל האכען םיר 
i פוו נעסטאפט n .־9י (9לעב ארבײט 

i n ײ גילדיע ען נעײשן ן91ו  סלאוה !ײי
«i 1״t 9לכ9ײ םפכער, iי (9עתום הי * 

”9i און (90 t| אוועס p 'liv. )צוױשע 
jp 9וועלכ די, iiv ip i t9i” t ,ארגייםען 

ivi'bvi ו י  ױע־ וחולכע אזעלנע, סך V ז
poo *wo o חק ipB n ivo לײט. יװיאן 
 איײ 6911בי די האבען 9לבDip 91 »ח

o o ip rn לייט קאטיטע די און Vidvi־ 
in« אין םעז ײ ovn דיםםריפט, 9  vn* ו
* * *באמכט. בען

י•1ב pv שזועםטע־ איף, װיל יעצט
 בא־ אליין זיך אלט1 1איה tv רער,

םײנם. דאס װאם דענקען
 *iit און !פכנדטאנ ישבת ארבײטען

 ivd םאררעכענט אונז בײ איו טאג/
o n דא |1א כעז,91ב1טא נרעםםען 
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 טריינד joopp 91סײ *•font |9בײט
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91191) v 9פל,| tv ייען1א3 נײס bvi 
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iv to איתר װײס, איו  epip י« 

i9 פ i9«ro, פלט איחו« «n y v
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91 (93gnײט1א lgoiit i שנת נ n v 
 973VHVB !P3gn* 1טי און ׳ov'v 1ני

19PVD190V111D 091 )V0M1VIV OVD
iv'iv i n  110 ■,v n■. בא* די סאי 
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0911 ■fipo’ii ovn uni ,;npt
p7vt| 19אח:ײט 9אל p,v ivo'ii

1 oov7r iv'ii’ n  tv ,(PPinvi.יט 
 ivom ן9בײס1א לעז9ױ 90ל9» די

i n v ובת? ivo’oovi, ז9װעל IPBiipi 
o” P3'7otv« oivivd tv )npn. און 

 I'O (9לD’OV3P7V3 911 די (1■ יר1א
n פארלאמען o  ivo v r o r  po'm  v* 
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ס ר א ל א ד

93*'V9f9ll1V (911101׳«) fP'VPIO )IV 
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0*1 pv 1V01V0 )9119D1P 091 )93Vn 
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IPi’ iP  oiyp i i ' v  .ooyp'o 7yo'3 v 
iH tiv o  ly iv  ,ov'v odpp'o ביים 
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ס.9פאסילי 91פטי1ויט״נאד«1

אנערקענונגס״רעזאלוציע
 ״נע• די סרן רעדאקטאר ווערטער
:רעכטיגקײט״

 פא• ה. העיי פון ארבײטער די ׳מיר
 א בײ םארזאמעלט ׳1שא דרעס לאק׳ס

 טען27 דעם םרייטאג, שאי״מיטיננ,
 אויסצודרי־ באשלאסען האבען מארט׳ש׳

 אנ־ אין דאנק הערצליכען אוגזער קען
 ׳רײך סײדי שװעסםער צו ערקענונג

 אר־ גוטע די םאר אײדזשעגט, ביזנעם
 די סאר געלײסטעט האט זי װאס בייט,

 אוג־ פון ארבײטער די פון אינטערעסען
שאפ. זער

 הרעזענ־ צו באשל*סעז אױף עס יזז
 א טיט ױײר סײדי שװעסטער טירען

 פעגסיל, און \vb םאונטײן גאלדעגער
אנערקענוגג. םון אויסדמת אלס

 װ#ם פאקט׳ דעם באדויערען מיר
 םון צוריש זיף ציהט רײןי שװעסטער

 פיהלען, מיר און אםיס־אקטיװיטעט
 פארלירט אותקגעהן איהר מיט דאס

 בעסטע איחרע םון אײנעם ױניאן די
אײדזשענטס. ביזגעס

קאמיטע: רעזאלוציאגס
ם״עדמאן. ׳כץ ב..
בעקער, ד.
קלײז, ה״
קרעמער. ה.

 פאר ווענ ראיעלספער און בעספער דער
ד»לארפ ריכסיבמאמעריסאנער שיהען

רוסלאנד, ;ם
m א װי ם מ

ע און ר ע ד נ ען א ל ^י א םון ט פ א ר ײ א

 אריבערשיקען פון מעטאדען פארשידענע )3( דרײ האבען 7
לענדער: אויבען־דערמאנטע די פון מעהרםםע די צו דאלארס

ל .1 ע נ םערהוױד־ א ארדער, מאני עקספרעס אמערמןאן אן דורך : ש
 א׳ין אױםגעצאהלט װערט געלם די סוירװיס. שגעלע דיג

 קארעספאנדענטען אונזערע פון אדער אפיםעס אונזערע
 זײ װאס איגסםרוקציעס בריפליכע לויט אויםלאנד אין

אונז. סון קריגען
לאג־ קײז ים איבער׳ז קײבעל ̂דער ראדיא דורך — : שנעלעד .2

̂ורמען םון דאן,  סען װןוס פערזאן צום םאסם דורך ר
̂רם דאם אויסצאהלען. דארױ  15 ביז 10 םון אײן שפ

 װען געװעהנליך נעהמט עס װאס צײט דער pc טעג
פאסט. דורך אמעריקא םון װעג גאנצע די שיקט כיעז

 דיעזעד םאר רעכענם םען װאם עקסטרא ביסעל די
 בלויז איז )1 (נוטער פאסט רורך װי מעהר סוירװים

אנדע־ אלע פאר סעגט 25 אוז רוסלאנד םאר סענם 85
 װארט יערען םאר סענט 6 מיט צוזאפמן לעגדער רע
 ם\ז אדדעס יאון נאמען (סוםע, מעסעדזש דעם אין

 אקוראט איז ראם געלד; רי קריגט װעלכער ערזאן9
 קיײ דער צאהלען אלײן מיר װאס םוםע זעלבע די װי ,

האםפאני). ראדיא אדער בעל
ם 3 ן א ע ט ס ל ע נ א אדער קײבעל דורך — :ש װעג נאגצע די ראד'

אפגע־ געלד די דארח מען װאו לאנר דעם ביז
 דארטען פון פונקט, שכלישעז א ביז אדער בען

אויס״ דארף מען װאס *ערזאן צום •אסם דורך
צאוזלען.

ם ר ע ד ר ר א א ר פ א ל נ # מ ן « ע ק ט שי ל ע ץ ג ען א ל ױ פ
ז נױגם איתר אױב מ פז פ «ו נעיט נאר פי רז , »יו « תו י ו  האט איהר װעיכעז צו •

ץ ײו »Dp'r»i םאי אייו ?ז ײ אי  רער סיט מעםארע, «װײמער אדער עראאאנר ד*ר דו
סאץ , עהספרעס אמערי י אנ פ ס א מו עס »יחר ק«גט ת  קײבעל דיר^לןטער א » דורד שי

א ר1»ד די א ײו וועם עס אוו 13 נוצתר <סעם*דע ר ירײו. םוז חקלפם « בלויז האםטעו א
^ :רעםיםס י ו צ * י ע » ם ק י א ע ׳ נ ז ע ם ו ז ס * ו י ו ו ד א ז ד ט ס י א ה ר י ע , ר ם י ־ ע י נ ו ר א ר ד ע

ו ע ב ײ ר ס ׳ ר ע ט מ ם פ א י ס ת ו י * . ו » ג י ם ע מ א א ז ב ר » ם ע « o ה f . ז ע ם י א ה ר ר ן י ז ם ק ו ם ם נ ׳ י ו  ז
ס ו מ י ל נ ע י ז כ נ « י ד ס ו1ק ס י ס ן ו ס ו ר א י ו ם מ י ײ ש ק ן י ר ו ו ץ ױ צ י ױ א ו ם ד ע ז ד ע ב ל ע ם ו י ם ז * ו ז ם ע נ א ו ר ו ה י ם א « ׳ ם ד ^ א מ ם י ו ר י א . ד ם ל ע .AMERICAN EXPRESS COנ
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י־]—-—־ - ......— — ■ MNitM■ mm *«ao n  po ol y m n ד^דגעז t r* » n״
on m r m  m an  o m מ י מ י נ

igg עןן ני<ס די חנם •רנייס, זײןר  זי
m נ»צ*לס a u n, »י« i n וי W tto r 

yo’o ifp r : iy t  i n  no מן חיי מ ס  חר מ
m an, ױ• וזײל> o n גויי* י סון נ ו

MM3 m צ״ט ?גטיהעל באדײטענד 0 o
ד וו^ס #ט*י יעחע ארסגעזעחן. אזױ  ױ
 ח*ט ם*ומנר, ברוד®• אמאג״זער, זער

 **קראנען, עס עו חאט םארלאנגט, ע#עס
 ,unMWfJ עגטוסגט גיט vm זאך קײן
ד דעם אונטער געװען זײגען כױר און ״  א

 Tfx ?ײגין מיר וױ ענטוזיאסטייצ דרוס,
 באגײס־ חאט *רב״ט אונוער אז װען,

 חאט גאר סעמבערס, די גאר ניט טערט
 אױוי װירקונג איחר געהסס אױך כיסתםא

 אבער זעלבסט. באארר דדטאיגקן ׳ דעם
 שפעסער באדױעחנן *ום האבען טיר

 ער״ ביז צוזאגען pc אז אויסגעםוגען,
 און סוזיו, װ״טער גאנץ א איז פילען

 פסר״ גאר א־רויסגעוױזען ץיך האט עס
 באארד דזשאיגט די pc סך א אז קערס,

 אזױ געװען גארגיט זײנען רעכיבערס
 װאש ארנייט, דער מיט צופרידען שטארק

אגגעחױמנן. האבען סיר
 גע* םיר ה^בען קיא■ עריטטען דעם
 רעם pc םינאנץ־קאטיטע די װען קראגען,

 צורייד באישלאסעז האט באארד דזישאינט
 ארגאני- אוגזער םון בילס די צואװײזען
 נעגע־ דינען ,װאס קאםיטע, זאציאנס

 סע• באארד דדעאיגט צום געװארען בען
 ראזיגע די װענעץ סראגע די קרעטאר.

 איבערגעװיזען גאכדעם איז אויסנאבען
 אילע םון םענעדזשערס די צו געװארען
 אור- די איבער באשליסען צו לאקאלען

 האט םינאנ״דקאמיטע די פארװאס זאכעז,
 דאזיגע די נוטצוהײסען ענטזאגט זיך

 מעגע־ די pc מיטינג א אױוי בילס.
 געװען זיינעז עס װעלכען בײ דזעערס,
 ברױ און אתאנײזער, םארבער, ברודער

 אר־ דער פון סעקרעטאר בלוסטײן, דער
 םינאנץ־ די האט גאגיזאציאנסײואמיטע,

 און ׳טטעלוגג איהר ערקלערט קאמיטע
 זי םארװאס אויזאך, די אז אננענעבען,

 פון אויסגאבען די צורימעװיזען האט
 גע־ איז ארגאניזאציאנס־קאסיםע, דער
 מעמבערס האכעז םאלען 15 איז אז װען,
 55 ביז pc 50 באקומען ױניאן דער םון

 אז גערעכענט, האט זי װערענד דאייאר,
 א אױס׳ןזאיסאיך איז ארבײט דאזיגע די

פריױױלמע.
ד אמאניױער,־בדדדער אדנזער מן ר ׳מ

 אװעתנענו- האט ער אז ערקאערט, האט
 אר־ דער pc ארבײטער םוםציג ארום מעז

 ארגאניזא־ טאן צו מעסער די איז בײט
 אלעםען בײ איז עס און ציאנס־ארכײט,

 האט ױניאן די אז םארשטאנעז, געװען
 פאר ארבײםער די באצאלען צו צוגעזאנם

 אויך האט ער צײט. פארלארענער זײער
 דער םון מעסבערס אײניגע אז דערמאנט,

 דער נאך האבעז ארגאניזאציאנס*קאמיטע
 גע- זיך אקםױױטעט םון װאך עױטטער

 װײל שעיער, די אין צוריקקערען מוזט
 העכסטע די געװען איז װאך א דאלאר 55

 די אוץ געצאלט׳ האט ער װאם סומע,
 װאך־ געװען זײנען ארבײםער דאזיגע

 70 פרן געקראגען האבען װאס ארבײטער,
 דארײ האבעז און װאך א דאלר 75ביז״
 געקאנט ניט לא:; םארלוסט דעם בער

ארגאנײזער דער נאכמעהר, אנהאאטען.

oyn ,o w n m ro אי^ודוא^אגס״ מ 
w 1קא  jrb^oױך שאד קרמזנז צו כס o n 
?o n n, ס איחד איז װאס  מקוםןן, ד

באצאלס. גום קריגם ױ וױיל
 א םאד װאס כאװיזען, האט ראס

w w ער״ געקאנט האט עס חייף און 
 נאאדד דז*אעט די pc װ#רצן װארטאט

 סארי• נמםאכס האכען מיר וחגן כאאמטע, ו
 גמןד1א ps סיסחיי^ די מרייגען צו זוכען

 •ר- דאדנא די טאז צו פיטגיימנחא׳אפט
 #איז op ױ1 װיכםינ #דאס אנער נײס.

ױו איו  סאמלײו אין הלײדגקײט א ני
rr i װאס חאיאראצת, דער סיט n> 

 «ר אײן 1אי נעחאיםען אונז חאט כאארד
 ארגאנמאציאנס-ארבײם דער אין זאנען
< ׳ ) דד»אכערס. די דורך

 ארגאניוא- די אםילו אײדער גאר
 צוזאסעמע׳פםעלס איז ציאנס״קאםיםע

 או] אײנגע*םימם געװען איז נעװארעה
ס^- די אז םארמטאגען, אנ אצי תאניז  א

 ערםאלג״ קאנען ניט קײנםאל װעט נײט
 איםען דעס אױןי יועחןן אגגצםירט רײד
 דארטאן און דא ארונמערנעמענדיג אוםן,

 און׳ ישעיער, קיענערע די איעציגוױיז
v זאל דאס אםילו אױכ w אן זיין יא 

 #אזא מעטאדע די.דאזינ* איז ערםאיג,
 אוםבא״ זײנען רעזולםאםעז איחרע װאס

^ קלאר ה*בען מיר דײטענד. ױ עו  אננ
 ארגאנידחנן צו וועג אײגציגער רץר אז
g די דורך איז ״טעיער ױניאן נים די rn• 

 «ו געילאגעוועט האכען כײר איז בערס.
 וועלמנד ױניאן־דזמאבעד, דעם קריגען
 אגריםענם, דאדגעז דעם איבער טחגט

 אײן פון איהם דראחענדיג ער׳עטענס,
 ׳ יר זײנע אין סטרײק א אגצוםירעז זײט

 א«*ד זײנע אי^םע^ען און ניאן^מעפער
 אתאניזאציאנס-דעיאמד דורכ׳ז ״פעפער
 מעגליך איז אוםן אזא אויף נאר מענט.
 דורכ• ראס און ערםאלג. האבען צו געװען

 ס_3סו די געפאדערמ דך האם צוטידען
 #באארד דזמאינק דעם סצד קאאפעראציע

 ■ ברוחנוי נענעראל״מענעדזשער, דער און
 אזא אויםרי:טיג אונז האט םיינבער:,

צװעזאגט. קאאפעראציע
 to נעװארעז, אײנגעמטימט איז עס

 ־ אתד זאלעז ״אינװעסטיגײטארס״ אוגזערע־
 ר0אד צװאנצינ םון ביכער י1 טער!וכען

 חד װעלכע םירמעז, צײאנציג און םינוי
 צװיטען וױכטיגסטע די םאר זיך כענע;

o איכער טרעםען װאס דדפאבערס, די n 
 דאזיגע די װי גאכדעם און אנרימענט,

 װאלםען נעםאכט, זײנען או^סזןרזוכונכען
 אר• דעם צו געװאחון איבערנעגעבען זײ

 אג^וי• גלײר נאניזאציאנ^עיארטמענט
יגע די ארגאניזירעז צו בען  ״פעיער. דא̂ז
 .נעווען זײנען עס און געחאפם, האט מען

 יר די אויב אז דארױף, אורזאצען נוטע
 און דז״ןאבער יעדעז יזריגעז װעט דאז

 אונטערחאנך• נעװעהגליכע די אנפירעז
 דורןי מאכט דעיבײ אנװענדענדינ לונגעז,

 דעפארםסענט, - ארגאניזאציאגס דעט
 גןל צװײםען נאכיז דז^אבער אײן װאלט

 נים• זײנע אויפצונעבען געצװאונגען וועז
 אננעװיזעג האבען םיר שעפער. ױניאן

 זעהענדיג װאיטען, דז״טאבערס די אז
 כןיר אז איבערצײגט, זיך םאכט, אזא

 ארױט• ניט װאלטען און נעיטעפט, פײנעז
װידער^זטאנד. אזא נעוױזען

װאך.) נעיזסמע («לוס

 םעםבער גענעראל דעש בײ אפגעגעכען ארבײימ םאנאטען דרײ פון באריכט («
לײסעאום.) ם«גהעט;ץ אץ םערץ מען26 דעם דאנערשםאג, םיטינג,

סעקרעטאר. פארםנאי, דזשולױס םון

 ליין דעד פון ^נארעני^ און שטופענײפ
מעהר. דם *קזיסטירם

אוים־ דאזיגער דער מעג מאנכע פאר
 נרויסער זעהר םוז ניט אױסזעהן טו

 באטראכט, מען ײען אבער וױכטיגהיים,
 האבען םענ׳זזעז טױזענט דריי איבער אז

 מעמבער־ די דורכנעהן נעמוזט יעהרליך
r r רעם פארטראגען און אעקוױזיציע 

 אז װערט, איז םנהג, שרעתליכען דאזיגעז
 אנערקעגט זאל ענדערונג איצטיגע די

װערעז.
 געװארען אײנגעארדענט אויך איז עס

 קאנען צײט יעדער צו אז אזוי, אפים אין
 געװעהנ־ די אניעטאט ~ מענשען ררײ
 כיעמ־ די צו ״אטעגדען״- — צװײ ליכע

 פאר רױס. באצאלען קוםען װאס בערס,
 פון אײנםירונג די איז מעםבערס די

 װאס אלײן, דעם מים שויז נרצעז, נרויס
 םך . הײן םארלירען ניט דארםען זײ

 דאפ ײאס דערםון, רײדענדיג ניט ׳צײט
שטונעניש. און געדראנג אויך פארמײל^

 אדער װארט א •זאנען דא וױלען סיר
 דער דױם. סענם 50 די בנוגע צוױי

 צוריק צײט א מיט האט באארד דזשאינט
 רעמל מוזעז לאהאלען רי אז באיעלאסען,

 װאך א סענט 50 כיעםבערס זײערע נען
 לאקאלען די װען ׳צײט דער אין דױס.

 זײערע םון גענומען האבען 9 און 2 ,10
 האבעץ רױס, סענט 35 בלויז פעמבערס

 דא- די געקראנען ניט מעמבערס אוגזעדע
 צא־ געמוזט האבען און פריװילעגיצ זינע
 אויו* אכמענדיג גיט דױס, סענם 50 יען

o n-, מאבען םעסכקרם איגזארא וראס 
 ניט זײנעז איז ארבײט נענוג נעתאט :יט

 שוידען ?ײערע באצאלעז צן געיועז״בכח
 אפגעיפאסט האבען סיר ױגיאן. דער צו
 או:״ נעגעבען אח דױס ־סע:טיגע50 די

 צאלען צו יריװילעניע די פעממרס זצרע
 קאץ עס װי לאננ, אזוי סענט 35 בלױז

 האבען װאס די, און װערעז; ערלויבט
 א סענט 50 צו באצאלם געהאט עױז
 15 צוריסגעהראגען האבען דױם, װאך

 װעלכעץ פאר סמעמפ, יעדעז פאר סענט
סענט. 50 געצאלט האבען זײ

 אויף אר^ײט, וױכטיגםםע די אבער
 אוועקגעגעבען האט לאקאל דער װעלכער

 געװען איז ענערגיע, זײן פון סך א גאר
 האבען מיר ארגאניזאציאנס־ארבײט. די

 ביי מיטינגען, גרויסע אײנגעאדדענט
 פעמ די צו אפעלירט האבעז מיר װעלכע
 ארגאגיזא־ טאז גערוםען זײ און בערס

 דאס גטאן7ג האבען פיר ציאגס־ארבײט.
מעמבערם״ די אויפצואװעקען פעגלייכסטע

 פראקציע איז עס ורעלכער פון נעזעדיז
 מיט־ אויםפאדעיענדיג זײ נלויבעז, אדער

 געטאן האבען מיר ױניאן. דער צוהעיםעז
 אין םלאץ א באיטאםעז צו בעסטע דאס
 װאו ארגאניזאציאנס־דעפארםפענט, דעם

 געהאנט האב^ן אלע און אײנער יעדער
 םןינונגש־םארשידעגהײטען די פארגעסען

 אײנציגען דעם זינען אין האבעגדיג און
 טאן צו װענ אלטער דער אז :עדאנק,

 פראפעסיא־ פיט יזאציאנם־ארבײט1ארנא
 א איז ארגאניזאציאנס־קאםיטעס נעלע

 אא׳י און םרעמד אונז איז װאס פעטאדע,
 די אז דורכםאל; א או^איז יפטױסענד

 מעטאדע, דאזיגער דער ׳oPT אדבײט,
 ױניאן דער ?&אדען םעהר נעטאז האט

 געװען איז האםגונג אונזער נוטס. װי
 אין פאראעםערעסירעז און ארײנצוציהען

 אונ־ םון מאסען גרויסע די אדבייט דער
 געבעטען האבעז פיר ארגאניזאציע. זער
 געםא־ אויך צײט זעלבער דער אין און

 ענער- און םעהינסטע אוגזערע אז דערט,
 זײער אויםנעב^ זאלעז פעפבערס גישסטע
 אנשליסעז ױך און *טעפער די איז ארבײט

 םיר ציא:ם־?אמיטע.11ארגא:יז דער אן
 די אז אננעװיזען, גלײכצײטיג האבען
 ?יעפבערסיםאר די גאצאלען ײעט ױניאן

 פארלירען, װעלען זײ װאס צײט, דער
 זוײ^דע אין ארבײט די אויסנעבעגדינ

 בא־ גוט גאנץ האבען פיר וױיל ״ןעפער,
 ע:־ און אהטײוסטע אונזעדע אז גריפעז,

 פײ• קאנעץ פעפבערש טוזיאסט״שפטע
 ״ י2א דער לעבען. גיט א״ײן עגטוזיאים

 רעזולט< ;עװיג׳טטע די געבראכט האט
 מעמבערכ הונדערט דרײ װי פעהר טען.

 גע־ איז ריזי דעם אויוי נעענטפערט האבען
 *ום קאמיטע. דער םיז טײל א װארעז

 ארנאניזא־ אונזער pc מיטיגג ער״פטעז
 נע- איז נאכט די הנם ציאנפ-יזאכױטע,

 רענענדינע, א און יטטורפדיגע א ײעז
 איבער געסוםעז םונדעםםװעגען זײגען

 דער געװעז איז דאס םעםבערסן 300
 פארזוכען אונזערע אז באוױיז, בעסטעד

אוםזיסם. נעווען ניט זײנען
 כדר אז פארױכעימ אונז האט מען

 pc םיטוױרקונג םולע די תריגען וחנלז
סאר חאט עם און משוסגיי^גאארד, דעם

 אונזערע פאר טיהעטם בילינע
סאנצערטען די צו מיטנלידער

ארהעםטער פילהארטאניר, פץ
, _______ •־

 באהױ ייאנעז םיטנלידער אונזערע
 דעיאומד עדױהײשאנאל דעם pc מעז

 גא• זײ װעלצז וועלכע קארטלאך, מענט
 געימד האנצערטעז, בילינע צו רעכטיגעז

 Mnoowm ם^הארמאניק דעם פח בען
וחננ* ?יך מען האז אויכקינםםע םאר

ד עדױקי^אנאל םח אפיס אין דעז  ח
סטריכג מע16 וועסט 3 פארטםענם,

fjma סרײטאג,
I rt- ̂  . r
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PMO h סארגאכט ראנערשטאג  pm
 |1M jrVor « pm אומעסימ • געװארען

א^גןר׳ן• - ארוטגאגאממ טװײגצגדינע
ט, און געזארגט און הױז ריג ט  גואו מ
n* »ײ«י חבא< •אר א פען צײט  r tנד 

געזאגט, pM געטרײסט זי חאט טאטע
םאמען.! ניו צושיקאן נאף װעט גאט אז
 ניו אם^ן שײ& pחנ האלטען װעט ,ער

 איסיצער ovv\ אסשר און נאכט, האלנע ’
*1VV<' צו גוט געכען און קופען גאף
םארטחיערס, אוױ זײן גיט זי זאל און

 װ^נטען בײ גיט שויז האכ איף —
 n געמנטפערט חאט בעטען, צו י

— אויגען. י1 אין טחגרען טים פאפע
איף לאח סוסע רער  זעקס שולדיג בין.

 pc שױן װארט קצב דער און רובעל,
 זײ סאר קען איף חוב. זײן אױף לאנג
 וועט װער pm ׳ װײזען. ניט פנים םײן
 אין ארײנקומן זאװערוכע אזא אין

 םיי׳טאטען זײגעז װעגען אלע שײנק^
b וױנט דער און שניי, ?ופעס מיט t 'W 

 וױײ איז זי און — !פעסערס פיט װי
 אװעקיי זיו און געװארעז אנישװיגען צזער

װאריטען׳ לעזשאגקע דער בײ נמזעצט
 גוטפען א מיט דארע א און סלײגיגהע א

 םאר* שטילע אח געזיכט צוקגײטישטען
אויגען. סרערטע
 #שײנס אין ארײן איז טאטע דער

 פעשענעם גרויסען דעם נגעצונדען
 מיטען אין געהאנגען איז װאם ׳אפפ
 pH חין יארוםגעהן גענוםען און וזדר,

 פאנא״ א זעהר אונטערברופענדיג צוריק׳
 שטײ־י זײן װי ׳אופעטיגען.נגון טאנעפ

 זײן םלעגה ער װען געװעז, איז גער
פארטראכט.

געװארען• םינסטער איז דרויסען אין
 צױ זיף תנ״ף, דעם םארפאבט וזאב איך

 געזעצט זיף איז טאטמז דער צו גע״שארט
 לעזשאנק/ג פון םײער בײם איהי־ נשבען

 םארטרײבען געװאלט זיף האט פיר
 איןי און געדאנלןען* איפעטיגע •איהרע

 לע״ די דערצעהלען גענוםען איד,ר ראב
 געהאט האט ח:ה אזוי װי ׳גענדע

 גע־ דערנאף איז ער װי און שמואל׳ז,
םאלק. זײן ביי נביא גרויסער א *וארען

 pH אױםגעהערט שטיל ה^ט פאםע די
 געטאן זיםץ טיעפען א זי האט דערגאף

pH :געזאגט
 געבען אױןי פען דאדף רבי׳ן דעם —

 און קראנקער א נעבאך שבד־ליפוד.
 עס פען נעפט װאו און איד. ^רימער

!?זיסעד טאטע אלץ׳ אױף
̂וכ איף •  דער װי דערםאגט, זיף ה
 מיר װי און געלט, סאג »לע כעט רבי
אק מאל אלע קוםען דערםאר יפורער איז

 כץ איף און הענט׳ לײדיגע םיט חרר •
םסר- מו?ענדיג געװאחגן, אנשװיגען

 'פאמעליןי װערט םײער דער װי טראכט, *
אויװען. אין אויםג^לאשען

 אויםגעהויבען זיף האט טאסע די
 עפעס מאכען חיד 1»רײ איז און

 דעם אגשטעלען און טאטען פאר׳ן עסען י
 זיןי האט שגיײזאװערוכע די סאםאװאר״

 גע'א־ און נעפײםט און נעישטארקט אלץ
 איבערגע־ ניט איז קײנער און ׳םערט

 שײנק. אונזער pc שוועל דעם טראטען
 מאמע די מיר האט ארום װײלע א אין

 ווע־ עסען טאטען דעם רופען געהײסמן
טשערע.
טיר, די אויםנעעםענט האב איר

 װאויגונג אונזער אפגעטײלט האט װאס
 ערשטזןן אין ארײן בץ און עײנק, םח

 געשטאנען איז •עס זואו חרר׳ גיויםען
 געװען איז דארם ביליארד. אלטער אן

 וועגמ די פון און םינסטער, און גאלט
 םארשיםעלטע א געפיהלט זיך ראט

 אויםנעציטערט האב איך ־םײכטהײט.
 ־און אריינגעלאםען בין pK שרעה סון

 געװען איז עס וואו ציםער, צווײטען
 בײם געזעםען איז מאטע דער ליכטיג.

— ״סםאיהע״ דער צװישעז פענסטער׳
 םף א pא — טיש שווערען געזJלא א

 ביער־ מיט אנגעשטעלט פאליצעס,
 זאל איםיצער געװארט pn םלעישער,

 לײזען, עפעס נעבען און ארײנקוםען
 םיט האבען םארגען זאל מאפע די און

 שעהנער זײן יטבת. טאמנן צו װאס
 עט־ געדיבטער דער מיט פ;ים רונד״לי

 בארה רויטליכער געקרײזעלטער װאס
 עי װי טילד, pk אופעטיג גמײען ז'א

 אין *ײנגעהערט זיך םארטראכט ווא^ט
 מעה״ן שוין האט װאס זאױערוכע דער
 ווסו בארס אויס׳ך געכױטעװעט לאנג

 און םרי' נעשטאנען איז הויז אנוזער
אײנזאם.

 איהם איך האב — טאטע! —״
עםען! קום — געטאז דװי »

ן האמ ער יי םיט אגגאאןוהט סי י י  ו
 1 :מנםסערט אדץ אועען *שטילע גוטע

 י <וינג~ סײןי באלה —
^ דעת*ד און  זיךנשוח|ר ער ה

םים pp:rip זײנע אוױי טויםנעהויבען
 םסר־ װסלימם״ רוסריםע גראמנ איז

 אײזען לסמ^ םים׳ן טיר די מאכם
pm פלזנמעלע דאט קלענאר געםסבט 

M!' .•װײ סר חאט עסען בײם .לאט 
י ו m טסימנן, ומר תטרייסט מ י ןי נ

ן מ ^ איי ^ »וןיוו נ ס׳.  oyn גסס י
ניט זיר cyn *יאסע די ג#ר *ײמיקען.-

ו ײיי ײוו ו  1»וו 1מו
o ס»רגיטמרט> n חי •לע מחן ױ די

^ ,®יי י  •ניס איחר םי־י;וװ»ר»| ײי) 1י
 װעט װען »ון ייײמגע 1יײ *יאסדי *ור
l’i r, ניטערער דער סון סוי • 1ײי 

 on• 1סי ׳*יינסערס •לע ״יט•
 a i'M גןװ^רען דייןי יײנ׳»ן on• »ון

 נ»גד^נט •יווס »ון *ייט,י •הר’ ••ר
 ניט ני*מעז װעט זי עחרליבקײט. זײן

 טוין עס קען ד ׳ישפת׳ »ױוי לייען נעח(
!מעחר • ניט

 אוז נעמװיגען ה^ט ט*טע דער יייז
••נענע* ה*ט ער נ*ענטםערט. ג*מיט

אויסמטרונ• װןט׳״ערע, •ריםע די סען
װיי קען  *וריה איי ידן טיי נל•! י
מ *יז 1”*י •יי װ»ר״ נעזעצט ויר 1אי ׳

 די איז דערײייי פענסטער. נײם טעז
 און ׳ןוטילער אל׳ז נעװ#ר׳נז זאװעיונע ■

ניט ׳סױן הטם װינט דער און שטילער,
תע די לעריםען • מ ל די סון לאדענם חי

 דערהערט זיר חאט נאלד םענסטער•
• איז.שייגה. םרעחלינע •

או •ריין איז ׳}ויקסע  סלע׳ן!ער ■•ר • נ
 •ריינגעקומען איז איחר נאר או) ׳ר1'כי
אייזענ• די אויוי ארנייט זואס םאן, »

 נלען־ «װיי אויםנעטרתקען און .גאהנען׳
ד און כראנםעו, ל»ך א נ  װיד׳״ איז ^

׳עטיל. נעװארען
 די און שפעט, נעװען ׳עױן איז עס
 גע״ און אויסנעבעטען מיר האט טאכיע
 זי האט אל״ן ^לאםען. נעהז הייםען

 איף האנ דער:«וף און געל״נט, אויף זיו
 םאר״ האט ט»טע דער װי נעהערט,

 װיילע » נאר איז ׳עיינס, דעם טאכט
 אןו חדר אינער׳ן »רומנענ»נגען ׳טװער

ם זײן אײו• נעײסום ײר  ■ אין ;מ
 נעװארען איגגאנצען איז שיעטער וויילע.

 נע• ה*נ »יר 1אי הויז׳ אין סינסטער
 אין אייננעהילט א״נשלאסען, . נוטען
חלוטומ. ק־נדעדשע םארכינע מײנע

 אזיפנעכאפט זיו איד האנ «לו*ים
 דער־ א ם»מע. די װי רערהערט, און

י :טאטען דעם ײעקם שראקענע׳
 קלאפט גזעז אויף, שטעה שאסה, —

!טיר אין קלא«ט מעז !שײנק אין
נעה. איר בײאד, באלד —

אויפנעהויבען זיר טהא טאטע דער
 און אנטאן. דף אױוי זיןי נענומעז און
 איף נעהלאפט. אלץ כיען האט טיר אץ
 און נעלענער כױין םון ארא• אויף כין

 שיינק אין טאטען דעם נאכנעגאננען
 לאזעז צו איהם האבענדינ טורא ארייז,

•1•ליי
נע־ האט — עם? סלאפט װער — ,

 ביים שטעהענדינ טאטע׳ דער פרענט
ה»נט. איז לאם• סיט׳ז םיר

 דעד זיד ה<יט — !איױי עםעז —
 — פאן. »לטעז »ן פון שטים א הערט
אױױ! עפען

איהר? דארפם װאס —
 ניט !,שלאםקע״ י,1אוי עםעז —

 טרונס א נעםען װעל איו לאננ. אוייי
 טיק װייטער נעהן זיף װעל און נראנםעז

וחןנ.
 ניט דיר העז איר שפעט• »זוי—

טאטע. דעד געזאנם האט—ארײנלאזען,
דער־ זיר האט — רחםנות, האב —
 נין איר — קוא, בעטענד א הערט

 דער־ זיר מוז אוז נעווארען םאסרארען
t “״שלאטסע אייין׳ לאז .1װ»רימע

נע־ האט •— גױ, נאהאנטער א — •
די אדםנעםאכם און טאטע דער זא;ם י

טיר•
 אלםער אן »ריין איז שיינה אין

 דאחנר, • איז קלײנינסער • בעטאער,
 צונע־ און שםאטעם איז אײננעװיקעלם

 רוקען. אוים׳ן טארבע • םיט בוגדען
 די און וואנ«ען נרעםען, נעדיכטע ו״נע
 • סיט םארצוינען נעיועז זײנען בארד

 פיס די אויף אוז שנײ־שטויב׳ װייםען
 שװ*רצע צוריםענע געטראגעז ער האט

װאליקעם.
 האט — טרונה, נוטען « מיר ניב —

 נא־ דעם ••װישענרינ און נעזאנט, ער
 צונעזעצט זיף ארבעל, טים׳ן טויל סען
טישעל. א צו

 •ננענאםען איהם האט טאטע דער
 האם עד איז כ־אנפעז, נלאז גרויםע א

 אםעם. א״ן מיט אויסנעטרונהעז עס
 זוכען עפעם נענוםעז ער ה^ם דעתאר

 אוועקגעליינם און שמאטעס •זײנע איז
טטבע. זילנערנע א “״םטאיסע אוים׳ן
 •ביםעל מענש! נוטער דאנק. א —

 און בײנער, אלםע מיינע רערװאריםט
װײטער. נעהן מען ד»רן* איצט

man *t,! דער 1אי אליין מנהםטו 
*•כטז « ׳1.

 נעזנט־ האט — זוהן, 1מיי >ז-.צו
 וױיט, זואוינט ער בעםלער. חןר םערס
 םאקע שוין טייך• זיים יעגעם אויןי
נעחן. װעל איך , ש«ט. זעהר

 אין לאט■ מיט׳ן האט טאטע רער
 און םױ צום צוגעםירט איהם ה»נט

 פאר־ ער האט רנ•רn •רויםמלטמן.
o רואם n סיר: צו נעז«»ס אח אײזטן

בעט• דעם קײנראל האנ איו —
 װייס װ»נען פון און נעזעחן, ניט לער
של•״ קי;ד טיין געח I נאטען סײן מר

ל»נט. חאינע נאך שױן איז וןס ן׳
i ער• — n  lap זוי• m n o if o װענ. אין װערען
 טיין נעװארען, ױארירער איז עס —

 איננאנצע; .איז זאװעױכע די זוהן.
נעח• שלאפען,- נעה אייננעשט׳לם.

לינענ־ א*זי, האנ שפעטער ײ־ייע א
 די װי געוזןרט׳ גע־׳עגעי, טײן אױױ דיג

 װע־ טאטעז, רעם נעשרענט האט םידע
 געקי־זאט חאט מאס נעװען, דאם איז
 שװע״ • זי ה«וט דערנאף און טיר, איז
נעטאן: זים״ז רען

צװאנצ־ג נאף נליהען׳ נרויםע — ! oyp'iap
 אויפנע״ •ס»טע די איז צוסארגעכם

 אין אריין איז און פריח זעהר שטאנען
r״pj (צ־כיערען. צװיי די אױסקערע 

 רערהעדט דא־ט םון זץ־ האט •לוצים
פרייד: םון נעשרײ א

!אהער ניכעד סום שאמה! —
נעטאן לאז * זיף האם טאטע דער

א־הס. ג«ך חעםו/ א*ין אין איד, און איחר, צו
 נע• האט — וואס/ א־ז, װאס —
o i r e דערשראקען. עטװאס ט»טע דעי

 נעפ־־אדט ה^ט #נים רארן׳ס סיין
גליפ■ סון

טז, זעה, — ה! שי  זי און — מ
- גרױסען » דערלאננם איהס האט א  פ

 א־ן טייסטמר, לעדערנעם שמאלצענעס
עי נעפינען זיד האט עס װעלנען  אינ
גאלד. איז רונןל דרייס׳ג
 דע־ א־ז — ? דאס איז װעמעגס —
פארװאונדעו־ט. נעװאיען ט»טע

 עס א*ר האכ טיר נײם ד• אט —
 — מיםט׳ די ארױס?ערענדיג געפונע;,

 פניס א־הר אין ט*טע, וי נעזאנט האט
ט ד,אט  ם*ן םלאטען צו אױפגעהעדט ד

םיייר.
:םארט־אכם זיף האט טאטע דער

םארל•־ נעטלער דער האט דאס —
 —•רױםגערעדט, שטיל ער האט — רען,
 כייטען אי( האט װאס נעטלער, דער *ט

 נאט וויר. ןיא נעקלאפט נאכט דער
צונעשי?ם. אונז צו איהם האט •איין

 א׳הרע אננעשטעלט האט ראסע די
:נעזאגט אוז טאטען אױפ׳ן אױנען
 רלאך א נעװען איז דאם שלטה, —

סלאך! א ה^טעל, םון
 םרעהליכען 8 ט8נער. האבען מיר

 האט כעטיער םער1י8 דער און שבת,
 אין בא־ױזעז נ*ט ?״;דאל סעדןד ז־ך

שיינ?. א־נזעד

ערקלערונג פערזענליבע א
 ד• םון רעדאקט^ר יאגאװפה/ םרײגד

!״גערעכסיגקײט״
 לעצ- דער pc עדיטאריעל אײער אין

 אונטער ׳טעז27 דעם מארטש ׳װאך טער
 עקזעקוטױו אן פון ״סליכטען :העפעל די

 אונזעו סון ארבײט די לויבענדיג ׳באארד׳/
 סגטכענען פערעל״צטיץ, װײס״ורעזיד^ט

 דאגעגען האבען ;יט קעז ?ײגער וועלכעש
 ̂)אױ אטאקע אן איגדירעקט איהר מאכט

םערזענליך. סיר
 װאכען עטלינע ט־ט אז שרײבט, איהר ג

 ״גע״ דער אין ארטיהעל אן אין ׳צורי?
װא־ פראגע, דער וועגען רעכטיגלוײט׳/

 סעק־ די טעמבערס די ניט באזוכען רום
 גע׳- זיך בײ איך האב מיטינגען, ׳עאן

 אײגצױ אנדצרע געפרואװט און פועל׳ט
 די אבי אזױ. גוט איז עס אז רײדעז,
 ניט מאכט געטאז, װערט ארבײט נויטיגע

 מי די צו לוםען טעםבערס די צי אױס,
ניט. צי טינגען,

פאר־ דעי װען אז ׳הלאר איז ״עס
 ברעסלאװ װײס־םרעזידענט םון ־יטלאג
 קאגסעק־ געװארען אויסגעםירט װאלט
׳שא- א בלויז געבליבען װאלט ווענט,
 עטליכי סיט אפיס אן סײנען מיר לעכץ,

באאסטע.״
 םיײנד װערטער, אײערע זיעען דאם

 אץ נעברויכט איהר װאס יאנאװסקי,
 איײ באםראכט איך עדיטאריעל. אײער

 אבדכט• אז אלס אדער בואמז!י?ו:ג ער 1
 אדער םארלוימדונג, און vPhdh ליכע
 ׳אקט אוםסאראנטװארםליכען אן אלס

 פאראנט־ הײז פאר ניט פאסט װעלכעס
 צײטוגניי א פון רעראקטאר װארטליכעז

 קען איו און ׳ניט זיך גלויבט מיר וױיל
 הא- ניט זאלט איהר אז באגרײםעז, ניט
 װעלכער ארטי?על, ׳מײן געלעזען בען

 אויב דעכאטע. א ארויסגערוםען האם
 אזוי זײט געלעזען, ניט האט איהר

 ״נערעכ־ די איבער לעזט אח פרײנדליר
 יועט ׳טעז30 דעם יאנואר םיז טיגקײט׳״

 לעזט ארםיהעל. מײן געפינען איהר
 נעםינען, איהר װעט דורך, נוט איהם

 אלײן זיך בײ ?ײנםאל האב איך אז
 אנ־ נעםרייעט גיט און מיגע'*ועל ניט

 ׳נום איז עס אז אײנצורײדעז, דעחג
 םי״ די נים באזוכען מעםבערם די וואט

 טרײע איר םארהערט, ױנקם טינגעז;
 ?וםען מעטבערס די אז איבערצײגען,

 מי• םאדשידענע צו כי^ט^גען, די צו
 מיטינגען סזױד&אן די צו נאר טיטינגען,

 די אן אויד ניב איך ניט. זײ ?וםען
 מײ״ ־פערזענליכער מײן נאך אורזאכעז,

 אנדערע די צו הומעז זײ װאױום נונג,
 םיטינ־ סעקשאן די צו און יא םיטיננען

 א:- םון בײיפוילען ברײנג איר ניט. גען
 דארטען װארום צײנ איך ױגיאנס, דערע
 פאראינטערע־ יא מעמבערס די זיינען
 עס ניט. אונז בײ און קוכיען צו םירם

 טי־ א מאד איך אז זײן, מעגליך ?ען
געדעכט. ניט בין איך און םטײ?,
 בא אױך אײך איך װיל װענס איין םאר

 הא וחנלמנ אפאנענטען, םײנע »ז םער?ען,
 —דעבאטע דער אין גענומען אנטײל ב<|

 םאראינטעדעםײט נאר זענט איהר אויב
 וועי — עגטםערס זײערע איבערצולעזען

 אײ אנאליז מײז טימ אז נעםינען, איחר
 יא טיר כיט ךײ זײנען םראגע דער בער

 ־ נזט נאר זיינ*ז זיי ;אײנםארשטאנעז
 יוזשען5?אנה םײן םיט אײנםארשטאגען

 גײ ענםפעחנן די װעל איך וועלכעץ אוױי
 אז צי^נען; |1א גמלעגענחי^ צוױיטער »

 אוכד זײ זײנען נאד טזינונג םײז נאך
 ניט םיר םימ זענם איחר אויב גערמכט.

גאר- אײך צו איך האב אײנפטרשםסנען,

 האבע; ;יט קען אץ־ וױ גוט אזױ ניט,
 אנטײל האבען װאס איבריגע, אלע צו

 עד־ איך דיסקוסיאן. דער אין :ענומען
 און אײנעם, יעדען םון אבער ווארטע

 איבעד־ ניט חגדאיזטאר, םון ספעציעל
 איהר אויב און פאקטען. קײגע צודרעהען

 אונזער פון ע^עס איבערהוי»ט װײסט
 איהד האט םראגע, דער פון pא ױניאז

 דים־ דער אין כאםײליגען געקענט זיך
 האבען זאל איך אז אזױ דירעקט, ,׳קוסיאז

 אבער עגטםערען. צו אײר סשענס א
 און טיר הינטער א דוויך ארײנקדיכעז

 זעהר איבערהױפט איז אטאקירען יענעט
 נאר סען דאס מידה. שעהנע קײן ניט

םאריױמדונ:. פאר וועד^׳ן אגגענומען
רעראקטא״. אונזער םאר שעחץ ניט

״סרײה״ט׳/ דער פאר זיך פאסט עס
ברעסלאױ, דזש.

י. װ. ג. ל. א. װײס־פרעזידענט
.35 לאקאר םון מענעדזשעד און

רע־ דעי יאנאײסקי, גןנ. — אנמערקוננ.
 די לײדפ ״;ערעכפיגקײש׳/ די םון

 דער װען און טארקיה^ונג, א פון צײם לעצמע
ט8גע דיוק׳ צום ס«ןרפערםיגפ ױעים נומעי  ינ

 ׳■ייוץ קן^נפרי 9 *ין רעדמקסאר דער ייך
 א פ*ד געדןםלז איהס חןןמ ד^מ?ר * װאו

 קאן ער עי־ח^זז. ■?יך אפצוו^היעז װײלע
פ דעריבעד  י•4ערזע:י8 דעי אוייי ענםפערען :י

 ברעס• *רעזידענפ װײס פון ערקלעחרונג כעי
 ׳ט»: געװיס עס זועפ ער גוסער, דעם אין לאװ
ױ אין צוהיק זײן װעפ ער װען .p?״יו נ

? טאנםילם פץ איהר ליײדעט י
 זיך האט סענטער ויעלםה ױניאן דער

 אונזעיזנ בײ רעפוטאציע א ערװארבען
 אפע־ דורכצופירען ערפאלגרײך םעטבערס

 אדענאידס. pH אויױ״טאנסילס ראציעס
 לא• צו צוםרידען לאריבער זײנען מיר
 אינ״ דער םון םיטנלידער אלע װיסען זען

 פאמיליעס, זײערע און טערנײישאנאל
 װען װי בעסער, יעצט זײנען םיר דאס

 אונזערע רודך צוגעגרײם םריהער, איז עס
 מיטנל-רער אונזערע נעבען צו דאקםוירים

פאל. דיזען אץ באהאנדלונ: בעסטע די
 אײער pH אייגעד אדער איהר אייב
 אדע־ ארעי טאנסילם pc לײדט פאטיליע

 וועלען םיר און אונז, צו ?וכזט נאידם,
 ראםעץ, אופן בעסטען דעם אויף אײך
טאן. צו װאס

̂'־־ •רײזען די  דינען אפ^־־אציעס ם
 םאר דאלאר 26 :נעםליך םעסינ, זעהר

ערוואהסענע. םאר דאלאר pn 20 ?ינדער
 אויסנע־ סענטעד העלט ױניאן אין ^םט 1

אײנצעלהײטען. טעהר םינען

 פערע־ דעד םון בוך בלױ דאם
̂ץ נעהט ױישאן דרוק אץ אר

 אין ארײנגעהן װעט םערץ טעז31 חנם
pm פעדע״ דער םון בוך בלױע 1924 דאס 

 נעפינען זיר װעלען בוך דעם אין רײשאן.
 טוי־ דרײסינ און עטליכע די םוץ נעםעז די

 pH 1924 pc דעמבערם םעדערײיטאן זעגד
 נענע־ האט זײ םון יעדע״ ויאס סומע די

י בען.
 םאײ צו באשלאםען האבען װאס די

 זא־ איצאהלומ יעהרליכע זייער נרעםערען
 פידערײ״טאז דצר צו ווענדען נלײך זיף לען
pn רײן נאר וועט עס* o n  pH •היײיעחר 

. ביך. בלויעז לייכען
 דער יזH בוך ביױע דאס

יאדס. ניו אין אידען יעדען
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ר ו * ז נ « י *m r i t. י י ו י ן י ״ ת ח א ד  ע
סאו״יו׳ דיר דאס תאעו׳ונט,

\

 פױױ־ האפיפאליסטישער וױ ז«ד, אזא דא איז
סױיד־ױניאניסטישער אדער יוניאניזס,

? סאפיפאליזם
 עטליכע לצצטע די סאל האבען כייל
 *■?אצו:; אז פארעשענט^יכט זואיען

 פאר־ דעם pc :אםסערס, סעםוער םיץ
 אטזןרי־ דער pc סיהיער »םארבעני;םי

 װעלכצ, באווענו:נ, ־ ארבייטעד קאנעל
 ארוים זי וױיזם אלגעכייח אין באט״זג

 דעם pc םאדסאסער דער אז ססנים׳
 נאטפערס׳ן, נעקענט גיט האט ארטיקעל

 פוז נענעז צו באפײדיט זיף האם אח
 כױר װאס ■עךבילד, בעסטען דעם איהם

 עננרי^ער דעד p» באנעגענט האבצן
 פיטים, אײנינע אין זי איז דאך •רעסע,

 P’P גיט וױיט מײניננ׳ אונזער לױם
 סיר וױלען דאס :יט אבער ריכטיגע.

n איצטיגען אונזעד איז באםראכםצז r,, 
 אדער געלײענט האט עס װער בען.
 אױ־ גאםפערסעס יצײזונען װעם עס ורער

 םעג די ער׳צט איז װאם טאביאנראפיע,
ך אלײן װעט ערימינעז,  אויסנעםינעץ נר̂י

 פארפאסעי דער דױנזיכט װעלכער אין
pc ״אטראנטיק אין ארםיקעל דעם 

 אפ^י, םאלגלײזט. האט מאנטהלי״
 גאכד§עדס' באםיאכטעז װצלעז טיר װעז

*י־3א« האט ■ml װאס jnim איצמצ
 אי!ס באוועגונג ארבײסער דעד נצלאזען .

 דעם אױןי זיןי םיר ײעלעז ירױצה׳ זײז
 מר. אזוי וױ אנוױיזען, אין א§*טצלעז
 םאו־פיהרט . געקענט האט מם^אבערג

. טעות׳ז• אי־יניגע די;ע צו װערעז
&

a

 פיר זױאען דעם• װעגען גים אלזא,
 איז ^ובער םאיאז םארברייטעז. זיך
 יטטעילע, ^ ארטיקעיל ^ט^ולבעדלס מר.

 א װאיםט דײניננ״ אונזער אױט וועלכע^
 נאכי־ אױף :אד גיט םאל^ען גאנץ

 ^םרעמוגג געוױםע א אויף נאר גערס׳ז,
 טרײד־ירניאניזם אםעריקאנער דעם איז
pit דא־ דער אין צײט. רעצטער דער 

 *רגא- די זאנא־ וועדען י»טעלע זיגער
 :אדעל־אינדוסטריע דער אין ניזאציעם
 ה^בען װעיכע אזעלכע, אלס .ערלןלערם,

 דעם םון װעג דעם אױף ארויפגעטראםעז
 טױיד־ האפיטאליסטי^עז זאגענאנטעז

 איז עס אז ־סײנעז, סיד איז ױניאניזם.
 יעם. אײף אפצױשטעיעז זיך כדאי

 אױױ ׳:יט אלײן פײד באטעיקעז אפמר
 האבעז כי*ר װעג געפעהראיכען וועאכען

 זײטיגער דער און נעהן, צו אנגעהויבען
 יעטארה זעדזד ;יט אלײן איז װאס מענמ,

 אפ־ בעסער עס ivp פאראינטערעםירם
rm tr. ה< דואס מיד׳ דינען אם^ר 

 ראדײ די פאד. געהאיטעז דוהא זיך בעז
 דער אח ױניאנם םאציאליסטישע חאלע,

 טאק־ *גײער״ אונזער צואיב באװעגוננ,
 קאנסערװאטיװסטע די געװארען ־םיק
 אפ״ור ארבײטער־באוועגזנג. דער אין

 גע־ קאםיניסטעז רויםע אונזערע זײנען
 אוגזעדע • אז יטרײעז, ךײ ןןען ״חנכס

 .העלפעז םיד און ,געא״, זײנען ימיאנם
 זױז אנצוהאי׳טעז קאייטאליזס ־זתם

ביכדטאה•
A> י

 וױסעז קלאר זאל לעזערי דער כדי
 וױיעז י1זי האנדעאט עס װא׳ס וועגען

 ברעננען .און זכרוז, זײן א«פריעעז םיר
 ארטי־ דעם םון שטעלע די אםאא נאך דא

 װערט םראנע דאזינע די װעאכער p* סאא,
: םה זאגט באחאנדעלט.

 9 באװיזעז זיד ח#ט םלחםח דער ״זײ»
 ארנײסזעײ אונזער »ין *ענדענץ װ#קסענדע
 :גע*9 ®יעפענד אזוי »יז װעלכע באוועגזנ^

 ״םרײד־ דעי נאםען םי«׳ן, געױ^רען דו«ען
 דאזיגע די אליזם״.8ר,א» ױני^גיסםי^ע״

 ױנדאסעג* דעם נעפען יזניאניםסוען גיי*
 אםעיײ ijn ייז געביי עק^מיאען םאלען
 צו lyipter ?י« »ון איגדוסמײ-, קאגער

 לע«»ע די אין ר*םזגז. איחרע איץ ארבײניעז
חרען  באנדךביז־ ך« איז איײז זײ וײ:ען ̂י

 חדגדערםע א״י^ ביזנעס יינאװרענס אין נעס,
לארס. םיליןאען סזעכ־ די אגאװיקלען זײ ̂ז

 ר^גךענד־ןײל. זײןר «ון ערצימוע ני«ע
m אלײ גדעםערזן 9 *אד זיך ארגןניוירעז■ 
«prt .■גיעס־ דער (\9 איז װ»ס אבער, ס#ב 

 גוםען םיא אן חויבען ?יי גאדײפוג^ •ןר
 יאל,3?*•י םיא״ן !.*?#נמןנצוארבײמען ערפאלג

 נד־ג• איו זואס אײז, אייצניגען דןם אויןי
 ^רינאװאדסד די זיד אוי!י געםענדיג *ין,

י אנונ5 אין ייגקיי• י  הד •ראדוקייאז. י
תז אניי  ײר אזן »ן4יראדוק געניג*מ י י

*W עז  ױן 9*י*חל'**** 1• *ײ ••מי
 בײ־ Artfi n» דא סןנעדז׳יםע:^. 9סאנ»ל*נ
ױ און נידןי־ די »יז ואנדודס ח תצעי יי

 »דן קאםימעס זײ עםאביירען אינדוסטײען,
 אונ«ארמײאי«ע אזן 4ק^נשין• געגןנזײציגען
 דעם לויט םיײעז, זײ און ו!וי־ביט^ײ^אן.

 בענעןיטס, די אין קאנטיאקט, גע*-אסע:עם
ו^יזזטענדיגוג;״. אזא ןין אי-יפ ק*כזען װאס

A
 אויף האגדרען, פזן װע: ךער אט
 אוג־ אר-יםגעטראטען זײנען עס װעדכען

 דער באט־אכט טדײד־ױניאנס, זערע
 װעלכען אין װע;, א ארס פארפאסער,

 אנ^טאט זײנען, ארבײט און יאפיטאל
 אטאל זײנען זײ־ װאס יעונאים, זײן צו

 טיירען וועאכע יפותפים גאװארעז געייעז,
 מותפים װי בענעםיטעז׳ די אין זיך

 אנ־ ױניאנס, די וגליף.mvv,v: עם טוען
 קאפיטאליזם, דץם באקעםפען צו ^טטאט

 הער־ p*T פאראײביגען צו איהט הערםען
 דאס איז װעים. דער אויף •טאפט
 װירק־ יזנ״אניזם גײעם דעם קעז אמת?

 םאר־ דאזיגער דעד װערעז געמאכט ליך
 אז צו, גלײך דבען םיד pא רואזלף?

אזעי־ זײנען האגדאמגען אונזערע אזיב
 איז דאן נעיזןיידערט, װערען די װי

 דאן ;םארװאורף ביטערער נא:ץ א עס
 בא־ װעלכע אלע, םיז פליכט די עס איז

 בא־ צו ארדנוננ, איצטיגע די קעםפען
 גאנ״ן אאס ױניאנס אונזערע טדאכטעז

 זײער אין יפטערוננעז :עפעחרייבע
 גאנץ אאגייש די זײנען דאז און קאטן*,

 אונזערע באקעמפען זײ װען געדעכס,
 שםע־ װאס מיטרען, אלע כ״יט ײניאנס

 דאדום איז cy הא:ם. רער צו זײ המן
pc זיר פאר וױכטיגקייט העכסטער דער 

 באדײטוננ די םאכען צו קלאר אלײן
pc זיינעץ זײ צו האנדלזננעז, אונזערע 

 יקאפיטאליס־ טענדעני^ זײער איז טאהע
. ע ^ ט

A
 ד-אנרלונגען ארע אז דענקען, דיד

pc בעצס זײנען ױניאנס או;זערע 
 מיר יטאליסטי״שע.61־ס:יא:ט העבסט
 גרונד־ דעד דאם איבעיצייגט, זײ:ען

 דעם pc הא;דלו;;ע; אלע pc טאטיװ
 דורף איז ױניאגיזם נײעם זאגענאגטען

 •אנטי״קאפיטאליסט^עד. אן דורך און
 םאדערנער דער דאם ארת, איז עס

 גאנץ װירקליף האלט טרײד־ױניאגיזם
 אוגאױפוזערליכע אײבינע, םון װעגיג

 ארבײטם־געבער. דעם געגען סטויײקס
 םאר־ פרירליכע פון כיעהר האלט עד

 דער pc קומט דאס אבער האנדלוננען.
 pc טעטאדע די אז ערקענטניס, טיפער

 גע• ניט האם סטרײקען ״גטענדיגען
 די pc םאדעטארס״נג דער צו םיחרט

 פוגקט נאר ארבײםעד־באםאליאגעז,
 װע־ זאלען זײ אז דעם׳ צו םארגןערט,

 ביז ^װאכער, ^ױאכער-אח אלץ דעז
 םאר־ הילפלאז. נאנצעז אין וועדעץ ?ײ

 ױניאנם, אזמלכע תון אז זיך« *שטעדט
 במום םען jyp קוים« ז׳טיפענעז װעלכע

 זאלען זײ דאס ערװארטען, ׳נים אוםן
 אן אױםצוגעטען י^טאנד אין אמאל ?ײן

 סאלג־ קאפ^טאל. כױט קאםף ערנסטען
 לא־ רענקען נאר קען איינ׳;ר יציך,/ויען

n■ אזגםאר־ דעם צו קומעד ער מוז 
 pc פאליסי די אז, יפלוס, טײדליכעז
 צו דארף, מען צו סטרײה^ז, אייביגען

 פא־ אזא מס סעג סםדײקעז, אבי גיט,
 ארבײטס־ יענעם אדער דעם פאד ליסי

 אנגע• זעהר ניט סאמענטאן זײן נעבער
 װירקט הכל םך גרויסען אין אבער נעם,

 קא״ pc אינטערעסען די אין גראדע זי
 גענען :יט אופן ביפום אוןי ייטא^
איהם,

A
 נײער דער אז קלאר, איזא איז עט

 אננעגוסען ניט •האם טרײד־ױגיאניןם
 ניט װײןוײמ־םעגליך םון פעטאדע די

 גע־ א צו קוטען צו pc p». סטרײסען,
 מעג״ אויב םאחןזכענדמומ״ גענזײטיגעד

 נעםאכם u:e,v האט מד װײל נים״ ליד,
 ארדנוננ, קאפיםאליסםימער דער םיט
 מםאר־ דאס אום םארקערט ױנקמ גאר
 נײער דער באקעפפען. צו איהר קעד

 זיף א״נטער״שײדעט סר^ד-ױגיאניסט
 םרײד־ױניא״ איכמ{ דעם pc וױרקליך

ט, cm p# ניסט  א איז ער וואס פ̂ז
 םיט בלױז גיט זיך רעכעג:! וואס’ םענמ,

 נאר אינסידעש״ םאצמנגטאגעם דעם
ם' םים »ױן  דמם pc איגטערעס דע

מן אנ  דער םאר אױך ארבײטער־קלאס ג
r א אי? *ד . אופוגפם. m ד א מיט מ

איחם
 אוגוארט^ד״ tmV וױנמיג״וױ׳יןר

 IIH מיטנחיג®/ אבער ער װעדט ליך,
 '31א טאכט אײדגמײט, דין ער צוברעכט

 אי״ז Unyp צו אייזם סאר פעגיץי
ivtnnov, מ »לץ מ ױי ס ^ פ ײנ  נ»• א

 p'uptfc אלטע די עד האט טױרץי
 ^וער־ א גוצ^אז^ א אלס םארװארפ^

 גמנרױנען אנגעחױנען האט און ליכע,
 וױיזט װעלכע לןאטןי־פעטאדע נײע א

 רינ״ פיל #פיל די דין צו אױויס ?יף
טיגערע.

A
ט גײער דער ש ד דןו ײדו  נעסט טו

 פאראנטװארטליכ^יט פילע רי ױך אןיף
 טיײ #דאדוקציאן. דער צו באצוג אין

 דענ״ װאס עז,2כיעד די אױס עס טמען
 דער אז אױבעיםלעכלױ, גא:ץ קען

 יעותןי א געװארעז איז טדײד־ױניאדסט
 אױס־ פאליעערע קײן קאפיטאל. פיט

 אטת דעױ זײן. ניט ;אר קען טײט^וגג
 רינ־ פארקעיטמר דער אין *ו;קט איז

 ארבײטער דער װען צ״ט, די טינ:,
 א בלױז םאר באטראכט זיף האט אלײן

 VPטא איועק, לאנג מױן איז װערקצייג,
 ערצי• געזוגטער דעי־ םארדאנקען צו

 זץן אין געקראנשן האט ער װאס הוננ,
 ט־ײד־ױגיא• :ײער דער טרײד־ױניאן.

 איז ארבײטער׳ דענקענדעוי » איז גיסט
 מםארח זעהר האלש װעלכער טענש, א

 אזעייכער, אי*ש ;ממ^ענוױרדע זײן סון
 ®אר באטראבטען :יט זיך געוױס ער קען

 םאר איז װאס װערקצײנ, טויטען א
 גײן״ פאראגטװארםליך. ניט זאף ק^ן
 פול-פאראנםװארט־ פאר זיןי הא^ט ער

 טרײז־״ אזא לןען אזױ װי טו ליך.
 פאדאנכד האלטעז גיט זיף ױגיאניסט
 יראדר ער װאס דאס, פאר װארםליך

 אנדער׳פ, געהאנדעלט ער װאלט צירט?
 םא^טקנדינמ א געווען דאך עס װאיט

 דעגקט עד װאס אלץ, םון פאדלײקענונג
 ציל״ אלס און םעניט, אלס זיך׳ װעגען

 *עקלאןי א ̂אר אדבײטער. באװאוסטער
 םא־ דעי פאראגטװאדטליך, ניט איז

 V? באטדאכט טר^ר־ײניאגיסט דמדנער
 איס נאםלאבממז, ניט זיןי |yp p» ניט

 םון מאכט די דורןי איז עד אזעלכען.
 ארביײ פרײער א געװאחנן ױניאז זײן

 זיד ער מוז אזעלבער אלס אזן טערל
 ■רא־ דער צו םאראגטװארטליך םיהלען

דוהציאז•
A

 אנדער »ן,. צו נא;י קומט דעם צו
 א:ט־ גאנץ pc איז װעלכער טאמענט,

 םאדער* דער וױכטיגקײם. יפײדענדער
 םאר־ זיך האלט טרײד־ױניאניסט :ער

 וױיל ■רארוקציא;׳ דער צו אנטװארטליו
 דער צו םאראנטװארטליף זיך האלט ער

 ער װעלכע אקנעמײן, אין אינדוסםריע
 דאזיגער דער מים דוקא און ^עאשט.

 אראפנעזעצט ער האם זײנער האלטוגנ
 זיך האט װעלכער באס, דעם טדאן םין
 אײג״ דעם פ*ד באטראנם איצט ביז

 אזױ פאדאנםװארטליך׳ איז װאס ציגען,
 אױןי גאר װאלטען ארבײטער די װי

 װי אזױ אדער ;געװען ניט װעלט דער
 אין ערײםיןאןי בלויז נעװען װאלטען זײ

 פעבאגיזם. איגדוסטריעלען גרויסען דעם
 זיך וױל ארבײטעד דמגלןעגדעד דער
 ראייע די געסעלען לאזען םעהר גיט
 םאר קעכיםט ער p» ׳מרײפעל; אזא פון
 און מעהר װאס קריגען צו רעכט זײז

איז םעהר  אין אינדוסטריע, דער דעח׳
 און, בא׳ןןעפטיגט. איז ער װעלכער

 oy און ארױשקומען קען דעם pc כאט׳מ
 נוצעז ;רויסער א ארױס אויך קוםט
 דער אנער איז סאפימאליסט, דעם םאר

 םוז אררײטער־סלאם דעם םאר נוצען
 זיײ עםעלונג נײער גאנץ דאזיגער דער
 גרעסעױער, פיל ערך דער גיט א נער

«p לעדענט ער וױכטיגערער. םיל 
 פאד ?ומ;י״ן ײעט עס װען דאס איצט,
 די איבערצונעפיעז םאמענם דער ־איזזם

 מאכט, אײגע;ער זײן איז אינדוסםריע
 יןלעג־ אזא דעם ם*ן םאכעז ניט ער זאל

 געםאכט האבען עם װי דז׳פאב״ ליכען
 ארבײםער די צוריק יאהר פאר א מיט
 פאר־ האבען ךײ װען איטאליען, אין

 געװאיסט, ניט און םאברי^עז, די כא«ט
ט טאן צו װאס ײ; סי  עס װי אדעױ• ז
 באלשע־ די סיט םאל דער איצט איז

 דזאבענדינ וועלכע, רוסלאנד אין װיקעס
 סאפיטא־ דעם ארויסגעטריבען צוער״עם

 זוי אױסנעםונען, באלד האבען ליזם,
 נעבאןי האבעז און זײנעז״ זײ הילסלאז

 דעם אײנםיהדען ײידער געמוזט אלײן
 יןענעז צו וױ״עס־איז אום קאפיטאליזם,
״עתזיסטירען.

A
 טרײד־ױדאגיסט םאדערנער דער

ש אזוי ניט איז  אום בליגד, pא נאד̂י
 גאר האט ער דאס אנעדקענען, צו ניט

 קאייםאליזם. pc לעדנען צו פילעס
 תאפיטאליס־ די אנעראענט ער אפת«
 וועיל־ איז אזעלכע, פאר ארדגיגג םי׳שע

ר מוז ארבײסער דער כעד מ p אי 't 
 יוױים ער אסת, ,*עקספלואמירנמר דער
 1אי ארבײם pc עמסילואמאציזו די אז

 דאד יןא^טאליזם, ^ו^ יסוד סאפיע '־דער
 אז צײט׳ ^מיבצר דעד p* ער וױים
ם שסזלס אאפיטא^יזס ד^ר  םאר זיןי סי

מ א א  אננד דער אין םאזע װיכטינע נ
PM צױױליזאצימ, אוגזצר »יז וױקאוגג •
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ר יואנאראר גווױסון א אױןי  איוןי, אינו
 פאר פאדטיו ר\י ץר סאנט דצרמיט און
h װעלנער צו ׳סיסיאן ' f י tT w n 

i נא^טירט, איחס האט n &ותט ע 
im p סארצנט, ױנטיגער דער 

A ״
 טרײד״ױגיאדסט סארערגער דער

p» געהט n אץ H'PWi 1י| 
 אףפטן• oy זוערט דעגס״ניזגעס,

ר אז טײטיצט, ע ^״ ר  טרײד-ױניא״ דע
 קאפי- פיט׳ן ״צלוש געפאכט חאט גיסט

ײ זעיזר פאל^ טאליוס,
 מר. דאס ד/ איז עדקלערוג( אםת׳ע

 lypni צו כאיצלאסען חאט ארנײטער
 »ן ככיי/ װעלט דער אין בפיט דך
 עי. איו ׳נאר וױי ארכײטער דער װען

 » פיחרען צו אימ^טאגד אזױ «װקט
 קאייסאליססצן n וױ נאגמכיזנעס,

 ®אר געהא^טען דןי האנען ױעלכע
 n גלױנען כייר אין סנולח.

 חאו p» זײנען סאפיטאייסטען די אז
 דאזיגצר דער םון צופרידען יצטארין צצן

ס איז װסנדיננ נײער ז  אדכײטצר• י
r,o«p. ,ודי< ארנײטעד*קאס^ יע 
jpnpt b די p» אםילן p iv y :v p :v2 

 *fP געגען ארבײט pe האכץי דעם מיר
 ״אטא איז עס אױכ װארים׳ .4•יטאי

 פון טייל גיױסצר א גאר דאס
 װעחון עס װעלכען מיט קאפיטא^

 fc,WP דער איז ביזגעש, אלערלײ טאכט
 אוו ארנײטער, די pc סוםט װאס ׳טאל
 אד p^vt םעהרסטע די אין װצרט װאס

 b’pyj עס איז זיי׳ גצגען געװענדעט
pc דער או וױגטינסײט, הצכסטער דער 

f קאייםאל • ארנײמער דאזיגוד y 
lygujufinifl ועיען• pc ת  דעם_סןז

pc ,אױס״ איבערגעהן און חאפיטאריסט 
rליoליך «p ארנײ• די פון כיאכט די 

ן טער•
A 1 ׳

 דער אז ׳קלאר איז אי״עם □in צוליכ
 »י ^טרעםונגמז גײע די פון גאםען

 א גיט דארף טרײד־ױניאניזם דעם
םרײד״ױניאיסטי דעי זײן נים קעז

iy r ,אייטא• דער אדער קאפיטאליזס? 
 ען גאר טרײד־ױדאניזס׳ ליסטישער

 אגגע• רעכס סולסטען דעם טיט יןען
רעװאלוציאנערער דער װערען רופען

 װארםט ער אנית, טרײד״ױניאניזם.
אויסגעדיאימע״ די םיט ארום גיט זיר
ד אבמר פראזצן, רעװאלוציאנערע נע  זי
 עכט״רעװאלוציא• זיעען האנדלונגען ;ע

 דעס אוגטער גיאבען זײ וױיל ׳נערע
 איצטיגצי דעד םון םינדאמענט סאסע

ארדגונג. קאפיטאליסט^ע־
i A

זיץ, ערב ניט נאטירליך װעלען כייר
 געהקן װאס םרײד״ױניאגס׳ אלע דאס
 ט ריכטלננ, גײער דאזיגער דער אין
פו באוואוסטזיץ םולען דעם סיט עס

 עד^טרעבצן. זײ װאס ציל, דעם
 זײנ ױניאגס מאנבע אז זײן, קען

 האנ אזעלכע צו געװארען געטדיכעז
 געשיהלט״ האבען זײ װײל לוננען,

 ג דצר זײ םאר מאמענטאן איז דאס
 ורעב סטערr■ראקטי און דנטסטער

 און קאייטאל. מיט י.אסף זײצר
 זײנ עס וחח אז :אםירליך, דאך איז
 מו א וחונען, צװײ אײנעם םאר דא

 »ו ער זאל לײכטערער, א און ףערער
 B» איו לײכםצרען. חום קלײבען

 ריכ נײע די אט קען םאל אזא אין
 פאח^טאג םרײד־ױניאגיזם דעם איז

 װעלכע אזעלכע, אאס ווזןרען,
ם  ב דער קאפיםאיליזם. טים׳ן ^ו
 די װאס איז, דערצו באוױיז טער
 א םאר זיף ^ארגאגיזירם ריכםונג בע

ם/ ■אליטימע גרעסערע  \pp םאכ
מ אנדערט דאס  וחנ םטחפטאגען ני

אז ^ ױ  טםרמ ריכטונג דאזיגע די ו
 אדױ אנדעחנ גאגץ א צו^םאבלירען

f איחר םויג װאס צו נים, ײעז נוננ״ t 
 פאלל אונאפהמננינע באזאנדערע׳ נאנץ

 גיט זאל עס זוי נאר, םאכט? טישע
 ױגיאגי אנדערע מיט םאל דער זײן

 יי אונזמרצ אנבאטרעםט אכער װאס
 נא אונזער פרן ױניאנס די יאנס,

 י דאם מיר׳ װײסען אינדוסטריע,
 אויסזעהז ער םענ אונזערער״• ?ןריט

 ג ׳צו וואונמ א אלס אױבעךאײף,־
 קאפיטאליז מיט׳ן האנט איז האנם
 ביד םולען דעם ׳םיט גצטאן װצרם

 אנטײ בעצם׳דינמר זיץ pc װאוסםזײן
 ימחנר םענדענץ. האפיטאליםםישצר

 יןד אויסגעטידע?, װערט װאס ׳סםרײק׳
V ווערם וואס חאגםראקם, דער: ry i 

n» ױניאן דער *וױטען *סעז  p ר  מ
 »יני©רייאמ#• אװ באארד יעדע ;סעס
 מאד יעחנר עטאבלירם; וחורם וראס

 וײו צו טרבײםער דעט פדן םייכטדע
טרw ^פאיאנטוואחםאיו  ארני ןײן פ

 *לז זיף טים גדעגנען סוז דאס וואס?
~ •רנױ pa טאס גרצסמדע

אינאר און ■דאדוקציע *די איבער
וחנרט אלאס דאס — איגתססדיא

־

ו ־**■  hdJJ,
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 דיסױם ןyrא;אמיpv יעחנן נײ
קאייטאליססזנן, י*י| ארנײטער צוױ׳*ען

חאנדויט װען • « וחנני! ױ\י ס׳ מ ד  ײי
iinyp/ מן  נא- חיגע די געװ^זגליןי קו

 טעגח, סחארנאװער » מיט ארױס סעס
̂י rאינ און טטענדיג נאווויפטען ן yל# 
 קוינט ארנ״מ*ד אמאדיקאנמר חנר אז
ױיד^עס p.c נארמע yoo5vn די  אין ו

 יענדעד איבעיינע איע ס״ט םארגלײך
 ךער װעט יוץ pc הענערונג א ני» אה

 קענען גיט סאנרמןאנט אטערייןאגער
 װעיט-סארק. חנם אױף סאניןורירען

 וױיםער, די טמניז׳ן אלזא, זיך ס׳װעט
 -nyo» אין ■ראדוקציע די אוטטעלען

 אפזאץ ?״ז זײן גיט ס׳װעט וױיל תא,
 אם װעיען דערסון און סחודות די פאר

 ארבײטער-מא- די לײדען יפטאיססםען
סען.

 אכיערײןא״ די איז אכית׳ן דער אין
 אגגעוױזען גארגים ׳ איגדוסםריע

 עסספאדט״ דעם א״יף יצטארק אזױ
 קאנקױ איד«ר פיז ס-אנע רי אז טרײד,

 וױכ״ אזא ■ילעןr זאל רעגץ״פעהיגקײם
 די םון דעגולירונג דעד נײ ראלע סיגע

 װערט זײט אנדער דער pc וױידדצעס.
 פאד- סא^טעגדיג אינדוסטדיע הינע די

 אױסיעגד״פמד יזודער געגעז טײדינט
 הוײ אלמאהײער דצם דודך קאגיןודעגץ

 אויסגע- דעיבײ ס׳איז און טאריף כען
 אויסלענדי״עע בילינע־יע די אז ׳&לאס^
 כייט קאגקודירען קעגעז זאלעז םחורות

 דארק אכיעריקאג״שען דעם אױף היגע די
גוסא.

 רער• אין זײט אײז רא איז דאך אין
 אגאליזײ צו כדאי ס׳איז װאס פראגע,

ע וחנימנ אױוי זמהן און רען ^ א אג ק ע , 
 מיט pא אױםנעכויט איז זי יסודות

 ארביײ דעם אינטזןרעסיחנז סען זי װאס
,^ טעי־יוי

 גיט װערט םענה דאזיגע די אט
 אדײן וועלם דער אין סתם איויסגעזאנט

 סטאםיסטיטעד ס׳איז װעלבער א אהן
 סםק קײן ס׳איז סארקערט, באגדיגדוגנ.

 אפעדיקא איז וױידזממס די אז גיט,
 דודב״טניםליכעז דעם איבער *צטײגעז

im טײלען אגדערע א^ע אח לוין  pe 
 ניט איז ער^יגוננ דאדגע די זועלט.

 אוכר די דורך געװארען ארויסגערוסען
 װעל־ צײט, למצטער דעד pc שטעגדען

 די ארונטערנעז־ייהט אזױ האבען כע
 חען לאננ אױף ױדא«. אין װײדז׳»עס

 ױראפ אין אױך צושםאנד אזא אבער
 װעיט־וױרט- די וױיל בען, כלי ניט

 אױסצוגלײכען טענדענץ א האט שאםט
 קאס־ די און סאנטראסטען שטארקע רי

 נע־ גיט ס׳העז pא יראדוקט א םון טעז
 אינדוסטייעייען אײן איז אז זײן׳ מאלט
 בא־ קייגען אדבײטעד דער זאל לאנד

 אין וױ װעגינאר טאל 10—8 צאהלט
לא;ד• אגדער אז

 א האט צוריק צײט סירצער א טיט
 םאנוםמקכדפוריגג אטעריקאנימע גרויסע

איהר פיט אז געהט װאס קאפייאני,

ונודשען
■.rװז ז

ה ®ון מרמגק, חערמון ד

 אמעריקא אין גלײכצ״םיג ■לאדוקציע
 םאר• יעגדעמ אײדאיעאי׳ןןע 6 אץ אח

 די װעגען סטייטכיענט א עםעגטידכט
 איחר .דודך דינען ײעלנע וױידדצעס,

 .1924 סןף אץ געװארען אױסנעצאחלט
םאר :פאיגענחנס טיר זעהען דעדפון

 דער קרמט ארגײט דערזעלבער אין אײן
 א דאיאר 660 אסעדיקא אין ארבײטעד

 אין דאלאד, 2.28 — עגגלאנד אין ׳טאג
^ .נ66 — דײט^״לאגד א  פראנק• pא ד

 — בעיגיען אין ׳דאל. 1.36 — דייןי
סעגט. 96 — איטאליען אין ,1.14

 זיר קעז P1P על^יטעז דעם אױף
 סטאטיס״ דאזינער דער po אויסדזכטען^

 װיײ די זײנען אפעריקא איז אז טיס,
oprn כםעט ענײאגד, אין וױ דאפעלט 

 דײסישלאנד אין װי נרױס אזוי פאל 4
ם אלז ױזי  די פון גרױס די סאל 6 וױ אז

 קודם אבער איטיליעז• אין וױידזמעס
 גא- דעם פון אוגסערטײדעז םען םיז :ל

 דאס לוין, רעאיען צום ביז לויז פינעיעז
 די פון קױף-קראםט וױחןליכמ די מײנט
 כײט װעלס׳ דער אין אל״ז װי נערט.

 צוױי יויט׳ געלם pc קויוי־תלאפט די זיך
 םיט ארט• און צײט — אופיצטעגדעז

 ארבײטער דער האט צוליק יאהר 12
 58 םאר קליגען נעקענט אמעליקא אין

 הײגט איהם ס׳קאסט װאס דאס, סענט
אל. א  ארבײטער ערrענגלי דעד דא̂י

 אימסױםען םאנ היינטיגס בײ נאוי יזעז
 ■רא״ 30 עלו אן כיימ דאלאר א פאר

 װען .םאל, דער ס׳איז װי םעהר צענמ
יאנד. אמ דא דאלאר דצם אױס ס׳גיס

 אונ־ די זײן גיט ס׳זאלען נלױס װי
 pc חױוי־קראסט דער אין טעל׳פײלען

 קעז יענדער, פאחמײדענע איז נע^ט
 נ>ד אלײן אורזאכע דאזיגע די אבעל

 קאנטראסט, גרויסזון דעם עלק^ערעז גיט
 צי־ די אין או זיג מייגעלט װעלכער
 נמבראכט. האבען. םיד װאס פערעז,

 דיי־ דעם פון אױסגאכעז םאגכע הגם
iw o יי־ לםמל) רענט/ (װי־ אלבײטער? 

 קאסם דאס װי קלעגער באדײטענד נעז
 אין נאף דאס קען אםעליתאנעד, דעם
 רי אז רעכםפערםיגען, ניט סאל קײז

 דײםש״ אין װײדזשעס רורכישניטליכע
 ורא״ 30 ביז 25 סון זיץ זאלען לאנד
סטאגדארד. אםעריקאנער דעם pc צע;ט

 אםע״ דער אז אננעםען, אלזא כי׳העז
 העכסטע די קריגט אדבײטעד ריסא;ער

 אױב װעלט. דעד אין װײדזמ־גארםע
 די אנבאטראבט אין געטען גיט ס׳זאל

 װעלכמ ארבײטסלאזיגקײט, •עריאדי^ג
 אין ערשײנונג זעלטענע אזא גים איז
 אר־ יעדען םון לעבענס־באדינגוננען די

 מוזען מען וועט אסעריקא, איז בײטער
אםעריגא איז לויז ידער אז אנערקעגעז׳

Vĉ ik טנחנםער w • באפרידיגענדען 
 סיט ®אל דער ?,ס׳א וױ סטאגדארד,

 דוקא אכער למגדער. yריגyאינ אלמ
 דער פון אוגראנעיממסיגקײט דער דורך

 אמע״ דער מטארק אזוי לײרם ארכײט
 דארף חנרינער און ארכ״טער ריקאגער

 םארגעסען ניט פאגלײכען p%ל בײ מען
אוס״שםאנד. דאזיגען דעם אט

 סון זײט איץ גאר איז דאס אכער
 איז זײט צוױיטע די אוך סטכע, דער

 ריכטיג ס׳װיל װמן װיכסיג, גװאלדיג
 באדײטוגנ די אימאצען און םאחומעחן

 ארכײטס״פרא• ,ד איז פראגע• דער פון
 יאג• אלע אין זעלכע די דױןטױויטעם

 טא גלײד, ניט איז זי אויב pא רער?
 די סון אמעריקא זיר אונטע^ײדט וױ

לענדער? איכערינע
 איז סלאגע דאױגער דער אוױי

 קלאלען א געבען צו טווער ניט אסילו
 לאגנ pc מוין ס׳איז וױיל ענטםער,
 העגגט •ראדוקטױױמעט די אז כאקאנט׳

 ׳ם׳באנוצט צו דעם pc כל ראמית א•
 דער בײ קראםט מעכאנימער א םיט זיןי

 מװאכע די םיט נאר אדער ארבײט
 הענגט צװײטענס, קרעפסעז. כמג^יכע

 ארבייט דער םון רעזויםאם דער א•
 גע- די אױס ם׳נוצם צו □in pc אויןי

 און אינססרומענםען מאמינערי, חעריגע
 די אױך מיסיעז- טעכנימז! אנרערע

 מיילט ארנײטער pc םדרגזז גײסטיגע
גרע־ װאס ראליע: נרויסע א חןרבײ

 אינטעלי״ ארבייםער׳ס דעם ס׳איו םער
 דער בײ ער איז םעהיגער אלץ גענץ,

 טעכנימע םאדערינע די פון אויסםיחרונג
 אזוי דם פארלאנגען •װעלכע אצעסען,1י

 װי קראםט, םיזי^ע גרויסע א שטארק
 צו־ אויסםערקואמקײט. איז םאחמםאנד

 די זײגען אוכמומענדען דאויגע די ליב
PM -J JT T IflMW יאײפמױוײ י«ר■ 

 גאנץ ארבײם כמגמליכער דער pc טעט
 סטאטים- ״ךי אאנד. צו לאנד pc גרויס

 אונז׳ װײזם ■ראדוקצימ דער pc טיה
 ■דאדוקםיזוײ די איז אכמנריקא אין אז

 אנחנרע אלע אין װי גרעסער פיל טעט
 קוי־ נעםען זאאען מיר אױב לעגדער.

 בחננםש וױכטיגסםען דעם אלם לעז,
 םראנס»ארם, איז אמתסםריע חנר אין

 ■ראחקםיװיטעם די סארגלײכעץ pא
 םאר־ םון מייגינג״אעדוסטריע דער אין

 אט זעדיז םיר ורעאען יענדער, שײדענע
 אײן אויס ארבײט אמעריקא איז :װאס

 אץ יאהר, א קויעלן טאז 1134 םײנער
 בעל־ אין pk ט^ז 337 — ענגלאנד

 װעלט גום־אײזען מאן. 207 — ניע
 טאן 84.5 אמעריקא אין אױסגעארבײט

 נאר עננלאנד א'| און ארבײטער פער
 אונ־ דער איז גרעסער נאד טאז. 39

y דער םון טעחטײד ^ p r ^ . i ^ c r : 
 25 בלויז און אמעריקא איז 1ט^ 77
ענגלאנד. אין

 pK אינדוסטדיע אםעריקאנײטע די
 אין שטעהען לאנדװירכדטאפט די אױןי

 העכסטער דער אױף זינען טעכנישען
דער זיך ערקלערט דעם מים און מדרגה,

 און םעחד וואם געדאנה, דעם םיט טאן
 אלבײ״ אונזערמ סאחמטארקען צו םער.ר

 גײס- און טאםעריעל םער־ארגאגיזאציעס
 אטצו־ מעהר p» מעתר װאס און טיג״

 אלץ, איז תאייםאליזם דעם ׳שװאכען
 לאגג גיט ביז זיר חאט ip וואס איז

 סא- נױטו^נדינ אלס אויסגעצײכמנם,
צוזאמענלעכעץ. טענמליכעז דעם

A
v װאס סראגע, די אויף אלזא, o 

 אזא דא איז אס צו :oלporpנ האבען
 קא«י־ םרײד־ױגיאניססימער װי זאד״

 אן סיס pnycDjy םיר קעגמן טאליזם,
 קאנסארװא־ דער נױן. אנט״פײדענאם

 תיד אין איז טרײד־ױניאניזם םױוסטער
 יעד*ר װארים רצװאלוציאנאר. גענומצן

א־ גאנען ocoyp טרײד־ױניאניזם לו סי  ע
 יאדער^טרײד־ ארבײם; pc סאצימ

 לע־ בצסמיעז א סאר קמםפט ױניאגיזם
 פרײע מעהר פאר ארבײט, די םאר כען

 יעד־ צו םצגליכקײם םעהר פאד צײם,
i צו דענקען׳ צו נעז, m r דעם זיד איז 

 טרײד־ יעדצר איז דמרסאר און ״טצג?וען
 רעװאלחױא־ נצנוכמז חוך אין ױניאגיזם

 דצר אבער עם איז םעתר נאןי נער.
 דעם אין ריכםוננ גייער דער פיט םאל

 וױרק<יך איז עס אח םרײד־מניאניזם.
 אדער inyoen*co<»* נעװאלדיגער א

 וױ< םצן pm פאסםען פון םארדדעהוגג
 ארויפוואר- טרײד־ױגישוניזם דצם אייוי
 ער .דאט יבלבול, אוםזיסםצז דצם סען

ײ םים׳ז האנם אק חאגט ארכײט  אאי
ט ,םיעצגדינ טאליזם, םי ד  זאגין״ צו מ

 תא־ די אז איעמזצהז, חאם ער דאס
 טם ואוי איז ארתתג ■יםאליסטימא

ז וױ ארבייטצר, פארץ׳ ר׳ ד מ מ איי  א
 אין נים חאס, קאייםאליןם דער .ייסם.

 געוצלמאפם איצםיועד גאגצצר דצר
w איק -rm מםארמריז, קץז o מד  א

מי, און נצעצד ^אסאגאם  זױ תצמ
 סרײד-יתיא־י ר P י י נ דער גראדא
ם. ס ג איז ד י | n או |^ ם ס < ^ ם י י א ק .

 א•־ מוזען װעךעס־איז װעט ארדנונג
 כע״ א סאר •לאץ טאכען און דאנחצז
וועם ארדנוננ, םעגעליכע מעהר סערע׳

 אבער ?טילעז, גאמ דעם צוליב זײן עס
 רעװאלוציאנערען אח עםעקטםואען זעהר

טרײד־ױגיאניזם. נײעם דעם םון קאםזי

ל»סאל צו ׳אםולאגיאן
סא- םון ילאסאל דמר ,41

הןםםטים׳ןןערס, אין ■ל־סע־ס קערס, .
או איז  »<ס ?אקאל. ױננקר k ג«ר נ

נערע־ נים ער װמרט ױננןר א
ם  אונזורע פון י איינער זיין *ו כןנ

 םיר סוזען דאד אוז איא?ם.5 'מסארסע
 ?וטאחןען פאר באםראכטען איהם

 חןרןוו נאווײז בעםטזר דער ?איאי.
 *ו אויסנעפיהרם האם ער װאס איז.

 םילע טיט אנריסענם נייעם » קרינען
הן ־פארב«םערוננען , א א ק י י ר ט ם  

 דער אויגען אונזערע אין איז דאם װאס
 « ײיח)<יר איז ער אז פיסז, במסםער

 די וואם זוענוז יאקאא, מםארשור
 און נעײאוםט, ניט נאנמ האבען באסעס

 נעהאאטען עס האבען זיי װאס צואיב
 םארמטענ־ א *ו קוסען צו נאייכער טאד

 פריד־ א אויןי יוניאן דעד מיט דינוננ
■ .אוסן. איכקן
f ־ו

 פארחאנד־ די אין ראס םאהט׳ דןד
 פאר• גוט נעותן אןןקאא חןר איז אונ»ן

 יזאונםיא, דיםםריקם .דעם פזן םראםפן
ר פון אײו חנרםים אוז  אינםערנע־ ת

 דאם ..אױא .גים, פארקאוארם )׳»»ג*א
 פרערים רעם אןן פאקט דום םינדיסםפ

דוי .»ח  41 אאאאא ,•וז מטארקײם .
Jtau נע־ באסוס וי נאר װאיםען — — —£ •a a a n  M i S M M m a i a m m a M i  a m  a a a םסל העםסםיט׳מרס, ךי .טז איחלט,
*Vזיתוז ■איטןרם .»יז אזניט

 אנ־ אאע די װאאטען אײניג. ניט אאייז
 איצטינען דעם אין םאקטארען דערע

 נעקענט ניט און נעווען נים םעםעאםענט
 זיינען וײ װאס בארײםומ, רער פון .זײן

 נרא־ הארצען נאנמן םיז 1אי נווחגז•
 עםי־ זײן מיט 41 אאימוא טיר טואירען

זינ. סריראיכעז אוז אען
A

 אונ־ נ־ט איהם נעװים וועאען זיי
 האם ער װייא חנרסאד, נ*ר טערשעצען

 זיי אייכט. *זוי אײננעגעבען זיי זיןי
 םאתאכאעםי־ נים סיר, האםען וועאעז,

 ױניאן־אייט אאם םאיכטען׳ זייערע נען
 מיט דאס נאויבען, םאא׳מען דעם 1אי

 אױם־ *אעס ביען קעז באקעס זייערע
 אדער ױניאן, * דא איז עס *ו םיהרעז,

 אדער ׳טםארק איז ױניאז די צו ניט,
 װיי• זײ «ו זיכער׳ זיינען םיר ׳פוואך.

 »ז םיםן, כקםטער חנר בעםער. סען
 האנד־ זײער איז עם םאר׳פםעהען זײ

ם נאו נאײו אתנ  אי.*ט סעםעאמענם. ח
 םאחפםארימן n נענוםען ויך זיי חאמן
 באטאאםע האבון «ײ ױגיאן. זייער

 אםעםמענם, אן ייר אויי ארױפצואענעז
 וױײ א^םאנ פון געעםאאם חןר״ אין

t םון רזטעם n r .דאם ױניאן־טעמבער 
 םאהערם, די Dip בעסםען. אס נאוױיזט

 װי ױננ פאיטערם, און העטסםים׳מרם
מר זיידיז זימןן, די  *יא־בא־ אמת *

םריידײתיאניסםען. וואוםםע

 •) דצר אץ אונטער^יד געװאלדץער
o דוקטױױסעט n  pc .א?ן ארבײטער 

 ין8 אדבײטער דער װען צײט* דצר
 נא> דורכ״צגיט אין פארדינט אטצריקא

 סיט םאמיײר יין פיל אוױ םאי צוױי
 «רא• די איז ארב״טצר, עמלייצעז דעם

זצל• ניט ארנײט זײן םון דוקטיוױטעט
 דורכ״ רי ס׳איז וױ גרעסער מאל 4

 ס׳פאר- ענגלאגד. אין גארמע מדטליכע
ײ אז ,T? ׳צטעהט  איז צױצטאגד אזא נ

 (לײכאר אלכײטש״קאסטען פון חױך די
 נלצסער. גיט אמעריקא אין עקסיעגס)

ד איז וױ קלצגער סארקערט, נאר,  ענ
 חויכע די אז ה׳עערה׳ גאנצע די לאגד.

 גצ־ א ז״גען אטעריקא אין װײדז״צעס
 תאנסורענץ־םעהיגקײט דער םאר םאחר

 י1אוי ■ראדויןסעז אסערייןאנער די פון
 דעחר גיט אלזא א*ז װעי*ם־טאלק, דצם

 נאכ• :•ט כדי אױסלײד, ■וסטער א וױ
 אל• לי פון לױךסאדעלוגגען די צוגעבען
° כײטער.
אמעריקא• אײניגע אין זײנעז דאך

 םאר״ זײגען װעלנמ אינדוסטליען, נער
״ נליבעז  פון פאינרען פאלצײטיגע די נ

 אלנײטס־קאסטקן די האגט״ארבײט,
 צום איז דאס ױרא«. א*ן װי העכער

ײ פאל דער בײ״צייל  גלאד מאנבע נ
 נראדוקםױויסעט די װאו םאבריהען,

 איגעםײ• דעד און בעבוג גלויס גיט איז
 אכיעריק* אין לעבענס־סטאנראוד נער

 דע□ איבער באדײטעגר ׳שטײגט װאס
 לוצכצרצו א צו םיהרט אײראיעאישען,
 םצן קוטט דעלפון וױיו־זיצ־גארסע,

 טצב!׳* די אז : שלוס אײן צו נאר אבער
 םאדי םוו איגדוסטריצן אזעלכע םיז ניח

a וועם דאס און װערען בעסערט ra a- 
 דעי פאר באדינגוננעז בעסערע םיל פען

 אג״ איז אמעריקא צװי״שען קאנקורענץ
 אזוי טאקע איז דאס לענדער. דערע
 צײט ^לעצטער דער אין סאל. דער

 הוטעס אלע אין כטעט »ויזי װערט
 בא^ :־ט אסעריקא אין (גלאדםאכריקעז)

 טענ״צליכמ םין קראפס די טעהר נוצט
 גײצ די א*ן גלאז, אױסצובלאזען לונגען

 בא^ זעלזד םארביליגען מיםלעז מעכגי״שע
 סלײז זליבסגדקאסםעז דעס דימזצנד

 לײבאר- שון םאריולצנערוננ דער דורך
 די מים םאדגלײף בײם עקסאענס.

 גלאד דעל איז §ראדוסציאנכדקאסטעז
 ״no* איז אז ארויס, יןוםט אינדוסטריע

 קוילען, אויף עססיענס דצר איז רייוא
 אין יאלע גרױסע א ׳צוילט װעלכצר

 באדיל גלאז,. םון אױסארבײטוננ ךער
 ד^ם אײלאפא. אין װי קלזמער טענד

 דעך םון פאלנע דילעקטע א איז וױדער
 מײ• די pc ־יראהײןטױױטצם גדעסערער

אםעריקא. אין ;ערס
 מאבען :־ט מען קען זעהעז׳ מיר װי

 םארך א-ן איבײטער םין־ װײרזשעס די
 דעיף בײ יסוד א סאר לענדער עײדענע

 #לאדוקציאנס* די פ*ן אויסרעכענוננ
 ארבײטס• די פון אפילו אדער קאסטען
 יע־• סון עקאנאטיק דער אין קאסטען.

 ראלע געװאלדינע א *טפילט לאנד דער
 תאיײ דעם צװײצען םארהעלטני״ע די

 אין אינװעסטמט א^ז זועלכער םאל,
 גאך טאיצינעיי, אלס אינדוסטריע דער

 ריסוירטיש־אײנריכםונטנן און בײדעס
 p¥ ׳זײט אײן ם*ז לאבאראםאריעס, און

 צװיך דער סון ארבײםעד, צאהל דער
 די □׳איז גלעסער װאס זײט. טעד

 קאפיטא^ אינװעסםירטען םון נארמע
 אדער טויזענט 100 אדצד 1׳000 אויף

 העכער אר״ז ארבײטער, מיליאז א אםילו
 דעס פון •ראדוקטױױטעט די זײן װצט

 דערטון םאלגע א א^ס און ארבײםער,
 אדבײםס• די סון ;ארמין די םאלען וועם

 6דצ סון סאסטען די אויר וױ קאסמעז,
 סוך גאנצער דער •ראדוקט. סארטיגען

 דעך איז אעװעסטעט איז װאס »ים*ל,
 אויסרעיענצנד^ אינדוסטריע, ענגליטער

 ארביל 1.000 אויף אויס ס׳חוכיט וױפיל
 ׳דרי״ א װי םעהר נים זײן וועט טער,
 נארםע ע:םמ«דעכענדער דער םיז מעל
 “רע ס׳איז סטײטס. ױנײטעד די אין

 םארװאס ניט עאוגדעד קײז ריבער
ײדען אונטע^  די ״צטארק אזוי זיך ס׳

 די אין ארבײטער די pd וױידדצעס
לצנדער. צוױי

 וױידזמ־סטאנדארדס פון םראגע די
ױן װי לענדער, םאר^וײדמנע אין  די א

 ארבײטס־קאנף רי און ■ראדוקטױויםעט
 איז אינדוסטײעז, פארמײדענע איז סעז

 עקא״ און טעכנישע סןי א’ םון איהענגינ
 אוי®■ כיוז זי און באדיננונגעז נאםיטע
 זעהר דאי אוץ זאכ^יד װעחגז נעסאסט

 צו קומען ם׳װיל אױב װיסצגמאםטליר,
אויסםיהרען. ריכטיגע

• םעלער־אויםבעםעדוננ
 רעם םרן ״נערעכטיגקײט׳* דער אץ

 ft געדרוקט געװען איז ־םארמט טען21
 דער םון ארבײטער די םוץ דאנקזאגונג

האט רארם און <ןאמ\ דרעס .,^ראצם
 דאגק• P ״סעות. א ארײננעכאיט זיד

 גריג״ ה. ברודער ־־iac געװעז איז זאגונג
 דרצס• מון אײממענס ביזנצס ׳בצת

 געדרוקט איז צם וחנרענד דציארםטעגם,
 ״ח. צו נאר באלצגנם ואס אז נעײעז׳

לאסאל םון כיצנצדזמער דער נרממר^
ד.1 ו *



לעבענס־™ ץניאז
ארבײטער ארגאױדרטע פאר כעחנג .׳.

ארםער םמעף » פון רעי

 בראדערהול איגטערגײיטאגאא די
 פון אײנע ארבײטעל, עהעמטריקעצ סון
 אמע״ דער אין ארגאטזאציעס גרויסע רי

 האט אײבאל׳ אװ - פערערײשאן ריקאן
?pit ש אאנגע * זײם  אײנגעםירט צי

 םאר בענעםיט־פאנר געװיסען א זיף בײ
 איג־ נעוױסען א טים מיטגאירעד איהרע

 שטאיס זיך האט װאס שורענס-סיםםעם,
 קאײנער גאנץ א פאר אױםגעצײמןנט.

 דער םון כיעטבערס די זײנען צאאוגג
 פארשיחגנע םאר אינשורט ארגאניזאציע

 אינשורעגס־סראן דער אט און פאאען.
 אײגענע איהרע פא- ױניאז דעד פון

 כיעגליכ״ א געגעבען .דאט טיטגאידעל
 ארגאניזאציע דעי םין פירער די קיימ

 ילעבענס־ װעגן ערםארונג באקיטען צו
בכלא. םארזיכעלונג

ף ױ ר א ע י ד ע ט צ ע ן א א ש נ ע װ נ א ן ק ו ם
ר ע ן ר א ק י ר ע ט ן א א ש ײ ל ע ד ע װ ם ״ א י י ) 

, ר א ב ן , י ר א , ע א ז א ז • י ן א ע ט ו ג ע נ נ ־ א ע  ג
ן ע ר א י ׳ א ו ע י צ ו ׳ י א ז ע ס ר א ט װ א ״ ה א ק ע  ר

, ט ר י ד נ ע ס מ א ע א א ז ט ד ד י י ב א ט ־ ע ע  װ
ן ע ס א ר ג ע ב ע ס א ג נ ו ר ע כ י ז ר א ־ ם ל ע ז ע  ג

, ט פ א י ש ו ױ ן א א ע ו ױ ט א ר ע פ א א , ק ד ו ם  י
ר א י ם ע ד ט ײ ז י נ א נ ר , א ר ע ט ײ ב ר ־ א ע ײ  ז

ע ס ר ע י א י מ א ן פ ו ע א ר ע ײ ׳ ז ט י ב ו ר ס ק א  װ
א א ז ן , ײ ן ז ע א י צ י ט י ט ם ג י ז א ו ן פ ד ר א א  פ

ר ע ר ד ע ט ר י ז י נ א ג ר ט א פ א ש ר ע ט ײ ב ר ן א י  א
; א ק י ל ע פ ן א ו י א ד ד ו ז ד ר ע ד א ־ ־ ן ב ו י פ  ד

א א ק י ר ט ה ן א ט ע ײ ב ר ,עא א ר ט סװ א ן ה י ו  ש
ן ו ר פ ע ה י ר ג ם נ ו ר א פ ר ף ע ױ ט א ע ; ד ט י ב ע  ג

ט א ע ה ז י ט ד פ א ש ל ע ז ע , ג ט ר י ז י ג א ג ר ט א י  ט
א א א ט י פ א ן ה ו י ם ױ ו ט צ ר ע ד נ ו ־ ה י ו  ט

ט’ נ ע , ז ר א ^ א . ד ן ׳ ל ע ט נ ו ז א ע ט א ן נ א י נ ױ  ״
ו ױ ט א ר ^ י א ס ס נ ע ר ו ש ג י / א ״ ן א ש ײ א י ם א ס  א

ר ע ט ד פ ױ ס ה י ם ן א ו ר ם ע ן ד ׳ פ ס ־ א ע  ג
ט נ י ף ם י ן ז י ״ א ן א ט ג נ י ש א ץ װ ל א ע ־ ד א  ט

ס ט ס י נ י . ש ; נ י ד א י ב
ט י • א מ ע צ ל ו ט ק י י ק צ י ד ו ט צ א  ה

ע ז י ע ד י צ א ז י נ א מ ם א ן ײ ש ע נ ו ז א צ ן י ד  ב
ו ר צ ע ז נ ו ל א א נ א ש ײ ג ר ג ז ט נ י ן א ע ג ע ר װ ע  ד

. ט ײ ה נ ע ג ע צ ע ג נ ר א ע ף ד י ר ז ב י ן א ע ײ ע  ג
ט ר י ם ע ר ד ו א ט צ נ ע ד י ז ע ר ן פ א ט ג י ן ז ו  א

ט ז ע , ל י ן י י ז ט װ ג א א :פ
ר ע ר ע ײ ט ר ״ ע ד ו ר ל ב

ל י מ * , ן ע ב י ו צ ם ג א ר ד ע נ ײ ט ק ע  װ
ט י ז נ ע ס א פ פ ײ פ א ן ױ י א ן ד ע ס ע ר ע ט ג י  א
ן ו י פ ר ד ע ט ײ ב ר י א ו ז , א ט ו י ג ײ װ ן ז י י ל  א

ן ע א ע ס װ א . ד ן א ע ט ז י ע ד י ר א ע ט ט ר ע  װ
ט ײ ב ר א ע ג ס ױ ז א י ע ם א י ן פ ע פ ו ר ־ ג א ג ר  א

ע ט ר י ו י ר נ ע ט ײ ב ר ט א י ן א ט ע ס י ו ר * ג ר  ע
. ג א א ע א ם ט ו ע ג י צ א ד ם ס ו א י ן א ע נ ײ  ז

י ׳ ד ן ע ק נ א ב ך א י נ ס ױ א ז װ ע נ ײ ״ ז ב א ם  ע
ט ר י ן $ ע ר א װ ע ן ג ו ײ פ נ א ג ר א ־ ר ע ט ײ ב ר א

 ערםאמרײד וױ צײנט׳ דאס זאציעס.
 אוגטערגעניועען, אזערכע זײן האכען עס

 די איז ׳עראיד געםידט װערען זײ ווען
פראדוצירער. די םון אעםעדעסעז

די ״  דער םון קאנװענשאן אעצטע '
 אין יײבאר, אװ םעדערײ^אז אטעריקא;

 דעפארט א אנגענומען האט ׳םאזא עא
 םארזי- 6אעבע: םון ם־־־אגע דער װעגען

 די גרינדאיך באטראכט װאס כערונג׳
 געאײעגט. אודאי עס האט איהר זאף.
 קור• א געבען אײף דא כייר ווײיאען דאך
:רעפארט יענעם פון אויסצוג צען

 תאטיטע אײער פון אײנדרוק ״דער
 דאס #םאױפאאג דעט גוגסטען צו איז
 .זאא ארבייטערמאםט ארגאניזירטע די

 אינשורענס־אוגטערנעהמונג, אן שאפען
 ארגאניזיר־ דער צו באאאנגען זאא װאס
 איהר פון זאא איז ארבײטערעאפט טער

 די אויט באזירט װעדען׳ קאנטראאידט
 װאס און אטערמזא, אין ׳פטערבאיכקייט

 אופן, אזא אױף װערען געפירט זאא
 רעכט די געדכערט זײן זאאעז cv דאס
 כיעטבער, יעדען םון אינטערעסען די און

איניטורט. זײן װעט װאס
פריג־ דעם גוט הארציג הײסעז טיר׳׳
 און דעם, הינטער יטטעהט ץואס ציפ״

 נאציאנאאע די דאס רעקאטענדירען,
 די זןפ באאטטע אינטעמאציאנאאע און

 שטודירען פארזיכטיג זאאען ױניאנס
 הא* טםעציעאער דער פון רעפאדט דעם

אנגעאעגענהײט.״ ,דעי װעגען טיטע
 איז װעאבע קאטפאנ/ ״אונזער

 טעניבערס די פון געװאו־ען עטאנאירט
 בראדעדהוד אינטעױניײטאנאא דע־ םון
 די א*ז אדבײמערי עאעהטריהאא די םין

ע ט ע ר  קאט־ פארזיכערונגס ־ אעבעגס ע
א:/  פון געװארען עטאבאירט איז װאס פ

 ארבײטערשאפט. ארגאניזירטער דער
 בראדערהוד, דיזע דאס גאױבען, ריט

 ער־ די םריהער פין שױן האבענדיג
 האי► װאס און איניטורעגס׳ אין פארונג

 כיאבען צו םריהער נאר באװיזען שוין
 צו צוגעפאסט נוט איז — ערםאאג, אן

 ארבײטער־ ארנאגידרטער דער דינעז
 אעבענס- םון געניט דעם אויױ יטאפם

פארזיכערונג.
צירקואא־ טיר שיהעז ״גאײבצײטיג

 איץ פאאן דעם עגטהא^טע; װאס ׳רען
 אינשודענס־ אונזער פון פעטאדען די

 װאס די-פרײזען׳ אױך איז געזעיאשאםט,
 גוט זײז זאאט איהר רעכענען, טיר

 מיר און פראגע. דער מיט בא?א;ט
אי ײעז דאס אײך, בעטען קוטט איהר נ

m i v ע צװ״צען » ר ױ « | י  »רב^״ ד
 »?ױ איחר אאט1 *אנו/ איבער׳ן טער
 רער פיט םטבןן באקאנט די זײן גוט

 קאמ״ אידעורעגס דיוער פ.*ן עקזיםטענץ
 םאר געװארען גע׳צאפען איז װאפ ואד»
גוצען, און טונח וײער
גדו©, בריחנרציכען מיט ״

arn .• ,רעדדענטד גוגאן•
זיג• פרעזױענט האט בריף דעם אױןי

 א טיט בראדערחוד דער גענטפערט פאן
 צוױ^ען װערט עס װעאכען 1אי #בריף

געזאגטנ אגדערעס
 אײעד כיט אײר גראטואירען

 ?אא־ םאר אוגטערגעמונג גדויסארטיגער
 גאגצען ריט׳ן איג^ורעגס. פעראטמוע

 •ריג־ דעם םאר םיר זײגען הארצען
 אוגטער־ דער חינטער ^טעהט װאט ציי,

 םיר זועאען םאמניגען כייט און נעםונג׳
 פעסבער״ אונזער צו רעקאטענדירען עס
יפ.ש

 איטע״ דער םון רעהר אונז ״יפיסט
 ׳דעם װעגען האט איהר װאס ראטור,

 איג״עורענס־ דעם םון אײנצעאהײטען די
 איבעריפיקעז עס װעיען טיר און ׳גאאן

כייטכאידער. אונזערע צו
 ׳גדוס ברידעמיכען ״ריט

זיגמאן׳ טאריס
י.״ װ. ג. ל. א. פרעזידענט

 אונזער חאט צײט זעלבער דער אין
 אפי״ אן ארױסגעיעיקט אינטעמײשאנאא

 אוגזערע ארע צו סטײטכיעגט ציעאען
 באקאנטמאכענריג זײ ױניאנס, יאקאא

 קאפעראי רער םון עקזיסטענץ דעד דיט
 פון געזעייעאפט איניטורענס טױוער

 איז סטײטמענט דער בראדערהוד. דעי
 זיג־ פיעזידעגט פון אונטערגעערי^גן

באראן״. סעקיעטאר און פיאן
 פאר־ ־י אעבענס ?אאםעראטיװע די

 ברא־ דער פון זיכעדונטס־געזעאשאפט
 סט״טטענט דעם א*ן װערט דערהוד

 כיעכד דער צו רעקאטענדירט הארצא^ך
 איגסערגיײטאגאא. אונזע־ םון נעריפיפ
 סטײט־ אינ׳פ װעיט אגדערעס צװייעען

: געזאגט דעגט
גויטיג, אז; «אםיג העבסס איו -״עס

 איבײטעחמאםט ארגאניזידטע די ;־אט
 זײער קאנטראאירען איז באזיצען זא^

 געזעא־ םארזיכערונגס ־ אעבעגס אײגענע
 גרונד קײן ניטא איז עס און *טאםט.
 האבען ניט זאא עןזע<׳עאפט אזא ^ואררם
 זײן ניט זאא און ערפאמ אזא טונטט
 די זײנען עס װי געזיכערט, אזױ פונהט

 גדויסע זעהד די באנקען. ־ ארבײטער
 אץ אן זיף יזאײבען װאס געאטי סוכיען

 אוג־ זײן דארםען ׳טורענס־ביז:עסיאי: די
 איבײטער״ דעד פון קאנטיאא טער׳ן
 װערען נעברויבט דארפען און ׳טאפט
ארב״טעײדאסען. די פון נוצען פאד׳ן

ן ע ע י ױ ו צ י * ע ד ט ר י ז י נ א נ ר ־ א ײ ב י א
 א דא איז לאנד גאנצען איבער׳ז טער

 נײער דעי פא~ סענטיכיענט •צטארלעד
 לע״ פון געביט אױפ׳ן אוגסערנעטוגנ

 רעקאײענדירען כייד בענס־פארזיכערונג.
 אונזערע פון באאטטע די צו דאלציג עס

 אז האפנוננ, דער םיט לאיןאל-ײניאגס,
 די צו כיאבען באקאנט דאס װעלען זײ

 זײ דאס האפען, סיר טעטבער^יפ.
װאס כיעטבערס׳ די צוכױטינען ײעאען

v i ידפד״ ̂ir םי־  װילנן
זײ סי<י«נ,

---------׳ii>p ױני«ון״
ך א״עןו  רחוד״,1נר»ח״ ד«ו םון סי

 Tin tmm סט־יטדענט דעס אין
ט *ננ׳נוױז׳ןן, ן / ו  IM^n וױי«ן װ»פ ד

f ןןוחנוו »ינם«ורס*«י« ר׳נחר t  ,o n• 
• «װם דירעהט װענרען דף <ען « » 

ר ױגי*ן״ רער פח דז׳סער ױחנ  ח^רטט
i אין נעסניט, פ. ג. גתר«ר פס׳ן״, n 

,9 ה װפ׳פינגטןו^ ני«דיגג, טפ^יגיסטפ

ל א נ ^ ש ע ג ר ע ט נ ו9 אי ו ח נ ע ? א

׳ ח."סקוימאן. *ח
*ורי? י^חר ia םים ראך חײנמיגע

 געוױנצו נאספאן יין לאולדאנעי די
h ײן טעג ררײ אין ספוו-ײק  סטרי^ דןר וו

און דאגע-ימן^ אגגעםאנגען ?יך תאמ
rzw אונפערג^ריבצן געװען *וין איז 
 סאוופצקי׳יורצר• די אגרימענט דער

1% איז עג«סעפעאס דער
 ojn *ון ב#ויס דעם אױןי געװ^רען מ*נ«

מ •ון קלןוקטאנער די װ»ס 'וראאא^ל  נ
רק  אויסגע- אײגיגע טיט נןןר ׳ח^כען ̂י

» I »סעי־ונגעז.
 דעס אין אײיין זיך רײסען רױבעד

ײט טע10 די םרן יס1א  דז׳יאיגט פון סט
 געסען און ס״ןי די אייף ביעכען באאיד,
 און חו<דער« ®יר פון סומע די אװע?
rrs ײסיג און ת אין ד^אר. די ו נ ײ • »  סי

 סצםועל #רעסטיר• װעיען װיבעריז דיזעי
 סט. טע12 איסט 22 פון װײטער א ׳מײעי ן

ױי נאן א*ן  דייוו אײנער לײט הביח גו
 אביסעל הע-יסאן, דײװ און ;•**דבעייג

 די און געוונען זײ בײ מען האט געי*ט
 מי ס׳יז **עי׳יא״ען געדעק• איז אינעריגע

קןןדווזני. איניגורענש
• * «

^ iib די n s it מר n;r^ 11יונ.י
 קאנסטרוק• זיךצו נעמען (אמא^גאמײטעד)

ימי• זײער אװעשצו׳אמעלען איבײט מיוזע
װןג״ זײ און באז־ען. פעסםען א יי״אי אן

 חנד סון ■יח-עד די צו דערינעל זיך דען
 זי> ז»לען זײ אז ױניאן, מאכע- קלאו?

 ילענעד גויטיגע די אויסאלבײטען העלפען
 פון םערװאלטונג »»רן פיחיוגג די װעגען
 געחאלטען װערט עש .7אר;א:יזי>צי זיזער

 אנ• זײנעו עס װעלכען אויי״ קאנפעלענץ א
 אמאלגאמיימצד דער פון מוער די װעזענד

 קארלין, װ. לאגדאן, מאיר כיט צוזאםען
 ם. חא^עלין, דז׳מ. וױנמיזדוסקי, מאריס

 און וױ«גיאק דז«. ק^ײגמאן, *ע־־ע^צײן,
 איז *עםצזיא פון מײנונג די װאולף. דז׳».
̂ס  אלגא״ זײן דא-ף מניאז שנײדע- די דו

 נאזיס, אינדוסטליע^ען א י;ייא, :יזירט
 מ״ קי*«וקםאגער די פ׳ז כוסטער דעם לויט
 לאקאלען 80 מי*ע אז חײסט, דאס ניאז.
 דז׳יא^גט א אין װערען פאראיעיגם זאי*ען
 או״ זאל לצדפער׳יאפט דיזע אין באארד
 דער פון ארבײם ױינטיגסטע די פיחי־עז
ײניאז•

שאלף און קורץ
ג. ^ י. םון

 אים «איעסםי:א, איז נאזוך בארםזר׳ם רארד .
 אי• עריהנמז רעם פון ערעפענונג ,־jn בײ זײן צן

 םאר האט ירושרי^ אין או;יװערזיטעט דישעז
 ־«־8 די »ז. נעדאכס, פלאר װערם נאנצעד דער

ױיי איז װערכע כאםערקערוננ, גי׳שזג  נא;ץ די דןרו
 דורנ־ איז «א?עסטי:א, אין םאיאריטעט גרויםע

 די װעד<ן זאר ■אלעסטיגא אז רעם, געגעז אױם
 נעץאיעז קראד איז עס אידעז. םאר הײםלאנר

 איז עס װי נאר קאגעז אידעז די אז ארענזע?, סאר
 זױער אויף דערװײי האבעז וײ װײר דארט, יעכען

 גיט. װעו װאשזןז. ענגלי־שע די םון סאכט די וײט
 ארא־ די םון נעװאחנז געםאבש #*רעסםיגא װאלם

 אידעז. די ם*ר גיהינוט מרע?ליכעז א ם*ר ב*ר
 שםארקער װאס א;םא:נ. אז ערשס איז דאס און
 װזד װעלעז אידעז אײגפלוס א*ו אוו «אהל אץ
 ויף װעט שםארקזןר אלץ דאס פאלעסםינא, איז רפז

 ותלכע אראבעי׳ די םון האס רער *וםיאזךןרע!
 •שוט׳ע אלס אירען *ױניססיישע רי באט-אכטזז

 וױים, אזוי קוםעז םוז עב קאז, עס •יעכיעכזןר.
 םאכט־ זײן װעלעז וראפען עננליישע די אםילו דאס
 די פוז ■אלעסטינא א*ז אידעז רי באטיצען צו לאז

 דאכס איז, עס •אנראםעז. ארפכיישע םורא׳דינע
v t ,םאר זײז םענ עם אפעלירענד װי אז, קלאר 
 יא־ א*ז הײםלאנד א סוז געדאניז דזןר איד^ן די

 נאך וױרלליכקײם דער איז אבער װעט מטםיגא,
 לאנד ד»ס סעחד ײיז צײם ל*:נע, א סאר’

■אגי־אכדשנדשיק, *דאבישעז םונ״ס שינא, דעם םרז
 אידעו. ד♦ ns הײט די אוז יאנד ד*ס ווי *

> -----------
» אײ מס  גן• דער בל^! תי י«ננ, ־ני• גאי נ
 נדיג7רי<ד ניט־' מוין ר«י,אפ«ניגזנױ פון דאניז

רןז ןןןן צי חגז־^באטראכ^ איז איחם, *רא^זי  מי
 ־**נזטדויל$6ו*ר איז br« .טארג־עמ!. א אים

 די א^יוס. <לערםסזן1«א י1 טוז אײנפ »װ»רעז
 יאאסזד נוירם־לאנסראל דעי סיס ®ול איז •חנטע

גױ 1אי םזןנ די ••נעחאלםעז יוערם ײ»כ יי««

 װאם װעלם, רער אין ■אסירט ה»ש װאס ?.“יא
 פאײ אוז פאיהאסםעז דאזינע; דעם געםאכם ראס

 איך •אטולער? אםאר״אױי ם*ט נעדאנק םא^נםעז
ט דיש אויףי האן ז ני ן נ פי  זגםפ-גד, אנדזןר קײז נן
אי װי ד*ך איז ולם7 נדױםער ד*;ר דאס דעם,' נ

ללי• נזןװארעז יאהר עםל״מ םוז י־עריצײם פאר ״«
 די װארים אנםוױלעלט. כיערר גײכטינ איז געי,.

 די םון נעבדאכט איצט ױערעז װאם אר.נוםע;טעז,
 דער פוז םילאזאפעז אוז נעלע־ענםע ■ראמינענטע

מע  נע* זײנעז ױאס זעלבע״ די זײנען װעלם, “גןן
ש  די זװדיק. יאהד עסליכזג טים נעװארעז ביאנ

ט נאר זערבינע. די אױך ײינעז םאלטעז  עס־ כי
 נעװעז א*דעע נאנצע די איז צוריק יאהר ליכע

 *רא־ אונערטידליכער רעי דורך איצם, נײ. צו
אגאנדע  עגדליך זי האם פענ׳שעז, עטליכע םון י

 םענישליכע די איז װענ א זיד דורכגעבראכעז
ת; חו ם, צדױיפעל איך אוז פו  א איז אז נא-ני

אהי ■אר  םון פײאקטיצירוננ די װעט עפעםעד י
 זאד, נעװאוינליכע נאגץ א יז ז נעבורנדקאנםיאל

 און אזוי וױ װאונדעדעז, זי.־י װעלעז מע:?ען און
צעי האש װארום םי  דאס, געגעז זײז נע?א:ם אי

 השכל םוסד רער ? לעבענפ־וױבטיג אזוי איז ױאפ
 פיאנרעס דער דאס איז״ נעשיכטע נאנצער יךער פון
 נרעםטע די דאך איז געדא;? טענשליכעז דעם םוז

 קײז אוז וועלט, דע־ איז כיאכט צױו^ליזירעגרע
ט זיך לא;נ ‘םא לאנע; כוחות םיג&סערע  װעוד ני
איהם. רעזינעכען

 פאר״םישענס רעפונליקאנער די װאם דאס, ®ון
 װענעז דזד־צעהלעז באצייםעגם א;נעד,ויבצז האבעז

 טאר האםפײן ערt אז פל«ד, איו היילעז, ־4םעי
^י ױ איז םעי ק נ אי  וונגעחויבפו. זיד ה»ט י
 איל־ זײז םאר געלויםט האבז« זאל חײלעז סעיאר
ױ נפנעם רו ב  קאםטעז װאס אויםאםאבילס סיר מ

ם 20 שםארם דער  »לע די חוץ $ דאלער, םויזגג
ג•* תזאליז, עאשער^ וױ עלספעגסז̂ן א;דערצ

ט ד א י און ר ו ז ר. א ע ט ײ ען װ ל ײ ט ה א ך ה א רי ; ע  ד
ל ױי ט ו י ט נ ר ע ם ט ענ ע ף ג י ר או ע ע•־ ד אזינ  בא• ר

r, ג ; ו ג די ל ס ו ר אל ע ר ענ װ ש ר א פ ם־ ל ע ד םון נ ע  ד
ט ר א ט ױ ש ק, ג ר א ר י א ס פ ע ם ע עז װ ס ע ר ע ט נ  ער אי
ט פ ם ע ױ ל ל. אז ד א ט ס ש אן ע , ל ײן ד אז ז ט ע ע  װ

עז, ר ע ל ק ר י אז ע n ד r y a ז ײ יטטארק אי ר ט ר ע ב  אי
ען ײז םוז אז ;ב ל, א בי א ם א ט ױ ס א א ד װ ט ע א  ה

ט ם קוי ע ז םאר ג ײ ך, ז ױ ר ב ע עז נ ײנ מ ז׳ ל םי א ט ײ א  ב
ם ע ן ד ; ד ז א;' ל לי ב פו ע ז ר ״ פ ס א עד ל ש ־ז עו ענ װא־ ם ע  נ
ע רען צ אנ י<ם נ ל ׳ע ױי ס צו ו א ף װ - א י ד מ ע אי  ם

ד ע ס םי ל ^ ב א ם א ט ױ ר ? א ע ב ן א אל אי ר פ ט ע א  ר
ע ר י ע ם, םי ל בי א ר א ט י ט או ע א ער װ מ ת ס ף ם ױ  י א

עז ג פי ע ץ. א נ רו ט ער תי ע ך מ א ״ אפ-ער נ ז ת ױי ו א  כ
ם ער אז א אז ה ט ע ן נ י ק נ אר עסט*; רי י ה, ני ב  טו

נ די ג ע ם ױ ײן םאר ק ד ז י ו י ב ע ע נ צ או א• ם*עד ג ם ױ  א
ם ל בי א ר כ א י פ ע ד כ םי׳ ד א ט ם נע*ט. ש ו י א ױ װ ; 

ז י א ׳ ל ־ א ע א י ס י ו י ט, נ ד א מ ז ש ם או כ דע ד׳ א עי  ם
נ י ו ף א ד א ז ד ײ ״ ז ל א ע־ כ ן אי צו או עי ז ר עז סו  ס

עז ב א ל/ אז ה בי א ט א ט ױ י אוז א א ־ נוט*;ז א ג א ט  או׳
ל, בי א י און ם ו ז ל או ױי א בי א ם א ם ע הא; אוי לי א  ל
, ז ע עי ר אוז ױ ע ר ד א עי ך קאז ם א עז נ ג םי ע פ ש ״ א  ם

ען צי ם ץ לו ע רג או ע ז װ עז די אי כ ע ר ע ט ג  םון אי
ם, אד ש ען ש ז ו ז כ י י ט ז ײ ר ע ג צ אנ ײ ג ר ־ ד א ט א ט י  או

פ. ל י ץ א נ עז אז דעם, חו ם ט פ ױ י ק ע א׳ םי ם י  או
ס ל בי א , םיפ מ א' מ ם א ס א ס ק , ע י ע נ לי ז בי  דער• או

ט י ט פ א מ ער ה ־ א פ ע תי נ ײ ױ א ק נ ר א ע י כ לי ם  דא־ ע
ט לעד. אז כ ד א ף ם י ף ז י ר. או א תי עז. כ ל ײ  *y ה
מ ת ך ו ײ ז א י בען שו ^ אז נזן נ ו ר ע ל ה י ט װעלכע ע #  װ
ד ״ ס א ו אל ז נ ײ פ ז נ נ מ מ ר ע ב י , א י נ ײ ר עז מ ם א ק ל א  ם

עז ד רי פ עז, צו על ט ז ש ם או ע עז ױ ל ע ר א ט ב ד כיי אג  ש
ע ע אל נ ײ שע ז ז וראס *טוגאים, ■אליטײ ת נ ״ א ם ױ ך  אי

ם ל א ײ ע ז נ ע ל ג רי ט עי ז ד . לעשעל א אי ר מ »  איך״- װ
ם ל «י ד ש י ס ז ע ו ר כ*ט ע ע ז נ ר או א עי ען ם ל ײ ’ ו ה

כער דעי איז  טלחךזז נא״ישע־ אוז מנדלי
 בריקלײמךס דער און •לאסםערעי דער ציױשעז
ם, ^ תי  ארבײםזןר• ארגאכיזירפךן נאנצזנ די האם י

b t» y סאכזגז,'א או^ ארײנםישעו זיןי נארארטם 
 םלא דזום W טי<

̂מעז | סוו \n ם
סן אוגםער איז װ«ס צוױיםער, »  אום־שםז[;• תוזי

tin ^ז • האנען םוז בארענםיננ מ ױ  נמנ;?ץ. מו
t » וועז ייז״ גרעגעץ דקר און r i n' היגדעלם

£ vf ן מיןג־עו אךן *רײ;סי-זגז n
 ;•1א־ ואנלעז גיט דאס ;אנדאל.

ךז ביז:עש1 די איז מני*ו יאײז

ais,Tי ^ ן ן י ^ ׳  appy* f f .

ו בלויז ניט פאכט זי cm אזױ, י  m:tu צו אלײן ז
 עאגדע צו אויף סאכט זי װעז נאד שיאט, און רע
 ראו כאװענוגג, ױ;יאן נ»:צע די שואט צו און

 אין שװײגפו גיט בפװענוגג ארבײטער די ט*ר
 ארבײםפר די זאל אינטערעסע!. אײנעגע איהדע

 סר»די״ נארימפ גא;ץ איהדע צוליב באװענוננ,
• איז װײטע;ס, דער ns בלײבעז ציעס,  נע״ די ד
 םרײגר• װײגעער סיל כוחות, אגדערע אז פאהר,
 ג•* ארנײסזןר־ נאנצע די וזי ױגיאגס, די צו ליכע

v םוזען װעל־ןן אדן לאנעז װענוגנ, t ,ארײגס״פלז 
 אומנעלוםפפרםזנו רעם צו סוןי א כאכעז צו אום

 ױז ■לאסטצרערט די צװיעפז סכסוך ױריסריכציע
 סטרײקס פאראורזאכם האט װאס נדיקלײעדם,

 ברעננצו נאך לאז װאס אוז נעביידעז, פילע אויח
פאלנען. ערנסטערע מיל צו

 אי| װארלעז •רעזירענם די האבעז דעי־װײל
 אױסװפהל דעם צו מפיףרש נים גאד די־ינדשלאנד

ם אויסנעװעהלםע- דער ירעזידענם. פון ױחננ  •יע
 קאנסטיטוציג, די*םדוער דער לויט .האבעז, דארף

 לא:ד״דאכהנזן אלע פוז שסיםעז מאיאײמעס די
 ל*;דיד*םעז די םוז אײנציגעד קײז װי אזוי אוז

ײי איז םאיאריםעם, די נעלראתז נים האם װ  מי
 חןרסאר געװארעז. ערװעחלם גיט קייגעד נאד

 װאזזיעו. נײע םאדקוםזןז אפריל סגטעז דעם ױעט
ם, קלאד האבעז װאחלפו איצטינע רי אכער נ מ  מ

 א «ר1 האבעז סו^ארכיםםעז רי אז ^־*שטענס,
 •רעזיחננם״ זײער ערװעהלעז צו שאנם ;זיק:א«

 *װיי• ;םאנארכיע די אױםלעבעז וױרער דאז און
 ויי״ דײטשלאנד איז סאציאליםטעז די דאס םע;ס,

 ?ןוםוגיס־ די דאס און ••ױלער^ זעהר וױרער נעז
 די אין פאריארעו חאכעו דײנמלאנד אין מעז

 W מםיםפו. םיליאו א איבער וואהלעו לעצםע
 דײם׳מר *וקונפםינער דער זײז אלזא, װעט, עס

ר ותם ער אב^ר ■יעײדענם, מ י  נים זי♦? נים ז
 אוז מסוניםמ״ פײו ים3 אוז מאנאיכיסם, קײז
או דאס

 'װזןט ס,6ס*צי«לי ׳טפראכעגפי
י רעפובליסנע־י׳ אױסנעשפראמנןר׳* אפעז י  אי

t וד^לינז , ׳ ini■ראלרןם• ארע .ױעיתז < i
פאייײניגפ?. לאנזה

ם, ײ י ג י י ׳ ם ייייו י ו*<ו ק״ו גי
ײן נים ווידעיי גיעם פי־ ױב  אויסמד קײז ז

»ו M אכזי פי 'װזןמ ם,6סא«יילי ג:פי

^ ווײזס עס ווי זיגא״ױעװ״ ן V ח«ס א w

/

ז ו » מ ז װ ר ס שפה ת wנ w n עי פץ*ימ«יי*«),1 • ייז s j

W איז פיעגמן $  וו׳ורמ«< ו»ס *3
o n  no או מ ח ח פ «rM’i• נ jn׳ij •די
*רסל WfH וחנינ׳ור טסיײראן׳ •י־סססט

m m ו
rn ר׳ון v a  o n,\ ל ׳ןר »וס ן«j»p זן

inw »יז »וגנ »רי :ג«<»« w -«מװ

ivonmos »ױיג i w n w״, — o f r 
n ײ׳ורס׳וד, די »ז חייסס,  t f nד w in 
מן ו«דס, « pr*» o ח n ס»רנ«ר• *י 

. »ין טר»כט «ר װ»ס ד»ס, נ«ן חן י הו
i n ,םיינט to די נ»ר »יז ד»ס 
 װעדעגס ויסלסטסט, ס סון <עחר«
 סס»ינס* יערייו |’» נס«ט«חט קוגסט

m מ טיט חנריס, זײנע זי  סידס «ר וו׳
 נ׳נװעחניימר ס *וננתרחסגדיוגמן.

 דיינקם, «ר ױסס זסנט׳ סנסר נטר־ורס
ם פיחלט. ער מי )תד

ט סעות• ס *נער »יז דסם  נרױו ד
 *וױ׳טען אױף נסר דיסיסססטןן, צװיעען
ן ססיםזנן סלערלײ מ ׳ נ  נסזונ־ — מ

 ׳*דיינער, »ון רעתןר *װי׳מן דערס
 — ויסי־ט ■ יסס ססט כסנו«ען װעלכ^

 װסס *זןלנע, פיעי פיעי ריר גןסינען
o ססר *רױס ז^נען n ססס ■ונייקוס׳ 
 טס־ פיע< נזיט fiat 0000■ נרויס םיט

 זײ דורן »וס נעדסנפען, נמװיםן יאענם,
 וױרפאי' זייעדע עוים פון פסרנסרנקן *ז
 זיי״ ווסיגע נעפייזאעז, יייז געדסנ?עז מ
ר *ונפט נען  חזיף <י סון היױןי ת

סרױסנעזסנםע.
ד דס זיו׳ פסר׳שטעהט ׳:יט ךי» מ

 װי• ײסם מענשעיסו, פאיינע יענע םון
in יעו n w  n » ” t (n o » o,יענע סון ־ 

pn *יננער םסאעע p o  i n o מ ני  ײ׳
o סון סאיין אסכען n יייכטנאױנ׳נעז 
 ניי *ויןד״םיר״דײנקער, יענע פון עואם,

 ס ססר נסשטעאען oj«p »יהר װעפיען
 ײעיכע נעדסנ?עז, די סרייז נעוױםען

וױאט. ידהר
 סן גסד יעסט י~»יגם«רעס־רט1םי

rרoםקנop רn»נ e : n  r,\ ריי״ וחנאכמ 
ײנזן אין דען זו  װסס-זיי יסם, ניס ׳

i סוז זיינען זײ הנם םרסכםען, n נס״ 
 מג׳פע(, נתיסס מענ׳פקז, אםת׳ע טור

m ר״נע און הױכע נייסםע n.\
 ססצונאדען אוס ניט, דאס tvfb זיי
 *ו־ הסנעז װעאכע םיטסענמען, זייערע

 אײ אױס נסר ײסרט׳ זייער צו טרוי
 ססרחסן זיינמז עס דסס כער*יינוננ,

 וועא־ נעפיהאען, און נעדאנסען סזעאכע
 אין טיעף נאנרסכען כאייבען מוזען כע

 נים חאיאה זיי זאא קיינער הארמן,
 םיט «ײ זוכען דארינער דקר׳*«יח«.

 *ו דיפער ײסם און כיןהר װסם װערםער
ivpnioc ״נעהײמיסע יסזינע די“.
 דאזיגע די to םרעפם, אפט נסנץ

i 0 נעברויך (»יר אין־זיךדינע n o o 
 נעםיהאען סדער נעראנ?קן ויסרם) נעם

n 0 װי דריקען, tn tr דער אויף כײפא׳ 
מז, סזס םון נ׳פמח  םיינט דסז און כמנ׳

 װסם דעם, דורך בססרײען *ו זיף ער
 ס«זא- ועדה עם כא נםני זיר װעט ער
i זיי po נעז n o צו פסכעז זיי נ»ר 

_ א^און־באסםע.
 נאנצע די אדעד נעאיננט דסס צי

 ס איז ד«ס — *רויסנעװארפע! איז הימ
 אויסען איר ביז ד» םרסנע• באזונדערע

 דסזינער חוד אױןי סנצואװײזעז באויז
ערעיינוננ. א־נכערעםסנםער

 כס־ די םון םיעא אזוי פענקן סיר
«i איז ■סעסען ׳ריהםטע p :n, ײעאכע 

 םרוי־ נרעסטע די סאם בסריהםט ז״נקו
 זסנען ׳טריסםען זייערע אין ען־פיינד.

 פיעא טים אןן וױץ סיעא םיט ארוים זײ
 ,׳פעזד דעס װקנען אסור דכר כא עתסם

t זיי .“נעשאעכט ;עם n r t f ’r םרוי די

 ױעלם־רעװא־ באלדינפד דער אין םארצוױיםעלם ׳
 ״•ראװדאי דער אין מרײבם ער װאס אס לוציע.

 אינ״ קאםוניססי׳מז דעם פוז לאנע איצטיגע %י
 זעהזןז םיר שװ<רע. א זעהר איז טערנאציאגאל

 בװא־ רעװאלוציאנפרער דזןר ns צוריקגא;נ דעש
 נלזי- אין סאננזד דפם פוז עדות זײנען פיר ׳ייע

 יאנער דפם איו אינערלױפוננ »ז פוו אוז בעז׳
אל פיםוניסםישער דער ׳שונא. פוז אנ תמאצי  אענ

 װירללימד דער צו נלינד םאמז נים זיר םאר
 קלײ• • םאכם זינאװיעװ סרײגד אוגזער לאנע״

 איז נװאליע רעװאלוציאופרע די םעות. נעם
מ אז■ וױיל צוריקנענאננעה נים קײגםאל אי ו ז  נ

 איו נלויז נעמעז אי« זי גפײיו. גארנים איז
״ו מד ז שונח׳די  נע• װאלם עם און ®אנםאזיפ. פ
^ פוו עחרלימר מיל װעז י  נע• װאים ער װעו א

נע״ חאב v•א *רקמרוננ: פאינפנות די כיכם
אי אין ספלקפר די »ז ׳םײנס  אםערילא אוו ױד

מו, אח פיהיפו מו צו װי דצנ א  רפמאיוציע, • ם
 האנ רוסלאנד. איז נעמאכם עס האנעו סיר זױ

v אבפל t .זײ קרינם נפדאגפ אזא אינפנארס 
 נצײפר, אלפ אפױו ■אל. ליגקצר דעד איז נים

eru•* האנפז ס»ר װ»ס y n en ראאאנאנדע םאר• 
מו איז ױ מז •׳סום נ ר א  פוז בלאסע. איו מוו

ר װעדם ווײמןר אוו אז הײגם ד ת מ א ן  קאםר נ
 ךי •וז אויאפלייזם, אינםנתותיוגאל ניסםײזער

ו י  OMvn איצס ביז חאמו ״זואס אגארער^ ו
ס אונז וח jorworm» די אמםןי תי  wor?n 

mm nrrv ײו• tmra .ירפיפרונ 9+\ נינר 
tm װאל• t י tVfmi אי ו

•w  r t  M ניס
vtvw, י• ןנוי 

ײ xnrtmrt י

irm ן4י in r n l m י  חוד •ו ניז>1•
p m  in r  vn tinv<u 0ד וײ p n r- 

 סיס •רױ חנד פון רײזמן ױ*
otn f *זױ r o ד יון ד 7T0 •ו ו ו «  ו

 Tmr נזסענס װ^לס *>חר w מו«,
v* v< •ונק ד#ס חון, v זײ בײ

םמכנתר. ח״ח׳ס צו דטפ
o 'י ^נפר ספן שנױרירס r m w

w ײ ©0 סין i n מ י מ w• נ i m, 
y 00̂, 0? 0 וױיוס iוױרק- חןר ין 

ט ײ מ  ימ• וײ$ר אין פרױען די ד׳פנאן יי
ס גען י ^י ע <י*0ר וױכסמ• 0 ואחר נ
v* w* ,ד אז fV M װײם װײס, די

דער צו ?0 ;ס.0ק0אוסנ געװען דט
ײ ױע*ן \r 1י0 צו ״צגיח  געקוכמנן ו
יליכע״ דורך

?0 ׳רשסעחן0ס ן0ד ;•דס *איהד
 גע־ מולדינונגען0נ צעםעי גצער0ג דער
 •רותן- דאדגע ד» בײ איז פרױען גען

ט •ײנד  -0כ צו סיםעי » װי סעהר ד
•רױען... צו ייכע •ון חידץ דאס ®רײען

 סון הפן״יעדער כי^ייילען אזעלכע
 קיעגערער אדער גחנסערער 0 אין אונ?,
געביםען. חמידענע0ס pw טרעמען טאס׳

v פון פיעי w ,הערען װאס אידען 
 אינערצײגען און מרײען צו י1*ױ דט

ײ אז ארעמען, ט איגטערעסירט ו  די ד
 סיט דאגות, איחרע מיט װעלט אידי׳שע
 סיט ווינעז יצײדען, און סד^דאן איךילע

 יך1 אוזאגען ^םמגדיגען דאזיגען דעם
 םאי- צו אױסמן םאילק אידי׳פען דעם פץ

 םאדשטײ צו אחור אגדעדע םון כארגען
זײער צו צוגעבונדעניןײט די זיך אץ קען

...O0DP
 װעילכע םרײ־דײנקעה רי פון פיעל
 און װארט םיט יאהרעךלאגג לןעכיפען
 םון געזעצעז מאראלימע די געגען ״שריפט

 ע-1 דעם חרך האנען געזעיל׳שאםט, דער
I איײן. זיר־ געהאפט און טיטעל » זוכט

 דאזיגמ דיי מח זתיכאפר ח*רז,
jnpnr .,.קײטעז

םוסרזזאגער, עהגאיכע פיע^
 אחןר די אױסצואװארצ^נן ווכען ^עלכע

 אץ דינען חבר׳ זײער בײ דנד יענע
 זא־ צו אױסען נאד װירקליכקײט דעד
 די כאקעםםען צו אאיח, דןי םדסד גען

הארצען... אין זיך ביי ?ינד
p ׳1אי אינדיגעגס, ir בא־ אאנג 

 גרוײ די םון םיע? אז געײארען, םערקם
 אין (באזונדערס װארט־קינסטאער סע

 גצ־ האבען איםעראטור* רוסייצעד דער
 באזעסען האבעז װעאכע טייען, *שאםעז

̂ז אײגענשאםםעז שיעכטע די  זײערע ם
v tv r,-\ ו אוםן אזא אויף אום  בא־ צו ד
חםרונות. דאזיגע די םח סרײען
 א זעהר געאעזען איך האב אאננ נים

 אנאטאא סון אױםזאץ גײסטדײכעז
 זיןי געפיגען עס װעאכען אין םראנם,

n םןאתגקנ m r:
 טיעפען גיט םריהער װעט עס ״אױב

 םאר־ װעס װאס קאטאסםראםע, » עפעס
 װעט דאן ביבאיאםעקען, אאע ניכטעז
 װע־ םעג׳שען די • װען טאנ, דעי קוםען

 די אויױ קוקען עקעא גרויס מיט אען
ר, געיפװארצטע איי  •שרײ כדר װאס י

 סײן פון איך זײ. םאר גרײטעז בער
 pis? םיהא איד אז זאנען״ יזאן זײם
 דעם זעה איף זוען עקעא, דאזיגע דעם

 זונעךאיכט אין טאנצם װאם שטויב,
 סײן םון ביכער קאסםעגס די איבער

&ריעד\
 װאס מאא, ערשטע דאס ניט איז עס

 באריהםטען ינען10ד דעם בײ מדעף איך
 אזעאכע שריםם^טעאער פראנצוחישען

 גאנץ בכאא. ביכער איבער םײנוגגען
האם גע^ירעכען, אין גאזונדערס אסם,

 פאר״ pm אױסגצדריסט פראגס א0נאט0
איײ דעע צו אפיאו נינער׳ צו אכטונג

.vm
 א םאר וואם וױסען, דארוי סען נאר

 אין גע^ייאט חאנען ניכער די רא?י•
 זוחן דעם םראנס, אניטאא פון אענען

^ אריסען •[ פון ױזי צ  כוקע• םראג
 אום ביכער), אאטע םיס (חמגדאצר גיסט

n 1צ m r M,\ ײ וױ  גע־ זײנמן װײס'ז
 האט ער וחנאכער סיט ;פט1א ,ד װאחון

געאטעםם.
 כאקאנט זײן װײטער דארף סען

 פראגס# אנאסאא פון וחןרח די סיט
 ׳טטעמיעא דער איגט עס וחואכע אױןי

pD אגנעאעזעגקייט אוסנעװעחגאיכצר 
 באגרײפעז צו אוט כיכצר, אאטמ pא

o n טאמן״ זײן אױף ביכעד םון א״נפמס
אױסגעאר־ ארום אגזי זיך האט עס

 זײט p'H םון םראנס אנאטאא בײ בײם
 סגעװעח;איכע1א ט״עםע, ׳צטארקע, א

 פיאם וועאכע איכע״ »זא כיכעמ 1צ איכע
 םארישטעאט וחגאכע נ׳שטה, גאגצע די אן

 װעיכע װעאט, דער אין איכריגע אאעס
טענמען. צוױשען גא״כעז קײן ניט האט

 האט אכער זײט אגדערער דער ן1ם
געסיהאט, ׳שריםטקזטערער גתיסער

 אאסט ?זווערע א יױ איגען׳ ביכער די אז
 נעמען זײ אז גײסט, םרײען p?« אוי^

ײ אװעת  אע־ םין טײא גרויסען א איהם נ
 איהם, האאטעז זײ אז אעכען, כעדיגען

 ער און ,nnn זײער אין גמכוגדעז, וױ
שנאה... א זײ צו דער׳פיירט האט

גע־ ניט ער האט זיי מים זיך ־^ײדען
 צוזאםענגע״ זײ זײנען ענג 1צ :יןעגט

 גע־ האט ער נישםה. זײן םיט װאקםען
 אעצטער דער ביז זײן זײ םיט סוזם

 ב»- נעװאאם אכער האט ער םינוט.
 האט און צויבער <ײער םון זיך םרייען
ד1 מױא פים׳ן  זײ ^עדער דער םיט מ

 נע־ זײ געװעז, מבםא זײ גמזידעאס,
מאאםען...

פע־ די (אדער צונג די דינט אזױ אט
 צו .דייאאםאטען בײ ניט אםיאו דער)

 אויןי איענט עס װאס דאס, םארנארגען
נשמה. דער

 אונ־ דער איז טענ^ען רוב דאס ביי
 און אינערליכער זײער צװישען טעחמיד

 און אונג צװישען וועאט׳ אױסעראיכער
 װײא אדער גרויס, שנז*רס ניט צונג,
 ארים, זעהר איז וועאט אינעראיכע זײער
 גאייואיכע׳ די צו געהערען זײ זױיא אדער

 אין הארסאניע הערעט עם ותאכע בײ
וועאםען. זײערע

 יענינע, די בײ איז אבער אזױ נים
 אאײז, זיר מיט אפט זיןי קריגען וועאכע

v עס װעמען בײ w] תאנ־ אפטע פאר 
 אינטימער זי״ער צװישען פאיהםען

 זײעד און היחיד׳ חשות זײעד #װעאט
הרבים. חשות זײער װעאט, אויסערער

 קוטט זײ אויב סענ^עז, אונזערע
 געזעלשאםט׳ דער pK װירקען צו ים1א

 אוםחאנסע־ זײן װיאענדיג, גים ,םוזעו,
 צױטסאאםען סתירות׳ מיט םוא סװענט,

זיף. טיט צוםרידען ניט און
 פי עא איז, עס וױ נעאיננט, אנדערע

 װעאכעךגיט־איז א צו קומען צו הדח^
 מעהר זיך בארוהיגען זײ און אויםנאײך,

וועניגער. אדער
 בײ םארהאז, זײנען מעהר םיעא נאר ׳

 דאס דויערט זיף מיט סאמוי דער וועאכע
 אויסעראיכער דער פאר אעבעץ. נאנצע
 ארויס. ניט אבער עס *זי װײזען וועאט

 זאא אויג םרעםד א *ז נים, װיאעז יײ
 און הדמײסדמים. זײער איז ארײנקוקען

 פאר־ צו אפט זײ זוכעז װערטער מים
נ^זמה. זײער םון סולץת די דעסען

 !באדען אין טץן ^קער, ׳זיר שנײד
 !ערד שװארצע די גראב

 ;גליבעס גרויסע זיך צומאיט נו,
!פערד מײן מיד גים ם»כם

A
 םילדעד «ז« דאך םאג דער ס׳איז

 שעהן. װעםער דער און
 !באד;ץ אץ םיף אקער, זיה שנײד
A ,!קלײן אױף ערד זיך גראב !אונםער זיך אײל םײנס, פערד ׳ת אץ
__ ;חויך שוץ זח די ס׳איז
 היםעל, םייםען אץ זון די קוםם

אויך. רוהען װעסםו
A

 האבער שוץ דייר םאר פארגרײם כ׳חאב
 שםרוי א אחן רײנעם
 !בעסער עטװאם זיך ריר גוזשן,

I אווי אט שנעלעה
. .* ׳ . *

8 im w ניליג
עננלאגד אין נרױט

 םראנען אקםועיכטע די pc אײגע
פוו יקלות דער הײנט איז ענגראנר אין

 םו באםעיקעחנג די שיײדיראדוקטעז.
 שרום לײכט אזוי גישט מאכט ענגאאנד

•ריי״ די םון װאוקס כסדר׳דיגען סיט׳ן
 םח סאדטײערוננ נישטיגסטע די זעז.

 תיכןי רוםט וכדומוז מילך םלײש, ברויט,
 די כאאומרואיגוגנ. נרעסטע די ארױס

זײםעז. גאנצע דארױף א■ גים ■רעסע
 סאדטײדיגעז איינע סיבות, די זוכס מען
אן. פאלען צװײטע די זץ/

 VI געצײאונגעז איז רעגירוננ די און
צו־ צײט א פיט רעכענעז. צו דערכדם

סימציע־ א נעווארצן באשטימם איז דײן
 י1דאר װאס קאסיס^ע, ״קעניגאיכע׳' אע

 פארםײ״• דער םון סיבות די אױספאר׳שען
 זױ אוז ^•ײז-יראדוקםעז די םרן עױננ

באקעמםעץ. צו זי כדטיעז כען
 יןאמיסיע דער םאר איז יאנואר סוו•

 דער פוץ מיטגליד א ארויסנעטיאטעז
 1יזװ ■—־ אײנאר״יארטײ אומאיהענגיקער

אן א סארנעשיאגען האט און  א?וי װי ׳יי
#ברױם םון יקרות דעם כאקעמפעז צו

 ער״ •ערזענאיכע גרױסע א האם וױיז
 וױיא פראגען, דאזינע די אין םאהרוננ

 א פאתוכיען ער האט טיחםה דער ׳בעת
 א«ראוױזאציע־ אין •אסטען הױכען זעהר

סידסםארױם.
 אין - בא״שטעה^ פראיעקט עס’װײז

 בךויס־ םון הויים־סיבה די םאאגענדעז.•
 דערי^ באממעהט װײז, זאנט יקרות,

 תבואה־פלאדוצמנט םון וועג דער װאס
 זעהר איז ברויט״קאנסומענם צום ביז

 צענטרא־* צו םאר שלאגט ער און אאננ.
 צו און תבואה םון אײנקויף דעם איזירען

 ברױם פלז פראדוקציע די ארגאנידרען
 ־ די װעיען באזײטיגט ס׳זאלעץ אז אזו/

געשא־ דארף עס םאדמיטאער. םחגות
 מיוכה׳שעד צזאטראלער א װערעז טעז

 תאגצעגנד זועט ײעאכער ״אםם אײנלויף
 אימיארט דעם הענט זלינע איז רירעז

״אוז.םעא תבואה סכום גאגצען דעם םיז
 םאר זיר נויטיגט עגגאאנד װעאכעז איז

 דאזינער דעו .געברויך. אײגענעם איהר
 עגנאאנד גאנץ םאר שייםען װעט אמט

 ירא־ תבואה די כדט אפםאכעז םעסטע
 פריער וועאט, גאנצער דער םון דוקטען

 קאיאניעס. ענגאישע די םון — אלץ פאר
 א( אק שט״ז דארף אמט דערדאזיגער

 n פיט פארבינדוננ אומפיטעאכארער
זא־ עס אז אזוי בעקערײען, און מייען

 םאימיטאעד די װערען באזײטיגט אעז
 ענדאיך םעהי־האנדעי. און תבואה־ אין

 אם^ פון אויפגאבע די זײן oy דארף
 דורכשניטס־פרײזען די פון סמך אױפ׳ן
פעס־ באשטימען צו וועלט־מארק אויפ״ן

 תבואה־ היימיישע די פאר פדײזען טע
 זײן זאיען זײ װעאכע בײ •ראדוצענטעז,.

פראדוקציע. זײער מיט זיכער
אויסרעכ־ זײן בײ זיך שטיצט וױיז

 געקוקט נישט אז פאקט, דעם אױף נוננ
 םון נרויס דער און װאהלמנישעז די אויוי
 פאלשיעדענע אין תבואה־פראדוקציע דער

 1אי (אטאא יאהר צו יאהר פדץ אענדער
 ערגער), — אמאא בעסער, נערעמעניש די

 םון תבואת־פלאדוקציע אאגעמײנע די איז
 דיזעא־ װײניגעל אדער סעהר װעלט דער

 אויס ניט מאכען װאקלענישען די בינע.
 פרא- 5 װי ׳מעהר וועאט־מאסשםאב איז

 אײן אין אויס פעהאט װאס דאס, צענט.
 אנדער אן ־םיז דערגענצען מעז קאן לאנד,
 פאי׳שטענדינ איז דאריבער און אאנד.

 ארגאנײ צענטראאיזירטער א בײ מעגייך
 אויסצומײדען תבואה־האגדעא םון זאציע

 •ריײ די איז וואהאענישעז כסדר׳דינע די
 סענאיד איז אלץ םאר םריער איז זעז,

 װאס ספעקואאציע, די באקעמפען צו
ברױם. דאס טײער כיאכט
 דער פין כיעהרהײט בירנעראיכע די

 פאי׳פטעהט איז, האמיסיע קעגיגאיכער
 ער אבער פלאיעקט. װײז׳עס תעגען זיך,

 בעוז פראקמיק זײן אויזי זיד םאררוםט
 זאא פארװאס פרעגט, אוץ מאחכיה, דער

 ארגא־־ צו ׳טיום בעת׳ץ מענליד זײז נישט
 כיעגליך געװען איז װאס דאס, ניזירען

מאחמה. דער בעת
 פלוצלינג איז טעג יעצטע די בעת

 10 פוץ געשמינען ברויט פון פרײז דער
 ברוײ םיער־פונטיג א םאר 11 אויף פענם
 םרע־ דער אין ענטשטאנען איז עס טעא.

yo םון טײל א טומעל. שרעקאיכער א 
yoy רyרליכyבירנ דער .̂e האט :\vv\:v 
y^r; ד אין סיבה דיyספ רyקראאציy םון 

 טײא nyi^ אן עיקאגא, אין ynya רyד
 — איז שולדיג ,אז שויײזנז, tyoi:y: האט

oyii0D ,רוסיאנד y^^yii יעצ־ סױםט 
 רyולftלyלײו רy1 אויף תבואה אײן נסyט

yn y2 םרײזען. די ארום אזוי הויבט און
 א דרויוטyאפנ האט ראאד״yה ״דײאי

♦oyiob האנתןלס*םאר• רוסישען ןימיט 
 רםpהלyאויםג תאט וחנלכער ר,yטyטר

 וחןא־ בyצויי סיבות, די אלץ פאר םריער
 תבואה אײז קויםט גירוננyר ראטעז די yכ

 די זyהאב דארוי זי אויסלאגד. איין
 וױר• קאנעז צו כדי ,avi צואיב תבואה

W רוסיאנד איז תבואה*מארק אוים׳ז 
 תבואה״ירײזען. די רעגואירעז צו איז
 ׳ אנגעװײ חאמ פארםרעטער אײגעגצר דער
 אײננע- האם רוםאאנד סאווצט אז זעה

תבואח. טאן טױזענד 140 ם״ה קויפט
. * > - *v< U



 ו טעגליכע ס^ציאליסטישע, די אין
 1 םארקס״ ״אונזער װארשא, םון צײטונג

 איגטערעסאנ״ * טיר געפינען צײםוגג״,
 ארבײטער־באוחד דער םון באריכט סען
 איג־ זיכעד װעט װאם עגגיצאגד׳ אין נוגג

 ״גערעכ־ די נדן יעזער ד♦ םצרעסירען
 גאנ־ דעם איבעו־ דרוקען טיר סמקײט״.

 עג־ וועיכער אירגעגד אדזן בא־ינט, צען
דערוגג.

 ארבײםערי• עננלישער דער אץ
באװעגונג

 פון ?ארעספ*ו:רע;ט לאגדאנער ״דער
 שטרײכט״ ארבײטער־צייטונל״ *יױגער
 שסרי־ כאראקטעריסטישע צוױי אוגטער

 אר־ עגגלישער הײנטיגער־ דער אין כען
 א זיי זײנען ביידע בייםער־באװעגונג.

 םון סשןי אין װאס דערפון, רעזולטאט
 רודער דעם בײ איז צײט חדשים אכט
 ארבייטער־ אן געשטאנעז ענגלאגד אין

רעגירונג.
— איז שטריןי נייער ערשטער דער

 אײגענע אין בםחון םון װאוקס דער
 קאפםס־גרײנד םארגרעסערטע די כחוח.
 דאס פראלעטאריאם. עגגילישען םון קײט
 א אין קורם־כל* אױסדרוק צום ?וטט

 םאר יזאטף עקאנאמײטעז םארשארפטעז
אדבײט־באדיננונגעז. בעסערע
 כאראקטעריסםישע צוױיטע דאס און

 אר־ טאסע די װאס דערין, באשטעהם
 פרן רעזולטאטען די איבער איצט בײם

 לײבאר־יארטײ, דער םוץ עקס«עריטענם
 דער םון האגדלונגען די אנאאיזירם זי

 אפצו״ זיןי באםיהט ארבײטער־רעגירונג,
 נעגאטיװע און פאזיטױוע איהרע שאצען
 אעה־ א רערםון ארויסצוציעז און זײםען

צדקונםט. דער םאר רע
 אי- דעד ־צד קוסזזז ארבײטעד די און

 *רבײםער־רעגירוננ די אז בערצײגונג,
 געניגענ• א איז אױסגעגוצט נישם ד.אמ

 ארײג־ כדי געלענענהײט, די םאס די^ער
 אײ־ ידאס ארבײט איהר אין צוטראגמן

 זי שײדט וואס באזונדמרע, און גענע
 רע־ עגגלישע אנדעיע אלע םון *וונמער

גירונגען.
 פאסע די אפ זיןי שטעלט עתוז לעת

 אזוי אויטצרליכען. אױם׳ן הױנטזעכליןי
 רעזאאו־ אנגענופען כםדר אפשא, ווערען,

 ארבײטער רי אויב אז דעם, װעגען צימם
 דער צו קוםען װידער װעט !ארטײ
 אנטײל םו| אםזאגען זיף זי דארף סאכט,
 אבעך הױױ־צערעמאניעס. די אין נצםען
 װענדט קלײגעם, און אױסערליכען פונ׳ם

 ביםלאכוױיז אױםםצרקזאפקײט די זיך
 דעד ײיכםיגערען. און גדעסערען דעם צו

 זיך גרײט d*sp ארבײטער עגגאי׳טער
 אויױ פאנט די איבערצונעפען ערגסט

פעטם. אױוי און יאנג
A ־•

 האט ארבייטער־פארט" ענגאישע רי
 קופעג־ די צו גרײטען גענופען שוין זיןי

 זי האט צװעק דעם צו װאהאען. דעמ
 װאס ?אםפאניע* ברײטע * אנגעהױבען

 די פארשפרײטען צו ציא א םאר האט
ny§m שיכד נײע אויוי פארטײ דער םון 

פאר םריהער באםעאקערוגל דער םון טצן

 סין באםעאקערוגג דעי אױף — א*ץ
םרױען. די אױוי און דא-וי

 איז פעברואר םון טע; עריטטע די אין
 עחטטע ד• עסעהס לרײז אין םארגעקופען

 וראיעלטירטע רײהע גאגצער א פון
 וועאכע צו לאנפעחוגצען, דארםי^ע
 תאענא־ 100 רעבער געקופען ס׳וײגען

 גע־ ס׳איז דערפער. ארופינע די פון טען
 ארנאני״ ארטיגע א געױארען גרינדעט

 זיײ עס אײבאר־פארטיי, דער פון זאציע
 םאר״טײדעגע געװארען אתפגערעדט נען

 פראגען און םיאגען ארגאנ^אציאנע^ע
 בא־ פ־אפאגאנדע. ארן אגיטאציע םון

 גע־ איז אױםפערקזאפקײט פיא זונדער
 דער רועגען םראנע דער געװארען וױדפעט
פרױען. די צדױ״שען ארבײט
 אראפנעקױ איז האנפערענץ דער צו

 ארםור פיניסטער געװעזעגער דער פען
 א געהאלטען האט װעאכער העגדערסאן,

 דעד װענען רעיע פאאיטײטע גרױסע
 אגכי הײבאר־םארטײ דער פון פראגראש

םארפער. אין ארבייטער דארםײטע די
 םארגעקױ איז ?אנפעיענץ דעי נאך

 עהגאײ דעפאנסטראציע. גרױסע א פען
 דעפאנסטראציעס און לןאנפערענצען כע

 אי־ ײערען דורבגעפיהדט איצט וועאצן
Aאאנד. נאנצען בערן

 אײבאר־ ידער םון עהזעלוטײו דער
 אאע צו פאנאנדעמעשיקט האט פארטײ

 װעא־ אין צירקואאד, א ארגאגיזאציעס
 צװיעען אויפגעפאדערם װערען זײ גען

 אדורכצופיה־ ױני םען14 און טען6 דעם
 פיט׳ן ״פױיעךװאד, ספעציע^ע א רעז
 םרויען די צוױיטען װערבירען צו ציה
 די פארטײ. דער םאר פיטגאידער גײע

 װע־ געסיהרט װעט ווערכירוגג־אתציע
 הױױאניטאציע׳ סון היאױ דער פים רען

 רא־טסנדעפא אה אױססיומז םיטינגעז,
 באטיײ זיך ס׳װעאען װעאכע איז ציעס׳
קינדער. און• פרויען ^יגען

 םעסטגע־ װערט צירקואאר אינ׳ם
 ערםאהרונג דער םון ספך אױם׳ן שםעאם

 אז #וואהא־סאפפײן אעצםער דער םון
 פארטײ די האם ערםאאג גרעסטען דעם

 װאו װאהא״קרייזען, ילנע אץ געהאט
 צװעהגמשםעאם אםבעסםען געװען ס׳איז

 דער װע־ט-געמאבט םרױעךארבײט. די
 ארבײם די וואנעז ביז אז אױספיהר,

 אוועקגע״ ני״שט װעם םרױמן די צװישען
 געהערינער דער אוין* װערען שטעאם

 רע* קאנען נייפט פאיטײ די װעט הױף/
 דעד נצחון. זימרען קײן אויף כעגען

 האאאסאאען א האנסטאטירט צירקואאר
 פרויען־אר־ עננאישער דער םון װאוקס
 װעט פאי טען20 און טען28דעםפ בײם.

 אאנד־האג־ א בירפיננהאם איז פארקופען
 ארבײטעײםרױעךבא־ דער פון פערענץ
װענוגנ.

 באא- און איגקער א זעיזר א^ס נאקאנט
 םון נױטכאיד םרײנדאיכער עעוױלען

.,■ארטי דער
 די אױף דערלאעחרט אעגסבורי

 רי אז העראאד/ ״דײאי םון שיאאטען
 םעסט איצט שױן שטעהט — צײטוגג

 שױן ער קאן דעריבער און פיס, די אױף
 ער״ נאײכצײטיג אװעקנעהן. איהר םון

 בא* האכען איהם אז אבער, ער קאעדזרט
 — פאסטען זײן םאראאזען צו װאױגען

 פאטיװען״. פאאיטישע און ״פערזענאיכע
 אנהויכען פעברואר סווי פון װעט ער

 ״װײןאי — װאכענבאאט א ארױסגעבען
 געםיגען נישט זיך װעס װאס העיאאד׳/
סארטײ. דער פון לאנטראא אונטערען

 דף האט שפעטער סענ פאר א פיט
 צײיײ א העראאד״ דײאי׳׳ אין באיױזצך

 װי אזױ ערקאעהרוגג, אע^סבוריס טע
 געפאכט׳ אויםפערקזאם איהם האט פען
 קאן העראאד״ ״וױלאי נאפען דער אז

 ״דײאי םאד׳ן קאנקורענץ שםיקעא א זײן
 אגצורו״ באשאאסען ער האט העראאד״,

 ״אענסבוריס —־ װאכענבאאט זײן פען
 דער־ װאכעגביאם). (אענסבוריס װיקאי״

האב ״איף :צוגעגעבען ער האט בײ
 פארטײ, נײע א נריגדען צו בדעה נישט
 סאן װעי איך באוועגוננ. נײע א אדער

 םאר־ צו כדי קאנען, וועא איף װאס אאץ
 סאצײ אוץ פראפעסיאגעאע די שטארקען

 פײן וױא, איר באוועגוננ. אאיסטישע
 צום צוגאב א זײן זאא װאכעגכאאט

 זאא ער נישט און העראאד׳/ דײאי#
פארבײטען. איהם

A

A
 אץ ארױסנעךוםען האט סענפאציע א

 דער ארבײםער־הרײזעז ענגאײשע רי
 דער אענסבורי, דזשאדדזש װאס םאלט׳

 ביז איז העראאד״׳ ״דײאי פון גריגדער
 דער פון ארנאן םון פיהיער איצטיגער

 םאראאזען איצט ־ האם אײבאי־פארטי/
איז אזגנסבורי פאסטען. דאזיגען דעם

 לאנסערוואטיװע די װעט אאגג װי
 פאכט^ דער גײ םארבאײבען רעגירוגג

 צײטוגגס־הא־ א האט פראגע דאזיגע די
 מאהדאגאאדן, געשטעאט רעשפאנדענט

אזיע. אק איצט דץי געפעס וחןאכע־י
 ״איך :נעענםםערט האט פעקדאנאאד

 דער בײ םארבאײמנן װעט זי אז דעגק׳
 יאהר״. םיר דרײ װעניגםטענס פאכט

 צואיב פאאען זי װעט פײנונג. זיין אױט
 קאנ־ דער אין רײבונגען אינעראיכע רי

פארסײ.״ סערװאטױוער
 קאמוניםט־ היגע די אזױ ״וױ

מאםקװע״ בראםען לאך
 אנ• אײנפאא נים שויז האבען מיר

 קאמוניסט־ היגע די אזוי װי געװיזען,
 וועגען עואם היגען דעם אאף-באאםען

 וועי אויף און איגםערגײשאגאא אונזער
 װיאען זײ וועאכע ױגיאנס, אנדערע גען

 מיר ניט. קענעז אבער םארניכטען, דוקא
 אנצױ םארגופען ניט אבער זיף־ האבען

 וועגען עואם דעם באאםען זײ װי װײזעז,
 וױ עגינ-ם. און אינסטיטוציעס אנדערע

 דעם װענען דא באאםען זײ אפשא, #אזױ
 אײרא״ אין אײנפאוס ״האפוניסטישען

 םארטשריט גרױםען דעם װעגען פא״,
 איבער רעװאאוציע ״סאציאאע דער פון

 באאםען זײ אזוי װי און עװאט״ דעד
 אפע״ אין רעװאאוציע דער ײעגען פאסהװע

ריהא.
 װײא א פא־• פיר װעאען פאא דאס
רעגעא. די ברעבעז

דאלער פינח צוליב
(®?ריעםיז>

לעבעדר;ען םח

 א איד א פיר פאר זיך באקלאגט
:עגיידער

 דאת״ היגע די הערט? איהר —
 אויםקוילע־ לינטיטען, פען דארןי םױרים

 תײן נים זײנען זײ אײנעם. ביז גצן
 הױם״ רוצחים, מצרדער׳ נאר מענשען,
 מעגש־ קײן נאר האבען זײ שעחנר.

 קײן יר»ר, קײן ״נים געװיםען ליכען
!אײנזעהעניש

פאסירם? םיר מיט האט וואס —
 איף אאסירמ! אײנפאל שוין האט עס
 די ביי רמרט, איהר אוםגליתליך! גין

 איז דאתםוירים די האנאװאלעס העע
 אוםגליקליו מנלאר םינןי צוליב חנכם

t t מז « ען * ם ש  דא־ םיגוי םאר !^נ
נע׳הרג׳עס! פמש םיך זײ האבעז לאר

גאר, הערם V משעהן איז װאס —
 םאר־ זיןי געװארען״ נכשל איז װײב טיק

 װאס שוין דאף װײסם איהר ממעאעם...
v n און געהיט ויך קוהר ועסם

 פארמשעפעט... זיו •לוצלונג און נ*\זיט
 םײנצן, גימ דארםט איהר jbD"n דאס

m בין איו — וי נאר באשולדיגמ איד 
V,? הים סקן אביםצלע אױד
סאלם סוא צוס און זיו, היט tiro און

 ױין גים דאד העז ה״נצר ארײן.
4ואכצ אזצלכצ אין חכם קײן

ילוצ־ גוט... נים wpwo דאד איז —
 VW אוםנליק. אוא גאר ליר נא לוגג
 גאהעו־ט נים קולות קיגדארשע איין צאמ

 תיצר איו !סיאי סיאו, מויז. אין
vw: שי וואס ד לאזיז סען? ז

 בעט^ איך װאס׳ צו קיגד? א האבען
 ערשטזג* רי פון איף האב קנאפ אײף,

 כאעבען, איז, קינדעד זידײ האב איך
 וואס ראך, וױיסמ איהר !גענוג ס׳איז

 אבער אפערילעי אין לינדער פײנט עם
 אונטע,־־־ שוק זײ: האבען פעאה אייז

 םון אננעליטען נענוג זיף !געװאהסען
 שױן פארט זײ זײנען איצט אבער יזײ

 עסקנים הײן םעהר ניטא ;גרעסערע
 בײכעלאף באטעאאף׳ און דײפערס מיט
ט ס^איז װי און פעגעאאןי. און  #נוט ד
 איבערלאזען שוין םארט זײ םען קען
 דעי כײם נעהן און אםאא הױז אין

צױגאסט> ערנעץ װײב
!אופגליק אזא פאוצלו<ג און —

 אז האב געח װידער חתתזז: נײע א
 םע־ או? בײכעלאד באטעאאןי, םיט מסק

 סיך האט דאם הערם, איהר געלאף!
 האב אומגלמ^ אן װי םסש געטראםען

 װײב: םיין צו מרײען גענוםען איו
 עאעס! טו גזלנ׳טע/׳ שרױיגסטו, װאס
w, םען דאהסאד־. א צו נעחן מיר׳ן 

 עצות! האבען דאקטױרים אז ואגט״
 אין יאםלאך ס״ן מעהר ניט װיל איןי

 ,איך שרײערס. קץן מםזרים, לײן הױו,
!ניט װיל

 אח איהר, הערט װײב, סײן און —
 וױל וי םיר. םיט אייגשסיםמ נראד
 וי און מעהר. שיגדאר ק״ן ניט *ייר
 הןר װײל איך, װי טעהר גאד גים װיל
o באן n• ט און דאך ?י י ץ ג  2א

אאגע- שױן זיד האם זי אז זאגכ^ זי

״1* וער װעהעד׳/ ״דער
 >ו»ן ••רמיי ס<ו*י»<יס«״י< די פון נ»ן

 \va21 סזן יוויסגינע דער א־ן *רער־היו,
ק*רעס«<וד • *ינער ררוקם ׳גי«רטי*

 יח»ם-11ח די ״•ר*װר»״, דער פון דענ־ז
 *»#* 1אי װ«ס mםון צייטומ
W די סון *חין געװן»רען ׳ע־קט  jwn• 

מד ייין מוניסטלטך,  יײ וועי
w* װענ«ז עואם רוסי׳טען דעם m, 

ון «ײ װי טוסן ««<נען אױס׳ז פ׳ ^ o נ n 
 מפיטנד, סטװיעט װמגען עויס חיגען

«, יס־ח«ײט<ו«י«"1״וח די װענען און נ  נ
ט איז ■טגדעג־ו לטחוס דאױנע די מ דו  מ

n״• די אין נעיוען u nמיטײטו ״ e n 
 טון דערמחיט *ון פעבײאר, טען14

 אין סיסיננ *כרטסטוױט׳פ ער׳עטען רעם
 *ץ ק*סינפ> סטטר נױ רי אין יארק, נ<ו

ר ייין נלטי הויוט דער הטראעם.  ת
ן זיןי זוטרםט ofii ק^רעםפטנרענץ׳  יי

 m איז, פון מעהד אוינען רי
 אין »<ײן ל«פ*(עט סענטטטר י*קנע,

 *נרטר*• דעם אויןי געװען אנװעזענד
 און קאסינא םטאר• אין פיטיננ װיט־ט

 אױם׳ן נעזעסען דף, םאר׳טטעהט איז,
■אאטפארם...

 טען אנדער׳ט װאו ? דען װאס
lyyyipim* 8 אויף גאסט נרױםען אזא 

 oynop•;^• די איו אט }'מיטיננ ןyeא'די׳
yvjyi? וױ ״■רטװוא״, די םון iyT ״װע־ 

iypניט ״ : iya'« oy
 אין גאסטרןזלירם ״אבראסןןוױט׳ט

אםעריקא•
 \-\•vr\ רyד ננ¥קוניזגן8 <’א אונז *ו

׳ ריזער כיי אבראםאװיט׳ט... ^ny rny 
njyjy^y3״D ט^8ס די ן1ה*בי ם «י  *י

:jyoi:y און האל נרוים^ א •lypon 
 ■נים סבלת שיתריזיכען * אראנז׳שירט

 זיי• טריבונע ח(ר אױף גאםט. dvt םאר
ליסטען״8,טט*י העײעז די lyoyryj נען

 רyריכט רוניצ׳פאלער iyi הילהװיט,1
 קלײנניר־ די פון רyרר,ס דער ■ענקין,

 און לטסטלעט ■יאנ־עס־סטען נערציכע
 'בננוד׳ינע אנחנרע םון פאחשטעהער די

Dy’y*r’j*^8  ytgierm. אבער n n 
 yn( נעײאיען. צױטטעדט איו ױם־טונ

 אויןי נאװיזען זיד הטט אגראמאוױם׳ט
 אויםנע• זטל אין האט ילאטפארםע דער

 S( ניס האם ער אז טוכ•׳!^ אזא בראכען
 באריי־ א אז םיהלענדינ, רעד¥ן. יוענט

 ניט איז עולם ד¥ם םון טײל נמנחןר
ר אנרארטיויט־ט האט איהם, מיט ר ^  ג

tn בירט jn נעאאםען. אוז פארזיכטינ
 טא־ נט8ןרכyד וזאט אנער נאר װי

 אויםנע• ז»ל אין האט װעט־רוםלאנד,
r ברןוכען u n y :n ^לאדיםמעגט•* 

 קן«מו;יםטי- דעם דערמאנט האט רy ײען
 די זיו האנען אינטערנאציאנאל, שען
 תפוכען און אויםנע׳טטעלט yלטyו*רnםא

 ,אמטערנאצי־ דעם זיננעז *ננעםאננען
 איז אנטי־קאםוניסטיימז אז םון *>נ*ל".

 אין געװארען םארװאנדעלט םיםיננ דער
 *מאנייטטארעז די קארזניםטייפען. »

 גןה»ט םורא ק^טינ ty3*n כיטיננ פון
 1האנע מיטינג, םון אױסנאננ אז» פאר

 ״ארתוננט״הי• כײט באזאמס ייר ייי
 נאפ»לעז tpoipyp האבען וי¥למ ,“רyט
אן איז דאם רyבt< קאסוניםטען. די  נ

 ה«ט 1■ענסי הערר ר1ח נעײעז. װענינ
<it"־yciny;D; אאליס• הונדערט צװיי 

עהרען• אלם דינען זיי אום לייט
 אבראסאוױטש. הערר דעם פאר װאד

 צו נעלוננען ניט איז אבראםאװיט׳ש׳ז
פאר• אויס ר¥רע. זײן פארענדינען

 און ,pry דןוזינ^ דעם םון װאוינט
זי. װיינט דערב"
האב^ פיר :װ^רט אײן מיט —

 איהר און ד^קטאר. א זוכען נ'טען1גי
 נריננ. ניט ם׳איז אז דאך, הטyטtnם*

 1אי ראבען ד*ף סען נץז ז*ך אזא װײל
 אוים״ ניט ד8י העז טעז שםיל. חןר

■c־,”ty נעהט טען אז יס,1וו' דער םאר 
ן  האב^ ניט אץיל y'vראy8<) אן טאב̂י

 pyi אנג¥?וכ¥ן אונז איז ה־כד. קיין
 שו־ און שו־שו ריאף.yשײ גא:ץ עם?
ד שו. 'yי אז זאנט, רyנvדאקם^ר ר 

 ...1S3V אז זןונט, iyT און ;cy טא:ט
 מיר און ןŷלםfהyנ האט נ<וט זיב רכ?ל׳

iy:tfppyj ;yp^p אן v? .Dyvm\ 
האב ד$רםאד. רyנוט א זזןהר :זאנם
 נרען jyp זואס ט<ו:. א טBסטאyג איד
 װייב pyp טיט בין און ן?yc^yה זיך

 אונז איז דאהטאר. □y:y’ צו אײעק
 פיט אננעקוםען אהין פןוה^ן דאם

 זין, py האם פארהליב¥ן װײל יםורים,
 וױעלט. py אין םyBע הויט־שינדער, דער
p ,םארקליבען אומישנע זיד תםתם 

 ווי־ גיט זאי װעלט די נדי װײט אזוי
yu; נעשעפטען... שעהנע ז״נע םון

 גע־ און נעש^זרען םיר ד־נען —
 ביז בתקלין, py א־ז cy»y םאהרען,

 ערשם .1נע?ופע ענדליף זייגען םיר
 אק דט?טאי צום ארײן קומען םיר ווען

 18 הרע עין ?יין ם׳איז ע־שם אםים,
t אםת׳ער v... אידענעם, און איײח 

 שוהל,. א אין װי נ<ט, הר« עין היין
 הינדלען. גיט טעהר ד&נים וױלזנן אא-ען
 י1אוי װארטען נעזעצט זיר םיר האבען
מקםט אינוער עמן זײנען און ״“. עז  נ

 ס׳איו וױיל סיילע), ווייסע אויי »י
ם »  איז אין זאד״• נאנצע די יריקחנ ע

 שמיל נעותן איז איזזר. הערט □.,אפ
נים ת*ס קײמר בית־זױלם. v אויו װי

 עםיצער הטט טאםער און נערעדם.
 אויפ׳ן איז נעזאןט׳ עםעם יע שוין

 אידען שו־שו... 1אי שרשו :א\יער
איר• pypp זיך, שצםצן
אוג־ אויף נעײארט םיר האכען —

 ניז שטונתן, דרײ ניטע » נצהםט זןר
yנדליר os געתםט, אונזער געקוסען איז 

 ארײן. הוינדשינדער דצר אונז רופט
 מיר את מעגש דער אײך. זאג איך און

 זײן מרשםענם, געםעלען. ניט נלײןי
b׳:d. בוטשער; » פון •גים א עפעם 

 און ראפסטו. א םון נים0 ?ײן ניט גאר
*גגעטאז פארטוף־... זיין :צוױיםצנם

 !ye םארםוך ווײםען א אין ע§עס
 פיינט גלײד דא?סאר דעם האב איד

 אוועקנעהז. נעוואלט תיכוי און נע?ראנען
ם ה י  םײ| *נטוץיען עם איןי וועל א

 בין װאט ?! שנייחון זי זאל ער םרוי,
v װטס« צו נזלן o-pyBy איך t בר» 

 *ננע• ניט אפילו איד ײאלט “טשער
ט  םיין נאר גיט ײון קיי׳י אונזער טחי
 י1או.י קױ} א גיב איד או אוז זוײב.
 חטט «י וןויף או אין, זעח װײב, םיין

o אויוי חרטה n ן מ נ « PDS.- 1יטוי 
 היםיעט * נאך איף, טראנט בעסעו.

 אוו נייכלאך באטעהאןי, דײטערם, מיט
ר נממלאןי, ת !בוסשער vrv טיט איי

 וורטוי דאר, וזײסט איהר אנער, —
ר נרינג■ ־ איז ה*בע] מ  זיר טוט dp א

 טיי ווי טוױ «יף. ײילט oy וױ גיט
 העחנן לאםיר ט» רא שוין דאו זײנען
 הויט־צוינחנר דער וױטיל יקר׳, .םה
? דינם פאר עם וייל אנ מז  »י« m ד

m *ו אינטערעםאנט an, וױפיל » 
״ יחנט מן נ י י םיר .n« הכלל, ז נ ״  ז

 אוג ה^ם *urrtns ד<י און געבלימז
 .דאיראם*. * אויי נעטםיז

irn מהר ער חאט p וױפיל 
מן » «יו וו#ס »ון םיר« ה

/
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j m י w ו ntorm
f }tn r'X n if va^ovi«  יי

j w  »r»f n a  in ו1 ויך י  i י
iv in n n M  m w n  mvn׳ »•n 

jvo n  tvivi • m y i  tvnv) \st׳*n 
cvpmi, נל ■יוי ivayn רי jkivv׳•־ otvnw ivoiv«*i  an

nN א>הפ in m  a n  r a  a m n a a
m״*' »ן u ' n n m״ ■vnja n n  r a

a■ זענהײט t  irntPDV In r n  « H*
mi |M*M invjpvna h ליםלײס, a t*

 צװי* if0Maiv»aam irr-pyrpc «רר
n■\ די און תאסוניסטצן fr»vo׳lvoo

in. די ו״נ«ן װ^כ a t ta
tP iv אױוי «נטו«ר *לט ri•®”}

n די שון ױן dvvmwjvs רי םוו n j g 
שחנן ױייא װי m ?ןנסר״ת an די ap* 

ײז8ק a ivymvua םתיפטען מסי סר-  נ
n דנסט׳נו צו n וtit uuv rtffl .ס, ס
o חייס• Mf(* ר. ס. r a ו» טי דןי רו  י

r סשו*ןי). חאמוניסטישס־ דער a פשר״ 
r םיס בינדונג ’o ri*o  o n־MVWtr' 

tVDaPrt( איצס אי) Dan איכיאו, ש«ן
p םיט איז ג«װטר«ז n  tit jjniruv *m 

o*^«;  ס. ט. ט. tvoem צז ל»מ py״
 tvtan tvo tvp, (פאויעם־הסלסגד) ר<
”i »ט אז to tp  pvpp נרןנגצן װעט. 
t•»׳o־yM *.!חנױיטיםי

 yn*״ פון vMrpnn די םאכט אויך
pyp* די ipivo*a n iv iP tt» :

עמר איז ,דא  סוד .Pyppt v DPgii י
vopatooPt P ױיוי לאפאלעט נאםאר n 

« •נר»סטמיסש־ דעם פון סי n סי  r a 
pyo:-p p סם»ר n  ,group ,וענקין 

o ציױי חםט װעלכ?ר p n n r •ושליס 
 אנרא׳ נענ. פאר igM'inpy אלם לײם

 חאט ײשס ױנליקום, ואס פ«װיםש׳«ן,
 ׳go די tvuitp( און אויפנעשםעלט זיו

ivoyM־j r i  y » ’n פען oigopyp ogn 
cyp קאםוניסטישען Pgig'ygnvDJ'H 
 OMiogp* די Mig וױ ogMPPfr'H און

yrgn tvo] ״o n  eagngg-'unMgU'g
o איז םיםינג m a n g t סיס איתס m 

igty:; זדן;»ל"1״אינם<מ פח
og אױס סען ט־אכם א:וי yiMtg 

 po*03 סען װעלכע ׳otgpa פשונה׳דינ¥
pyr'on dvp pyor.x ,ם1א לעיער w 

oMiogp n• איינרתפ, oyp םיכען  tg 
m o  gp ivppvp ire ר מ .tvoPvii אי

pycgo pgj זיינעז yiiPDgo r a 
v צ־וישצן n tg  impvo ingD*ogp ’p 

י «g ,tPPin װעלכע ,c־dpip»«׳ י ו  י
o” iPg gig איז opgo כדאי ניט « 

yp;iP inipgopgB־•gp pypjyi’io VD 
preng p ל»ר n  tit חד תסישןר  ט

tvo oPnvvpn ,,Pin צום זיי tg ,bid 
jgoyug ogn* ״DPgt o-jrpP'gr. די

g tvt מן רוי p ג n  pvc i"to«p נ«ר» 
lia JJiTJvnvoviigB i םון הענוננ n 

tv a n a  o n  r ’togp p n  tg די H3 
tgn cv i װינשטע n  .tvogofttvp־ 

tut tJitppTPig tvtjm n ז*ד חןלס r
 הלחוח g gp’PVog l'g PM'PP 1װענ«

itrvivTtvwnigo p n  pgc׳ VP  ovti• 
r־,r גיס קײנער .tv»p” P i» tvigv׳ tg 

os איז mpp, ײ o נ n מסישען <»•r 
•pvm םער  na טפילו tvotvP o n *בי 
 » pgi טבי יל,1ם lit iPD״P0MPg סען

tPoPgnpyp די לענען בײם pptgp’ppog 
,tg ,*” DPg■ Dpypp’gn ד 

invttg רנײט8 ױנםינער1 איחר ם־ט

שמועסען קזו־צע
ען י ױ׳ ם » ע M ו aapaijn

י 1ײ 1י u י^נמנר י

hi•ראנוו, •fi®v *ײןי — גל.0

קצנעז ז>ל

אי• א»יןר o <ײנט ןןיור "1 וו i t m ר״•• 
A W t t n מו ני- 9 נ*ר װאיט ו

JW JfU iJ fHV גןןר ®t* jvnyf v a  ♦11 ♦if 
v• *♦חר i him יעותר *an v רט׳* iryn 

oy r« ר י , urn ®״וי ו r  iao ו#ימ1 ®יסיוו^ד 
fiy;jfa ® lyjjfj a y w r r  w vay f n ^ r y j#׳v 

h i • ^®?*0 11 ל®nארס ®»♦!f u  uy'wy) f;i 
irr* in  ,*4WVi n ס 1פי ד  ס*ר• ניט עס נוי

 it♦® #*•נט, גז*רh® ay «1 וז♦♦?
1 v a  ♦n J3$1״t® 19J דער ®lyytiyjy

lit ®יינט^ זײו ®י• ®a v יטײדי «ו®•‘
r♦f fy n y w  if /fyi ד r® יטeיyד n® ׳ננו i 

n® ד נו oyf h נ i י* מ  נעיײענס ®יהר װ*יס יי
®1® affpnyoriױס* ®•חר װ»*ט ♦?ר®

f® /fyhifi ®רסײ סיר י«נעז ®•ר ®ײז גי®•‘ 
”i®a רyד1נר דינ® fi גד ®וז®yרyo yעד;yrfרס
lyjyj ♦♦ס®♦?^ ®ממ® ro®a סיד fyj’M איו 

•yV ^ נ י ו נ י  ר® ®♦♦(■®רזםאנע?. גיס ♦♦f ®•a ח
o•® רy•כ ח«ט v a ® יןײנער ז«זי. ®;חןר ג«נץ 
 רyד אין ly'jfo^n נרודקר רם ®סאר גיס ה»ס

,yJ1רyנםphײoחײר»ן •®רחערש, •װקס (§ר, ׳׳׳ 
n•^ ®סא?ירם ת®® y i, וײ »וז yoryjc^na^ ? 
i» ®רס r־®’; ^fyoס, ׳ מג םי רי  litjMf מ^װע ••
 iya®n ׳נו דזזאב. ?ײן קרינאו if ®ײסעז גאר
 די irr*^nya:i» געזאיט ®ח נעקאנט 1/[ר סיר

na onyt®jy /  1»י *ם*קירס חאט זר fyayii ד
 סעחר גאך האט חײסיז v .נעחנבסינקײט״ ד«ר

/ f® רט,yרקלy ח#ם ny נעסאז,  ®ט®* דדמ^כע ר
 yo:yro»ni ®ון njynyipj* ויינען ®יה^ ?יר^

iynya ד ®יןyר ®v w r* r ty o r? ?לזמאינם או 
v יאארד. e  mnn׳ yan*n נ®* דעם ®ין רײדען 

l i t  iya דנר ®p ” n y o r>®;® ב• ®יז נאין*גט 
* ®®רז^ױיגען? oy רארן® * ®יססיממ •י • ®•wv 

t*ir, יז ד« ®ז® « rim די, ױ1 •®י, ®נסר 
y ryn האט ד® ®ז. נים איהר i®o«*n ,רײז® 

 r® זיו ipjvj fyenyiOMi® נאװױסטזיגינ ג»נץ
f דארא iv ®ח ®סאקזנ, ’f ו»ונד1 ניסyרyװ*ס ׳ן 

ר • 0»י נ^ראנעו o®n ן s װו o n ר ®זױ  מ
מז סיו ®®רדינם. r® ,ry®♦ מי w n jn  vi® V 

o®n גגאי»גנט® o n איו פר»גע דױ® די וזי 
o?yoyoyi נעױארעז ®P איחר װ?ט ,10 ליס»י 

?ייג מו פיר דאס ?,1נ * r ניײל ח m ,יאץ® «p 
oyi ,ד«ז האנען ״ר8 װאס עדים*ריעל yanrp i,? 

ם ®ונז ®ז ®ויסדריקליו, נאנץ נעזאגם י ע § ע  נ
 נקמםזנים »יו ■ר®{® די ווי »ו»ו, דנר ס י נ

o®n oy f® .iyi«iiys ראט נים«  ®רײגנ*״ תו
ר נר*נם f #ר*מ די 11װ| r n v i fo  iy«m^ און 

o די ר»ס ra מייסגןןגחײס® o®n רארסס?) )nr 
i r w  oayoyo ױא® o n ס*קטעו״ די ®וז גרונד, 

מ עי ”iyj וו i כ«ק»נס ®n n ב*ד«רסט תאנעז 
lyiyii ®a®oyj .ס מג א Diy’^y איהר װ»לט נ i 

«o®myoe»i ״®ay ײ«לס ®יים̂ת «wrתי ־® 
rrr*ip ® invor if oi ®ל?® n t o,*' װא־ 

 םיר כאםמ ,r®oyj ם י ג ד*ס in®n סיר רוס
 װער־ •®י ® of®' נעם«ן. י® oy נר»רע חאבנו

ס םון חאגדמגנ דער װעגעז טער מנ׳ ײ :ער,1נע ח
yaan כיוסר׳׳או האכעז an WFJ oiorpyi 01די 

jinnyn װאיטעז נקװעז, ®זױ דאס^װאים װעז 
 חיײ וױ ,ayoya נעה»נ^ם נים גאםיריױ, ?״,

 ®כער 1»י נײחנ ¥1ײײסו a«rayoii® an ם®?.
jaya:yja®o !•יז תײם« no ayrfayifo an

tt h® f*« •agti M U» זי״ן a;yiyj©®a 
l®i ay in  .••ran•*• aya a®i ,יג»י «t 

lyaiaov® i«a ayi פיט o;yo ao, נאר
aa®®a oy$wn ayi ניט ®יי ®:a) mi ,rayii 

•ay f® ,ay »h*a ,ojy ױאיסט ®yv:®j ♦a via 
0\vf n® ,aa®®2 u;*®yfa oya V1® V 6ר*כ 

y) f’« o®ii ,ayvoa®® h® p*a* ® a®i ay* 
if iy»i®fif מען®® *®oaya. םעסנערס רי 

®oav ,ayy זײגעו vmריט־ח, ®ז® ז®• iy:®t 
®,ihV3yn ® a®c yp®o iyj*M v דױס, פון 
 ז®? ayrtayjya aya f® גיט, ױמזva 1 רy®נ

 ya® a®i ס«ל ®ײן fסו ay פפייםייזס, ®פי̂י
 aya® a®i v* ay ♦f ®פעו, iyar?ay פ*י

h® join no uiayayn an ifiyj י«גנ, ®זזי
 lyvii ,r?a,ay r.« tvs® i®a ניס oy oyn ay װ♦
♦®a נים איחם iy iyeiyn ^ י פי  •®רײ וײגע ע
®o y״״ a’o ,tyviM a«a וױלfy װײגינסם^ס 

of*® jya®.a a’o f® ,?yviJJ נ*ם*כט a®o אײו 
v י? ניסאר®aya אג* ײ»ס ®גנןמג®גחײס. די 

o®a jy®״ כאסראפט y * o  ay »»״ סוו חײס !I 
ly ®ל^ים, r’f a*o iyr איתם f’« ,fyjyj®a זי 

agi ® י,;אפע ayr ay»»« a®B ya®a3yo®rya. 
v ןד#טינס, o  ?yaan אין oya יןרסימז® ago 

 ,׳גאראנםיד aya »ין װארס ®•י:«יגען קײן םים
 *ו oogray^yi ayf;i® ®רויסנממיזעו ניס ״0®״

 נא;ץ ®רייו Dy וױיס ה״פוא הייסאו. ניולער
ou. ױו ®ון® ®o r םיר פיחי׳ס v f ,לס נים® 
י ננמאר. זײן ח m סיר גיס, מ y ^ y נאר ®,ago 

«ay o®«a a»f oya p« f נעה*נa.ayt oaya נים 
iryr, ניס ayrtayjya ® ♦n לארף ימיאן ® פוו 

 lie ניס iyan®o סיר ®ייו, סערהם »ון, חאגליען.
 1ױניא ®נלער t« aiyia*® no װי ,any® ®יהם

ל סח װי aya® כאאסםזנז, נ ן ״  סאז, ױניאז ® אי
 װאס ®וז ױניאז ® צו פליכםעז ײנע1 מייס װאס

 ניס fyago fyoyayor® ליסנjyfay® ®ז װייס,
i r m  oayoryi ױני«ז ®ינעסײגע רי ®יכער 

®.lyoyayop

 לאנדאױסלרוק » איהר, onyr — אלעי.1 ל.
if די iy:®p o®a ,yoogga פיל fyraojyeyago 

 נאר איו ay װען ®ױד, סארעפעגכלימז a»o אוו
oovoyi rav. סא;ט איהר ®iyi:ii®rp:®a nayr 

o^yroDyayi, ayoi: a♦ ®יז ?ײענעו n y.״ ®aya 
j rrm v v o מ?ם •ק» ®m '>o;yon® l on ♦tt 

®r זמקי®r® p« .?yooggy ryo*ryi v fyiyj m 
oya iyayno»i® n r  wo no age צד. *וױיסעז 

 זיו חאם an®* «ז ®רײבם, איהר כײ^ייל, צום
o n ;n y i צו a®f ay ,oya mm oya אי*ר lyyyj 

תן  אײו האם y':vso«p tyj די װײל ,aya®i מ
h® ,tyj ♦a oagoym גסטאט® ♦®tyyyi tv v ® 

unyapay yi’oa*a״ oy t*p ay otawo טאז, נים 
מו ay האס ײ ה  האל. פון iya,a*ooMag v®♦ מ
ra ®וינ איז, n » n  o®.a ay איז נאהאנלעלט, ®זוי 

aayr oy .שיאכט• ®ayy האם צי םראנצ, די fy 
oarwgayi ♦if® ypgo? לי p® yigat, ♦נ»ר צ 

n* װי ®a ײנינא האם® oayapay, ז® ay 
oy top ניס v®  ago t®o, װײל ay ניס האם 

a»o ifhv  ,o n  a®o, קײנע aya® ,oaaio ײז? 
an♦® o ®ײסאדיסעט, n חם♦® *aya ♦if® a*a 

iyoy, ז® ay ניס ת»ס tyiii^J גתו קייז® ayo'o, 
מו מי  ®ט »*ז .a®n סח iya,a*®o*n® v® חיי

oyairvy סידלם an®• ווען ^ya צולינ i v i, איז 
ryiinyin® • i n  ayoon a n די ago yigap 

♦•®t«p ayaayn ,aagga ivoipyryy ay םוז אוז 
y lyaynop®״n ,צדלים «vi® i®a n פנעבעז® 

oai.?♦♦® זיין

T t® ,®ay^pay a®o yri••® P tr  fyy®n a®• 
i ו״נזן n  w f g i o ’o r t  i v w  n« ®a 

oya ro  fyoyayo®•: יאנסראלםאר ®a n♦ •ך® 
o״f♦® iga ii® yyayt ♦a mm yr•® iyj” f ayo 

vaayyya מז 1צ *י i ייײוי׳ קיאסעז no •י n די 
 ayyr.-fa aya ®ז ®ױס, ניט םיחרט ױגיאן

lyvoay װאס פײנםעו, וײנע ay האט jyouyi 
v ®ו*® t צוס נגונע agopgaow, װארם aya 

 #װילע נעסטעז נײס ,ojo-yi ;•ט ראנטלאלסאל
lyovao yp*t lyveay 1צ ♦®v, י־ס® ••^®ayo. 

agoaya צו iyi®f, ז® lyv.p p® oga בלויז » 
aayi ,anyt p® ,?••aoo agopgao^gp ליכ• ניס 

a ,no® .ro♦ 39• האס •ו;י»זP o n  lyo^gnyi 
v c »  ora p« agopgao דעם סים ,ayogffa 

 lyoyayo:•® •a p® נים oy זי האט נעסאז ®בער
oya no ,אר קאנטלאתס®־; aa® ♦a no״ayo. 

lyopiyi ® iy® װאפ in  nryo ay♦•® ccyaogyj 
oyjpo ,יידז־שענט® a•□ iyo®a ״®v f  a ײן  גי

aya® m■ צו iya:yn צו avf o:ra’fya דורר ®
®vaiyfay® aya. גויםינ® ®♦׳ע ®יהס גים 

 די כי#כ?ז געװיפ װעט ער אוז אײנצזלהײםזיז,
i:mrayo;i® yoopyaor, עי זאר און ly r iy i, 

oga ע y *נגאכעו yaא״ j’o v a  iy:” f, תאגט ♦®an 
oga ,!••f ayo»f ױני®! רי צו o f iy  mb yayagp 

aya*ayo װעם :agj ty :y ® סוף. גיכעז

ט. י. ר ^ ב  v» װעט oo’ago ay®•• — שו
o n  ooyaogoj® ogn .ovao;yDyago lyi'oyj 

 oagt an♦® fg ,oigfyi a»o lyoagu צװ*ים?.
vf נים vi® iyf®aa«o .איהם Of® p® ay 
o*i« v*® כיזי, צו f  o n  ay ini ^••n a n  m 

®גײו. oy oio ayoyo .oy פאז 1צ קלײבעז
 ?yarn a’D jagoay p•? a’niaya — ל. מ.

ayo® נאו n1״ a*r»® .lya'oia• ayo1יעלע a’D 
oyiy aga .5 אויסםיהלעוayajg oga ו.-עט m 

tyayii ojagt, ױט i®i\ a®• י y׳:.c

D. ,טער םו  ®לאנדזזםענםס סעקרעםאל •ער^
מ.  םינדסםא •a p♦? agi װעס oy װעו — סאסי

y כײם זיין 1צ אוגז פאר םענליכקײם rv ig t oya• 
, ayrrayiyo 1צ באנקעס זװם w o n  .a פח 

o»nyi a'o jyayn ,10 agpga נים mnytago צו 
 jyoray .o*iai anyi^ ®יו naya prn aya זײז.

npo ra ia  ypgo a*» iya»n תז מז  g װ
ay omyi ?♦® ® ח כ®•״, ״גוד® ogn ay 

yogn yyaoy ♦a o ra? ,4» פארגאגיגאן*®(inayy 
 ױניסז. aya no lyoo®? ♦a ®ױף ניס איו o®a «ז

 g :•♦» oy oyn ,iynyoe׳a®o םיר ♦n צװײמגם,
oyp:go סן נ»ר P® .anoio.a ם m* v חיי i 

anyi p® anyi .ז*ין anoyi irogn a•© ayog 
ayrny g age pag• r i  lyrgaago צוי״ג צײם 

in g iir ,טנזװם «n גיט זײגעז םיר o®a , a m 
.w n g  o n  i t  aytygo i n n  tyigp iy a n  a»o 

ayo®o p® >4ני ® n  tiriMi an•® a*o irayn 
ii® j® רײזק yaigoiyi':yago נליקליכע, i a v  p 

mm y n n  oiaro ypgo im p מ םים  mmo סרי׳
aya p® v ®לײגמארפעז i י ®רכ״ג^ יװיסז® 

ig® •poron ayaiao. װילעז סיל ®tyggn v i, 
oango ay roga Dga ניס mi !*•r• a n  no 

lym♦ ®יו נים אױך ooyaro  ,lyoyaytw•® ig’ii 
 oaga n« ga ב<יק g tygga ay מצם מי-ניגדמי,

aag aya p®״ayo כאװצגמנ ®g ar r,• ר מ י  א
 jyaaa*•® צ< oiyaya ay i®n riy>iig ®ין הױפם

 n® v•® iiogn oyr n» צײס, yaynya ® געז
 זײז agf װאס םילעס, agj דערצעהיעז n אװז

װינסינ. אי און ©igDyayoi®• אי

pofi\t v חנרנאר און נײט?  rgר
:■ר״ז דעם צו ט׳ון

 «ז נריים איהר דיט ײיםיל —
? ,סיןנתן•

 איחם ענטםער נעח מיפיל?! —
 ײיו רח• jtnn« גארישעו־ gig אױי
ס««• *לט118ג |8אלט1< םיר : tg זיד
-----------------װינצינ®־, ogn דעז

tgn nrr אחיםנד 6ני סיר נײ יױ 
ivro•»» םיסםע־ :כ««ט

— o:go ער rovoovtra ngt:
 פר« איו סיסםער, ,onvomgt »יד.ר

tvtwotg ov ,םיר נײ ױיל1 דעם t’g 
ח «ריח םייןרער g •רייזען, צװיי gד י
V ,דער נילימרזד־ o״m v יז« __

קבצנים. םײ אח נילימחװ־ חןר יאן דײמחנ
ogn — םיך עס tvogiriwt t*tr : 

iDD3go ogn י8פ םיר V ogn ,imp g 
 ,,*רנײםמ tv איר g נין איד אםת,
 חי נים. איד בין קנצז קיין אנמ־

 ביידע ttig ניס ,D־״pg :אן ייד דא,
•tnvn 'f’Dg׳? ױייזעז,
 ■רײז jnv”D די : iv סאכט —

t'g חולאר. הונחנרט דרײ ogn חץסט 
נײ ip <ימן נלײמז ogti די, פ«ר
•vMnnvtg un נ«ד סיר  צייט~ וואן ,
 שינא און תונחװיס אין כיליגערע די ייז

 מײנ ד*ם tvovt ogn די Mg* דןלאר,
ng״n חןר נאזי נלייו riMnvwr•

ig? — ו איו* v t : נ׳ד װיל איו 
 vrrDgn אמײם. נלייךי ױינ1 דאם סןן
inומל איד ׳ n נײ אינקרלא״נז נ«ןי 

nvroin gtg 8 די אץ ?BJtmבער 
Vnrt םים מנרעךט dvbv ogn ײר

 תימריי• * v* np 1 •u't די ogit w «כער אין, nvoangt הונדזנרט סילי,
ארױס; ow ~ ־־ "־־

׳ ־ ט׳את

 עם f פארשםעהם איהר װייל —
ogn ן םיר»  sgn איך |1א ברזן g נעג

 שאר־ g 1אי ער tg אימתזעאן,- נלײר
 ngopgn ןהרליכער |g ױיל1 ז,gםgל

g ogn ר 100 :•רײו נלייכעg,200 לאר 
!םינף םים הונחנרם נים כערg ד«לאר,
 כעם אין igopgM דער װערם —

ײ אויס: שריים אין  פעז דיננם טיר ג
נעהן! הענט איוזר !םיסםמר ניג^ זיד

 און כעם אין אןיו איך װער —
 װייבד דער צו tgt און יוי1א זיך יב1ח

dip!
pvug tvv't. מיר און —

— tntvnv»Mig םיין איך שרקלמר 
t 1 פאר װייג p  ogtiי1 אוז ;יט, ױל 

סיר. םיס איק שםימם
,t oigt האכ, אין — . Mtg אויד '

ngopgM i n  .opanvi נױר נעפעלם 
to o

 לאמ אייר איו לgt ogii אח —
 ־pgn iv רnvם י״נשן סיר ? ברייען
 ײײנ סײן און ,tvMuvi ניס טױרים

ogn סיר g ognn םיתר א — איננעל 
u'p,־ l i r p  m >gj.g ! T 't  Tg Jgt 
tw ײ rv סיר נ t rg פרעה־ מידער איו 

«דס, םיאו! םיאו. לא^״.  voga* דיי
 t'g ov Iggtvjvo בײכייאץ, לאזי,

ynir• ץ סעריקא» אץ» rp  tvungn- 
iw ־־ *ומר.vtvt 1 דעי׳ g װער t'g 

 שינדערם, חױם די אלץ — ? ׳»לדיג
 g הערט איחר !ד»םוירים הינע ךי

m gn 105 :ng»inל־ װי  ניט ערי י
t יודחד; !װינצינמר r i  VonvoriMt 

100 grt o n  iv .דן^יר tvp ״ז tg י
ן . אי ן מ מ םינא די אבער מ

ogn ig>gi םיר g בחנן Igovj- איז 
Mg eg' ר פיט* לינ1צ ו ^ tv re tt

*H

ל. אב. מני צ ר  צי זייכער, נים זײנעז סיר — ק
an®• וי*ס vapa*n ♦צי נ»איװ, ®וו ♦®an סאכט 
 nayrn yoray ד• iyoyn« a’o lyayn .♦if® זיף

lya’a n i  n® סאל נאר ®•יר® jyiyn ,tyayapay 
a ogn« ה*ס a .oayaignyj v t♦ מניאו «♦a n 
oyova ין« aya דרעס ®u r n  •a — y a o o ia r 

aniropyougo ,oaya, סאב n® ayairorycngo 
iya®n — oagopgaoigp נאר lyiiyayBigp ya*e 

iyo’aj® t® m aary j^ יױם a typayn• *®דזיט 
n  Dyoaoeaga v t  tya*n oaya םילע ,iya«i 

vi® ♦ii זײז צי *a® ♦a age vaoa®noi®a®B 
o בײגאדקאסםעו n a  aya mb. יז עס װעז® ®aya 

oiyo’ai® o n  n t  Jiian'BO'i® a n  if ivoipya 
ya® I®♦ זײנע ®eayagena *a iyagn , t w n 

noan זו« מר i נז n ה וײ מ ײ  ay?♦♦ ײooyo 3 ני
a n  a®» d>«ii yuan ניס ױני*ו ayaקיין ליבעו 

a n i® ,װי ®ױסומנ typ^aoo n. װ«לס ד»ו 
 aya 1נ* ®רבײ» a®n 1®ײ ג*ט iya®n®a איהר

מז »נ  ®ײנ־ oayagna *a aya® tya®n ubpo נ
i® ,mytyi I ראס ♦®v m  t ט וי• םאר  פי»ז קי'| ני

n« ,»®i*o o צו n  tra*aa®i ד«ו v t  oray םר 
 די נאמצגןכעו ?ײ iya«n ,tyapnybn® זעז

yooanyo ,מפםיו• ♦®no ogion® a n  o ־♦♦« 
 ®־n aynywra■® ♦מין® די tyaayn tyiyn נעם,

o n  .tnytyu♦♦® iya‘ ♦ד no myo די oaya«rn 
t®» ® נאגריגדעםע. גוס : osnfc n® an♦® oov 

an♦® o®n ovnagB נעססרײפם » ogn n® ,a»vt 
an•® o«n נעװאמעו ? tyayioiy םיר ♦®: v 

o{J»*aooyj o»n an®♦, ד• מיי oayaorn זאיען 
yay••! tympagi .ססיסליכםממו •®*on® o®n a r 

ayiyooatrpi a n  t® ,oairoys 0? ®נריםצנס? 
ayiigi a״o .oo«ap »ן| בליינאז n  M n נדי־® 

oiyo יז« «yay♦® p וימו® oayii tyi«ip ® mb. 
ai»or nya*'ra®a *it* *in® v* דסו o  tynyor 

 נסגץ v®♦ םים iya'o®an »יו ו«ו n® פונסטעו.
oya vi® onyor an♦® aya® a*t® .00♦ toi® 

 yooary aya i® ,»•♦«♦ ajh na* עם«נדפונהס
ayj נרימנם® «®ayonaa tic t באדײטוננ a«B

an♦® one t n  ,t*'n♦ aya צד ל*נײ*ערװיי!ע 
on anyt v t  o«n oy t® .tyayj ד♦ מנלומם 

ya*aoy ,װאס םענ ♦®oon an 11•♦• ניס .o"aa®yi 
t« .myo tyonai ® Jityo v an♦® oaoo aye 

n  no n a o o  a n  um n n® ®®a ק»נםי»יד 
an*® 11« JBhmt זײס .ay tew  ayriaa « in y i

p. .צקי פ»ד־ נעיט yi'oni o®a — דאלי
 ®־ap oya mb ®ױםהסימװג aya a®b an•® דעם

a m®♦ י»םקידםוזע»ום r  t.® גכסיסננס ױאס® 
ayovM® ago, ײנינצ האבעז® oyoaOBago a*t 

 tyaon וײ װאס ,yoio yaayt •a בײצחיסײאר^
ago דעם ®♦an ,?!!®בײגעסר ®it♦ ,לאננ oy ♦ii 
oyn נױסיג Vt o*n agionnayoi•® ♦a .pn 

iya*aany♦ ® n  oyoraBago 100 פון נײסראנ 
aa' ,ayaoa. ק»הז סג ayaga 100 i t און yogiyi 
 an® t® ,oy הייסס דאיעל. 25 צו ראפספארט

a®B ׳tn r  t•® ayoygc נעזארנם m *nyj ® ני״ 
ayon® .ayo דסם דעם ana « o n r a w  an 

ag’agoyo ppo•  iiyj®♦ ײעט ױעלנע סססײסי, •
 v: ק*נם an®♦ ®ײנעל»פעז. ♦tot ♦a tytga ניט

 װעגדענדיג םאסײםי, ayinga aya t» ®נ׳צליסעז
iyi aya® ,•ayp ♦ayn i t  v t. יזאה»ז ®o n  v i 

yo'O•* ayo'*aa# ®♦♦at. a n  MB Dyaa®.יין ״® 
ayay♦ ים*.t♦® oprayaDjro 3 ב»י»םיםםזנ

oi®ao ײ vam♦ ג y, ױיפיל t®p ay, נצו־ אום® 
n tyoa®n♦ ווײט a vaiyo♦ פר®•®- סראסאםקיז 

vi®• tny♦ oyn vi® . n 3«j וחד ®יאגומירס 
B tynyi pm oy ♦n ,oyp:«a oa®o gt® rya־• 

yra ,װסד ayaayn ה»ם •®a.ayt ® iyt®ayiaya 
.nflrtyiu® ya® vi® piaar♦® tyou

1. J t — .םיל יע iya®n נ- דקם ב»סערי«ט® 
mb a«a ® מו מי ע  •״a®o® ayn vi® ii»ayt«p נ

yo’Dtr ayo’*aa® ®•♦a®, ayl,װי »וו ״ ♦®,V 
Dayan«iiyi pa®or tn® oy o®n, דער ד*ס *ya 

ogn agopya נעריאם נארניט o®M צו i t  iyi®t 
piaton® o n :״y ig ig o n  yocg.vyװענען ׳״ 

j« o '* f a n איו oyoyi עד מבילעאים v t  Dgn 
payor ^עגטוזיאים. אסח׳ז םים י®, ב»םײלינג 

oyn a®op®aya aya געםיהים. נים ®פנים c«a 
oy איו lm*v»>«a יע רי פאד װי איהם, םאר® 

lynya i 11® םײזענמע r r n  oyn .po:yt'io די 
ya pd ayrorayoii® *a n® aytyOייםו:ג1 .־ 

ooip oy .an®• 23 yotya ♦a a»D ר*ו ^  t® איי
a• מ סנ  yotya •a a®B . כסוזעגתנ ®נסרניםםישע ג

25 ®••goya yot«n>ypy p w  ® tynyi t•® an 
a n  ayaayn tab ,yn®J יצםינא®n® a*op*an a 

yo»or ayo**aa« ♦♦ao. aya״ •♦« «tio ti ײן! 
ayi»  ®״נער t® ,aya® nuaap yan®• פח -

 a®• 4•® 4>n« on•® coo®® to® nm J»n• פיחלס
vir kb סיר ijj||p 0 גארנ ךןר^ו tlllTfll
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 נערעגט איז *וריין טעג א״ניגע ינױט
 געביידע * pc שטיין גרונד דער נעװאדען

 ־,סא: דענװעד טון ביבריאטעק דער סאר
האג״טא־ אידישער גרעסטע־ רעד סאי־ױם,

ײעיט. דער אין ר-ױם
שטײגערנע, א דין װעט געביידע די  אױף שםאק, צוױי םרן באשטעהן •וועט זי

 דער געפינעז זיך װעט אוגטעריטטען דעם
 און סאניטאריום דענװער םון אפיס •אבס

 צװיײ דעם און סטאר דיסאאיעיאטױוע
ביבריא־ די םאדנעהדיז װעט פייאר טען

% טעק•
טאגיטא־ דענװער פון ביבליאטעק די

 צױ כםעט געװארען גענײגדעט איז רױם
 נענרינרעט סאגיטארױם. דעם כײט זארען

 ער .1JKH אין הארוױטש איזידא- זי האט
 אײגענע זײנע מיט גענריגדעט זי ראט
 כיא־ געראזט א^ין האט ער ביכער, •אר
 ער האט יאדזר יעדען און שעלװס די כען

 איז עס װען און ביכע־ ביסעי* א צוגעגעבען
 גייע מאכען מױאזט אױך געװען נויטינ

 איהם צו דאגהבאדקײט איס שערװס.
 באשטעהט װאס ביבריאטעיו, די טראגט

 זײן און :אמען זײן ביגעד, טױזענד U סין
 ד. ז. דר. אײדעם זיין םון געניאילען בירד,

 ביבלי־ דער פון עגט די ב*צירט קילאטער
אטעיז.

 דער געװען איז וזורוױטש איזידא•
 *מאדגען פון און ״^אנעביאט״ פון אנענט

 איבע־ אן אז כױינט דאס װאס זשורגאי*׳׳,
נעװען. ניט עי איז םא; רײמנר רי:

גע־ נייער רער פון שטיין וױנקער דער
 דעג־ דעם פון געװארען גערענט איז בײדע
 וועילכער דאדזש, םר. ■אסטכראסטער ווער
 דערצעהיכ^ נעיענענהײט דער בײ האט

 גענרינדעט איז סאניטארױם דער װען אז
 א דענװעד אין געורען עי איז גאװא־ען

 איז ער און סטאר גודס ררײ א םון קרויו־ין
מז קי ^ז צו סױיטארגסא *יז מ מ  סאס א נ

שיידס. וױנדאו פאר
 נעשאנאל פון באום םערייזס דר.

 דענװער דעם גראטולירט האט האסויטאר
 פאד געביירע נייער דער םיט סאגיטארױם

o n אפנע־ זיר האט ער ;כיבייאטעק 
 ביב־ א vא עס נױטיג װי דעם אױף עטעיט
 יונגען םון ט4פטאי,אנ אן אין ליאטעין
״ מאכט דאס קראנחע.  אזוי ניט פיהיען ז
 דאס און כיונטערער זײ כיאכט דאס עיענד,

 דער געגען געגעניפטאנר נוטער א איז
קראגפהײט.

 פרעזי־ רער גערעדט אויך האבען עס *
 םיליפ דר. סאניטארױם דענװער פון דענט

 כײם פוידשיננ, ה. דז^ײמס הייסאיט״ט,
ספױואה. חיים רר. און שװארץ דז״ט. ה. ריס, רעגא

אונמןחונונג םפעציערע
ו . י ױ ס ה מ ק ו ו י א

ן (׳•לוס ו .)1 ?ײ« •

 דעד אין פארקוםען ומלען היריננס די
 דער אין ביילדינג, אסאסיאיײצאן גאא־

סטריט. טער4ן:
 אנװעוענד זײן װעט זיצונגען די בײ

 גאוועמאר װאם קאסיסיע, גאגצע די
 אטױנטעד, יאהרען א םאר האט .ספיטה

 געחאאםען דעפאיט האט װעלכע און
 סאאוק דער אין סעטעלכיענט א ברעננען

 סאמיטעס קאנסערענץ די און אינדוטטריע,
 איג״ קלאוק דער אין צרדים ארע פון

דוסטריע.
 קאבפע־ ץניאן די פון מיטינג א

 דא־ דעם קאטיטע רענץ
שטאג. נער

 אײנגערוםעז האט זיגדאן פרעזידענט
 קאנםערענץ ױגיאז דער pc מיטינג א

 נאכטי־ דאנעריצטאג דעם פאר קאטיטע
 קאונסיא אין אפריא, טען2 דעם ׳טא:
 ביא״ אינטערגײעאנאא אוגזער םון רופ

דיננ.
 באשטעהט קאמיטע האנפערענץ די

 סעסרעטאר און דגמאן פרעזידענט פרן
 איד איגטערנײשאנאל; דער םאר באראף

 א. און פיש תשאזעוי םײגבערנ, ראעא
 דזש. םון באאטטע הוייט די — אנשעל
 מא־ דרעס און קלאוס דער םון באארד

 םון מענעדזשערס די םון און ױניאה כער
 דעם סון ילאקאלס קיאוקמאכער איע די

באארד. רזשאינט

 אגװע- אױף סיטי^װעט דעס אױף
 דער חיאקוױט, סארים געגאסע ויץ זעגר

 מיטיגג m מד^ן. דער -yvb יל^יעי
רער pa <דטגייחנר נוײ גממםען, װערט

מדנ״ ווט דך  w ow  rw m w  
lirnvj "1 מן ײ א^חור ױך ד  -̂ p rwiwnvi f u n  o w v t i h w.מיםיע _______ ,

pw?p פיױעערם j W
!אױ»מערר,זאם ׳י. װ. ג. ל. א.

 מאנטאג בענעפיט טעאטער דעם צוליב
 לאקאל דער װעט אפױל »טען אװענט,

מיטינגען. סער,שאן קײנע האבען ניט
 צוױי פאר איז בענעפיט טעאטעד דער

 װאס מעטבעדס פון פאמיליען ליידענדע
 אין יגעװען טעטיג יאהרען־לאגנ דינען

 םון מיטגלדיעד די און לאקאל אונזעד
 דעם קומען צו געכעטען זײנען 9 לאקאל

 עװענץ סער,אנד אץ אווענט מאנטאג
בענעפיט. דעם ’צו טעאטער

9 ל8ל?ק באארד עקזעקוסיװ
םשערםאן. גאלדבערג, א.פענעדזשער. הײמאן, ל.

ל א ת א תן ל ע ט ע ך ר ע ם

ײע־עז. באיזאנט איץ טים װעט איהר אזז יעװין. לואיס ד־ פיז יוניאז״ לואירע־ס נא־כתנם ויידיש *‘:טער;ײשא;איא דעי פון נעשיכםע די לעזש v אםערײא איז באװעגוי״נ איב״טער אידיישע די אנטיױיעלט זיר ר»ס עס װ• איהר, װײפם
 אנריקולטוד אידישע די

םאםײעטי הירש) (באדאן
 »\ים• מ*ט םא־םערס צויזונפטינע »רע הזןיפם

 אוים• זיר װי ארז ם*רם*ײי װענעז ממפםע
 גױםש איחר װעי שװינדיעדם״ םדז *ודוימעז

םארם. אײ*ר  1*אכא- איחר אײרעי״ דעואזיםס «ײנע נים
אונז. ט ם ויד

 םרײ אבסײוט איז טאט אוו cm «ונז*ר
J הוםם אדיר ש־ײבט י i־v r : r. ‘

 * כמ « שיו — שבת אויםער טעיליר אשעז
ז — ?ו:ם«נ י •* -.j»» 1 נ
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c דעם צו פער־קספיטא די דאש םאכען צו אויפמערקזאם א*יך נױטיג פאר האלטען כ*ר r « r n 
 צ״יט פון ארויפגעלײגם לאקאלס די אױ־ װערען װעלכע אםעשםענטם, עדע7אנד אלערלײ און נאארד

 דעם פון ביכער די אוי־ האלט איחר וועלכע טיטגלידער צאהל די לויט בא־שםיםט װערט צײט, צו
 װעט עס ירניאן. װאירקערם גארםענט ליידים אינטערנעשאנאל דער פון דעפארטםענט רעקארד

 דעפארטטענט דיזען צ־ אופן אפיציעלען אן אויף אינפארמירען צו טובה אײער אין זײן דעריבער
 נעםט מיטגליד דער װײל דעש, צוליב זײן דאס מעג שםרייכט. איהר װעלכען םעםבער יעדען װעגען

 אנדער װעלכע א־רגענד צ־ליכ אדער דװם, איז ריקשטעהענד איז ער װל דערפאר, אדער טראגספער א
 א•; פער־קאפיםא צאהדען דארםען זאלען לאקאלם װאו פעלע, פארםײדען װעט דאס און אורזאך,

 ארנז זיבעד ז״יט ארגאניזאציע. דער א*ן מעהר ניט באטת ױינען װעלכע םעםבערם, פאר אםעסםענטם
 דעש אין שולדיג געבליבען א״ך א*ז םעםבער גע־שטראבענער דער דױם וואכען װיפיל װיםען לאזען
א*הם. שםרײבט איהר דואש מא;,

אײער כרידערליך

H. A. SCHOOLMAN,
Dirrctor Record & Pub. Dept., I. L. C. W. y*

װעכענטליד דאלאר 200 ביז so פץ פערדינען קענט איהר
בעריהםםער דער אץ קורם « נעהטט
' ל ע ש ^ י ג ם נ י נ י י ז ע ל ד ה ו ק ם

גארמענטס. םאר לײדיס קאײדער קינחןר און מיסעס םדייען, םעלס, םון
 אוו דרײייננ נרײדינג. •עטערנ^ כי«מז צו יעדנעז דעזײניננ

י •*“ -------------- — ־ י ׳ י ״ • __ _ ______ . פא־ סרוהל םיטשעל גוןרםענסס טאר פאר דרע̂מ סוטס, היאזיזס. פ*םעז ̂הר. 50 איכער גענרינדעט י עדיי־יכט ח»ם סהול ־די רעזואםאטעז. בעסםע םיסםעפעז, נײע אידעזנן, נײע ̂ס נוםן1 *יז עס«מ {•?ריגע » ם״נס סמר דזי״נינ( םינדזןי רעי »׳! «ורס » װ״רז •1אויש*ו<ערנע זיר לײכט זעהד איז עס אוז פי־ייעז, און כיענער פאר ■ר«ום«סיאן נום« » V2"i v ■ויסיעתןז ן«ר״ז בארינגונגעז ך• ז .lrurcmtt im ז»'« »יחר אום יײנענער אין imri נענעבזוז ײ?ם יזנסאגס גאזוגד«יזן i\ זמדאז ?יסםםע די זײגצז סיר לײכנמ. זעחר■ r« rmiap אםזוי״קא iw ײנמי̂נ וולזגרלײ «ײתו וװז •זדטיאנם םיר . קלאסע;. אוועגט אח טאג ®ר*ים»נ. אח סיטײאוי מאנטאנ, *ותנידייאסעז סקוהצ. אוגזזנר אט דעםאנסטריישאן
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מײדזנר. כתנ״ם און
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ה צ מ

 מעלות״ arc טצה ״די
מצה־פאר־ מצח״טעדן• מאנישעוױטץ

 פסח עוננ ךער — קעיק־מעהל ׳פעל
ען מיליאנען פון  נאנ* דעד איבער ^

װעלט. .צער

•רײ

I

 ױניאן כדילאדס לײױס דער אץ
38 .לאקאל

״ * >#י ן
)oi?r זײ• ויז .($

 טא *װגעשיקט. ח#ס קאוגסי? ךער
ypgD סעםבערס אוגזערע ױ\י ?^ען

f» ^ידוממן װארימער n רוף i n  pc 
 ¥רג*ני!יוױ¥נס״ק¥סיטע חנר pw ױד^ן

 נ^וכע- גרױסער דער אין םיטחעיםען צו
 מארשםאר• װעם װעיכע #ארנײם לער
tvp די פארמןסערען און ױניאן אײמר 

ײה אונזמר אין קןונדיצי*גען  אונמער טר
 ארציײ צו אױס אונז קוכיט עס וועיכע

יענען. און טען
 פאדאן איז זאכען װיכטיגע סןי »

ײ ״פארהאגדלען צו  קוםענדע אונזערע נ
 װיכטיגע די םון אײ;ע םוןרזאםאונגען.

 װעט טאגעס״ארדנונג אױפ׳ן םראנען
 פאראײ- םון םראגע די זײן גיכען אין

 דרעס־ די pc 90 ילאקאא מיט ניגוגג
 צוזאםעננעשטעיט קןוסיטע א סאכער,

ע םון  אין זץי װעיען אאהאילעז בײי
 •י״ע- אויסצוארכײטען םארנעםען דכמן

 םאר־ צו Dip אזױ וױ און װען ;ער
 װעילען •ילענער אלע די וױריזאיכען.

 די םאר װערען ם*רנעבראכט אנער
 דאס האבען װעיען די אח םעםבערס

 װי אזױ סראגע, דער אין װארט לעצטע
 וו*ס םראגען װיכטיגע אנדערע אי*ע ,אין

ױגיאן. אונזער םאר שטעהען
 אז האסען׳ און גאױכען צו איז. עס

 םאר- מעהר זיך װעילען סעמבערס די
 אגגע^ע־ ױגיאן די כױם אינםערעסירען

 ס<ר- צו ניט זעהן טאהע און גענהײטען
 פארזאמאוננעז, די באזוכען צו םעהאען

 װעיען גערוסען װעאען זײ װעאכע צו
אםיס. דעם סון

סעק. ז, י ז י י ר ד ב.

 םון פעדערײשאן דעד פון נײעם
אנשטאלטען ׳^לאנטראפישע

פץ םיטינג יעהרליכער טער17 דער
ט*גד״. ם^דהעדס ״װידאויד די

םארגעקו־ איז דאנערשטאג ׳ לעצטען
 םון מיטיגג יעהרליכער מער17 דער גיען
ד/ םאטהערס ,װידאוס ״די אנ  אײנע ם
 זײנען װ^וס *נשטאאטען, 91 די םין

ם^דערײש^ז. דער אן אנגעשאאסען
 מאםהערס דער פון אויפגאבע די
 װאם םרויען, די העאםען צו איז פא:ד
 קיגדער מיט אאמנות גענאיבען ץיעען

 דורכשל#נען, ניט אאײן זיף קע:עז און
 סענער זײערע װאס ׳דעם דאנק א און

 זײנען סיטיזענס, הײז געװען ניט זײנען
 װאס היילו״, דער צו בארעכטיגט ניט זײ

 ביר־ pc פרויען צו צאהאט סטײט דער
גער.

 די װאס יאהר, דבעצעהן די םאר
 גע־ זי האט עקזיסטירט, ארנאניזאציע

 דורכצושילא־ אלםנות טויזענדער האאםען
 קינ״ זײערע ביז יאהר אר1 די זיד גען

 וחנן עלטער, אן דערנרײכט האבען דער
 זארגעז נעקענט אאײן שױן האבען זײ

זיך. םאר

9 םעקשאן ,8 על)ארטיר
 אנהױכען זיך זאל ירניאן װ. נ. ל, א, דער אין םיטגלידערשאפט

 ארי־נ־ דעש פ,־ן םאנאט, אין טאג ערשטען דעם פון רעכענען
. טעםבער. אלס קוםען

 פון טען26 דעש נאך איז ילדאן דער אין א״נםריט דער װען
פלן רענענען אנהליבען םימגל־דערשאפמ די ?יך זאל םאגאם

םאנאם. קלמענדען דעש סון טאנ ערשטען דעש
jI י

 אל־פ־ ללערעז '•דאנס לאקאל פלן כאאםטע אלן סעד,רעםער
בעזעין. דיזען דלרכצלפיהרען ■ינקטליך געםאכט מערקזאש

ױניאז. לל. ל. א. דעפ. פובלילןיישאן און רעקארד

H. A. SCHOOLMAN 
Director

 ליבערמאן און װאלדמאן
לאיערם

802 BROADWAY, NEW YORK
Wwtfc MSSM24

 דרעם און סקױרם קלאוק,
35 לאקאל מניאן פרעסערם

!אויפמערקזאם פדעםער, דרעס

םיםינג וענעלעוי א
לוערען אפגעהאלטען ודעט פרעסער דרעם םלן

 אפד־ל טען6 דעם מאנסאנ,
האל בעטהאװען אין

םםױט טע6 איסם 210
 עקז״ םון באריכמען װערעז אױםגעגוםען װעלען עס װאו

רעםארם. א£ים און כאארד חשאעט און
 צום קומען צו אויםגעטאדערט װערט •רעסער דרעס יעדער

פארהאנדילונגעז. די אין נעםען אנטײא און סיטיגנ

.35 לאקאל באארד עקזעקוטױו
מענעדזשער. ברעסלאוו, דזש.

w r o r s ױד«ן disj
סטױט טע2ו און עװענױ פינפטע

דעס ביז װערען געםאכט װעלען װאס דעפאזיטם אלע

ן20 ע לגיגעו װעלעןס

T"אינטערעםט »i
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אײ<וד אונז ביעננם
אעסערעםט

*פריל:וטען דעם
 די ריט געלו־ אייער טרענםפערירען נדר בוך, באנח 1

׳ זיייט. קו<ן אר<יר^גדיו׳'4 טערעםט׳דם, .’<
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!שפעטער
 אנצר צײט די איי איצט

 UM?o רער װ״ל םאננען,
 אי|.ריםלעש אן. •געהט
 ̂רו־גײז זעהר דאס וװעט
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vTATTMCNf Of TBt OWNERSMff. MAN 40E * MUtf, CIRCULATION, ETC., REQCIHKD iY.״s rm  act or coNottss or acc. i4, itn.1 •f th• *״••Mr • י יי»ײ  T«*R»r _T M A , I 4
S .  T ,  i *  April 1,' i r j o  

t i t  14 of N w  Y#rfc, Co«*tf of If#* York, §9. 
Bofor« n«■, « Notarr ISiAlie in and for

tb t $tttf  an׳i (ountf tfotrtaId, ftraonallr tpptartd 
N A. ^booIiMau who, hiving be«n duly awora 
gcroiding In lair, d ryo in  and tayt that hr la the 
huajaeaa mt/iager at the Crrerhligkeil and that the 
following la, to tha hoot of hia kwowledgo and 
holiof, a trwo atotaaoeot of dM owntrehig, auiaago• 
■mo(• •(<-., of iho oforoaold publication for tha 
Aata ah•*a ia the ahora raptioa, required hr tha 
Aet of Aogoot 34, 1913, embodied In •eclioa 443, 
rental law• aod Regolatiana, printed on the ro• 
tore# of tide fort■, to wilt 

1. That the ■aMae aod addroooea af the pub• 
Uaher, edlter, ■ angiag  odltor, aod huaiaraa tail• 
agar• arot
Ftthttaher: International lad  lea’ Caraeat Vorkora' 

Union, 3 Wont 14th St., New York. N. T.
Editor: *. Yanofakv, S W. 16th St., New York, N.Y. 
Managing F.Jitor: Nooe.
OnalooM Manager: H. A. S<koolman, 3 Weat 16th 

f t . ,  New York, N. Y.
I . That tho owner• ate: International l.adieo

Cnraoot Worker#’ Union, 3 Weal 16th St., New 
York. N. Y.
Rforri• Sijmart, PrraiJent, 3 Weot 16lh St., New 
York, N. Y.
Abraham Bar off, Sri retary •Treaaurer, 3 Weat 16tk 
f t ״  New York, N. Y.

S. That tke known kondk-tldera, mortgagee•, aod 
fiber ooom ity koMoro owning or holding 1 per ten• 
or aoro of total oaaaot of bond•, mortgage•, at 
Other error!non a r t:  Noao.

4. That tha two paragrapka ■ait •kora, gluing 
the mama* ml tha ewooro, •tnchhaldera, and aecatliy 
hr*-*—  if any, contain a•( only tha lint of atnck- 
holder■ and ■*carter koidert ■a they appanr ■pan

t  hooka of tha eeapaay hat alee, ia caaea where 
at or kh older or oocwrity holder appear# upon 

the honha of tho compnoy a• tmate# or ia aof 
other hdoriary ralotioo, the name of tho peraon or 
oovporation far whom aurh traatao ia acting, ia 
glue■: alM that tho Mid two paragraph# contain 
etatemeuiu embracing ■Rant'• fuH kaowledgc •ad 

•f •u t« the ciraomataacra and condition• nnder 
I atorkheldoft nod •ecucity koidara who do 
appear upon tha hoaka of tho company a a

___ jeo. bold •lock and •ecnritiea ia a capacity
Other than that of a bona fed■ owner; and thin 
a Seat baa n• reaaoa to believe that •n f  other 
poraon. aaaociatioo, or corporation baa any intereat 
direct or indirect 1■ tho •aid •tork, bond(, nr •the• 
aocnritiea than aa •o ■toted by him.

IT. A. Schoolman, 
Buaineaa Manager.

fimrorn and aubarribed before me thin 27th 
day  of M.-trch, 1925.

Siemoa L. Hamburger, 
Notary Public.

(My romaittaioa expires March 30, 192G)

Dr. Maurice Perlstein
סױרדזשען און םיזישען

1310 Morris Avc., Bronx, N. Y. 
Tel. Bingham 931S
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פרעסערם
פ םון ת ו א ל ס

o די דאם וױסען זײט r o  i r ’M•
־ iqt װויוחןט ורעםיז *ו צאך  מ

 אי«ט pg rntrn טיר װאם צװויע,
 <ײ• ןותעסענםע רי מיט נעסאכם

 האלץ אויף |Mgצונ«של ארער װענד
 איג* פון נעײטיין ערסלערם זיינען

 אייד פאי פ׳נקטארי-דאהטאר זער
 סין געריו חנר, t>n יייען׳ «ו .נעוונד

 «ו»א' די און ועך צואװאריסטע די
•W* IgeBDits צל ברעננעז לןין האצץ רעטע

 ■עטענט נ״עם איגזצר נאר ױזט
 וועלמ לײוחמר, קוסערנמ די מיט
 די nn iirupw: אנערמענט א־ז

 וואסמג* אין צפםסערסען גרעםטע
^ הענםם אלס ט*ן סוי ס אני  ווי>• ס
ן ברעטצאד• ער

די גײ ג*יןיס«ו *י

 ןלאש אםמױסאז
 ח»־1 װעלװעם און

האםפאני כאארו
יארק נװ עװענװ פינמםע 123

.9280 אשלאנד טעלעםאן
 לײממס© דו אויד ■ארקוייען מיר
 6סי סםים ®רוקענ* סטיםערס. כטײל

גאיאנ^ע. א
ב**':* •ינקיגג ווויך חאבען םיר

ג איז בעספחנ די — םארק̂ז
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שיק פה קלאוקסאכער
ױניאז• דער פון לענען אץ פאס־רונגען אנדערע נאך

אי6א דעד ,5 ט  לאסײא ר״
 ע־שסער דער געױען איז שיקאגא, *ין

 דעם גוטגעדױיסעז ה*ט װעלכער <#קאל,
אגרימענט. גײעם

 ־2א איז דארטש׳ טען14 דעש שבת,
 םײ סיעציעיןער א געװארען נעחאאםען

 איז פיטינג דער דעם. װענען םיגג
 ®•ריײ אונזערע באזוכט. גוט נעװען
 איגטע־ און שעהן זעהר האבען טארס

 און פוגהטעז *<ע דיסק־טירט איגענט
 אייג^סײ אגריטענט דער איז ענדע אם
נעװארען. אננעגוםען טיג

 לאהאא פון באארד עקזעיזוטױו דער
 םארנוכען שטארק זעהר איצט איז 5

 איג־ װאס פראגע, די םארהאנדאענדיג
 היאוה־ שיקאגאר אלע איצט טערעסירט

 אכיע־ די האבען באװאוסט, וױ סאכער.
 טראנען צו באשיאסען םוי־ױען ריקאגעי

 א הײסט דאס סוטס, ״אינסעםנעאט״
 א אנישטאט דרעס א כייט דזשעקעט
 ״א־נ־ דער סקױרט. א פיט דזשעקעט

 איז געטאכט דא װערט סוט םעםבעיט״
 די איז אויף אין ער8קיצאוידשע די

 ?אאוק־שעפער די א*ן דרעס־שעפער.
 און דזשעקעט רעש אויף סען ארבײט

 דרעס־שעפער די אץ ;װאף פון דרעש
 איז עס שטיין. פון כיען ארבײס אבער

 יןיא׳ײד די דאס יאנע׳ א צו געסזטען
 דרעס די אז טענה׳ן, מאנוםעחטשורערס
 בײ צוגענומען האכען טאנוםעקטש־רערס

 דרעס־ניאגוםעה־ די קלאוסס. די זײ
 קראוק די אז טענה׳ן, וױדער טשורערס

 צוגענופען האבעז םאגוםעלטשורערס
דרעסעס. זײערע

 כיאנופעק־ די װעלען םסתםא נאד
 איז עס װי זיןי צוױשען שוין טשורערס

 איז קי*אוין־טארער די ב*י דורכקוטען.
 דזשוריסדיקשאךפרא־ א גאר גיט דאס
 ײײיצ לעבעגס־פראגע. א באגית נאר גע,

 גע־ איז סוט ״איגסערבעיט״ דעד אויב
 דער אין גאסט לאנגער א זײן צו קומען

 עד וױ אזױ אין קאאוק־אינדוסטריע,
 דרעס־ די אין געפיאכט טאקע װערט

 געװײ א צו דאס פאדה^ונערט מעפער
 קלאוה־ די אין ארבײט די גדזוד סען

 דעד אז זיף׳ פארשטעהט עס ^עפער.
 ארויסצופלאנ־ דף װי װעג אײנציגער

 ארײ:* זיף א-ז פראגע, דער םון טערען
 אין לעבען און ילײב בײט צואװארפען

 און קעםפײן ארגאגיויישאן דרעס דעם
 ױניאן טאבער דרעס דער םון מאכען

 די װי ױגיאן שטארסע און גוטע אזא
 אזמא־ װעאען דאן ױגיאן. קאאוהמאכער

װערען. נעאייזט שנעא םראנען כע
A

ױניאז, פינישעריז די־ ,59 אאקאא
 אנרײ דעם גומנעהײסעז א׳ײד שויז האט

 װאס מיטינג, ספעציעאען א בײ טע:ט
 צװעק. דעם פאר נעװארעץ נערופען איז
 גיט־באזוכ־ א געװען איז מיטי:: דער
 באדײ־ א *טעהנער.•• א זעהר און טער

 59 אאקאא פון טעסבערס צאהא טענדע
 זײע־ אין הזנכעדוגכ א באקופען האבען

 זײ:ען סקײאס די װײא •׳עס6װײדז״ רע
 ברענ־ עטאיכע םאר נעװארעז געהערט
̂עא, װי טעעס,  פון סאוערס באטאז אט
 עדזיט ;װאך א דאאאר 24.00 צו 20.50

 צו 32 כון — אײ האאס בײסטערס
 בי, קאאס בײסטערס 6עדז׳ן ;דאאאר 35
 פעאער ;דאאאר 31 צו 27.50 םון
 ״פעאער ; דאאאר 31.00 צו 27.50 סיז

 א דאאאד 32.00 צו 27.50 םון הענדס״
 אין אאעם איז אאקאא דעם אין װאך.

ארדנוננ. בעסטשז
A

 דעם װעגען נאף האט 18 אאקאא
 ספע* א געהאנדעאט. ניט אגדימענט

 געװאחןן םאררוםען איז מיטינג ציעאער
ײאןי״ נעססטע םאר

 זיף האבען םיטינג אעצטען דעם בײ
 געטעקסט 18 אאקאא םון מעםבערס די

 דאס אסעספענט. אן דאאאר 2 םיט
 עט־ העאפען צו אויף געהן זאא געאר
 ניט קענעז װעאכע מעפבערס, איכע

 זײעד צואיב באשעםטעונג קײן קריגען
עאטער.

A
 נוטגע- אויך שײז האם 81 אאקאא

 ספעציע־ א בײ אנרימענט רעם הײסען
 געהאאסען איז װעאכער פיטיננ, לען

 די פארטמ. טעז24 דעם געװארען
 געהעכערט איז קאםערס די םון םקײא

 #װאך א דאאאר 50 צי 45 םון נעװארען
 װאך. א דאאאר 45 צו 41 םוז מרימערס

 סקײאם די פוז עראבערונגעז די אויסעד
 קאםערם צאהא באםרעפענדע א וחנצען
 וױײ זײערע אין העמרונג א קריגען

 אנרײ יעצטמען דעם אױט וױי^ דדפעס,
 די פון פארדינםטען די וחנרען םענט

יעהר*יף. נעהעבפרט מווטערם
 תצטיגען דעם םיט *ייגקצאנג אין

 אז געװארעז נעסאכט איו אגדיסענס
 מון פארדינסטעז די m אונטערזוכונג

איז 1924 יאחר Drr דירד קאטערס ד%
«tגינ מ2ע ײ״ימים׳ ״ ״ג *י ^ 2*3 ״ תףן 2ססס, װי want «רדינט6 י#מר

 וױידזמעס אין העכערונג א יןריגען ראר,
 און װאף א דאאאר 5 ביז 2^0 םון

פעברואר עד׳פטען דעס פון פעי״ ״בעה
.1925

A
 מא־ קאוט רײן היגע די ,54 אאקאא

 שװערע א דורך איצט פאבען . כער,
 זײנען צײטען געװעהנאיכע אין צײם.

 גע־ װי אעדיג מעוזר ארופגעגא;גען זײ
 ערגער, נאף איז איצט און ארבײם#

 האבען שעפער גרעסערע פאר א וױיא
*עטאדט. אויס;ן ארויסגעפוםט

 צוזאמען באארד, דדטאיגט דער
 ערנסטקײט די װײסען אאקאא, פיט׳ן

 צו םענאיכעס אאעס טועז און דערםון
 רײנקאוט די פון אאגע די פארבעסעיען

פאכער.
A

 װײסט און דרעס ד• ,100 אאקאא
 ארגא־ דעם אן םיהרט ױניאן, פאבער

 עס אעבעדיג. זעהר קעפפיין ניזײ״פאן
 ניט־ די ארום איםאעטס צוטײאט װערען

 מײ יאקאאע די ^ןעפער. ארגאניזירטע
באזוכט. גוט זײנען טינגען
הא־ 100 אאקאא פון פיטנאידער די

 טען1 דעם פייערען צו באיטאאסען בעץ
 טאנץ. פײדז^ענט שעהנעם א פיט פאי
 דריםאאנד־ אין םארהופען װעט דאס
 זיך אערנען םײדאאף אונזערע האא.
 פריה־ דעם םאר םאאקס־טענץ די *שױן

אינגס־טאנץ•
A

 טײאארס, אײדיס די ׳104 אאקאא
 מען און סיזאן ביזי א געהאט האבען

 נאר אװערםײם. סף א געארבײט האט
 קופט עס װען גאיקען, אאע די .פיט

 QV1 אז ארױס, זיד װײזם יאהר׳ עגדע
 םון הכא סף םארדינט פען האט יאהר

 אײן אין דאאאר. 1,600 ביז 1,500
 דער איז װעאכער יטאפ, טײאאר אײדיס

 נע־ םיר ראבען שטארט׳ אין גרעסטער
 העכע־ א קריגען צו םארזוף א פאכט

 פאא דעם אבער װײדזשעס, איז רוננ
 םיר אײנגעגעבען. ניט דאם זיף קאט

 באניײ די צו אז זינער. אבעי זײנען
 םיר ויעילעז אנריפענט דעפ פון אונג

 אינ־ דער םאר סקײאס בעסערע הריגען
דוסטריע.

 צו באישאאסען האט אאקאא דער
 םאר־ א פים פאי עחפטען דעם פייערען

 קאםונע״, םראנצויזישע ״די שטעאונג
פעפבער. א זײעחנן פון געיטריבעז

 דעם באזוכט דעכם וז. ױרזשין
אפים. באארד דזשאינט

הא־ פארטש׳ טען18 דעם םיטװאך,
 נאםט חשוב׳ן זעהר א געהאמ פיר בעז
 דיעדקװאטערס. באארד דזשאינט די אין

אין װען נאכםיטאנ, אזײגער זעקס ארום

ן חאנמן העדקװאםערס די  י געםונען ד
‘ באגצנצדש די

2 ׳עיקאגא — גערעכטינקײט
 אר״גגע־ איז פצסכערס, צאח^ גרױסע
 ארג״טעדפיחרער אילטער דער סומען

 אוגוער דענס. גצנאסע העמםצר, און
 און דערסענט באיד איחם האט עוים

 אױפ- עגטוזיאסטי׳ש זעהר איהם האבען
 אן געװען א»[ אױפגאפע די גענומען.

 גע־ איז גאסט דער וױייל הארציגע׳ אפמ
אונערװארטעט. סומען

ױדט דעבס׳עס געג.  געדױערט האט ו
 לורצעו דיחוד אין אבער מינוט. 20

 ים א אױסתד;ײ?ט דעבס האט צײט
 ארבײטער־באױעדנ;. דער צו יציבע -פון
 ױג״ איריטע די געאדבט זעהר האט ער

יאנס.
ץ דינען םיר עטאי  גענאםע נײט .

 וױדקריןי דינען דאס נאזוך. דעבס׳עס
סןן אונז םאר געװען  גײסטי־ םון פיגו

פארגעגיגען• גען
ביאליש, ם.

באא־־ד• דדטאינט ׳עיקאכא פענעדזיעער

 מיטינג טשערמאן שאפ קלאוק
 • א — שבוז לעצטען פון

ערםאלג גרױסער
• ן זײס פון ושרוכ

 צװײ ארע פיטינגעז אזעילכע 9 װערען
 אט םון רייהע עריטטע די און װאכען.

 איבער־ םארקופען װעיען פיט־נגען די
 “א:א: װעט פיאץ דעד ^בת. אכט^ג

 ״גע־ נופער געקסטען אין װעדען סירט
׳.,רעבטיגקײט

 א דין װעט פאנאט א פא̂י אײן
 םון פארטרעטער שאפ אלע םון מיםינג

 עריפטער דער װי אזוי דיסטריקס, דעש
 איע אויף ^בת. םאראכטאגען מיטינג

 ײע״ באעפראכען װעאען פיטיגגען דיזע
 טאג, פון פראגען װיכטיגסטע די רען

 דער און טרײד דעם אנבאלאנגט װאס
 אלגעםײנע טאנגע אויף און ױניאן׳

 םין פעפבעריעיפ די װעאכע אין םראגען,
םאראינטערעסירט. איז ױניאן דער

 מײ דיזע דאס האפען, צו איז עס
 יע־ די א ארײנברעננען װעאען טיננעז

 םון רײחען די אין טעטיגקײט און בען
 פאיער דרעס און קצאוק גרויסער דער

 גאנצער דעד פין נוצעז םאר׳ן ױניאן,
ארנאניזאציע. דער םון פעמבעריעיפ

.a r«f fit *ft*;
 װאמט ױן אדג״טער, דעם פאר ציע

 ״jm ׳צט^נחמ ביװעגונג ױדאן טר^ד די
 ,י וױ וױרהואפצר V* און נער

 אץ נאנוצען אדנ^טער ר> װאס פיט^ען
 אר8 און עיןדסטעגץ פאד׳ן האטף דעם

 האט *ויעוט גערענטיגקײט. סאציאי^ער
 םון »ו וױסען, געי-אזט האכפאן ברודער

 דין ער װעט וױיטער און א; יעצט
ט צוואפען v די פי j דחוס- 'ארקער 
 מאנטרעאלצר די וױניצט ער און פאכער,

• חור א»ן ערפאאג פאכעד קיא*ין ר ^ ױ  ו
^ ץר און ארבײט, דיגער אפ  "\1 אז ח

מער- חור פון הילוי די אויןי און פיה  אי
iw■ דעם אין גע^אגאל nW iH אמא״ 

 פון צ^ס אץ און ניזאציאנס-שאמפײן
פדסט דין ניט װעט סטרײמ  1ד אז ן או

 ודסצו װצלען פאכצר ק*אױן פאגטרעאל
 און פרנײסען דיוע ?געצען צו אזױ װי
 מצן װעט פונדאפענט דעם אױף אז

 וורב״טער, היגע די דאס יוניאן א בױען
ײ, אעטערנעשאגאי די אײף וױ  װע״ בנ

^וטאיצירען׳ יןאנען לען
 אין ׳עוכערט ברודער וױ דעם נאף

 די איז געדעדט, האבען גריםארד ם. בר•
 און אײפעטיפיג, רעזאלוציע פאאגענדע

 געװי״ אגגעדפען באגײסטערוגג, פיט
. ג רען

חד םארזאפעאטע די ״פיר, עאי-  ׳
 פיטגאידער, אקטיװע און אעגאטען

 אנער- און דאנת אונזער אויס דריקען
 האכמאן דז׳צ. כרודער צו קענונג

 אוגערסידאיכער און גוטער זײן םאר
 און אמאגידרען הע^פען אין ארבײט

סטרײק. אונזער פירען
טעטיגסײט, די אז האפען, ,פיר
 אוגטער• ה^נפאן כרודע• װעאכע
 גע• װעט יארק, ;ױ אין יעצט נעפט

 און ערפאאג, כדט װערען קרױ:ט
 זײן פיט צוקנפט דער אין װעט עד

דער גוצען גוטע ברענגען טעטיגקײט

 מיטיגג דעם פון פארזיצענדעי דעד
דז״טײקאבס. ט. ברודעד געווען א-ז

נמ,ןש, טדײד־ױגיאן• פיט
ש. י. וןעגעדע. פאנטרעאא׳

:דעען שטדנדען די
 ביז 5 פון ראנערשטאג, און פאגט^ג

 12 ביז 10 פוז שבת םארגאבט, 7
פארמיטאג.

• ערשינעז שױן

The Womens
Garment W orkers
A  H isto ry  o f  th e In tern ation al L adies G arm ent W orkers U n io n

ױניאן װאירקערס גארמענט לײדים אינטערנעשאנאל דער פון געשיכטע די
נעבונדען עעהן א:ן פארטאט גרויםער זײםען, הונדערט 6 איבער פון בוך א

»;ן גע«רינען

לעװין לואי דר.
פי־ן^ען. על;*נ*םי*ע און סןציפלע איבער װעדק נ#ד#נרערע אןן פרפנקרײך״ אין ״סינדזקאליזס פון פארפאסער

 האבען און ױניאן אונזער וועגען באגױו» אטת׳ען אן חאבען זױלט איהר אויב
בוך. דעם לײענעו צו ניט פארמעהלט טו לעזענדיג, פארגעניגען גײפטיגען א

דאלאר. פינןן איז בוך דעם םוז פרײז דער
פריח העלפט *אר מף א באקוםען קאנען אינטערמךטאנאל אונזער פון םיטגלידער

. ‘Br־ $2.50 פאר
בלויו כוך דעם כאקוסען םען ק#ן פרײז דעס פאר

װעסמ 3 אעםערנעשאנאל, אונזער פון $פים אין
׳1 ■ י ■ ארבײט. דער «ון געחענדע בוך דעם קרינען קאנען זאלען י1 כדי פארנאבט, 6J0 בױ אפען זיץ אפים דער וועט דאגערעכזאנ יח םאנםאנ

טאנסילם שלעכטע פה ניט לידט
ה״ילעז לײכט עט קענט איהר

סענטע העלט ױניאן
סםריט םע17 א־סם 131

 און טאנסילס אױף אפערײשאנס פא•
םאר געיעכענט: װערט אדעגאידס

דערװאקסענע םאר דאא., 25 קינדער
ו^אאר. 20

GERECHTICKEIT—(JUSnCE)
 אאע פון ארנייטער

 םפראײ• אענדער,
 די און נעש

 ןײן ױעט ױעאט
ן ע ר ע י י •

 החזהתי כצרסתי
ארוה. ואא

.)6 כ״ז, (אױב,

 גערעכפיג• מײן אן
 זיך איך חפלט קײט

 װעל און צמפיק׳
ןוולאזען. ניט איחר

ױנייאך װארסערם נארטענם ליױיס אינטערנעשאנאל דער פוו ארנאו אסיצימלער
PRICE 3 CENTSNew York, Friday, April 10, 1926. 192S ,ײל » א  IgBlO ,ײטאג פר

 טעקס s ב«שליםט אינטערנעשאנאל
רנײט8 ארגאניזאציאנס נױטיגע פאר
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שטעג־ איז אינטערגעשאנאל אונוער
 אמאגיזא״ װיכםיגע םיט םארנומען רינ

 זיך םארענדיגען װאס ציאנס־קעםפײנס,
 װאס סטרײקס׳ גענעראל סיט ױב אס1

 געלם. סף א יוניאן דער א• האססען
 ארגאניזאציאנס־ די אפילו װען אןן

 שא«• בילריז פאראותאכען ספספײנס
 געלט. גענוג אױף עס קאסם ססרײסס

 אויף איז שאי״סטרײת פארצ-י:ענער א
 דאס אבער כיסען. טײערער נאנץ א

 ײעיען געטאן דאר מוז און ךאו־ף
 די דאף עקדסטירט צװעק דעם פאר

 צײט צו צײט םון מוז מען ױניאן.
 גארטענט לײדיס די רײניגען נעײען

 װאה פסואת־שעפער, די פון !תדוסטריע
 סלןעב־שעפער. די םון ;אן ז*ף .קצײבען

 איגדצפ* דער אץ זיר פארפלאדיע: װאס
 צװײטען״ א ביז סטדײק אײן םין ןןריע

 גערוםענעב אזוי דעם םון צײט דער אין
עדיאד•8םרירענס־

 אינ- אונזער האט באדגדערס און
 )ין1 טאן געדארפט דאס 'טפרגע״שאנאר

 דיזע סאנאטען. עטליכע יעצטע די
 נױ אין געװארען ;עטאן איז ארכײט

 איז אויך און פיאוױנץ דער אױןי און יארק
אנג טאנאטען סענעדע־  געאר־ האבען י

 ארגאנײזערס, אינטערגײשאנאל כײט
 אר־ ניט די םון אדכײטער די רוםענדיג

 ארײן, ױניאן רער אין שעפער גאניזירטע
 סטרײקס, די נעקוטען זײנען נאכדעם און
 ױניאן־ אין איז װאס שלוס-אסט, ףנר

 םון אנהויב אן צרשט אנגעלעגענהײטען
 אנ־ און נײע טעםינקײט, װײטערדינער

 קאמפען. נײע און טראכעצס חנחג
 א און געלם׳ קאסט אאץ דאס און

סומע. די װי מעהר סף א נעאט.
 םון באקוםט אינםערנעשאנאל די ו(אס

 צאהצונ- קאפיטא ■ער נעוױןהגליכע וי
 געװע: נויטיג דעריבער איז עס גען.

 א; ידער5טיםגי די אויזי אוױםצולעגען
 אנ־ װײטער הענען צו אום >ו$עסםענט

 ארגאניזאציאנם נויטיגער רץר םיט נעהן
 אפנעשםעלט ניט קאן װאס *תײט,

נעװארען. געטאן איז ראס אין !חנרען.
 װאף די האט באראף סעפרעטער .־׳

 אאקאלם אוגזערע אאע צו ארויסנעיעיקט
t\ לײענט װאם סטײםםענט׳ אםיציעאען 

 אנט:יםא װי טײאוױיז ןיך
 רעכטען, די םיט אײנפאאנג ^אין -
 ל. א• דער םון קאנסטיטושאן די <אס1
 ,12 ארטיקעל ׳5 סעקשאז אין י•, װ. <1

באארד, עקזעקוטיװ גענעראא דעם ;יפ
 םפעשעל א אויף באש^אסען מיר ן

 א•״ צוריק לאנג ניט איז װאס ינג׳
ברידזשפארט. |ic נעװארען אטען

 םון אסעסמענט אן ארויםצואצנען :נ.,
“f ׳דעד םון סעםבער יעדען אויןי

m םיםיננען פשערםאן 
®r שעפער פוןוסעהפיװ 
כײמג שנת רעם ,

 <*«־ װעלען כייטאנ, nor, 1.30 רעם
• מיטינ שאי־טשערמאן ײערען *לטען

i סלאוס יי 1« m r אונ זיינען װאם •
 דיםםריתט ■ראגמס. םון קאנטראל 1 ־

c .נעחאל װעלעז םיטימען די .1 נום 
 האל, קאםינא םטײזועםענט אין ײערעז .
1RI עװענױ. *וױיםע

 רעם פון אײרזשענט ביזנעם יעדער •
 סיטינג באזוכדער א האבען ײעם דיםם.

 »אם שעיער די םון טשערלייט די סיט
 זײן װעט מיטעכ יעדער קאנטראלידט. *ר
 חאל. דעם איז ציםער באזונדער א ייו

 דיםסוטירט וחנלען םיטיננען די י1אוי
M שא• פון םראנעז װיכםינע זעהר
o םון ם׳מרלײט אלע און טרײד פון n 

 ♦ײן »ו אויפנעםא^ם זײנימ -ייסם
 ומרעז נעםאנט וחנם עם סיטיננען. די

 וחד װאס טשערלײט די און מאל״ .י¥ל
 נ«רופ«ן װעלען אנװעזענד זײן נימ

w .׳ פאדאנטוו^יטלימײם .

 דארף אםעסנזענט דעד י• װ• ג• ל. א•
 םוו םמף א אין װערען אייננעצאהאט

װאן. א סענט 10 *ו װאכעז, 26
 ארױםגע״ װערט אסעסטענט ״דער

 אונזער םון םארשריםט דעם לױט יעגט
 ,12 ארטיקעל ,5 סעקשאז קאנסטיטוציע׳

ארגאגיזא- די העלםען צו צװעק ״םאד׳ן
.)16 זײם אױף (׳שיוס

ספעציעלע גאװערנארס פ«רז הירינג
אפגעלײגט קאמיםיע

 םאר־ געזאיט האט ױאס היריננ, די
 פאר זונטאג און שבת אעצטען קוטען

 ספעציעלער סטיטה׳ס גאוועדנאר
 דער םון צושטאנד דעם װעגען סיע

ױט ק^אוק־אינדוסטריע׳  פאהטען די י
 דעם אין קלאי״געשטעיט װערען װאס

 איגײעסטי• ספעציעלע די םון רעפארט
גע־ אפכעאעגט דעדוױיל איז גײטארס,

 הײנט טרײד דרעס אין לײבעל םאניטארי
וטען-אפריל5 דעם פונקציאנירעז אן

 אינד-שטריע דרעפ א*ן קל#וק דער פאר לייבעלס סזמיםארי די
נאבכאבע;. ניט עס טאר קײנער א״ פאטענטירט

^ J■%■*••I/1 י ןײןײ•

 דעם פון דעפארטמענט אײבעל דער
 קאגטראא סאניטארי אװ באארד דזשאינם

 דער דאס מעגאיך, נאר איז װאס אאץ ט1ט
 אגהױבען גאײך זאא אײבעא סאניטארי

 אינדוסטריע דרעס דער אין פונקציאנירען
 דער דאס געװארען כאשטיסט איז עס און
דער װען טאג דער זײן זאא אפריל טער15

 אנפאנגען ,זאא טדײר דרעס אין אײבעא
םווקציאנירע;.

דירעק״ דער םאסקאװיטש, הענרי דר.
 םון דעיארטסענם אײבעל םון טאר

 קאנטראא סאניםארי אװ באארד דזשאינט
 די דאם געמאכט, באקאנם װאך די האט

c אין אײבעאס m באױ זײן וועאען טרײד 
 אונטערשײדען זיך זאא עס כדי װײס, י1אוי
 װאס טרײד, קאאופ איז אײפעאס די םיז

 אײבעלס די וױיס. אױוי שװארץ זײנען
 זעא־ דעם האבען יועילען טרײד דרעס אין
 כײינט װאס ״■ראזאניס״ אויםשריםט בען
 הא־ עס װי געזונט׳׳, ״צו□ אאטײניש איז
 זײ טרײד. קאאופ איז אײבעלס די בען

 און נומערעז אנדערע האכען אמנר וחנאען
קאאיר^ אנאנרער
 אויך מאכט דעטארםמענט לvלײב דער

פון אפיס «אטע:ט דער דאס באקאנט,
 שוין האט װאשינגםא־ן אין רעגירונג דער

 זועט קײנער און אײבעא דעם •אטענטירט
 פאטענט דער נאכםאכעז. טארעז ניט עס

 ארױסגעגע־ איז לײבעא סאניסארי םאר׳ן
1925 מארםש, טען31 דעם גערוארען בען

 אויך מאכט דעפארטמענט אײבעא דער
 געטאן ילעצטענס איז עס װאס באסאנט,
 סאניטארי דער אז אױםצוטאםען, געװארען

 אין װערען געברויכט ריכטיג זאא אײבעא
 דאס אננעװיזען, װערט עס םרײד. האאוק

 די דאס אױםצוסאסען, געטאז װערט אאץ
 גמברויכען זאאען מאנוםעקטשורער קאאוק

 װע־ װאס גארמענטס די אױןי לײבעל דעם
 אונטער שע&ער, עגיאן איז נעמאכט רען

 זוע־ אײנצעלהײטןז באדינגוננען. ױניאז
 צװײטען א אויף געםינען אעזער די אען

 םפעציעאען אין צײטומ, דער אין ארט
 רער דזשײקאבםאן, ברודער םון באריכט

 אינ־ און אײבעא דעם םון מענעדזשער•
 דזשאינט דעם םון דעיארטמענט שורענם
באארד.

 פונלצי- אײבעא דעי װען איצטער,
 אינדוסטריע קאאוק דעי אין שױן אנירט

 אינדוסטריע, דרעס דער אין אויך און
 םון דעפאיטמנעט אײבעא דער װעט

 קאנםראא סאניטארי אװ באאדד דזשאינט
 סאניטארי םאי״ז אגיטאציע אן אנפיהרען

 אאץ און קאסטארער די צװישען לײבעא
 װע־ זאיל אײבעא דער װערען, געטאן זועט
 םאר־ זאיעז םרויען די אז פאפויער, רען

 איײ סאניטארי כױט׳ן קאײדער אאנגען
 העאפען, סך א געװיס װעט דאס. בעא.
 ציעהר װאס זאא אײבעא סאניטארי דער

 זיכער װעט דאס און װערען פארשפרײט
 םון מיטגאידער די פון נוצען צום זײן

ױניאן. אונזעד

 געװארען אפנעאעגט איז עס װארען.
 םון צדדיש אאע כמעט װײא דערםאר,

 זײנען װאס אינדוסטריע׳ קאאוק דער
 רעפארט, דעם • אין םאראיגטערעסירט

 נאװער־ דעם דאס םאראאנגט, האבען
 היריננ״ די אפאעגען זאא קאטיםיע נאר׳ס

 צו צײט כיעהר האבען זאאען זײ כדי
 צו זיןי רעפארט, :רויסען דעם שטודירען
 װאס פראגען אאע די כיט באקענען

 קא־ די און אננעריהרט, דארט װערען
 הידינג די אײנגעשטימט האט מיסיע

צײם. קורצע א פאי א״צולעגען
 װעדען שורות די װען צייט דער א*ן

 װען באקאנט, ניט נאד איז געשריבע;׳
 איז עס םארלופען. װעט הירינג די

 וועט צײטוננ די ײעז אז דעכ^יך, אבעד
 נײעש די זאא יצעזער פזן האנט אין זײן

 די דורף װערען געגזאכט באקאנט שוין
 קאםיסיע די װײא פרעסע. טעכאיכע

 הירינג די איינצורופען באשאאסען האט
 כיעג־ זײן נאר װעט דאס װי שנעא אזױ
 פארציהען. ניט זיר זאא זאןי די כדי איך,

 גא:ץ אײניגע אז װייס׳ קאטיסיע די
 באריהרט װערען װאס פראגען װיכטיגע

 ספעציעאער דער םון רעפארט דעם אין
 ענט־ אז אריו* װארטען אונטערזוכומ,

 דאס פאדעיעז׳ װעט ױניאן די און פער,
 װײא װערען. נעגעבען זאא ענטםער דער

 באזײטיגט דארפען ענטפער דעם דורף
 הלאוס־ דער אין איבאעז אײניגע ונערען

 שטי־ און װערגען װעאכע אינדוסטריע,
 אינדוסטריע׳ דער פון ארבײטער די קען
גופא. אינדוסטריע די װי גוט אזוי

 דועססאמו אזן וױםט פילאדעלפיא
ץבילעאום יאהױגען io פײערט ױניאן ,

 ױניאן מאכער דרעס און װײםט די
 זיף גרײט ,50 אאקאא פיאאדעאםיא, םון
 ױביאע־ ־יאהריגען10 איהר פײערען צו

 װאס שטײגער׳ נרויסען א אויף גאר אום
 אונ־ םיז נאר ניט טוב ױם דעד זײן זאא

 אין אאקאאם אינםערנעשאנאא זערע
 גאגצער דער פון זאנדערן טיאאדעאםיא

 פון טוב ױם דער באווענונג. ארבײטער
 זונ־ װערען נעפײערט װעט ױניאן דער

עט מאי. טען24 דעם טאג, ^ו ײטאג  ב
 קאנצערט קאאסישען א געבען ױניאן די

 טאנ״ און באנקעט א אװענט אין און
 און װײסט דער םון געשיכטע די
 םילאדעלפיא פון ױניאן כיאכעד דרעס

 פאסירוננען• דראמאטישע מיט םול איז
 האט יצעבען איהר םון יאהר 10 די דורך

 יוי‘ דורכממאכט. סף א גאר ױניאן די
 שלעכטע און צײטען גוטע געהאט האט

 איז גרויס, געװען שוין איז ;צײטען
 כע־ גרוים וױדער איז ארונטערגעקומען׳

 דירכ־ איז זי װײטעד. אזוי און װארען
 האט םײערען, פארשײדענע נענאננען

 אדויס־ און קאמפען סך א דורכנעטאכט
̂ור נעװיזען  װאס העלדישקײטען סף א ג

אין באגײססערונג ארויסגערופען ה^ט

 ױניאן אינטערנעשאנאל גאנצער אונזער
 בכלל. ארבײטער־באװעגונג דער אין און
 ־־10 דעם םון געלעגענהײט דער צו און

 ױניאז די גיט ױבילעאום יאהריגען
 געשע־ אלע די װאו פאמפלעט, א ארוים

ױניאן דער םון לעבען דעם אין הענישען
.06 זײם אױוי (שלוס

ה נ י ס6א י נ כ י י צ ר א פ ־ ט ל

.15 נוטער ,גערעכםיגקײט״

!י

 ארנײפעו צו ניס *ויפמפאדערס סלאוסםאמר
זונסאנ אדער נדםאני נ»ד שכת

 נ»ך שבח ארבייטען צו ניט אויפנעפאדערם זײנען קלאוקםאכער די
 באארד דזשאינט פץ לאקאלם אלע׳ םון קאםיםעם זדנטאג. אדער ןדטמנ
 ז־נטאג, און םיטאנ נאך שכת שאפ־דיםמריקטען די •אםרולירען וועלען

 ווערען גערופען װעט ארבײם דער בײ ווערען געפונען וועט עם װער *דן
 באשטראפט שטרענג וועם און ױניאן דער פון קאנױםע גרױוענס די גו

ווערען.
יוניאן. דרעםםאכער און קלאוק באארד חשאינט פץ נאםען אין

ײנבערג, איזראעל םענעתשער. גענעראל פ

מ ײ נ .2 ז נ י ט י ט פון ם נ י פ ש ז ד ד ר א א  רי םון ב
ק ן קרפו אכער או ז דרעסכי פ י נ דזשאזטח—ױ
־ ש י פ

ם ײ נ ר״ ז נ י ט ע די םוז םי ם נ י ײנ א ר א ע ם ש די  אי
עז ט ם א ש ק עי ײ ע םטאן מ — נ  פײנ

ם י י נ רי .4 ז נ טו אי ה ר ע ם ג עז די םון או ט ענ ר טו  ס
ר און ע ר ה ע  ר,. ב• •D — י

ם ײ ר א .5 ז ע הנ ע ט ש ע ל אנ ד ב ו ב כ עז. י ר פ ס־ ױי  ו
ד װי ײ קי ר ס נ בי ח — דו ד ט . ס ר צ ע ר א ע ז ז ר

ר אין ע ס ד ר ע ײנ עז ז ד פ י נ י ױ א ה א — 4ד. י
. ב . א ל ד ש ם י ם

ט ײ ט די $♦. ז ײ ק נ םי ע ־ רער םוז ט ע ג טי צ  אי
ע צי א ר ם ס י נ םי ד . — 2צ יארא־* א*ז א א

אי פארטנ
ט י * ר .7 ז ע ר ד ע רנ אדע הו כי לי א א ב־ — הנ

ם יזריגע ךײזטז. אברהם ײ י ז ה י  (כע־ א
. - דיכם> . א י מ צ ו ד א  ר

ט ײ ע .8 ז ר ע די א מ רי ען ע צ טי א נ
ם ײ ע .0 ז ד ענ ד ע ט ם ײ אג ע ב ט כ שי ע ײ• די פון נ ר  י

ר רער ע ם ײ ב ר . ט — א ן א ס פ ל א  װ
ר .10 ?ײט ע י ד ע כ ײ ז י ס או ענ ר שו נ • אי ט ־ א עי ר L׳ / םשי$ו — באארר נמ

ז ?ורץ ף או אי — ש
ם ענ נ םוז ם אי ש רז

אז ס ב א ^ שי ף
ײט  .11 ז

שאז
ם ײ  װעם אזײ װי .12 ?

 — סאבם? לינ״׳ס
י ר — װיםעז ה  װ

ט ײ  שםועםעז. מרצע .13 ז
ט ײ  אדװזנרםײזכמנטם שלוםען, .14 ?
ם י י  אדװערםײומענםם .13 ז
ס י י ״ירײעדם״זםזוגםס. »*ז שליםעז .10 ז

ל־״ואו—בא־טײס אטפטערראםער רע-י
זאנאדױםש.

רוםא• װערעו בראבעז
און עיפאינ לםטר.


